
 

 1 »     دفتر اول«وحـــــدت            
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



 

     )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      2
 

    



 

 3 »     دفتر اول«وحـــــدت            
 

  
  
  
  

   ـــدتــــــــــــوحــ
  »چهارمدفتر «

  
  )7( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت

  
  

  ایوب سیف زاده: تهیه و تنظیم
  
  
 
 

  .متعلق به نشر شاهد استکلیه حقوق این اثر 



 

     )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      4
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونـت پـژوهش و   : تهران: مشخصات نشر ایوب سیف زاده/ »چهارمدفتر «وحدت : عنوان و نام پدیدآور  1355زاده، ایوب، سیف: سرشناسه
جنگ : موضوع فیپا : وضعیت فهرست نویسی  :شابک ) 7(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت: فروست . ص 288: مشخصات ظاهري  . 1390ارتباطات فرهنگی، نشر شاهد، 

  : شماره کتابشناسی ملی  : رده بندي دیویی : رده بندي کنگره بنیاد شهید و امور ایثارگران، نشر شاهد : شناسه افزوده ها نامهوصیت –شهیدان  – 1359 -1367ایران و عراق، 
 

 
 

  
 

  »چهارمدفتر «وحدت 
 )7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت

  ایوب سیف زاده :تهیه و تنظیم
امور لیتوگرافی،  زهرا شیرکوند : هماهنگی تولید : آراییصفحه : طراح جلد  2000: شمارگان  90اول، پاییز : نوبت چاپ

    :شابک  ریال 35000: قیمت موسسه فرهنگی هنري شاهد : چاپ، صحافی
معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد  - 5شماره  -خیابان ملک الشعراي بهار شمالی - خیابان آیت اهللا طالقانی -تهران: نشانی

    88824749: نشر شاهد تلفن -شهید و امور ایثارگران
هاي نشر شاهد و فروشگاه  و 0251- 7830340: قم 66491851: تهران: مرکز پخش مؤسسه فرهنگی هنري شاهد : توزیع

  هاي معتبرسایر فروشگاه
 www.navideshahed.com  

  
  
  
  

  
  



 

  فــــــــهــــــــرســــــــت      

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  7    سخن ناشر  .1
  9    پیشگفتار  .2
  15    درآمد  .3
  19    وحدت در سایه سار والیت فقیه: فصل اول  .4
  105    وحدت؛ رمز و راز پیروزي: فصل دوم  .5
  133    نماز جمعه و جماعت؛ نماد وحدت: فصل سوم  .6
  173    لزوم وحدت در جبهه انقالب: فصل چهارم  .7
  235    ....لزوم وحدت در میان ملت، خانواده و : فصل پنجم  .8
  279    وحدت در دعاي شهیدان: فصل ششم  .9



 

 ) 7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      6

 

 
    



 

 7      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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

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

تواند راهگشـاي بسـیاري از مسـائل    ر عصر حاضر میها دمتعدد 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

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

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

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

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

  .این مجموعه ترسیم نماید
پـور، لـیال   لـک هـاي مسـتمر خـواهران زهـرا م    در پایان الزم است از تـالش 
از ایـن مجموعـه    چهـارم کـه در تـدوین دفتـر     میرزایان فـر و ملیحـه وفـا مقـدم    

  .اند؛ قدردانی نماییمکوشیده
  

  نشر شاهد
  1390 شهریور
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                                                                     پیشگفتار    
  

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

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

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

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

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

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

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

پیـامبر  مشـهود اسـت؛ چنانچـه     )علیهم السـالم (ن پیامبر و ائمه اطهاررآن و سخناق
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».نشود خیري نداردباشد، کسی که انس نگیرد و با دیگران مأنوس 

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   
خوانـدن بـه رمـز و راز     و» 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 

اوسـت؛ طراحـی کـه در دقـت و ظرافـت و قـدرت و        وجود الیزال و کمال مطلـق 
  . 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، : ر استاسالمی استوا -ناي دینیآفرینی، بر چهار مبوحدت
اي کـه همـۀ مسـلمانان بـر آن     مبـانی  ي نظام هستی و جاودانگی انسان؛هدفمند

  .تواند محور اتحاد آنان قرار گیرداند و میقولمتفق
و اکنون با گذشت هزار و چهارصد سال از ظهـور اسـالم، وقتـی بـه گذشـته      

ا در تـاریخ امـت اسـالمی    هـا و مـذاهب گونـاگونی ر   ها و گرایشنگریم، جریانمی
، بـر  انـد ی کسب کردهایم قومی که همواره قدرتایم و دیدهو بارها خوانده .شاهدیم

اند، در حق خـویش پراکنـده؛ و   اند و آنان که حق بودهباطل خویش وحدت داشته
انـد و  به راستی آنان رهبر و راهبر خویش را در مسیر باطل خـویش مطیـع بـوده   

دینـان  بیو شگفتا که وحدت ! در حق خویش گمراه و پا در هواو اینان؛ ... 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

و و همـراه بـا جماعـت    نشانگر و مبلغ راه نور و نور جز به وحدت و یکدلی؛ همسـ 
  .نگشته است

، »اهـل بیـت  «و پیـروي از  » اهل بیت«بوده و خواهیم بود که ما بر این باور 
نظام و انسجام امـت و رهبـري آنـان عامـل وحـدت، و جهـاد مایـۀ عـزت و         مایه 
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 هاسـت؛ ما در سایۀ اشتراك با آن و زیستن و نفس کشیدن .سربلندي اسالم است
کـه اگـر روح اخـتالف، بـر جسـم و       ایـم کـام چشـیده   چشم دیده و بهچرا 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  تمـامی مـذاهب و اندیشـه    است و همه باید بر محوري جـامع و فراگیـر کـه   

هنـگ حرکـت   دینی، آن را قبول داشته باشند، گرد هـم آمـده و یکپارچـه و هما   
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       
محصول حفظ وحـدت و نگریسـتن بـه    هاي نظامی و پیوندهاي اجتماعی، حرکت

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

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

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

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

  . او اتحاد عالم اسالم بودتمام آرزوي . 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 «: اشـد، چنانچـه فرمودنـد   ناپـذیر اسـتوار ب  دانست که بر محورهاي خدشـه می
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هـاي کشـورهاي   رمز تمامی گرفتاري! مسلمانان جهان و اي پیروان مکتب توحید
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
ــر   ــدایی و گ ــه و ج ــز از تفرق ــ  گری ــاس هم ــه اس ــی ک ــدبختی ۀوه گرای 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 اطـی شعار وحدت مسـلمانان تکیـه کـرده اسـت، بلکـه در برابـر افر       بر

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

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

اي الهی است؛ انقالبی که بـه  دانیم 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    
د ایـن وحـدت را بـه خـوبی     با بصیرت و آگاهی نیاز به وجـو  )مد ظله العالی(رهبري

                                                             
  7/7/1358پیام به زائران بیت اهللا الحرام،   -1
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هـایی،  مبادا کسانی با زبان. وحدت کلمه را حفظ کنید«: 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 بعضیو کنار دیده می متأسفانه گاهی در گوشه. بکنند

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

ت بنـدي  درسـ  خواهنـد یـک جبهـه   می. که این کار، زیر سؤال بردن انقالب است
  ١».بندي، به وحدت ضربه خواهد زدفهمند 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 
 ؛روز، روز اتحاد و یگانگی است و این از الطاف بزرگ و تأییدات الهی اسـت ام

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  ت انسـان نهضـ حفظ وحدت کلمـه و اتکـال بـه    شکوهمند انقالب اسالمی با 
را هرگز از دست نخواهـد داد و  پیروزي را پیش برد و این رمز  ، 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   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یت دقت و وسواس علمی ابتدا متن موجود از نظر رسـم الخـط ویرایشـی بـا     با نها
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .شودردآوري میگ -نامه استوالدت و متن گزیده وصیت
ها، پیش از ایـن سـه دفتـر بـا عنـاوین      نامهاز 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

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

  
  )تهران 1339 -1362( جاویدان آذرعباس شهید  

و ] کننـد [امیدوارم که ملـت ایـران همچـون گذشـته وحـدت خـود را حفـظ        
رهبـر  فراموش نکنند که چشم تمـام مستضـعفان جهـان بـه دسـت ایـن ملـت و        

  .دوخته شده است ،خمینی کبیر، عزیزشان
  

  )اصفهان 1346 -1365(آذریون مسعود شهید  
از تفرقه بپرهیزید و دست برادري به هم دهید و ! )لیه السـالم ع(اي شیعیان علی

. در راه خدا و حفظ وحدت مسلمین گـام برداریـد  . اخوت و برادري را حفظ کنید
تا آخـرین قطـرة خـون از امـام و فقیـه       فقط از امام پیروي کنید و همچون شهدا

  .قدر حمایت کنیدعالی
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  )قم 1346 -1361(فالح   آزادعباس شهید  
ایـد و بـا    شما که در برابر کفـر جهـانی ایسـتاده   ! وطنان عزیزاي برادران و هم

تازیـد و   اعتصام به ریسمان اهللا و رهبري پیر جماران بر تمام مستکبرین جهان می
مالید؛ پس این وحدت خـدایی را حفـظ کنیـد و بـا      ذلت می پوزة آنان را به خاك

ایمان راسخ به اهللا، گوش به فرمان رهبر باشید و تا سـر جـان از فرمـانش پیـروي     
 . کنید
  

  )اصفهان 1341 -1361(آسن  مرتضیشهید  
و ] اسـت [بدانید که خداوند رحمت بزرگی بر شما فرو فرسـتاده  ! اي مسلمین

پـس از  . را به جاي آورده و از آن اسـتفاده کنیـد  بر شماست که شکر این رحمت 
ها که اسالم و قـرآن در بنـد و زنجیـر بـود،     ها سکوت و خفقان و پس از سالقرن

اینک خمینی کبیر از براي خدا قیام کرده و قصد دارد انقالبی خـونین و مکتبـی   
در سطح جهان و براي مستضعفان به وجود آورد؛ پس بر شماست کـه او را یـاري   

از مرگ در این راه نهراسید . ید که یاري کردن وي، همانا یاري کردن خداستکن
گـول تبلیغـات   . هـا نهراسـید  از مشکالت و سختی. که این مرگ همانا زندگیست

وحدت خود را حفظ کنیـد و بدانیـد پیـروزي از آن    . پوچ دشمنان خدا را نخورید
  .شماست و بدانید که همگی در مقابل خون شهیدان مسئولید

  
  )خمینی شهر 1345 -1362( دهنوي آقاجانی مصطفیشهید  

ولـی چنـد    1تر از آنم که بخواهم به شما وصیتی بکنم،جانب خیلی کوچکاین
                                                             

 کنم به: وصیت اصل در -1
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  :نکته است که باید گفته شود
هر که هستی و هر کجـا هسـتید، وحـدت خودتـان را     ! اي برادر و خواهرم -1

  تفرقه نیندازند؛در میان شما ] که دشمنان[حفظ کنید و مواظب باشید 
ایـد  در خوب زمانی واقع شـده ] که[و بدانید  1قدر امام و رهبرتان را بدانید -2

» هل من ناصـر ینصـرنی  «و االن بهترین موقعیت است براي پاسخ گفتن به نداي 
  حسین زمان؛

پشتیبان روحانیت باشید که این روحانیت بودند که ما را از خـواب غفلـت    -3
  باشد؛ها حضرت امام میهمۀ آن بیدار کردند و در رأس

گویید این آخوندها زنید و میها نق میاي کسانی که گوشه و کنار خیابان -4
ایـن ملـت شـهدایی داده، ایـن     . بدانیدکه ملت ما پیروز است! اندبراي ما چه کرده

اصـغر فـداي اسـالم    اکبر و علـی ملت بهشتی و رجایی و باهنر داده، این ملت علی
  .خوردشکست نمی کرده و هرگز

  
  )اردبیل 1346 -1362(طه  لآ محمود سیدشهید  

هاي امام لبیک گویند و امـام  ها هستند، باید به حرف برادرانی که پشت جبهه
را تنها نگذارند و پشتیبان رزمندگان باشند و با وحدت خود، دهان سـتون پـنجم   

  .دشمن را خُرد کنند
 

  )آبادنجف  1344 -1364(ابراهیمی مصطفی شهید  
خـواهم کـه در برابـر مشـکالت     ز شـما مـی  ا...  :سخنی با شما امت شهیدپرور

                                                             
 باشید داشته: وصیت اصل در -1
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استقامت کنید و وحدت و یکپارچگی را حفظ کـرده و نفـاق و تفرقـه را از میـان     
  .خود بردارید و پیرو خط رهبر انقالب باشید

  
  )خمینی شهر 1346 -1364( فروشانی  ابطحی هللاسیدعبداشهید  

       اي از آن وجــود  ایــن امــام و امـت را بدانیــد و لحظــه قـدر  ! پــرور امـت شــهید 
و در همـه  ... هاي جمعه و جماعت شـرکت کنیـد    قیمت جدا نشوید و در نمازذي

باشـید؛ وحـدت را حفـظ کنیـد و از صـحنه خـارج       » والیت فقیه«حال پشتیبان 
  .نشوید
  

  )تهران 1342 -1361(نژاد  ابطحی علی سیدشهید  
پشتیبان امام و انقالب باشید تا صدمه نبینید ! مسلمان اي برادران و خواهران

طلـب بـین شـما     جوي فرصت و پشتیبان روحانیت باشید و نگذارید یک عده سود
  .تفرقه بیندازند؛ وحدت خود را حفظ کنید

  
  )اراك 1338 -1361(احمدي صمد شهید  

وصیت برادر کوچک شما این است که پیرو خط والیت فقیـه  ! پرور ملت شهید
ها یاوران امـام  اشید و اطاعت از امام و پشتیبانی از روحانیت مبارز و در رأس آنب

تر برپا داریـد؛ دشـمن زبـون از وحـدت      ها را باشکوه نماز جمعه. را فراموش نکنید
ترسـد و   اهللا پیرو خط امام می شما خوف عجیبی در دل دارد و از شما ملت حزب

  .از روحانیت وحشت دارد
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  )بهشهر 1347 -1365( احمدي محمدعلیشهید  
اطاعـت از فـرامین رهبـر انقـالب کـه      ! اي برادران و خواهران مسلمان و آزاده

از کتاب اهللا است را واجب شرعی دانسته و دوسـتان او را دوسـت   ] اطاعت[همانا 
را دشمن بدارید که همانا دوستان او، دوستان خدا هسـتند  ] او[بدارید و دشمنان 

ن دین خدا هستند و با هم متحد باشید و از هم جدا نشوید؛ و دشمنان او، دشمنا
  .آورید که وحدت بین مردم حفظ شودزیرا هنگامی پیروزي به دست می

  
  )تهران 1337 -1361(احمدي محمود شهید  

و باشید که علی و امام بزرگوار را تنها نگذارید و همواره مطیع فرمان ا! عزیزان
ماسـت و بدانیـد   ) ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(زمانب برحق امام ئحسین زمان و نا

بخشد و همچنـان  که اگر قدر این نعمت خدایی را ندانید، خداوند هرگز ما را نمی
در صحنه باشید که تا وقتی در صحنه هستید و به خـدا ایمـان داریـد و وحـدت     

  .کندکلمه شعار شماست، خطري شما را تهدید نمی
  

  )همدان 1344 -1362(احمدي مصطفی شهید  
کنم که اماممان را تنها نگذارید و همیشه براي طـول  از همۀ شما خواهش می

عمرش دعا کنیـد و مواظـب باشـید کـه وحـدت کلمـۀ شـما دسـتخوش توطئـۀ          
با جان و دل به سخنان رهبر عزیزمان گوش . منافقین و عمال شرق و غرب نشود
  .فرا دهید و همیشه در صحنه باشید
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  )کاشان 1346 -1362(مقدم احمديمهدي شهید  
دانم، ولی امیدوارم که از این من خود را الیق پیام دادن به این ملت غیور نمی

پیام دیگرم این است کـه از اسـالم و روحانیـت و امـام پشـتیبانی      . حقیر بپذیرند
خود را از دسـت ندهیـد؛ همیشـه بـا هـم مهربـان باشـید و         ۀکنید و وحدت کلم

  .رهنمودهاي امام و روحانیت را گوش فرا دهید
  

  )کازرون 1343 -1366(اخگر مصطفی شهید  
عهـد و  ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ب برحق امام زمـان ئبیاییم با نا! عزیزان

بـه امـام و   پیمان قلبی و عملی ببندیم و تجدیـد میثـاق کنـیم و دسـت وحـدت      
روحانیت متعهد و مبارز بدهیم و امیدهاي دشمنان اسالم را در داخل و خارج بـه  

بخـش حضـرت   گوش به فرمان و فرمایشـات هسـتی  . یأس و ناامیدي مبدل کنیم
عمل کنیم؛ چرا که ما اعتقاد داریم کسی در خـط  ] به دستورات امام. [امام باشیم

قـدرش  . از محدودة شعار به دور باشـد  یابیم که به سخن امام عمل کند وامام می
ترین عطیۀ الهی در این برهه از زمان نصـیب مـا شـده    بدانید که بهترین و ارزنده

  .است
  

  )کازرون 1343 -1365(اسکندري محمدحسین شهید  
خداونـد شـما را انتخـاب کـرد و بـر شـما منـت        ! ملت قهرمان ایران 1شما اي

اهللا و زمینـه را بـراي ظهـور ولـی     گذاشت تا دین خـدا را بـر روي زمـین حـاکم     

                                                             
 این: وصیت اصل در -1
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آماده سازید، تـا مستضـعفین بـر مسـتکبرین      1) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(االعظم
پیروز گردند و شکر این نعمت بزرگ را بجاي آورید و بدانید کـه ایـن قیـام شـما     

    توار و مقـاوم باشـید، مصـمم باشـید،    اسـ . اسـت  )لیـه السـالم  ع(دنبالۀ قیام حسـین 
این همبستگی و وحدت الهی را حفظ کنید و قـدر  . ایدگونه که تاکنون بودههمان

  .بدانید] را[چیزي نیست این نعمت رهبري که جز لطف خداوند هیچ 
  

  )خمین 1346 -1366(اسماعیلی مصطفی شهید  
زبان باشید و وحـدت همیشـگی خـود را    سعی کنید با هم بیشتر یکدل و یک

انسان واقعی در ایـن   2کنند، حفظ نمایید؛ زیراتکیه میکه امام امت روي آن زیاد 
  .شودزمان آزموده می

  
  )برخوارومیمه 1344 -1361(اشراقی مرتضی شهید  

هـاي  کنم که امام را تنها نگذارید و به حرفبه ملت ایران توصیه و سفارش می
پیامبرگونۀ امام گوش کنید و وحدت را حفظ کنیـد و از روحانیـت جـدا نشـوید؛     

ا که همین روحانیون بودند که ما را از خواب جهالت بیدار کردند و ما را به راه چر
و راه درست زندگی کردن و اسالم واقعـی را  ] کردند[راست و روشنایی راهنمایی 

  .نشان دادند ]ما[ ها بودند که بهاین
   

                                                             
 العظیم اهللا ولی: وصیت اصل در -1
 که: وصیت اصل در -2
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  )تبریز 1344 -1365( پایدار علوي اصلر میرحید شهید 
 قـدمی  و باشید خداوند یاد به همیشه و کنید دعا همیشه! خواهران و برادران

 و نیندازد تفرقه ما بین دشمن که دیباش آگاه و باشد خدا خاطر به دارید،برمی که
 روز کـه  دهیـد  دسـت  از را خـود  وحـدت  که مبادا. نسازد جدا روحانیت از را شما

  . است اسالم دشمنان پیروزي و مسلمانان بدبختی
  

  )باغملک 1333 -1365(افراخته محمدزکی شهید  
لی صـ (به پا خیزید که امروز اسالم محمدي! اهللا و مسلمین جهانبرادران حزب 
هل مـن ناصـر   «میان مشرکین، مظلوم واقع شده است و بانگ  )اهللا علیه و آله و سلم

رسد که آیا کسی هست دین خـدا را  به گوش ما می )لیه السالمع(حسین» ینصرنی
و یـارانش و   )لیه السـالم ع(امیدوارم که ملت ایران نگذارند خون حسین 1یاري کند؟

همه با هم وحـدت  . کفن کربالي ایران به هدر برودهمچنین خون شهداي گلگون
داشته باشید و به فرمان امام عزیزمان گوش فرا دهید که حجت بر ما تمـام شـده   

  .نگذارید که اسالم و قرآن از دست ما برود. است
  

  )اردبیل 1342 -1367(فرد افضلیمدصادق محشهید  
باید تمامی مسلمین و مظلومین، باالخص رزمندگان اسالم بـه کمـک قـدرت    

خود همچون زاهدان شب و شیران روز با وحدت و یگانگی و صـفا و  فکري و رزمی
بـا توکـل بـر خـداي     ] و[ ،امام خمینـی ، صمیمیت به رهبري و فرماندهی کل قوا

هـا،  و تبعـیض  هـا هـا، تفرقـه  هـا، تجـاوز و ناعـدالتی   و آشـوب ها قهار، تمامی فتنه
                                                             

 که: وصیت اصل در -1
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ها را درهم کوبیده و سپس آیـین  ضاللت] و[ها ها، جهالتها و گرسنگیمظلومیت
بخـش اسـالم، آیـین وحـدت و یگـانگی، اسـتقالل و آزادي، قسـط و        زنده و عزت

کم که امنیت و آرامش واقعی را بـه دنبـال خـود دارد، بـر جهـان حـا      ] را[عدالت 
  .تا آرمان شهدا که همان آرمان اهللا است، در جهان تحقق و تجلی یابد 1گردانند

  
  )خرم بید 1344 -1363(اکبري باصري منوچهر شهید  

گویم که اگر وحـدت خودمـان را   سخنان را به عنوان یک شهید می] این[ من
ایـم و  به تمام خون شهیدان خیانـت کـرده   ،از دست بدهیم و امام را تنها بگذاریم

  .فقط در خط امام حرکت کنید. بخشدخدا شما را نمی
  

  )فراشبند 1348 -1366(اکبریان محمدهاشم شهید  
تقوي را پیشه کنید و محور اعمـال خـویش قـرار    ! برادر و خواهران همسنگرم

صدا از خون شهیدان و خـط  اهللا چنگ زنید و متحد و یک دهید و همگی به حبل
شـعار محبـت، وحـدت، مقاومـت و اطاعـت از      . پشـتیبانی کنیـد  اهللا و امام  حزب

رهبریت پیامبرگونۀ امام بزرگوارمان را سرلوحۀ حرکت خود قرار دهیـد و تـن بـه    
مـال شـدن   سازش از هیچ نیروي باطلی ندهید که در غیر این صورت، باعث پـاي 

  .خون شهدایی که تا آخرین دم حماسه آفریدند، خواهید شد
  

  )شوشتر 1340 -1364(زاده لقاسیامحمدزمان شهید  
هـا هماننـد گرگـان    به هوش باشید کـه تمـامی ابرقـدرت   ! اي مسلمین جهان

                                                             
 گردد: وصیت اصل در -1
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 1ايگردند تا همۀ شما را نابود کنند و شـما تنهـا حربـه   درنده، منتظر فرصتی می
توانید بکار ببرید، پناه بردن بـه اسـالم و اصـول شـرعیۀ آن اسـت و رفتـار       که می

قرآن کریم و یک مسـئلۀ مهـم دیگـري کـه امـام بزرگوارمـان       هاي کردن به گفته
  .باشددارند، وحـدت بین مسلمین می] بر آن[تأکید زیادي 

  
  )قم 1336 -1361(کلوانق  الهامیصادق شهید  

تـرین،   هاست؛ در کل، جامعۀ ما باشـرفترین، پیشـرفته   جامعۀ ما بهترین جامعه
تـرین و   و قـاطع   شناسـد  مـی هـا را خـوب    ایسـت کـه توطئـه    ترین جامعه فهمیده
تـرین   و در عـین حـال مظلـوم   (ترین جامعه در وحـدت بـا رهبریـت خـود      شجاع
کـه همانـا از مکتـبش ریشـه     ) ایست که خداوند قـادر پشـتیبان آن اسـت    جامعه

  . و از او جدا نیست) و آن والیت فقیه است(گیرد  می
  

  )اهواز 1342 -1365( شوشتري  زاده امام سعیدشهید سید 
قدر امام را بدانید و همیشـه مـن، ملـت ایـران را     ! برادران و خواهران مسلمان

کردم کـه امـام خمینـی در رأس آن هـرم اسـت و همـه بـا         چون هرمی تصور می
  .اهللا به قادر متعال متصل است زنجیر وحدت به او، و او با حبل

  
  )زرین شهر 1342 -1365(پبدنی   امیريشنبه شهید  
گاه از خط و کالم امام دور نشوید و امـام را الگـو و میـزان قـرار دهیـد و      هیچ

                                                             
 ايحرفه: وصیت اصل در -1
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 1دست اتحاد بـه یکـدیگر داده، وحـدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ نمـوده و از       
ها پرهیز نموده تا بهانه بـه دسـت دشـمن    بازيها و خطگرایی ها و گروهدودستگی

ضـربه بـه انقـالب      کـرده نیفتد که توان نفوذ در بین شما را پیدا کرده و خـداي ن 
اسالمی و مقام رهبري والیت فقیه بزنند و بدانید که منافقان همیشه و همه جا و 

شـوند و حضـور دارنـد و در     در هر لباسی حتی لباس مقدس روحـانی ظـاهر مـی   
  .کمینند که شما را به طرف خود جلب نمایند

  
  )اصفهان 1344 -1361(امینی محمدحسین شهید  

و از  2خواهم که امـام را تنهـا نگذارنـد   اهللا است، می امت رسولاز این امت که 
حامی مستضـعفان حمایـت   ] و[این اسطورة شجاعت و عدالت و کرامت و فضیلت 

هاي استوار خود به پـا  کنند و دست در دست هم، با هم با وحدتی آهنین، با قدم
ند و در خیزند و در جهاد فی سبیل اهللا شرکت کنند و از جنگ و شهادت نهراسـ 

  .کمک کنند 3هاآن] به[هاي انقالب، مخصوصاً در بسیج شرکت کنند و ارگان
  

  )تهران 1338 -1365(انصاري رامندي موسی شهید  
هـا و دعاهـاي کمیـل و    هـا و راهپیمـایی  در نماز جمعه! اسالم ۀشما امت نمون

توسل شرکت کنید تا به این وسیله، حضور در صحنه داشـته باشـید کـه دشـمن     
خبر از همین حضـور در  اش همچون منافقین از خدا بیخارجی و مزدوران داخلی

                                                             
 جدا از: در اصل وصیت -1
 نگذارید: وصیت اصل در -2
 را: وصیت اصل در -3
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ترسند و با صبر و استقامتتان و با وحدت و اعتصام به حبل اهللا که شما می ۀصحن
همان پیروي از امام عزیزمان است، مشت محکمی به کفـر و اسـتکبار و مـزدوران    

  .مناققین بزنیدش، اداخلی
  

  )کوهدشت 1341 -1363( اهرون علی شمسشهید  
ب با روحانیت اسـت و اگـر    از روحانیت متعهد جدا نشوید که رهبري این انقال

گوشـۀ  وحدت و اطاعت از امام را رعایت کردید، شـما را نویـد زیـارت قبـر شـش     
  .دهم اباعبداهللا را می

  
  )مشهد 1323 -1364(ایوبی گزکوه محمدعلی شهید  

هللا را به جمال پـاك آقـا امـام    ب اچشم ملت شهیدپرور و قهرمان حز !خداوندا
وحـدت را  ] و[امـام را دعـا کنیـد    . روشن بگردان) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

  .حفظ کنید
  

  )دهاقان 1346 -1365(علیان  باباصادق شهید  
حمایت از دین خدا کنیـد و گـوش بـه حـرف رهبـر کبیـر انقـالب        ! اي مردم

هاي آن را مو به مو اجرا کنید و همیشه یاد خدا باشید کـه  بدهید و حرفاسالمی 
ن بـرادران بسـیج   گیرد و بسیج را پر کنید و پشتیبا ها آرام میبا یاد اوست که دل

، این )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(هاي آقا امام زمانهللا این بسیجیباشید تا به حمد
را حفـظ کنیـد و پشـتیبان روحـانیون و     جنگ را به اتمام رسانند و وحدت خـود  

  .والیت فقیه باشید تا کشورتان آسیب نبیند
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  )شهر زرین 1345 -1361( مسیحیکله بابایی محمدحسینشهید  
هـا بـر تسـکین    دعا را از یـاد نبریـد کـه بهتـرین درمـان     ] و[استغفار ! برادران

واظـب باشـید   م[دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم برداریـد و  
هرگز دشمنان در بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهـد جـدا   ] که

ثابـت  ] را[هاي حـق علیـه باطـل    کنید، حضورتان در جبههوحدت را حفظ. نکنند
  .داریدنگه

  
  )آستانه اشرفیه 1348 -1362(باباییان محمود شهید  

و بـا شـرکت در نمـاز     وحدت را حفظ کنید! دوستان و آشنایان و همشهریانم
هـاي  باشد، مشت محکمـی بـر دهـان ابرقـدرت    ترین سالح ما میجمعه که بزرگ

و این هدیۀ خـدا را تنهـا   ] تپندة ملت[جهانخوار بزنید و مبادا امام امت، این قلب 
بگذارید؛ چرا که اگر امام نبود، ما در دامان شرق بودیم یـا در دامـان غـرب، قـدر     

  .قدر امام را بدانید! مامام را بدانید؛ اي مرد
  

  )جهرم 1338 -1362(بازرگان حقیقی جهرمی مهدي شهید  
و باشید که امام بزرگوار را تنها نگذارید و همواره مطیع فرمان ا !اهللا امت حزب

. اسـت ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ب برحق امام زمـان ئعلی و حسین زمان و نا
بخشـد و  ندانیـد، خداونـد هرگـز مـا را نمـی     بدانید اگر قدر این نعمت خـدایی را  

همچنان در صحنه باشید؛ تا وقتی که در صحنه هستید و به خدا ایمـان داریـد و   
  .کندوحدت کلمه شعار شماست، خطري شما را تهدید نمی
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  )آستانه اشرفیه 1345 -1364(باقرپور مرتضی شهید  
ببینیـد کـه   ! مامت شهیدپرور ایران و اي مسلمین جهـان و اي بـرادران عزیـز   

 2فرستد و چگونـه جوانان ما را به سوي جنگ با کفر و ستمگران می 1چگونه امام،
کند و با سخنان گوهربارش ما را به یگانگی و ما را از گمراهی و از خواب بیدار می

کند و بـا شـکیبایی مـا را بـه مبـارزه بـا دشـمنان اسـالم و         وحدت راهنمایی می
خواند و با رهنمودهاي الهی خود، مـا  جهان فرا میدشمنان مسلمین و محرومین 

نمایـد؛ پـس   مشکالت یاري می] با[را به ادامۀ مبارزه و صبر و استقامت در مقابله 
، نعمتی نیست که خداوند متعال بـر مـا منـت    »امام«] یعنی[فکر کنید که آیا او 

شـما را از  اي فکر کنید و به خود آیید و ببینید که ایـن ابرمـرد   گذاشته؟ و لحظه
خواب غفلت بیدار نموده و وظایف قرآنـی را بـر مـا آشـنا نمـوده، اسـالم را زنـده        

ایـم و رهنمودهـاي او را   نموده؛ پس بیاییم او را یاري کنیم که خدا را یاري نموده
  .به جان بخریم و به سخنان او گوش فرا دهیم و مو به مو بدان عمل کنیم

  
  )ابدار 1342 -1360(باقري مرتضی شهید  

بکوشید وحدت خود را که بارها امام گفته، حفظ کنید و ! شما اي مستضعفین
  .از صحنه خارج نشوید که خارج شدن شما از صحنه، یعنی مرگ انقالب

  
  )فسا 1343 -1366(بحري محمدکریم شهید  

خواهم که به ریسمان خـدا چنـگ بزنیـد و وحـدت     از شما امت شهیدپرور می

                                                             
 اسالم: وصیت اصل در -1
 که: وصیت اصل در -2
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امـام را دعـا کنیـد و بـراي     . اختالف و تفرقه دوري کنیدکلمه را حفظ کنید و از 
دعا کنید و از خدا بخواهید که فـرج  ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(فرج آقا امام زمان

  .تر کند و ان شاء اهللا فتح و نصرت خدا نزدیک استآن حضرت را نزدیک
  

  )اهواز 1341 -1364(بختیاري اصل مصطفی شهید  
حـدت و رهبـري امـام امـت، ایـن حسـین زمـان و        شـما بـا و  ! ملت مسـلمان 

  .روحانیت، پرچم اسالم را در سراسر گیتی به اهتزاز در خواهید آورد
  

  )تبریز 1327 -1365(بخشی الواري محمود شهید  
اي یـاران حضـرت امـام    ! اي یاران وفـادار امـام خمینـی   ! اللهی اي امت حزب

با یاري خداوند تبارك و تعـالی   اینک که انقالب اسالمی ایران! )لیه السالمع(حسین
ی، و بـه رهبـري پیامبرگونـۀ امـام خمینـ     ) ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(و امام زمان

مسیر خود را با تکیه بـر ارتـش بیسـت میلیـونی مـردم       ،حامی مستضعفان جهان
تـرین  نماید، خیلی خیلی هوشیار باشید؛ چون حاال حساسمسلمان ایران طی می

اگر خداي نکرده کمی سستی به خود راه دهید، . باشدمی میلحظات انقالب اسال
اند، مخصوصاً از همـه شـدیدتر مواظـب    دشمنان اسالم و انقالب در کمین نشسته

هیچ هراسـی بـه دل خـود    . ها باشیدايخبر و تودهخطر جدي منافقین از خدا بی
نـدة  بـر خداونـد، درهـم کوب    لو بـا اتکـا  ] باشـید [راه ندهید، مثـل کـوه اسـتوار    

مستکبران و حامی مستضعفان و با پیروي از والیت فقیه و رهبر کبیر انقالب امام 
بـه هـیچ وجـه سـر یـک      . خمینی و با اتحاد و و وحدت، با همدیگر مهربان باشید

سـعی کنیـد در مقابـل دشـمنان اسـالم وحـدت و       . مسألۀ جزئی اختالف نکنیـد 
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  .را به خاك بمالیدیکپارچگی نشان دهید و صورت دشمنان انقالب اسالمی 
 

  )دزفول 1346 -1361(بدیعی محمدکاظم شهید  
شـما بدانیـد و آگـاه باشـید کـه      ! دار و مادرانجوانان و مؤمنان و پدران تجربه

هاي خداوندي که شامل حال ما گردیـده اسـت،   دانیم هستید، تمام این نعمتمی
عمـر   !خـدایا و ] است[در زیر سایۀ رهبري امام امت و وحدت اسالمی کسب شده 

  .شکن زمان را افزون بگرداند و فقیه اعظم و بتئاین قا
  

  )اهواز 1341 -1361(برامالکی مسعود شهید  
تنها وصیت من به شما امت رزمنده این است که همیشه و در همه حال خـدا  

باشـید و شـعار    ،شـکن ینـی بـت  خم، را فراموش نکنید و پشتیبان امام کبیرمـان 
را از یـاد نبریـد؛ چـون تنهـا     » دار تا انقالب مهدي خمینی را نگـه ! خدایا! خدایا«

  ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ضامن وحدت مسلمین و تنها نشانۀ انقالب مهـدي 
  .باشدمی

  
  )نیشابور 1348 -1365(بردبارتوالیی مسعود شهید  

نگذارید؛ زیرا با تنها گذاشتن امام عزیزمـان  امام را تنها ! ... برادران و خواهرانم
هیچ موقع از روحانیت اصـیل و انقـالب جـدا نشـوید؛     . شویددچار عذاب الهی می

بـود و همیشـه بـا    بود، اسالم هم نمـی زیرا به قول امام عزیزمان اگر روحانیت نمی
را  1وحـدتتان ! و امـت حـزب اهللا  . وحدت داشـته باشـید  ] همراه بوده و[روحانیت 

                                                             
 وحدتان: وصیت اصل در -1
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  .حفظ نمایید]میشهه[
  

  )قم 1343 -1362(برزگر فتحی محمدقاسم شهید  
رو راه امام خمینی باشـند  خواهم که همیشه دنبالهاز ملت شهیدپرور ایران می

و با بودن در صحنه، جایی براي فعالیـت منـافقین نگذارنـد و همیشـه دسـت در      
گـاه  هـیچ دست هم بدهید و دعاي وحدت بخوانید و وحدت خود را حفظ کنید و 

از اسالم جدا نشوید و با دولـت اسـالمی کمـال همکـاري را بکنیـد و همیشـه بـا        
  .گاه از روحانیت جدا نشویدروحانیت متعهد باشید و هیچ

  
  )فراشبند 1335 -1363(فرد بقاییمحمدزکی شهید  

کـنم کـه دسـت از    به همۀ پدران و مادران و خواهران و برادران سـفارش مـی  
از اختالفـات   1؛ وحدت و یگانگی خود را کـامالً حفـظ نماینـد؛   یاري امام برندارند

  . دوري کنند و در رفع اختالفات و نزدیک شدن به وحدت کوشش نمایند
  

  )خمین 1342 -1365(اسدي بنیمحمدحسین شهید  
؛ ایـن همبسـتگی و   ]باشـید [ایـد  گونه که تـاکنون بـوده  استوار و مصمم همان

که جز لطف خداوند هـیچ  ] را[نعمت رهبري وحدت الهی را حفظ کنید؛ قدر این 
  .چیز دیگري نیست، بدانید و شکرخداوند را به جا آورید

   

                                                             
 نمایید: وصیت اصل در -1
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  )فسا 1348 -1365(بوجاري الحمید  عبدشهید  
وحـدت،   ،پشتیبان والیت فقیه باشید و دنبـال امـام حرکـت کنیـد و وحـدت     

  .وحدت را حفظ کنید؛ تا توان در بدن دارید، با کفار و منافقین داخلی بجنگید
  

  )اصفهان 1342 -1361(بهرامیان رنانی مرتضی شهید  
ــرادران ــا! [ب ــان، امپریالیســم شــرق و غــرب را و  ] ب یگــانگی و وحــدت خودت

ها آن صهیونیزم بین المللی را چنان منزوي کنید که توان زورگویی و چپاول را از
امروز جنگ مـا جنـگ بـا آمریکاسـت و تمـام مشـرکین قصـد        . سلب کرده باشید

اند و این توطئۀ بزرگ، تنهـا بـا وحـدت شـما و     نابودي انقالب اسالمی ما را کرده
اطاعت از مقام رهبري و پیـروي از دسـتورات اسـالم و پاسـداري جـدي شـما از       

اسالمی و مکتبی، خنثی  انقالب اسالمی و دستاوردهاي آن و کمک شما به دولت
گردد و باید هر کدام پاسداري امـین بـراي انقـالب باشـید کـه      و نقش بر آب می

  .دشمنان راه نفوذ در ما نیابند
  

  )سبزوار 1343 -1361(فر بهنامیاهللا مسیحشهید  
همـه را دعـوت بـه وحـدت و      :کـنم اي به ملت عزیز عرض میسخنان برادرانه

متحد باشید و از تفرقه بپرهیزیـد کـه   ! ملت عزیز]. کنممی[اطاعت از والیت فقیه 
در ضمن قدر امام عزیزمان را بدانید و از سـخنان  . سوزي استتفرقه بالي خانمان

  .او پیروي کنید؛ چون اطاعت از والیت فقیه بر ما واجب است
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  )شهر زرین 1342 -1361( زيیربیات مصطفی شهید  
امــام را تنهـا نگذارنـد و وحــدت و   خـواهم کـه   مـن از تمـام ملـت ایــران مـی    

یکپارچگی خود را حفظ کنند و از دسـتورات امـام سـرپیچی نکننـد و پشـتیبان      
روحانیت باشند، به اسالم خدمت کنند، وقتـی وقـت هجـرت فرارسـید، مـا بایـد       

 1هجرت کنیم و به یاري اسالم برویم تـا پـرچم اسـالم را بـا جـان و خـون خـود       
  .داریمبرافراشته نگه

  
  )بروجرد 1333 -1363(بیرانوند محمدرضا شهید  

خواهـان  ] را[اهللا و شهیدپرور ایران، حفظ وحدتی که دارند  از تمام ملت حزب
بوده و ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب برحق امام زمانئو گوش به فرمان نا ]هستم[

نگذاریـد ایـن کـوردالن    ] باشـید و [به خـدمت مشـغول   » ال اله اال اهللا«زیر پرچم 
صفت در میان صفوف محکم شما رخنه کنند که همانا بهشت جاودان در بوقلمون

  ].شما است[ 2انتظار
  

  )تهران 1343 -1362(پاشایی مسعود شهید  
وحدت خویش را حفـظ کنیـد و    !وطنان ایرانیبرادران و خواهران گرامی و هم

بـدین   پشتیبان امام باشید و از رهنمودهاي ایشـان کمـال اسـتفاده را بکنیـد تـا     
  .وسیله مشت محکمی به دهان ایادي داخلی و خارجی استعمار بزنید

  

                                                             
 را خود: وصیت اصل در -1
 انتظارش: وصیت اصل در -2
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  )سبزوار 1348 -1367(پرتانیان الرضا موسیشهید  
] بـا [دار را کـه  زنـده به هیچ وجه امام عزیز، این الگوي اسالم و این مـرد شـب  

هاي شیوایش و با همکاري شما توانست سیلی محکمی بـر دهـان   سخنان و کالم
فراموش نکنید و از او و راه او دست برندارید که اگر خداي  1زمان بزند راابرقدرت 

ا حتمـی خواهـد بـود و    ناکرده از او و راه او دست برداریـد، آن روز شکسـت شـم   
چنین وحدت و اتحاد خود را از دست ندهید که اسالم و آیین و مملکتمـان را  هم

  .دهیداز دست می
  

  )شیراز 1343 -1361(   پژمانحسین شهید  
اطاعت از امام خمینی کنید؛ گوش به فرمـان او  ! پرور ایران شما اي امت شهید

  .باشید و بیش از هر چیز، دیگران را به وحدت دعوت کنید
  

  )دهدشت 1340 -1365(پناهنده مطلب شهید  
عنایت کرد که در دوران کفـر و  سپاس خداوند بزرگ را که این توفیق را به ما 

دنیا نشـان بـدهیم و ایـن توفیـق را نصـیب ایـن ملـت         دین خود را به ،یگريماد
و بـا وحـدت در پرتـو     ،خمینی عزیز، دوست کرده که به راهنمایی امام امتاسالم

  .اسالم بتوانیم اسالم راستین را در جهان نشان بدهیم
  

  )شهر خمینی 1347 -1364(درچه   پناهیرسول عبدالشهید  
پشتیبان والیـت فقیـه باشـید و در هـیچ لحظـه امـام را تنهـا        ! اي امت اسالم

                                                             
 وجه هیچ به را: وصیت اصل در -1
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توانیم تمامی دشمنان  وحدت خود را حفظ کنید که در سایۀ وحدت می ؛نگذارید
داریـد؛ هـدفتان    ها را همچنان گـرم نگـاه   ؛ جبهه1خارجی و داخلی را نابود سازیم

؛ خـود را وقـف اهللا کنیـد؛    فقط خدا باشد و در راه خدا از دل و جـان ایثـار کنیـد   
  .ها را ترك نکنید که خداي متعال با شما است مساجد و نماز جمعه

  
  )شهر خمینی 1345 -1364(پیمانی فروشانی  امحمدرضشهید  

بیش از پیش امام را یاري کنید و آیـۀ  ! و اما شما اي ملت قهرمان و شهیدپرور
طـور کـه   همـان  3.را جامۀ عمل بپوشـانید  2»واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا«

ترسـد و تـن بـه    اند، دشمن از وحدت و اتحاد شـما مـی  امام عزیز بارها تذکر داده
ذلت خداي ناکرده ندهید و جنگ را تا رفع فتنـه ادامـه دهیـد و نگذاریـد خـون      

  .مال شودشهدا پاي
  

  )شهر خمینی 1345 -1361(ترکیان والشانی مسیح شهید  
توانیـد  مـی     از جان و مال خود نثار این انقالب کنید؛ تا ! اي امت شهیدپرور

علیـه   ها بفرستید تا برادران رزمندة شـما بـر  چه نیرو و چه مال و جنس به جبهه
همت کنیـد، خـدمت   . کفر بجنگند و اگر دیر شود، همۀ ما در برابر خدا مسئولیم

متکی بـه خـدا باشـید و بـه      کنید، پیروزي از آن شماست و چون هدف خداست؛
ریسمان خدا چنگ بزنید و انسجام و وحدت و شعور انقالبی خـود را بـا تکیـه بـه     
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دل و رهنمودهاي والیت فقیه حفظ کنید که ایـن انقـالب از خـون جوانـان پـاك     
  .آمده است 1باایمان به وجود

  
  )برخوارومیمه 1344 -1361(تقیان مرتضی شهید  

هللا رهبري داریـم کـه   حمدعوامل مؤثر در انقالب، رهبري و رحمت است و به 
هـا  هاست و وحدتی در بین ماست که ما را چون رشته کوهقاطعیتش همچون کوه

و حال باید که دفع هرگونه حرکت ناهنجار در این وحـدت  . کندبه هم متصل می
  .بشود و ایجاد حرکتی الهی در بین مردم

  
  )شهر زرین 1336 -1361( زيیرن تیغرامهدي شهید  
من به همه برادران و خواهران مسلمان ایـن اسـت کـه همـه در صـف       ۀتوصی

. واحد و با وحدت، مطیع امر والیت فقیه و ولی امـر زمـان، امـام خمینـی باشـند     
گرچه مبارزه در راه اسالم، مقام و منزلتی بس عظیم دارد، ولی اگـر   !برادران عزیز

ثمر است و بی ،نباشد ها تحت فرمان و رهبري والیت فقیهاین مبارزات و فداکاري
ه هـا را بـ  ها و تالشکوشش ۀکنم کلیدر راه خدا نخواهد بود؛ پـس خـواهش مـی

کندروي، هر دو مخـالف   خط والیت فقیه مورد سنجش قرار دهید؛ زیرا تندروي و
  باشند و سعادت در پیروي از این خط مقـدس اسـت کـه خـط انبیـا      این خط می

  . باشدمی
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  )اصفهان 1338 -1361(قربان الریجه جانمرتضی شهید  
ذرة ذره  کـه از  ] را[مـان  ترین درودهـاي قلبـی  با نهایت هوشیاري و صمیمانه

ابـراز   ،رهبر هوشیار و آگاه انقالبمان، گیرد، به حضور امام خمینیپیکرمان اوج می
قهرمان ایران ] و[ناپذیر ملت شجاع با پشتکار خستگی] که[م یداریم و امیدوارمی

منـافقین  ] و[به فرمان ابراهیم زمان لبیک گوییم و پوزة مـزدوران شـرق و غـرب    
خواهم که هرچـه زودتـر   ها را با وحدت کلمه درهم بکوبیم و از خدا میداخلی آن

را نزدیک بگرداند و ریشۀ ظلـم و فسـاد   ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(رج امام زمانف
  .را از روي جهان هستی برکند و کلمۀ توحید را بر فراز جهان به اهتزاز درآورد

  
  )دهدشت 1342 -1362(جرنگ مندنی شهید  

درود خـدا بـر شـما بـاد کـه چنـین       ! پـرور ایـران  سالم بر تو اي ملت قهرمـان 
] به هـم [فرزندانی را تربیت کردید تا بتوانند با قدرت الهی خویش، دست وحدت 

العظمـی امـام خمینـی بـه      اهللا دهند و انقالب اسالمی ایران را بـه رهبـري آیـت   
  .پیروزي نهایی برسانند

  
  )بهار 1349 -1361(جعفري مهدي شهید  

 ،کبیـر خمینی، خواهم امام عزیزمانمی: پیامی دارم به ملت شهیدپرور انقالبی
را تنها نگذارید و به رهبري او، دست در دست هـم و بـا وحـدت کلمـه تـا آزادي      

تا آخرین نفـس نگذاریـد   . وار مبارزه کنیدخپیش روید و با امپریالیسم جهان قدس
  .مال شودخون شهیدان پاي

  



 

 ) 7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      42

 

  )یزد 1342 -1361(جعفري نعیمی مهدي شهید  
لکن به عنوان یک فـرد از ایـن اجتمـاع    اي حقیر و گناهکارم، چه من بنده اگر

کـه  ] را[کنم که هرچه بیشتر وحدت خود را حفظ کرده و خـط امـام   سفارش می
  .همان اسالم اصیل و خط سرخ محمد و آل محمد است، ادامه دهید

  
  )دهدشت 1346 -1364(جناب عبدالرشید شهید  

همـه از  ما باید همیشه گوش به فرمان امام خـود باشـیم و از سـخنان او کـه     
اند، پیروي کنیم و وحـدت داشـته باشـیم تـا مبـادا دشـمن و        قرآن برگرفته شده

  .استعمارگران ما را غافلگیر کنند
 

  )رامسر 1346 -1367(جوربنیان مرتضی شهید  
هللا و شهیدپرور عرض ادب نمایم کـه   ااي با ملت حزبچند کلمه] خواهممی[

عمل کنید و امام را یاري  1»وال تفرقوا و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا«شما بر طبق آیۀ 
هـل مـن ناصـرا    «و بـه نـداي   » اهللا اکبـر «نمایید و در وحدت کلمه و بـه اشـعار   

و قدس عزیز را آزاد نماییـد کـه ملـل محـروم و      2حسین لبیک بگویید» ینصرنی
  .مستضعفین جهان چشم به راه شما هستند

  
  )قم 1345 -1363(جهانبخش محمدمهدي شهید  

دهم، نکند روي کوفیان را سفید کرده و با تنهـا  را به خدا قسمتان میشما ... 
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اهللا متـین، قلـب زخـم    امـت و ایـن کـانون وحـدت و حبـل      1گذاشتن قلب تپندة
ل عجـ (بدانید که مهدي فاطمه. را نمک بپاشید )الم اهللا علیهاس(فاطمه زهرا] خوردة[

خـود گذشـته و پـا روي     احتیـاج بـه سـربازان مجاهـد و از    ) اهللا تعالی فرجه الشریف
  .حجاب نفس گذاشته دارد

  
  )نجف آباد 1345 -1362(معصومی  چهاردهمنصور شهید  

خواهم که امام را تنهـا نگذاریـد و از ایـن سـنگر آزادي و     از شما مسلمانان می
د؛ دست در دست هم بـا وحـدت آهنـین    یعدالت و حامی مستضعفین حمایت کن

امر جهاد با خود را به جاي آورید و از جنـگ و   هاي استوار برخیزید وخود، با گام
  .م بشوریدسرب و اسراییل جنایتکار و صهیونیشهادت نهراسید و بر شرق و غ

  
  )گرگان 1341 -1361(چلچالیی محمدزمان شهید  

امام را تنها نگذارید و پایبند اسـالم باشـید کـه سرچشـمۀ     ! اهللا اي امت حزب
الهی باید دنبال  براي سیرابی از این سرچشمۀها، خداي الیزال است و تمام نیکی

اسـت، باشـید و در    ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب برحق امام زمانئامام امت که نا
قبــل در مقابــل  تــر ازتــر از همیشــه و مقــاومایــن راه وحــدت خــود را مســتحکم

نفــس بــا هـا نشــان دهیـد و تــا آخـرین    کـار و صهیونیســت هــاي جنایتابرقـدرت 
ان شرق و غرب و مزدورانشان بجنگید و امیدوارم که در راه اسالم مقـاوم  کارجنایت
  2.باشید
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  )تهران 1345 -1367(چوبداران محمدهاشم شهید  
تر از آنید که این بندة فانی برایتـان خـط مشـی    شما بزرگ! برادران گرامی... 

اولـین   آیا! عزیزان. دانم که این چند خط سیاه را بنگارمولی الزم می ؛تعیین کند
هاي امام از اول نهضت، چیزي جز وحدت کلمه و عدم تفرقـه و توسـل بـه    توصیه

ریسمان محکم الهی است؟ پس چرا باید بعضی مسائل زودگـذر و دنیـوي باعـث    
  !عدم اطاعت از امر والیت فقیه گردد؟

  
  )شهر زرین 1339 -1362( زيیررحیمی حاجمهدي شهید  

خود را مسئول بدانید و انجام وظیفه کنید خواهم که از شما جوانان ایرانی می
شـوید کـه بـه    و به اسالم خدمت نمایید؛ چون روزي از خـواب غفلـت بیـدار مـی    

که پیام مـن   ]را[خوریم و این پیام شهدا اصطالح آب از آب گذشته و افسوس می
عمـل بپوشـانید    ۀهم هست، در گوش خود جاي دهید و عمل کنید و به آن جام

کوشا باشید؛ امام را یاري دهید که این انقـالب مـدیون ایـن    که در حفظ وحدت 
طور که مسئولین مملکتـی بـازوان امـام هسـتند، از آنـان      امام عزیز است و همین

اید و در همه جا و همیشه پشـتیبان ایـن   حمایت کنید که از اسالم حمایت کرده
  .عزاي دشمن ماست] که[ها شرکت کنیدانقالب باشید و در نماز جمعه

  
  )تهران 1347 -1370(حبیبی محمد شهید  

بیدار باشید که کانال اصلی انقالب، در شعار نه شرقی و نه غربی، یعنـی عـدم   
و مبـارزة  ) چه شـرقی، چـه غربـی   ( هاي استکباريکدام از قطبوابستگی به هیچ

شـود و  علیه تمامی مستکبرین و دشمنان محرومین جهـان خالصـه مـی    جدي بر
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هـاي مستضـعف در   امکـان نـدارد، مگـر بـا وحـدت تـوده      حرکت در ایـن کانـال   
  .بخش اسالم عزیز، تحت رهبري والیت فقیهچهارچوب قوانین حیات

  
  )آباد نجف 1348 -1362( حجتی محمدرضا شهید 

و سخنی با شما ملت غیور و مبارز شهیدپرور دارم و آنکه مبادا رهبـر را تنهـا   
بـه  . کنید و دعـاگوي رهبـر باشـید    هاي او عملبگذارید و به فرمایشات او و گفته

دعاهاي توسل و کمیل را با اهمیت زیـادتري  . نماز جماعت و جمعه بیشتر بیایید
برپا دارید و همچنین دعا به رزمندگان یادتان نرود و وحدت خود را حفظ کنید و 

  .هاي شهدا عمل کنید تا خدا شما را یاري کندنامهبه این وصیت
  

  )کنگاور 1333 -1363( زادهحسنمحمدحسین شهید  
درود بر امت دلیر ایران که گوش به فرمان امام در برابر هرگونه سختی در راه 

  .برندشیاطین را از بین می 1هاينمایند و با وحدت خود، توطئهخدا استقامت می
  

  )خوانسار 1346 -1361(حضوري محمدعلی شهید  
باشـید و هرگـز از   ایمـان پیـرو فرمـان خـدا و رسـول      ] و[همه با روح وحدت 

  .غافل نشوید) اسالم است] در[که موجب تفرقه (اختالف و تنازع 
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  )قزوین 1324 -1361(شناس حقمصطفی شهید  
هاي درخشان ما، بعد از عنایـت و لطـف خداونـد قـادر،     رمز تمام این پیروزي

امام خمینی داشته است و بایستی همانند گوهري ۀ هاي داهیانبستگی به رهبري
باشد، امام را از قدر که مانند نگین انگشتري در محصور انگشتر مینظیر و گرانبی

وحدت را . خداوند حفظ و از وي پشتیبانی نمایید لهرگونه بلیه و خطري، با تفض
ترین عامل خطرناك بـراي تـداوم انقـالب    حفظ و از تفرقه پرهیز نمایید که بزرگ

  .شدباگسیختگی مردم می هم اسالمی، همانا از
  

  )جهرم 1341 -1365(پور حکمتمهدي محمدشهید  
باشد، فقیه میخواهم که در خط اسالم و امام که همان خط والیت از شما می

حرکت کنید و سعی کنید که بین همۀ خانواده و مردم، وحدت و هماهنگی باشد 
  .کنیدو تا آنجا که جان دارید تابع امام امت باشید و از نمایندة ایشان اطاعت 

  
  )یزد 1343 -1364(حورمهر محمدعلی شهید  

اکنـون  . صابر باشید که نصر و فتح خداوند خیلی خیلی نزدیک است! مسلمین
اي . که دشمن خدا و اسالم عزیز خودش به پاي گـور آمـده اسـت، قیـام نماییـد     

هـا و بچـه   اکنون که شیطان و شیطنک. او را مدفون ابدي تاریخ نمایید! مسلمین
کننـد؛ شـما اي   توطئـۀ احمقانـه مـی   ] برعلیه شما[وسوسه و ] شما را[ هاشیطان

هاي الهی و حفظ وحدت کلمـه، توسـط رهبـري امـام خمینـی      با سالح! مسلمین
  .ریشۀ شیطان را بخشکانید

  



 

 47      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

  )اصفهان 1343 -1363(رنانی خاکیمحمدعلی شهید  
را اطاعت از رهبـري و وحـدت را فرامـوش نکنیـد کـه اگـر ایـن دو        ! اي مردم

خورید و بدانید در قیامت جواب خون شـهدا را  فراموش کنید، بدانید شکست می
هایی که در تمام دنیا صورت گرفته و هنوز چیزي از شما به انقالب. بدهید] باید[

شکست اسـت و علـت آن عـدم    ] هاپایان همۀ آن[عمرش نرفته است، بنگرید که 
  .باشدوحدت و رهبري می

  
  )شهر زرین 1344 -1365( چمگردانی خداداديمحمدرضا شهید  

ام و به خصوص به ملت ایران این است که امـام  ابتدا پیام این حقیر به خانواده
را تنها نگذارند و فقط متوجه او و فرمان او باشند و وحـدت و انسـجام را در بـین    

کند، چـه  خویش ترویج نمایند و بدانند کسی که براي خدا و حزب خدا تالش می
چه کشته شود، پیروز است؛ اگر بکشد که دشمن خـدا و قـرآن را کشـته    بکشد و 

  .باشدمی» اهللا فی سبیل«است و اگر کشته شود که 
  

  )بروجن 1326 -1361( يخدیومصطفی قلی شهید  
ن او بودند و با یـک جرقـه کـه در    اچه سعادتی نصیب بندگانی شد که منتظر

 ،اهللا اکبـر « ۀکلم لبیک گفتند و باورشدند و دعوت او را وجودشان زده شد، شعله
هـاي  و بیرونی بر نفس یحرکت را آغاز نمودند و با خودسازي درون» رهبرخمینی

شیطانی غلبه نموده و روح خداي را درخود پرورش داده و با اطاعـت وگـوش بـه    
و شـرکت در  ) مبـارزه (کلمـه و حضـور در صـحنه     و بـا وحـدت  ] بودن[فرمان او 

ــدت  ــاز وح ــفوف نم ــرص ــمن  ین وآف ــدرت دش ــت ابرق ــه، پش ــکن جمع ــا را ش           ه
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امپریالیسم را به خاك مالیدنـد و بـر قاسـطین و مـارقین و      ةشکستند و پوزدرهم
ها را رسوا نمودند و براي همیشه، آن را آن ۀناکثین شوریدند و طرح توطئۀ خائنان

  .دان تاریخ ریختندبه زباله
] این اسـت کـه  [برادران در میان گذارد خواهد با شما چه برادر کوچک میآن

را در او محـو کـنم     گر نیستم؛ چون وجود ندارم؛ چون نتوانستم خودمن نصیحت
پاخواسـته  چه وجود دارد، او و فرمـانش و آیـتش و امـت بـه    تا وجود پیدا کنم؛ آن

مبارزه و شرکت در صـفوف نمـاز    ۀکه با وحدت کلمه و با حضور در صحن] است[
جمعه که پشت دشمنان را به لرزه درآورده، راهش رابه رهبري امـام  شکن دشمن

ی در دست اوست؛ هرکس نور را دید و یامت ادامه خواهد داد و چراغ نور و روشنا
کاروان روشنایی پیوست و به مقصد کمـال   1به ،آن را شناخت و با آن حرکت کرد

د و نشـناخت،  رسید و رستگاري دنیا و آخرت را نصیب خود ساخت و هرکس ندی
  .نشین شد و یا منحرف گردید و گمراه شدواماند و رسوب کرد و ته

  
  )تهران 1348 -1364(نژاد خسرويمسعود شهید  

قدر منزلت امام را بدانید و از ایـن نـور الهـی کمـال بهـره را      ! اي امت اسالمی
ببرید و براي طول عمرش دعا کنید؛ وحدت کلمه را حفظ کنیـد و نگذاریـد کـه    

نوع خویش نیکـی  به همدشمنان اسالم بر شما چیره شوند و با آنان ستیز نمایید؛ 
  .را خالی مگذارید هاترها را داشته باشید؛ جبههکنید؛ احترام کوچک
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  )قم 1346 -1361( خلیلیمحمدرضا شهید  
کـه   )لیـه السـالم  ع(علـی ابـن کنم و به نداي حسینبا اینکه در جبهه شرکت می

گویم، امید چنان دارم که خـدا حسـین  لبیک می» هل من ناصر ینصرنی«: فرمود
دارد و ایـن   نگـه  شکن، رهبر انقالب را براي تداوم ایـن انقـالب   زمان، ابراهیم بت

را فرامـوش  » ]103آیـۀ  [عمران؛ آل«؛ »و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«ملت 
نکرده و همیشه در اجراي اوامر رهبر و تداوم انقالب کوشـش کننـد و بـا وحـدت     

  .خود منافقین داخلی و دشمنان خارجی را سرکوب نمایند
  

 )تهران 1340 -1363(خلیلی محمود شهید  
کـه  ] کـنم توصـیه مـی  [انـد،  اهللا که همیشه سرمشق من بوده و به امت حزب
هاي ایشان دقیقاً عمـل کننـد و مبـادا    به گفته. اي از یاد ببرندمبادا امام را لحظه
اي خالی کنند و مبادا وحـدت خـود را در سـایۀ رهبـري امـام،      مسجدها را لحظه

رده روز ذلت اي از دست دهند که آن روز، روز شادي مستکبران و خداي نکلحظه
  .مسلمین است

  
  )ریز نی 1339 -1365(خودستان محمدرضا شهید  
دهـم  شما را سوگند می! شنویداي کسانی که پیام مرا می! وطنان عزیزاي هم

ـ ایـن نا  که امام عزیز،) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(به مهدي موعود ب برحـق امـام   ئ
شکن را تنها مگذارید و همیشه او را دعا کنید و او را یار و یـاور  زمان، خمینی بت

باشید، هرچند که خدا با اوست، ولی همیشه از خدا بخواهید تا او در میـان شـما   
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ل اهللا تعالی فرجـه  عج(خداي بزرگ و کمک امام زمان 1ها را لطفباشد و این پیروزي
باشند و مغرور نشوید و در لهی میها از معجزات ااین] بدانید که[بدانید و ) الشریف

بـه گفتـۀ امـام، ایـن     . آغوش اسالم باشید و اسالم را به تمام جهـان صـادر کنیـد   
هـا را بـه لـرزه درآورده؛ پـس وحـدت خودتـان را از       وحدت شماست که ابرقدرت

امید اسـت  . دهممن مرگ در راه خدا را بر مرگ طبیعی ترجیح می. دست ندهید
از ! باشیدمی اي برادران که نسل آیندة اسالم . که خدا من را جزء شهدا قرار دهد

افکـن را  ها و افراد تفرقـه خواهم که با ایمان کامل و وحدت کلمه، گروهکشما می
  .طور که حضرت علی منافقین را سخت رد کرده استاز بین ببرید، همان

  
  )اصفهان 1343 -1360(دایی علی کجویی محمود شهید  

مـن ایـن   . در پیروزي ما در این جنـگ هـیچ شـکی نداشـته باشـید     ! دوستانم
گویم که اگر وحدت خودمان را از دست بدهیم سخنان را به عنوان یک شهید می

ایـم و خـدا شـما را    کـرده   و امام را تنها بگذاریم، به خون تمام  شهیدان خیانت 
  .بخشدنمی

  
  )اراك 1348 -1361(داوودآبادي محمدعلی شهید  

براي حفظ اسالم و مسـلمین و والیـت فقیـه و حکومـت جمهـوري اسـالمی،       
به رهبري امام خمینی این راه را آگاهانه انتخاب کردم و ایـن راه را بهتـر و   ! یاران

دانم و به همین علت هم است که امیـدوارم جهـان   ها میسعادت براي همۀ انسان
  .عدل و داد شودبا وحدت کلمه پر از 
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امیدوارم که شما هم بتوانید راه من و ! ... اي برادرانم و خواهرانم 1و اما شما... 
دیگر شهیدان را ادامه دهید و براي من هیچ گریه نکنید که گریـه مـال دشـمنان    

سـپرمانند در برابـر دشـمنان و منافقـان      3بینید کـه جوانانمـان  ها میآن 2.ماست
ها را نسـبت بـه   خواهند افکار آنمی ترسند و ز این جوانان میها ااند و آنایستاده

انقالب منحرف سازند، ولکن تا موقعی که مسجدها هست و وحدت مردم هست و 
  .توانند بکنندها کاري نمیآن 4مردم پشتیبان والیت فقیه هستند،

  
  )برخوارومیمه 1336 -1361(آبادي داوري دولتمرتضی شهید  

الشـأن  عظـیم    شما ملت مسلمان ایران که همیشه یاور و یار امام امت رهبـر  
همیشه وحدت کلمه را حفظ کنید و قلـب نـازك امـام عزیزمـان را رنـج      ! ایدبوده

پرسـت ندهیـد تـا موجـب     اجنبـی  سرایان و مزدوران ندهید و گوش به حرف یاوه
و اسـالم عزیـز بـه     هاي جنگ نگرددگذشته در جبهه جان دلسردي رزمندگان از

حکومـت عـدل علـی در    رهبري امام امت به دورترین نقاط جهان صـادر گـردد و   
  .به امید آن روز، روز سرفرازي ملت قهرمان ایران. فرما باشدسراسر جهان حکم

  
  )گلپایگان 1345 -1362(دالور محمود شهید  

یـک  در تاریکی و ظلمت نشستن و قضاوت کردن، کـار وجـدان   ! بله، اي برادر
یـا و آخـرت پیـروز و    خواهیـد در ایـن دن  اگـر مـی  . فرد شایسته و مسلمان نیست
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گوش به فرمـان رهبـر باشـید و پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید و         ،سرافراز گردید
وحدت و یگانگی خود را حفظ کنید که کشـورهاي امپریالیسـم و صهیونیسـت و    

و  1نی کـه اسـتثمار  استعمارگران نتوانند وحـدت شـما را از بـین ببرنـد و تـا زمـا      
  .استعمار وجود دارد، جوانان مسلمان باید در نابودي او بکوشند

  
  )سمنان 1348 -1364(محمدي دوستمصطفی شهید  

انقالب حضور دارید و  ۀشه در صحنیبه شما عزیزان که هم! اهللا اي امت حزب
 کنید، پا به میدان گذاشـته و از حـریم قـرآن   هرگاه احساس خطر براي اسالم می

خواهم که وحدت کلمه را حفظ کنید و اطاعت از اوامـر  کنید، از شما میدفاع می
ها کـه جهـت مسـتحکم شـدن هرچـه بیشـتر       امام امت را فراموش نکنید و جبهه

باشـد و همچنـین شـرکت در نمـاز جمعـه و نمـاز جماعـت و        حکومت اسالم می
  .نکنید باشد را فراموشدعاهاي مختلف که براي صاف کردن نیت اعمال می

  
  )شهر زرین 1341 -1361(دوستی نوگدرانی محمدرضا شهید  

خـواهم کـه در دعاهـا و مجـالس     از شـما مـی  ! ... برادران و خواهران مسـلمان 
عزاداري و نمازهاي جمعه شرکت کنید و تمام رزمندگان را دعا کنید و امام امـت  

، )تعالی فرجه الشـریف ل اهللا عج(را هم دعا کنید و از خدا بخواهید که تا انقالب مهدي
دارد و همگی با هم دعاي وحدت را بخوانید و از خدا بخواهید کـه   خمینی را نگه

کسـانی کـه   ] بدانیـد [اتحاد با هم داشته باشید و علیه ظلم و ستم مبارزه کنید و 
دهـد  دارد و پاداشی به او مـی می ها را دوستکنند، خدا آنمی  در راه خدا جهاد 
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    دارد و او را طلـب  ها را دوسـت مـی  خدا را دوست بدارد، خدا آن] که[و هر کسی 
مـا از او هسـتیم و   «؛ 1»انا هللا و انا الیه راجعـون «. گرددکند و به سوي او باز میمی

  .»بازگشت ما به سوي اوست
  

  )زابل 1345 -1371(دولتی مقدم محمود شهید  
والیـت و   2مقام عظمايخواهم دست از حمایت ولی فقیه و از همۀ عزیزان می

را بـا تمـامی وجودتـان بـه سـرمنزل      ] له[کل قوا برنداشته و اوامر معظم  ةفرماند
عمل برسـانید و بـا وحـدت و انسـجام خـود، مشـت محکمـی بـه دهـان تمـامی           
زورگویان خصوصاً استکبار جهانی وارد نمایید و از خون شـهیدان از صـدر اسـالم    

  .پاسداري عملی نمایید ،تاکنون
 

  )داراب 1347 -1364( دیندارلومحمدصادق د شهی 
در راه حفظ خـون مـا و تنـاور کـردن ایـن      ] که[و از امت و امام خواستارم ... 

درخت، بکوشند و امت، همیشه در راه حفـظ وحـدت کلمـه و همراهـی بـا امـام،       
  3.کوشا باشند

 
  )گچساران 1353 -1372(رحمانی موسی شهید  

نگذارید بیگانگان با تبلیغات نابجا فرزنـدانتان  خواهم که از شما مردم عزیز می
خواهم که وحدت داشته باشـید؛ در  از شما می. را از راه این دین مبین دور نمایند
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  .گیردهر کاري اگر وحدت باشد، آن کار به راحتی انجام می
جنگ ایران و عراق بر اثر وحدت بین نیروهاي انتظامی و مـردم   ۀهمین مسئل

طـور کـه   دهـد و همـان  البته وحدت به تنهایی کاري انجام نمی .به پیروزي رسید
مهم اسـت   ۀرهبري، یک مسئل. قبالً هم گفتم، از رهنمودهاي امام استفاده نمایید

پشـتیبان والیـت   . آفرینـد و وحدت در کنار رهبري آگاه و دلسوزانه، پیروزي مـی 
من هسـتم، ایـن   اي فکر کنند حال که رو به رو بـا دشـ  که عدهنه آن. فقیه باشید

آخر عمر با خود خواهم داشت؛ چـون   1نویسم؛ خیر؛ این وصیت را تاجمالت را می
  .معلوم نیست که خداوند ما را بپذیرد

  
  )جهرم 1345 -1362(رحمانیان کوشککی محمدرضا شهید  

پیـرو  . وصیت من به ملت شهیدپرور این است که امام، امام، امام را دعا کنیـد 
یک ذره از او فاصله گرفت، شـما هـزاران قـدم از او    ] که[ خط او باشید و هر کس

همیشه در صحنه باشید و با وحدت خود قلب امـام زمـان امـت را    . فاصله بگیرید
سنگرهاي جمعه و جماعـات را حفـظ کنیـد کـه بـا شـرکت در ایـن        . شاد سازید

  .داشت توان نگهمراسم است که قداست خون شهیدان را می
  

  )اردکان 1342 -1362(احمدآبادي رحمتی محمدرضا شهید  
خـواهم خـدا را از یـاد نبرنـد و خـدا را      پرور میاز عموم امت انقالبی و قهرمان

ثانیاً وحدت و یکپـارچگی  . العین خود قرار دهند که ما هرچه داریم از اوستنصب
را که بین اقشار مختلف مردم وجود دارد، همچنان در میان خود حفظ نمایید که 
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امـام را فرامـوش نکنیـد کـه     . وزي است که بین شما جدایی بیفتدشکست شما ر
هاي آگاهانـه و قاطعانـۀ ایـن    هاي سیاسی و نظامی ما مدیون رهبريهمۀ پیروزي
  .ابرمرد است

  
  )شهر خمینی 1346-1361(رحمتی مصطفی شهید  

خداوند شما را یاري کند که با مالتان و بـا جانتـان،   ! اهللا حزب اي مردم مبارز
امام را دعا کنید؛ همیشه پیرو خـط او  . کنیداسالم و رزمندگان اسالم را یاري می

باشید؛ رؤساي مملکتی را دعا کنید و خالصه وحدت و همبستگی خـود را حفـظ   
  .کنید که شما پیروزید

  
  )تهران 1347 -1363( مهدي ،رحیمی 
صـحبت  در موقع دفن من در مورد منافقین که در لباس اسالم هستند، ! مادر

توانـد از  شوید؛ کسی نمیاین انقالب همه را می! زهی خیال باطل: کنید و بگویید
خـوب   1»و التفرقـوا  عتصموا بحبل اهللا جمیعـاً او«آن استفاده کند و بگو این آیه را 

  .امام را تنها نگذارید] را حفظ کنید و[گوش کنید؛ وحدت 
  

  )اردستان 1339 -1362(رزاقی اردستانی مسلم شهید  
دشـمن از اسـالم و پیـامبر و شـیعۀ علـی      ] که[هوشیار باشید ! برادران عزیزم

ترسد؛ از اسالم ابوجهل و ابولهب بـاکی نـدارد؛ حتـی همیشـه دشـمنان      بودن می
از ) در عمـل (اند؛ حفظ این انقالب در گرو پیـروي  ها بودهاسالم پشتیبان ابوجهل
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  .ارچۀ شماستامام خمینی و ایثار در راه این انقالب و وحدت یکپ
اسالم و امام را فراموش نکنید؛ از مرگ و زندگی نهراسید که همه به دست ... 

هاي پرمحتواي امام خمینی کـه از قـرآن نشـأت    خداي قادر متعال است؛ از گفته
اسـت، عمـالً   ) ص(محمـد ، قـدر پیـامبر بـزرگ اسـالم    گرفته و عین سخنان گران

نیـد کـه تنهـا راه پیـروزي اسـالم و      را بدا 1پیروي کنید و قدر ایـن پیـر جمـاران   
مستضعفین بر مستکبرین در این زمان، اطاعت آگاهانه از امام، وحدت و آگاهی و 

  .هوشیاري شماست
  

  )نکاء 1346 -1365(چاهی رستمی نیممرتضی شهید  
در کارهایتـان زیـرك و   : ... ایـن اسـت  ] و آن[اهللا دارم  پیامی به برادران حزب

رفتار و اعمالتان تقـوي را در نظـر بگیریـد و همـواره صـبور      و در ] باشید[استوار 
زنند، شما بـراي رضـاي خـدا چیـزي     هایی میهایی که به شما تهمتباشید و آن

نه وحدتی که ماننـد ایـن    گویم، ولیوحدت را می. نگویید و وحدت را حفظ کنید
ینیـد در  کنیـد، بب هایتان را روي هم بگذارید و هنگامی که باز میباشید که چشم

اند؛ پس هوشـیار باشـید و در خـط مسـتقیم     آمده رأس کارها کسانی غیراسالمی
 ...والیت فقیه حرکت کنید

امام را تنهـا نگذاریـد کـه    ! ، برادران]دارم[ام اي به برادران دینیو حال توصیه
تا امـام را داریـد، فکرتـان راحـت     . دشمن منتظر همین است تا ضربۀ خود را بزند

طوري که امام دیگر اینکه، وحدت خود را همان. یاري را به او بکنید باشد و کمال
  .داندبه خدا امام همه چیز را می! برادران من. اند، حفظ کنیدفرموده
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  )تهران 1309 -1361(زاده رسولمحمدرضا شهید  
بدانیـد کـه شـما امیـد     . سالم بر شما همرزمان شجاع و صبور و انقالبی ایـران 

یاري دهندة دین خدا هستید و خداوند منت بزرگی بـر دوش   شما. اسالم هستید
شما مردم ایران گذاشته؛ پس سعی کنید این وحدت و همبسـتگی و ایـن نعمـت    
بزرگ را که خداوند به شما عطا کرده، به نحو احسن انجام دهیـد و امـام امـت را    

  .تنها نگذارید
  

  )سمیرم 1342 -1363(رشیدي اکبر علیشهید میرزا  
وحـدت را بـه رهبـري امـام امـت و تبلـور اسـالم        ! ن عزیز و گرامـی همشهریا

راستین حفظ کنید که نابودي دشمنان در گرو آن است و بـراي رفـتن و برپـایی    
کمیل و توسل و ندبه و جلسات قرائت و تفسیر قرآن و ] ي[تر دعاهاهرچه باشکوه

ي برنامـه نماز جمعه سستی نکنید که راه سعادت و خودسازي ما در گرو این سـر 
  .هاست
  

  )قم 1348 -1363(رضاوند  يمقتدشهید  
به ملتم و به کشورم و به رفقایم بگویید که پیـام تمـام    !سروران عزیز و گرامی

و هرگـز امـام عزیـز،    ] بکنیـد [پشتیبانی از والیت فقیه : بوده و هست] این[شهدا 
انقالب را تنها نگذارید و در تـداوم هرچـه بیشـتر ایـن انقـالب جهـانی        ةاین اسو

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (بکوشید تا آن را به کمک و امدادهاي الهی به انقالب مهدي
و یکپـارچگی عمـل کنیـد و از     متصل نمایید و در همۀ ابعـاد بـا وحـدت   ) الشریف

انجام این رسالت الهـی   روي و نفاق بپرهیزید تا مدیون خون شهدا نباشید و درتک
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  .موفق و مؤید باشید ان شاء اهللا
  

  )تهران 1348 -1365(رضاییان مهدي شهید  
کنم که قبل از اینکه خشم خدا شما را فراگیـرد، بـه سـوي    به شما توصیه می

خـواهم کـه بـا رهبـري امـام      و در آخر مـی  حق بیایید و خود را تسلیم خدا کنید
اهللا، یکصـدا و یکدسـت، بـا ظـالمینی چـون       خمینی و با وحدت بـا مـردم حـزب   

هـا بجنگیـد و از   بعثیون عراق، اسراییل، آمریکا، شوروي و دیگـر همدسـتان ایـن   
  .مرگ در این راه هراس نداشته باشید که مرگ باعزتی است

  
  )شهرري 1346 -1362(رمضانی برمی محمدرضا شهید  

کنید کـه بـا ایـن    وحدت و همبستگی بین خودتان را مثل اوایل انقالب حفظ 
پشتیبانی و یاري امام امـت و وحـدت بـین خودتـان و بـا توکـل بـر        ] یعنی[کار، 

  .توانید بر تمامی مشکالت فارغ آییدخداوند می
  

  )اصفهان 1343 -1361(رمضانی مسعود شهید  
و پیامی که به امت شهیدپرور دارم، این است که پیرو خـط امـام باشـید و در    

ها را همه با هم یکی کنید و وحدت خـود را  دل. ار نکنیدکوچه و خیابان از هم فر
ها را گره مشت! اي مردم درصحنه. به روحانیت مبارز احترام بگذارید. حفظ کنید

  .کنید و محکم به دهان منافقین شرق و غرب بکوبید
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  )فیروزآباد 1343 -1365(روستا عباس شهید  
کــه ایــن انقــالب را بــا  اســوة تقــوي و ایمــان و شــجاعت، اهللا ســالم بــر روح

  .برد رهنمودهاي خویش و وحدت و انسجام امت به پیش می
  

  )بیدگل آران و 1342 -1364(روشنی عباس شهید  
خواهم که وحدت کلمه را حفظ کنید و در صحنه حاضـر   اهللا می از امت حزب

قـدر و انجمـن اسـالمی و بسـیج     باشید؛ پشتیبان والیت فقیه و امام و فقیه عـالی 
  .باشید
  

  )بندرگز 1340 -1359(ریاحی محمدقاسم شهید  
کنم که انگیـزة همـه،   من به پدر و مادر و تمام برادران و خواهران سفارش می

گونه توقـع در دنیـا نداشـته باشـید؛     انقالب هیـچ] از[اداي تکلیف شرعی باشد و 
امـام را  وحدت را حفظ کنیـد؛  ! خواهد؟ببینید انقالب و اسالم از شما و ما چه می

  .تنها نگذارید و رهنمودهاي امام عزیزمان را عمل نمایید
  

  )کرج 1343 -1362(شاهی زارعمحمدرضا شهید  
مبادا وحدت خود را از دست دهیـد و اگـر وحـدت کـه     ! شما اي امت اسالمی

ها مخصوصاً در این زمان اسـت، از بـین   یک امر بسیار مهم و حیاتی در تمام زمان
خورد که قابل جبران نیست و شما در پیشـگاه  بسیار زیادي میبرود، اسالم ضربۀ 

حق تعالی مسئول هستید مخصوصاً در این زمان که اسالم شدیداً بـه یـاري شـما    
احتیاج دارد و شما اگر وحدت هم داشته باشید، ولی رهبري کـه وحـدت شـما را    



 

 ) 7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      60

 

د و در خـور در جهت اسالم راهنمایی کند نداشته باشید، باز هم اسالم ضـربه مـی  
الشأنی چون امام خمینی را دارید، قدر نعمت را بدانید و این زمان که رهبر عظیم

مدام در نماز و دعاهایتان براي امام دعا کنید و به سخنان ایشان که برخاسـته از  
ها را به گوش جان شنیده و عمل کنیـد؛  قرآن است، توجه بسیار داشته و تمام آن

  .آن استچون والیت فقیه حکم خدا و قر
  

  )...1345 -1362(زارع شحنه محمدکاظم شهید  
خواهم امام را تنها نگذارید و این سـنگر آزادي و عـدل و   از شما مسلمانان می

حامی مستضعفان را حمایت کنید و دست در دست هم، با وحدت آهنین خود، با 
شـهادت  هاي استوار برخیزید و امر جهاد خود را به جاي آوریـد و از جنـگ و   قدم

کار بشـورید و دسـت ایـن    غرب و شرق و اسرائیل جنایتهاي نهراسید و بر شیطان
آشامان را از سر کشورهاي اسالمی کوتاه کنید و راه را براي دست یـافتن بـه   خون

  .کربالي حسین و به زمین مقدس قدس هموار سازید
  

  )کاشان 1342 -1362(ساز زینرضا شهید  
وحدت خـود را حفـظ   ! اهللا اي امت حزب: اهللا وصیت و نصیحتی به امت حزب

کنید و تمامی دستورات حضرت امـام را رعایـت کنیـد کـه یکـی از دسـتورات او       
  .رعایت قوانین حاکم بر حکومت جمهوري اسالمی است

  
  )آشتیان 1337 -1359(زینلی مصطفی شهید  

و  وحدت خود را حفظ کنید! پیامی بر کلیۀ مردم دارم و آن اینکه اي مردمان
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نشاند، از دست ندهیـد؛ بـا   که پشت دشمن را به خاك سیاه می] را[وحدت کلمه 
ب بحـق  ئب داده که به خدا سوگند ایشان ناگوش شنوا، گوش به حرف رهبر انقال

  .اند) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان
  

  )شیراز 1342 -1361(ساالري  مهرداد شهید 
خـواهم کـه   می  ملت مسلمان ایران  از :چند نکته با ملت مسلمان عرض دارم

خواهنـد  هاي آمریکایی که میدست ندهند و با این گروهک وحدت خودشان را از
هـا مبـارزه کننـد و راه    خونشان بـا آن  ةاین انقالب را از بین ببرند، تا آخرین قطر

شهیدان را ادامه دهند و مخصوصاً از رهنمودهاي امـام اسـتفاده کننـد و از خـط     
  .خارج نشوند و او را یاري بدهندامام 

  
  )شهر زرین 1340 -1361( زيیرسبکتکین محمدعلی شهید  

  حسـین ، الهیات زیر نظر استاد و رهبـر آزادگـان   رزمندگان اسالم در دانشگاه
گیرنـد و هـدف آنـان یـاري     علی علیه السالم تزکیۀ نفس کرده و از او الهام میبن

کـه   )لیه السـالم ع(امام حسین» ناصر ینصرنیهل من «دادن دین خدا و جوابگویی 
اکنـون بـا مردانگـی تمـام     ]. باشـد می[ در چهارده قرن پیش نداي یاري طلبید، 

دارنـد و آنـان را نـابود    دهند و دشمن زبون را مانند روباه به فـرار وا مـی  پاسخ می
تـا   کنند؛ از طفل دوازده سـاله این زمان فرقی نمی 1ها و بادر این جبهه. کنندمی

 بـن  تازنـد، همچـون قاسـم   مـی غرّند و پیرمردهاي هفتاد ساله با وحدت تمام می
، کننـد و نـداي حسـین زمـان    مظاهر دین خـدا را یـاري مـی   بنحبیب  الحسن و
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  .دهندشکن را پاسخ میخمینی بت
  

  )شهر زرین 1345 -1362(زي یسلیمیان رمهدي شهید  
نگذارید و به سـخنان او جامـۀ عمـل    از شما امت خواهشمندم که امام را تنها 

بپوشانید و گرانی را تحمل کنید که ایـن یـک امتحـان اسـت و شـما در معـرض       
وحدت کلمه داشـته باشـید تـا    . امام را هر لحظه دعا کنید. ایدامتحان قرار گرفته

  .ها بر شما چیره نشوندابرنکبت
  

  )سلماس 1344 -1366( سمیعیمسعود شهید  
وحـدت   1راه امام را ادامه دهید و سفارش او که همـان ...  !خواهر و برادر عزیز

  .را فراموش نکنید] است[کلمه 
  

  )کازرون 1343 -1361( شافع مرتضیشهید  
وحدت و یکپارچگی خود را حفـظ کـرده و گـوش    ! شما اي ملت قهرمان ایران

  .به فرمان امام باشید
  

  )اقلید 1345 -1364(شریفی علی محمدشهید  
مان اینست که به وصیت شهدا عمل نمـاییم و  همگی ما وظیفه! برادر و خواهر

اند به وحدت و یکپارچگی و وفادار بودن به والیت شهدا همگی ما را وصیت نموده
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انـد و امـر بـه    امام دعـوت نمـوده  ] والیت و پیروي از[حفظ  1فقیه و روحانیت؛ به
نمودند؛ پـس   جهاد کرده و ما را به تقوي توصیه کردند و خود به سخن خود عمل

ها که نشـأت گرفتـه از سـخنان ائمـه و     وظیفۀ تک تک ما اینست که به گفتۀ آن
چـراغ   2پیامبران خداست، عمل کنیم؛ چرا کـه وصـیت شـهدا و خـون سرخشـان     

  .هدایتی در جامعه براي ما شدند
  

  )شهر خمینی 1348 -1365(شعرباف مصطفی شهید  
داریـد کـه    نگـه  ،حفظ کردیـد وحدت خود را چنانچه تا حال ! امت شهیدپرور

به والیت فقیه چنگ بزنید که رمـز پیـروزي مـا در وحـدت و رمـز      . خدا با ماست
طورکـه او در اسـالم ذوب   در امام ذوب شوید همـان . وحدت ما، والیت فقیه است

  .کارهایتان قرار دهید ۀقدر را نیز سرلوحرهنمودهاي فقیه عالی. شده است
  

  )گلپایگان 1337 -1365(شفاعت محمدحسین شهید  
هاي شهدا و مجروحین و معلولین سر بزنید و برادرانی کـه  به خانواده! برادران

اگر بخواهید در هر کجا پیروز شوید، از روحانیـت پشـتیبانی   ! شنویدنداي مرا می
وحدت خودتان را با روحانیـت حفـظ کنیـد تـا ایـن کـه انقـالب بـراي         ] و[کنید 

اسالم منهاي روحانیـت، یعنـی   «: امام فرمودند طور کههمیشه حفظ بماند؛ همان
  .»اسالم نه
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  )زنجان 1343 -1361(شکوري  ناصرمحمدشهید  
امـام را، ایـن قلـب    ! بـرادران و خـواهران  : اهللا دارم من پیامی براي امت حـزب 

تپندة مستضعفان جهان را تنها نگذارید؛ به اوامـر و سـخنان امـام عمـل کنیـد و      
هـا در  نگذارید دستان کثیف آمریکا و شوروي و ایـادي آن وحدت را حفظ کنید و 

  .اهللا تفرقه بیندازند میان شما ملت قهرمان و حزب
  

  )بهار 1343 -1363(شهبازي محمدرضا شهید  
اي لحظـه : تـر دارم و حال سخنی با شما ملت عزیز به عنوان بـرادري کوچـک  

ف بـودیم کـه در   ما ملتـی منحـر  ! بیندیشید که ما چه بودیم و حال چه هستیم؟
اهللا به در آمد و بـه رهبـري امـام     ور بودیم، ولی دستی از آستین روحفساد غوطه

قدر این رهبـر را  ] باید[ها نمونه هستیم و شما عزیزمان ملتی شدیم که براي ملت
در گـرو همـین رهبـري و والیـت فقیـه اسـت و       ] ما[بدانید که وحدت و پیروزي 

  .رز برندارید که فنا خواهید شددست از پشتیبانی روحانیون مبا
  

  )محالت 1343 -1361(صادقی محمود شهید  
. یـاري امـام برنداریـد   ] از[از ملت مبارز و در صـحنه تقاضـا دارم کـه دسـت     

ها قصد جدا نمودن شـما را از روحانیـت   پشتیبان روحانیت باشید؛ چون ابرقدرت
ها و عمال داخلی ابرقدرت  و شما باید با وحدتتان مشت محکمی بر دهان  1دارند

ان . رو به زوالشان بزنید و کوشش خود را در صدور انقالب به خارج صـرف کنیـد  
را که خدا برایمان تعیین نموده به نحو احسـن انجـام   ] اي[شاء اهللا بتوانیم وظیفه
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  .دهیم
  

  )اصفهان 1340 -1367(صادقیان محمدرضا شهید  
زندگی چند روزة دنیا شما را گول  این] مواظب باشید! [اما دوستان و آشنایان

شدنی خواهد بود؛ فقط هرچه خوبی باشـد  نزند که چند روزي بیش نیست و تمام
برایتان فایده دارد؛ جبهه را فراموش نکنید؛ با ضـد انقـالب و منـافقین در سـتیز     
باشید؛ بروید به جبهه و امام عزیز را خوشحال کنید که خدا نیز خوشحال خواهـد  

وحدت خود را حفظ کنید؛ این وحـدت شماسـت    1امام امت باشید؛ شد؛ پشتیبان
کس با امام عزیـز و  ست از امام عزیز برندارید و هرشکند؛ دکه کمر دشمنان را می

  .کند، با او مبارزه کنیدجنگ علیه این کفار مخالفت می
  

  )شیراز 1336 -1361(صالحی ابرقویی محمود شهید  
خواهم که براي همیشه وحدت خود را در پناه من از ملت شهیدپرور ایران می

رهبري امام عزیزمان حفظ کنند و همیشه آمادة قیام برعلیه کفر و شرك و نفـاق  
  .هاي شرق و غرب باشندو مبارزه با ابرقدرت

  
  )تهران 1342 -1365(صباغ مسعود شهید  

] تقاضـا [تـر، از شـما   به عنوان بـرادر کوچـک  ! و حال سخنی با شما ملت عزیز
اي بیندیشید که چه بـودیم و کـه بـودیم و حـال چـه هسـتیم و کـه        دارم لحظه

ور بـودیم، ولـی دسـت خـدا از     ما ملتی منحط بودیم که در فساد غوطه! هستیم؟
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اهللا بیرون آمد و بر سرمان کشیده شد و ما را ملتی شـجاع و الگـو و    آسـتین روح
یچ کشـوري روي مـا   اسوه نمود؛ ما ملتی ترسو بودیم؛ ملتی تحـت سـلطه کـه هـ    

اهللا و رهبـري او ملتـی شـدیم کـه بـراي       کرد، ولی حاال به همت روححساب نمی
ها نمونه هستیم و در حال حاضر با آمریکا در جنگیم و شـما قـدر ایـن    همۀ ملت

امام و این رهبر را بدانید که وحدت و پیروزي شما در گرو همین رهبـري والیـت   
انیت مبارز و عزیز در خط امـام برنداریـد کـه    فقیه است و دست از پشتیبانی روح
  .اگر دست کشیدید، فنا خواهید شد

  
  )تهران 1342 -1362(صدري محمدرضا شهید  

طـور کـه امـام عزیزمـان     همـان  خواهماز شما می! اي برادران و خواهران عزیز
فرماید، در صحنه حضور داشته باشید و به ایـن منافقـان از کفـار بـدتر، امـان      می

کشیدن ندهید و با وحدت کلمه و پیروي از فـرامین والیـت فقیـه، انقـالب     نفس 
  .اسالمی را حفظ و صادر فرمایید؛ قدر امام را بدانید

  
  )سنقر 1334 -1362(صمدي شجاع موسی شهید  

به هوش باشید که پیروزي شما در گرو وحدت شماست و ! اي مسلمین جهان
تـوانیم تمـام   ن اسـت کـه مـی   یک رهبـري واحـد و اتحـاد مسـلمی     ۀتنها در سای

کشورهاي مظلوم و مستضعف را از چنگـال ابرجنایتکـاران شـرق و غـرب نجـات      
دهیم و قدس عزیـز را دوبـاره از دسـت صهیونیسـم غاصـب نجـات دهـیم و بـه         

  .مسلمین بازگردانیم
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  )اصفهان 1337 -1361(طیاره خواجویی مصطفی شهید  
توسل جوییـد و وحـدت و آگـاهی و    جویید، به صبر اگر امید را در زندگی می

چون و چـراي انقـالب اسـالمی    ؛ هوشیار باشید و مطیع بی]داشته باشید[ بیداري
شکن باشید تـا اسـالمتان و قرآنتـان کـه اسـالم و      خمینی بت، به رهبري ولی امر

مسـلمانان  ] دشمن بـر [و ] حفظ شود[است،  )لی اهللا علیه و آله و سلمص(قرآن محمد
وحـدت شـیعه و سـنی، عـزاي     «: فرمایدحاکم نشود؛ شما بیدار باشید که امام می

کس حرف از اختالف پس هر ؛»استعمار و عزاي آمریکا و شوروي را به دنبال دارد
خواهد شیعه و سنی زد، بدانید که شادي استعمار و شادي آمریکا و شوروي را می

شـما فرامـوش   ... کنیـد؛   1از میان خود طرد کنید و یا راهنمـایی و ارشـاد   و او را
بـراي کمـک بـه اسـالم و مسـلمین بـه        ،نکنید که برادران پاسداري چون هاللـی 

کردستان آمدند و براي تحکـیم وحـدت و بـرادري اسـالمی، خـون خـود را نثـار        
  .رماییدها فراموش نفکردند؛ رسالت و مسئولیت خود را در برابر این خون

  
  )ابرکوه 1340 -1370(زاده عادلمحمود شهید  

درود بر امت شهیدپرور که با اتکال به قوة الیـزال الهـی و وحـدت کلمـه، بـه      
روند تـا پـرچم خـونین اسـالم را بـر جهـان       رهنمودهاي امام گوش فرا داده و می

  .طنین افکنند
  

  )رودسر 1349 -1367(عاشوري محمدصادق شهید  
ببینید که چگونه اسالم جوانان ما را به سوي جنگ با کفر ! برادران و خواهران
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نماید و چگونـه  ها را عاشقانه مشتاق شهادت میفرستد و آنو ستمگران زمانه می
کنـد و بـا   فرستد که مـا را از گمراهـی و از خـواب بیـدار مـی     رهبري براي ما می

کند و با شـکیبایی مـا را   راهنمایی میسخنان گهربارش ما را به یگانگی و وحدت 
خوانـد و بـا   به مبارزه با دشمنان اسالم و دشمنان مسلمین و محـرومین فـرا مـی   

را به ادامـۀ مبـارزه و صـبر و اسـتقامت در مقابـل      ] هاآن[رهنمودهاي الهی خود، 
نعمتی نیست که خداوند ) امام(نماید؛ پس فکر کنید که آیا او می مشکالت یاري 

اي فکر کنید و به خود آییـد کـه ایـن ابرمـرد     بر ما منت گذاشته؟ و لحظهمتعال 
شما را از خواب غفلت بیدار نموده و وظایف قرآنی را بر ما آشنا نمـوده، اسـالم را   

ایم و رهنمودهاي او زنده نموده؛ پس بیاییم او را یاري کنیم که خدا را یاري کرده
  .را به جان بخریم و به سخنان او گوش کنیم

  
  )شاهرود 1339 -1363(عامریان محمدحسین شهید  

رمز پیروزي شما بـر کـافران و   ! اي امت اسالم و اي پیروان خط سرخ شهیدان
منافقان، پیوستگی به اسالم عزیز و یکپارچگی وحدت و اطاعـت از مقـام مقـدس    

اهللا، اسـالم اسـت؛ بـه اسـالم      رهبري بود؛ از اسالم جدا نشوید؛ امام فرمـود حبـل  
بیگانگی گردید که رنگ و بـوي   هم تفرقه و جدایی و از 1بزنید؛ مبادا دچار چنگ

شما خواهد رفت و در دنیا و آخرت آبرویی برایتان باقی نخواهد ماند؛ شـیطان مـا   
توزي با یکدیگر دعــوت  خواند؛ شیطان دوستانش را به نزاع و کینهرا به تفرقه می

تگی فرمان داده اسـت؛ شـیطان را   کند؛ خداي رحمان ما را به وحدت و همبسمی
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جاه و حب مال موجـب   1آدم است؛ حبدشمنان آشکار بنی] از[بندگی ننهید که 
  .آن نگردد که تشکل و انسجامتان به هم خورده و جمعتان متفرق گردد

  
  )شهرري 1345 -1364(عباسیان محمدرضا شهید  

سخنانی را بـا شـما   نهی از منکر، ] و[اما شما مردم طبق وظیفۀ امر به معروف 
  :گذارمدر میان می

ها انقالب و اسالم را یـاري کنیـد و در مقابـل اسـالم هـیچ      در تمام صحنه -1
  نشان ندهید؛ 2تفاوتی از خوددلسردي و بی

هـا باشـید، اگـر سـعادت     از روحانیون معظم اسالم حمایت و همیشه با آن -2
  اخروي و دنیوي را خواهانید؛

صـمیمیت را در زنـدگی خـود برقـرار     ] و[برابـري   وحدت کامل، بـرادري،  -3
  . کنید
  

  )دامغان 1344 -1365(عبیري مهدي شهید  
اهللا این است که وحدت اسالمی را حفظ کنید و همگـی   وصیتم به امت حزب

در زیر لواي اسالم، به رهبري امام، خداوند سبحان را عبادت کنیـد و بدانیـد کـه    
گـذرگاهی بـیش نیسـت، دیـر یـا زود بایـد       دنیا . تکامل شما، در وحدت شماست

هجرت کنیم به محضر خداوند متعال؛ پس کوشش کنیم در این دنیا تقواي الهی 
خود سازیم و چه خوش است کـه رفتنمـان از ایـن دنیـا در راه خداونـد       ۀرا پیش
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  .خداوندي بوده و هست] ي[باشد و شهادت در راه خدا، یکی از آمال اولیا
  

  )آباده 1345 -1363(نی عرب شیبامحمود شهید  
شما قدر ایـن  : ... حال سخنی با شما ملت عزیز به عنوان برادر حقیر شما دارم

امام و این رهبري را بدانید که وحـدت و پیـروزي شـما در گـرو همـین رهبـري       
والیت فقیه است و دست از پشتیبانی روحانیت مبارز برنداریـد کـه فنـا خواهیـد     

  .شد
  

  )شاهرود 1348 -1365(عرب محمدکاظم شهید  
کنم شما را به وحدت کلمه و یکپارچگی و ایـن عـزت و شــوکت    سفارش می

مرتبـۀ امـام خمینـی هسـتیم کـه       اش را مدیـون وجـود بـلندهمه، کشـورمان را
  ].است[حتی شیطان بزرگ آمریکا را هم به زانو درآورده 

  
  )کبودرآهنگ 1346 -1365(عربی محمدرضا شهید  

! اهللا  برکفـان جنـد  اهللا و اي جـان  اهللا و اي یـاوران روح  حزبو اما اي عزیزان 
اهللا لبیـک گفتـه و بـیش از     اللــهی روح  اینک زمان آن رسـیده که به نداي روح

هـا را در داخـل و خـارج    پیش براي ستیز با خصم دون به پا خاسته و کاشـانۀ آن 
یـه  اطاعت از ولـی فق کشور به آتش غضب خود نابود سازید و الزمۀ آن، وحدت و 

کس در آن درآید، در مسیر انبیـا و اولـواالمر   است که آن دژي محکم است که هر
  .حرکت نموده و عزت دنیا و آخرت را خریده است
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  )خمینی شهر 1342 -1360(آبادي عرشی نجفمحمود شهید  
اصل اسالم را فراموش کنید؛ مبـادا دو روز دنیـا را بـر سـراي آخـرت      ] مبادا[

  .دهید؛ وحدت کلمۀ خود را حفظ کنید و اوامر امام را اطاعت کنیدترجیح 
  

  )شیراز 1341 -1365(عقیقی محمدرضا شهید  
اي هـراس  هر آن در جوش و خروش باشید و از هیچ حادثـه ! ... اي امت اسالم

به خود راه ندهید؛ جز در برابرحق تسلیم نگردید و از تهدید و ارعاب هیچ قدرتی 
با وحـدت کلمـه و اطاعـت از    . 1»انتم االعلون ان کنتم مؤمنین«؛ بیم نداشته باشید

 2مقام مقدس رهبري و از همه باالتر با توکل به خداوند قـادر متعـال و توسـل بـه    
هـاي پوشـالی و   هـا و قـدرت  ها و سـتم در مقابل تمام ظلم) لیهم السالمع(معصومین

ان «هـا و مکرهـا، ایسـتادگی و مقاومـت کنیـد کـه       ظاهرفریب و تمامی دسیسـه 
  .3»ینصرکم اهللا فال غالب لکم

  
  )مبارکه 1345 -1361(عقیلی مسیح شهید  

تر از پدر و مادر، برادرانم و سایر مردم خواهشی که به عنوان یک برادر کوچک
 یا ایها الذین امنوا اطیعـوا «: دارم، این است که به آیۀ شریفۀ قرآن که فرموده است

اي اهل ایمان اطاعت کنید از خداوند و «؛ 4»اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم
، توجه داشته باشید و همیشه پیـرو  »امر زمان خود ءاطاعت کنید از رسول و اولیا
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رهبر باشید و هر فرمانی که داد، با جـان و دل بپذیریـد؛ چـون کـه آن فرمـان از      
پنـدة  تر نمـاز، امـام امـت، ایـن قلـب      سوي خدا آمـده اسـت و ماننـد همیشـه د    
اسـالمی را حفـظ   همچنـین وحـدت   . مستضعفان جهان، پیر جماران را دعا کنید

و «: بینیم در قرآن در رابطه با همـین کلمـه آمـده اسـت    می که] همچنان[کنید؛ 
همگـی بـه ریسـمان الهـی چنـگ زنیـد و       «؛ 1»و التفرقوا اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً

تواننـد بـه   وحدت را حفظ کردید، دشمنان اسالم و خدا نمـی ؛ اگر »متفرق نشوید
  .این انقالب که با هزاران خون شهید به دست آمده، ضربه بزنند

  
  )نطنز 1341 -1362(عالفیان محمدرضا شهید  

من به عنوان یک فرد حقیر که الیق آن نیستم، در پایان چند مطلب را بـراي  
خود را حفـظ کنیـد و اخـتالف ایجـاد     وحدت ...  :شومملت شهیدپرور متذکر می

] و بدانیـد کـه  [نکنید که باعث تفرقه و تشتت شود و با روحانیت همکاري کنیـد  
این روحانیت است که ما را به راه راست هدایت کرده اسـت تـا بـا ایـن همکـاري      

را در سراسـر جهـان بـه اهتـزاز     » محمـد رسـول اهللا   ،ال اله اال اهللا«بتوانیم پرچم 
  .درآوریم

  
  )تبریز 1341 -1360(علوي مهدي ید شه 

ایـن خمینـی   ، است که چنانکـه امـام  ] این[پیام من ! برادران و خواهران عزیز
خـود را حفـظ کنیـد و چنانکـه      ۀبارها به ما تذکر داده است که وحدت کلمـ  ،پیر

                                                             
 103ه آی عمران؛ آل هسور -1



 

 73      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

همگی بـه  «: ؛ یعنی1»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«: فرمایدقرآن مجید می
 ةو امیدوارم کـه شـما هـم بـه فرمـود     » خدا چنگ زنید و پراکنده نشویدریسمان 

  .عمل پوشانید ۀقرآن مجید و به فرمان امام، جام
  

  )گرگان 1348 -1365( عرب علی محمودشهید  
خواهم که اتحاد و وحدت کلمه را حفـظ کـرده و   از روحانیت متعهد شهرم می

اسـالم و امـام خمینـی     3دشمنان داخلی را خرد نموده و همیشه در خـط  2دهان
گـاه کـاري   هـیچ . هاي امام کوتـاهی نکننـد  استفاده از صحبت 4حرکت کرده و در

نکنید که دشمنان از آن سوء استفاده نمایند و دودستگی و اختالف بین مردم بـه  
  .وجود آورند

خواهم که وحدت کلمه را در بین خودتـان حفـظ   و از همۀ شما عاجزانه می... 
بهانه ندهید و تمام اعمالتان را با سخنان امام تطبیـق   منافقین دست] به[کنید و 

  .گاه از حدود الهی تخلف نکنیددهید و هیچ
 

  )شهرري 1333 -1362(محمدي علیمحمدرضا شهید  
وصیت من به شماها این است که امام را تنها نگذاریـد و وحـدت را از دسـت    

  .پیرو خط شهیدان باشید] و[ندهید 
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  )نجف آباد 1343 -1362(عمو مرتضی شهید  
پیرو خط امام و والیت فقیه کـه همـان اسـتمرار خـط ائمـۀ اطهـار       ! اي مردم
مبادا اختالفات و پیروي از هواهاي نفسانی شما را از هم متفرق کند . است، باشید

یـار و  اهللا را درهم شکند و در نهایت امام و راه امام تنها و بـی  و وحدت امت حزب
  .چون تنها شدن امام و خط امام همان و شکست اسالم همانیاور بماند؛ 

  
  )خرم آباد 1345 -1362(عینی  محمدرضا شهید 

سـوه و  سالم و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، امـام خمینـی، ایـن اُ   
ــدت   ــی وح ــتقامت و تجل ــجاعت و اس ــمبل ش ــهیدان   1.س ــه ش ــا درود ب      ] و[و ب

خـت انقـالب را آبیـاري و    با شـهادت خـویش در  کفنان انقالب اسالمی که گلگون
  .رنگ تاریخ انقالبمان را رنگ و جالي دیگر به آن دادندصفحات خون

  
  )نجف آباد 1344 -1362(عینی محمود شهید  

ها را پوالدین گردانید اراده] و[ها را راسخ ها را محکم، عزمایمان! هان اي ملت
اي طـوالنی آمـاده نماییـد؛    براي مبارزهو گوش به فرمان ولی امر باشید و خود را 

بردار از جماعت و وحدت مسلمین نیسـتند و همچنـین از   چرا که شیاطین دست
ها را تزکیه کنید؛ لشکر خدا را یـاري و  نفس. بردار نیستندخود مؤمنین نیز دست

را؛  ) ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(همراهی کنید؛ دعا کنید تعجیل در فرج امام زمان
] هـا را آن[ب برحق ولی عصر را گوش کنیـد و  ئنا، هاي رهبرکلمه به کلمه فرمان

  .به اجرا درآورید
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  )دهدشت 1340 -1363(پرور غیب محمدحسینشهید  
تر از آن هستم که بتوانم براي ملت شهیدپرور ایران پیامی اگرچه بنده کوچک

اسـالمی از شـما عزیـزان     داشته باشم، ولی به عنوان یکی از فرزندان این سرزمین
و  خواهم که حضـور خـود را در صـحنه حفـظ کنیـد و بـا وحـدت       شهیدپرور می

پشتیبان والیت  1آورید، همیشهکاران را به لرزه درمییکپارچگی خود که ابرجنایت
الهی است ] ي[فقیه باشید که در حقیقت، والیت فقیه همان استمرار حرکت انبیا

اسـالم و   3مندان جمهوري اسـالمی، مسـائل  از امام عزیز و دیگر دولت 2و به تبعیت
  .جهان اسالم را حل نمایید

  
  )نجف آباد 1337 -1360(غیور محمدحسین شهید  

تنها و تنها پیام : ... آخرین وصیت من به جامعۀ اسالمی ایران و مردم مسلمان
بـرداري از  انمن، ادامۀ راه شهیدان، وحدت، پیـروي و حمایـت از رهبـري و فرمـ    

  .قرآن است
  

  )تبریز 1341 -1361(فایطونچی احسنی محمود شهید  
خواهید می  اگر ! اي پدر و مادر مهربانم و اي مسلمانان جهان و ایران اسالمی

کاران، زورگویان و ستمگران آزاد شود، اطاعت از والیت فقیه جهان از دست جنایت
خواهیـد  از یـاد نبریـد و اگـر مـی     باشد،]می[شکن را که در این زمان خمینی بت
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خون شهیدان اسالم به هدر نرود، وحدت کلمه و عمل بـه احکـام الهـی را حفـظ     
  .از یاد نبرید] ها راآن[کرده و 

  
  )اردبیل 1343 -1365(فتحی محمدرحیم شهید  

اهللا حرکـت نماییـد؛    همچنان پشت سـر روح : روداز امت شهیدپرور انتظار می
هاي علمیه نمایید و باید بدانیم که اسالم فقاهتی، از حوزهوحدت خویش را حفظ 

گیرد؛ لذا همیشه پشتیبان روحانیت اصیل و مبارز باشید و نبایستی سرچشمه می
اخـتالف اسـت،   ... در مسائل فقهی به اشتباه بیفتیم و فکر کنیم بین روحانیـت و  

ت سـنگر اسـالم   یعنی مسائل فقهی را باید با مسائل سیاسی قاطی نکنیم؛ روحانی
است و ما نباید از روحانیت جدا بشویم؛ امروز تمام دشمنان دست به دسـت هـم   

اند؛ لـذا مسـئولیت شـما زیـادتر     اند، براي از بین بردن اسالم کمر همت بستهداده
تر براي نـابودي صـدام و صـدامیان بسـیج شـوید و کـار       است و باید هرچه سریع

  .جنگ را یکسره نمایید
  

  )اسدآباد 1346 -1365(فرامرزیان مرتضی شهید  
استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین دوا براي تسـکین دردهاسـت   ! برادران

و همیشه به یاد خدا باشید که بهترین کارهاست و هرگـز نگذاریـد کـه دشـمنان     
بین شما و روحانیت تفرقه بیندازند که این روحانیت بود که اسالم را دوبـاره روح  

بخشید؛ مواظب باشید و با فعالیت، جلوي منافقین بایستید و نگذاریـد بـه   اي تازه
شان برسند که خداي ناکرده اگر بین شما و روحانیـت  اهداف از پیش تعیین شده

بـدبختی شـما و روز جشـن دشـمنانتان     ] روز[کـه آن روز،  ] بدانید[تفرقه بیفتد، 
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اریـد و در رهنمودهـاي   دها ثابـت نگـه  خواهد بود و همیشه حضورتان را در جبهه
امام امت دقیق شـوید و سـعی کنیـد کـه عظمـت او را بیابیـد و خـود را تسـلیم         
فرمایشات او سازید و صداقت و خلوص و با حضور در جبهه و با ایمـان سرشـار از   

هـا را عطـرآگین کنیـد و اخـالق اسـالمی را حفـظ       یکپارچگی، جبهه] و[وحدت 
  .کنید
 

  )داراب 1340 -1362(بخش فرح محمدحسینشهید  
صـدر رفـت، کارهـا    به گوش باشید و نگویید کـه بنـی  ! اي برادران و خواهران

صـدر خـائن   ها بنـی شود، اما باید منتظر دهشود؛ ان شاء اهللا درست میدرست می
که در هر لباسی و هر مقامی هستند و قصد دارند که به اسالم و مسـلمین ضـربه   

ها اجـازه نخواهـد داد و   پیرو خط امام به آن این ملت شهیدپرور و]. باشید[بزنند، 
] و همچنین با[ها را کوبیده و با وحدت و انسجام خود کرده دهان آنبا مشت گره

کـه  [پشتیبانی خود، یکبار دیگر به امام عزیز و روحانیت مبارز و آگاه اعالم کنید 
  ].ها هستیدپیرو آن

  
  )فسا 1343 -1365(فوالدچنگ محمدرضا شهید  

خواهم که سعی کنید بیش از پـیش وحـدت و انسـجام    شما مردم عزیز میاز 
خود را حفظ کنید و هرگز امام را تنها نگذارید و از دستاوردهاي انقالب که ثمـرة  

  .داري کنید خون شهیدان است، نگه
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  )شهرري 1346 -1365(علیان قاسممهدي شهید  
شـود بـا دو یـا سـه     رهبریت بگویم، هرچند که نمـی  1ةاي هم دربارچند کلمه

رهبري که ملت ایران را از تاریکی نجـات داد و  : خط، مسئله رهبریت را شرح داد
به سوي نور کشانید؛ نوري که خود به سوي آن در حرکـت بـود و ان شـاء اهللا بـه     

تعـالی   ل اهللاعجـ (آقا امام زمـان ، اشبه صاحب اصلی] را[یاري خداوند بتواند آن نور 
تا زمانی که بین امام و امت شـهیدپرور وحـدت کلمـه     2.تحویل دهد) فرجه الشریف

امام و امـت، تـوأم بـا     ۀباشد، موفقیت هم هست؛ البته باید بدانیم که وحدت کلم
باشد؛ پس باید قدر چنین رهبري را بدانیم و بعد، می  دعا و نیایش، رمز پیروزي 

 ۀتا همیشه به خواست خداوند متعـال در کلیـ  دعا و نیایش را هم فراموش نکنیم 
  .کارهایمان پیروز باشیم

  
  )گرگان 1339 -1361(قدیریان حسین شهید  

، بـه عنـوان یـک سـرباز اسـالم     ، خواهمیـین مـین و مسلمـیۀ مؤمنـمن از کل
کمی به خود بیایند و امام خود را تنهـا نگذارنـد و وحـدت و یکپـارچگی خـود را      

  .حفظ کنند
  

  )کوهدشت 1348 -1365(پور قربان محمد ملکشهید  
خواهم وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید و پیرو از شما می! اهللا اي امت حزب

  .امیدوارم در تداوم این خط بکوشید. خدا و والیت فقیه باشید
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  )تهران 1339 -1365(قربانی محمدحسین شهید  
و بـه یـاري    اهللا این است که فرصت را مغتنم شمرده وصیت من به امت حزب

هـا  اللهـی  اسالم بشتابید، مخصوصاً در این موقعیت که اسالم به یاري شما حـزب 
، اهللا ساز انقالب جهانی حضرت بقیـه باید زمینه] ها[اللهی شما حزب. احتیاج دارد

توانیـد کفـار و منـافقین را از    باشید و تا مـی ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان
ه وحدت کلمۀ خود را حفظ کنید و چـون در ایـن زمـان امـام     بین ببرید و همیش

باشـد، اطاعـت   زمان در غیبت هستند، باید از ولی فقیه که همان امام خمینی می
کنید و فرامینش را به گوش دل بشنوید و در اجراي فرامینش بکوشـید و از خـدا   

  .سر ما کم نکند اش را ازسایه) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(بخواهید تا انقالب مهدي
  

  )بافق 1339 -1361(زاده بافقی  قنبريمحمود شهید  
حقیر براي حفظ اسالم و مسلمین و والیت فقیه و حکومت جمهوري اسـالمی  

روي شـناخت قبلـی   ] از[آگاهانـه و   1ایران و به رهبري امـام خمینـی، ایـن راه را   
   هـاي روي زمـین   انسـان  سـعادت همـۀ   ] راه[انتخاب کردم و ایـن راه را بهتـرین   

جهان با وحـدت کلمـه بـه    ] مردم[دانم و به همین علت هم است که امیدوارم می
  .اسالم روي آورند

  
  )کاشان 1345 -1365(پور کاشانی )عباس( مسعودشهید  

از امام و والیت فقیـه پشـتیبانی کـرده و او را یـاري کنیـد و حـامی       ! اي امت
که با سخنان و بینش صـحیحش و  ] را[قدر و امید امام امت، او باشید؛ فقیه عالی
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تواند بعد از امام، کشتی انقالب معیار اسالمی و آگاهی کامل داشتن بر مسائل می
» هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «را به ساحل برساند، حمایت کنید و حـال کـه بانـگ    

را لبیـک   ]ننـداي ایشـا  [، انـد امام جماران بلند شده و ندا سر داده، حسین زمان
ها را پر کرده و به مبارزة خویش تا پیروزي نهایی اسالم ادامـه داده  گوییم و جبهه

و دین خدا را یاري کرده تا خدا هم ما را یاري کند؛ وحدت خود را حفظ کـرده و  
  .»و یداهللا مع الجماعه«چون  1بخش دعا شرکت کنید؛در محافل وحدت

  
  )ساوه 1346 -1365(کاظمی محمود شهید  

پیام کوچک این شهید بر شما مردم ساوه این اسـت کـه بـرادري و برابـري و     
تـر  و هرچه بیشتر و بهتر و مستحکم] حفظ[همکاري و وحدت را در بین خودتان 

  .کنید و پیرو امام امت باشید
  

  )قم 1348 -1365(کاملی مهدي شهید  
ها جـدا  آن گاه دست از روحانیت در خط امام برندارید که اگر از هیچ! عزیزان

! شوید، گمراه خواهید شد و غضب خدا را متوجه خود خواهیـد کـرد؛ ملـت عزیـز    
 ةوحدت کلمه را با اطاعت از والیـت فقیـه حفـظ کنیـد و بـا وحـدت خـود، پـوز        

  .دشمنان را به خاك ذلت بمالید
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  )کرج 1345 -1365(کاویانی مهرداد شهید  
علیـه ظالمـان و    و بـر  1میهمه است که به نداي امام امت لبیک گـوی  ۀوظیف 

تر از آن هسـتم کـه بـه ملـت     مفسدین روي زمین مبارزه کنیم؛ البته من کوچک
ما با وحدت کلمه،  ۀشهیدپرور ایران سفارش کنم، اما با توجه به موقعیت باید هم

دشـمنان مـا از وحـدت و ایثـار و      پشت سر امام به مبارزه ادامه دهیم؛ زیرا امـروز 
  .شما مردم ایران وحشت دارند ةمبارز
  

  )تهران 1343 -1362( ،شاهیان بیدگلیکریممحمود شهید  
دانستم، سخنانش را به عنوان وصیت بر امت قهرمـان و  چون امام را برحق می
مـی کنم که به کار گیرند و از او جلوتر نروند که گمـراه  شهیدپرور ایران بازگو می

همـه حـول   : دهد کهامام هشدار می. شوندشوند و از او عقب نمانند که هالك می
محور اهللا جمع شوید و به خاطر اسالم تالش و وحـدت کلمـه را حفـظ کنیـد تـا      
پیروز شوید و اگر اختالف در میان شما پیدا شود یـا خـدایی نـاکرده اوج بگیـرد،     

شـود و  لـت تبـدیل مـی   شـود و عـزت شـما بـه ذ    نهضت ما به شکست منتهی می
هـا نفـاق و شـکاف ایجـاد     مواظب باشید در بین صفوف مستحکم شـما، گروهـک  

  .نکنند که این عالم شیطانی و فرعونی است
  

  )اصفهان 1339 -1362( آبادکریمی حسین محمدحسنشهید  
شـوم، امیـدوارم   در آخر چند تذکر که از برادرم به یاد دارم، برایتان متذکر می

  :کنیدکه به آن عمل 
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مسلمان واقعی باشید تا اجتماع، اسـالمی شـود؛ اتحـاد و وحـدت در کلمـه و      
اطاعت از والیت فقیه را سرلوحۀ کارهایتان قرار دهید و حافظ روحانیـت مبـارز و   

اي به این انقالب و اسـالم وارد نشـود و از هرگونـه تفرقـه     مسئول باشید تا صدمه
ومیـه را اول وقـت و بـه جماعـت     خودداري کنیـد و قـرآن بخوانیـد و نمازهـاي ی    

ها شرکت کنید که به قول بخوانید و با وحدت در نمازهاي جمعه و در راهپیمایی
  .ایمامام، ما با این دعاها زنده

  
  )تاکستان 1348 -1366(کلبی شالی محمدحسین شهید  

جنگیم، شما نیز با منـافقین و  گونه که ما اینجا در جبهه میهمان! هامسلمان
شیطان مبارزه و جهاد کنید؛ با وحدت خود مشت محکمی بـر دهـان یـاوه   جنود 

خمینی عزیز باشید و از خـط امـام   ، الشأنگویان بزنید و پیرو اسالم و رهبر عظیم
  .که همان خط اصیل اسالم است، منحرف نشوید

  
  )فالورجان 1338 -1362(کیانی محمدعلی شهید  

آشنایان و خویشاوندان و خانوادة و اما چند سفارشی به شما و همۀ دوستان و 
. و فرامین امام را یکایک اطاعت کنید 1که دست از اسالم و قرآن برنداشته: عزیزم

شـود، از آن دوري  بین همدیگر وحدت ایجاد کنید و چیزي که باعث اختالف می
. قـدم باشـید  مبادا امام را تنها بگذارید و تا آخرین مرحله با او همگام و هـم . کنید

  .افروزان شرق و غرب نشودرا ادامه بدهید که باعث تشویق جنگجنگ 
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  )تهران 1338 -1360(الکی مرتضی شهید  
خـواهم کـه دربـارة اینکـه شـهید      از پدر و مادر و برادران و خواهران خود مـی 

      تنهـا مـرا ناراحـت     اگـر گریـه کنیـد نـه     ]کـه [ ه این دلیـل ام، گریه نکنید؛ بشده
دهـم  کنید؛ پس یکایک شما را قسم میدشمنان انقالب را شاد میکنید، بلکه می

برد، فقط باید بین شـما مسـلمانان، وحـدت و    که گریه و زاري کاري از پیش نمی
یکپارچگی وجود داشته باشد و تمامی حرف رهبـر را مـورد قبـول قـرار دهیـد و      

  .پشتیبانان رهبر و علماي دین باشید
  

  )نهاوند 1347 -1366(لراوند مراد شهید  
راه شهدا را ادامه دهیـد و  ! اهللا و مبارز برادران و خواهران حزب! اهللا امت حزب
هاي شهدا را داشته باشید و به کودکـان شـهدا احتـرام بگذاریـد و     احترام خانواده

پشتیبان والیت فقیه باشید که همان والیت اهللا بر شماست و وحدت را بـین هـم   
همین بوده؛ نکند حرفی بزنید که موجـب نـاراحتی   حفظ کنید که حرف اماممان 

امام شود و انقالب اسالمی را به جهان صادر کنید و موقع نماز، امام و یـاران امـام   
  .دارتان باد و رزمندگان اسالم را دعا کنید، ان شاء اهللا خدا نگه

  
  )تهران 1344 -1362(ماجدي مصطفی شهید  

استقامت باشید و بـه آنچـه کردیـد و    صبور و شکیبا و شاکر و با! امت اسالمی
دارد، بیندیشید و می  د و به آنچه حق را نگهشو ]شما[ گذشت، نیندیشید تا مانع

. پـذیرد ایثار کنید که تداوم انقالب از به صحنه آمدن و پشتیبانی شما تحقق مـی 
معصومین و والیـت   ۀهمه با روح وحدت و ایمان، پیرو فرمان خدا و رسولش و ائم
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کـه موجـب تفرقـه در اسـالم اسـت،      ] را[هرگز راه اخـتالف و تنـازع   . دیباشفقیه 
. نپویید که در اثر تفرقه، ضعیف شده و قدرت و عظمـت شـما نـابود خواهـد شـد     

  .یکدل در راه خدا پایدار و صبور باشید که خدا همیشه با صابران خواهد بود
  

  )قزوین 1343 -1360(مافی مهدي شهید  
سر امام خود حرکت کنید و با وحـدت کلمـه، بـا هـم      پشت! ملت مبارز ایران

، رهبـري صـالح  : دو سـالح شکسـتند   1منسجم شوید کـه تمـام دشـمنان را ایـن    
عموي پیامبر ، 3مزهحها و کشتارها نترسید؛ زیرا بهشتی از و از این اعدام 2وحدت؛

. تا اسالم بـاقی بمانـد  ] دادند[پیامبر یاران خود را در راه اسالم . پیامبر باالتر نبود
خواهم که دسـت از  من از شما ملت رزمنده و مسلمان به عنوان فرزند کوچک می

امام نکشید و همیشه گوش به فرمان او باشید تـا بتوانیـد ایـن منافقـان را کـه از      
مریکـا را نـابود   آشیطان بدترند، شکست دهـیم و مـزدوران خـارجی آلـت دسـت      

  .سازیم
  

  )فردوس 1351 -1375(محبی باغستان محمدحسین شهید  
سپاس خداوند متعال را کـه ایـن توفیـق را نصـیب ملـت ایـران کـرد کـه بـا          

خمینی عزیز و با وحدت در پرتو اسالم بتوانیم اسالم راستین ، راهنمایی امام امت
  .را در جهان نشان بدهیم
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  )خمینی شهر 1341 -1360(محسنی دهنوي محمود شهید  
اسالم و مسـلمین ایـن اسـت کـه     پیام این سرباز بسیار بسیار حقیر و کوچک 

وحـدت  ] و[والیـت فقیـه   1مکتـب،  : ما با سه قدرت پیـروز شـدیم   ]که[ مگر نبود
ها را کنار بگذارید و در مقابل، فقط و فقط بـه  گوید تمام الهمکتب به ما می. کلمه

کنید؛ جهاد اصغر و جهاد اکبر؛ جهاد اکبر با خویش  2خاطر خداي یگانه مجاهدت
فرسـا و اگـر در ایـن جهـاد پیـروز شـدیم، در       ت بزرگ و طاقتاست و جهادي اس

اطـاعتی اسـت نـه    ) والیت فقیه(امر پیروزیم و اما اطاعت از ولی] نیز[جهاد اصغر 
، تـوان در امـام زمانـه   کورکورانه، بلکه از روي آگاهی و بینش کامـل و ایـن را مـی   
و شرط کـرد؛  ون قید خمینی کبیر جتسجو کرد و بدون تظاهر و شعار، اطاعت بد

گوید بـراي تحقـق توحیـد    خواهد به خاطر اسالم و هرچه میمی امامی که هرچه
خواهد که فقـط و فقـط اطاعـت از فـرامین     است؛ از ملت ایران می) ال اله اله اهللا(

اش بـاهم بـودن و   امام خویش کنند بدون تظاهر و ریا؛ و وحدت کلمه کـه الزمـه  
  .ندحفظ نمای] را[فانی شدن در مکتب است 

  
  )قائم شهر 1343 -1365(محسنی موسی شهید  

اسـالمی بـودن    -1: در مورد انقالب اسالمی به چنـد نکتـه بایـد توجـه شـود     
ــود؛   ــظ ش ــالب حف ــوا؛  -2انق ــان و تق ــاهی؛ -3ایم ــناخت و آگ ــري؛  -4  ش          رهب

  .دانشگاه و تخصص -6 وحدت؛ -5
ها شناسایی و پشت سر آنما باید روحانیت مسئول و مبارز و آگاه خط امام را 

                                                             
 مکتب که: وصیت اصل در -1
 مجاهده: وصیت اصل در -2
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اگر تاریخ را مطالعه کنیم، مشـاهده  . ها باشیمحرکت کنیم و بازوان قوي براي آن
. هاي بزرگ مسلمین، تفرقه و جـدایی بـوده اسـت   یکی از گرفتاري] که[کنیم می

نیروهاي خط امام باید متوجه باشند که دشـمن زیـاد دارنـد و سـعی کننـد روي      
  .باشند و بلکه روي حق تعصب داشته باشند اشخاص، زیاد تعصب نداشته

  
  )قم 1348 -1365(محسنی مهدي شهید  

توحید را با وحدت کلمه، در سرتاسر گیتـی بـه اهتـزاز     ۀکلم! باكاي امت بی
افکنان و منافقان و دشمنان و مستکبران را بـه  تفرقه ةدرآورید و با اتحاد خود، پوز
باشـد و بدانیـد   شما در اطاعت محض از امام امت می ۀزمین بمالید و وحدت کلم

اي برادرانم و اي . شما، باعث انحطاط و سقوط شما و انقالب خواهد بود ۀکه تفرق
ها روانه شوید و به نداي امام لبیک گویید و او را حامیـانی نیکـو   به جبهه! جوانان

  .باشید و سعی کنید هر ماه با درس، جبهه را نیز داشته باشید
  

  )کاشان 1340 -1362(محمدخان بربري محمدرضا شهید  
آرزو دارم که امـام را  : پیام من پیام همۀ شهدا است :پیامی براي امت مسلمان

ها را خالی نکنید؛ وحدت کلمه را حفظ کنید؛ نگذاریـد قلـب   تنها نگذارید؛ جبهه
تنهـا  و لطیف این امت ناراحت نشود و تو را بـه خـدا امـام و روحانیـت را      1تپنده

  .نگذارید و به دشمنان اجازة مخالفت ندهید
  
  

                                                             
 طپنده: وصیت اصل در -1
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  )خمینی شهر 1346 -1365(فرد محمديمرتضی شهید  
هـزار پیـامبر را فرسـتاد و    124خداوند متعال بـراي هـدایت و رهبـري مـردم     

هاي زیادي را تحمل کردند تا اینکه بتوانند احکـام  همگی آنان زحمات و ناراحتی
کدام به صورت اسالمی در جامعه پیاده کنند، ولی هیچاسالم را در قالب حکومت 

کامل نتوانستند که این کار را انجام دهند و تشکیل حکومت اسالمی بدهنـد، بـه   
که بـا هـزاران خـون دل     )لی اهللا علیه و آله و سـلم ص(حضرت محمد، جز پیامبر خاتم

 23مـدت  الشهدا، در خوردن و از دست دادن یاران بسیار عزیزي چون حمزه سید
اي بین مسلمین وحدت ایجاد کند و یک حکومت اسـالمی  سال توانسـت تا اندازه

، ولی به علت اینکه در زمان حیات رسول خدا، مردم بـه مسـئلۀ   1را به وجود آورد
کـه   )لیه السالمع(حضرت علی رهبري آینده و والیت امر، توجه زیادي نداشتند و از

جانشین خود مطرح شـده بـود، پشـتیبانی     به طور مکرر از طرف پیامبر به عنوان
لی اهللا علیـه و  ص(نکردند و در نتیجه باعث شد که بالفاصله بعد از رحلت رسول اکرم

گر از این غفلـت مـردم مسـلمان اسـتفاده     ، منافقین و رهبرتراشان حیله)آله و سلم
اي به وجود آوردند و خالفت مسلمین را کـه حـق مسـلم حضـرت     کرده و سقیفه

جا شکافی عمیق در اسالم بـه وجـود   بود، غصب کردند و از همان) ه السالملیع(علی
ها در دین شروع شـد و همـین مسـئلۀ سـقفیه و تعیـین      آمد و انحرافات و بدعت

لیـه  ع(کردن رهبر ناشایستی براي حکومت بر مردم و کنارگذاشـتن حضـرت علـی   
خـوردن  سـال خـون دل    23هـزار پیـامبر و    124، باعث شد کـه زحمـات   )السالم

و امـام   )لیـه السـالم  ع(و امـام حسـن   )لیه السـالم ع(پیامبر به هدر برود و حضرت علی
و یاران باوفایش به شهادت برسند و اهل بیت او هم به اسـارت   )لیه السالمع(حسین
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  .بروند
این منافقان داخلی در هفتۀ وحدت، نغمۀ شوم تفرقه سـر  ! ... اهللا امت حزب... 

در مقابل این حرکات این اسـت کـه ایـن منافقـان را بـه      وظیفۀ شما ... دهند می
مردم بشناسانید و در مقابلشان موضع بگیرید؛ به آنان میدان ندهیـد و از انقـالب   

  .بجا و پراهمیت و مجلس خبرگان پشتیبانی کنید
  

  )خمینی شهر 1344 -1362(فرد محمديمصطفی شهید  
برنداشـته و تمـام هـدفم    تو شاهد باش که جز براي رضـاي تـو قـدمی    ! خدایا

باشـید  ) امام(یاور او  یار و !]پس اي امت[؛ ]شهدا است[پاسداري از اسالم و خون 
و شما باید پاسداري از خون شهدا بکنید و راهشان را ادامه دهید و وحـدت خـود   

هـایی کـه   را حفظ کرده و همه با هم اسالم را یاري کنید و شما اي جوانـان و آن 
هـا  ینصرنی امـام، لبیـک بگوییـد و بـه جبهـه      اي هل من ناصربه ند !قدرت دارید

خود را آغاز کنید تا ایـن جنـگ    ةبروید و اسلحۀ شهدا را بر دوش بگیرید و مبارز
  .به نفع اسالم پیروز شود

  
  )مبارکه 1335 -1360( محمدي محمدرضاشهید  

ناپذیر ملت شجاع و قهرمـان ایـران، بـه فرمـان     امیدوارم با پشتکاري خستگی
هـاي  ابراهیم زمان لبیک گوییم و هرچه زودتر با رهنمودهاي ایشان تمام ابرقدرت

به خداوند مستضـعفین و وحـدت    ١لشان را با اتکاشرق و غرب و مزدوران داخلی
  .مسلمین درهم خورد کنیم

                                                             
  اتکا: در اصل وصیت -1
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  )خمینی شهر 1331 -1361(محمدي محمود شهید  
کنیـد و همیشـه   خواهم که سخنان امام امت را مرتب گـوش  از شما مردم می

  .با هم باشید و وحدت داشته باشید تا در کارها پیروز شوید
  

  )اصفهان 1343 -1364(محمودیان مصطفی شهید  
نویسـم، شـاید   اي را به عنوان وصیت براي شما مردم شهیدپرور میچند کلمه

! ایراناي مردم : قرار بگیرد) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(که مورد توجه آقا امام زمان
ها توصـیه شـده اسـت    هاي شهدا را بخوانید، در تمام آننامهاگر شما تمام وصیت

را بخوانید  یقدر باشید؛ قرآن، این کتاب آسمانکه شما پشتیبان امام و فقیه عالی
 و در زندگی خود به عمل درآوریـد؛ وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و در نمازهـاي      

انب هم، همین است؛ اگـر شـما بـه    جاین جمعه و جماعات شرکت کنید و وصیت
  .این گفتار عمل کنید، محققاً مورد رحمت خداوند تبارك و تعالی خواهید گرفت

  
  )خمینی شهر 1339 -1365(مختاري دینانی محمود شهید  

   :کنماي را سفارش میچند نکته
خواهم که مرا حـالل کننـد و بـرایم    از همۀ دوستان و آشنایان عاجزانه می -1

  .و براي شادي روحم فاتحه بخوانند دعا کنند
همیشه گوش به فرمان رهبر انقـالب باشـید و بـه امـام عزیزمـان و فقیـه        -2
  .قدر و رئیس جمهور و رئیس مجلس شوراي اسالمی دعا کنیدعالی
از اختالفات جداً پرهیز کنید و با وحـدت و بـرادري، مشـت محکمـی بـر       -3

  .گویان بزنیددهان یاوه
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اسالمی و الهـی  ] انقالبی[والیت فقیه باشید و بدانید این انقالب، پشتیبان  -4
  . ...گردداست و تمام مکر و حیلۀ دشمنان به خودشان برمی

  
  )زنجان 1341 -1363(آبادي مرادي کشکمحمدحسن شهید  

! دانیـد اهللا و اي کسـانی کـه خـود را پیـرو والیـت فقیـه مـی        اي مردم حـزب 
که اگر خداي نکرده روزي برسد که وحدت از میان  بپرهیزید از نفاق و دودستگی

ــد فاتحــۀ اســالم را بخــوانیم و آن روز، روز شــادي    مســلمین رخــت بربنــدد، بای
هاست؛ پس با پیروي از نداي الهی به ریسمان الهی چنگ زده و پراکنده ابرقدرت

 نشوید و دست به دست هم داده و با اطاعت کامل از این مدبر زمانه، امام امـت را 
در راه پیشبرد انقالب اسالمی و صـدور آن بـر اقصـی نقـاط جهـان و شناسـاندن       
اسالم واقعی به دنیا، کوشا باشید و از دامن روحانیت متعهد جـدا نشـوید کـه بـه     

  .افتیدگمراهی می
  

  )همدان 1339 -1360(مروج محمدمهدي شهید  
امام، خـود  ت به ملت غیور و شجاع و شهیدپرور ایران که با انتخاب خط با تهی

را در صف مرصوص امت اسالمی به رهبري امـام خمینـی قـرار دادنـد و خـود را      
خوار شـرق و  هـاي جهـان  ابرقـدرت نظیر، سدي بر سـر راه  یکپارچه و با وحدتی بی

؛ ملتی بیـدار و هوشـیار و   ]قرار دادند[الملل بینغرب و امپریالیسم و صهیونیست 
   الملـل کـه در زمـان مـا بـه صـورت       بـین کـار  خراب متعهد و مقاوم، مقابـل عوامـل  

و مادي و چپی و چپگراهـاي پیشـرو و منـافقین و مترقیـون      1هاي الحاديمکتب

                                                             
 الهادي: وصیت اصل در -1
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  .باشدمی
روي سخنم با شماست؛ تنهـا ریسـمان الهـی بـراي     ! ... برادران و خواهران من

اهللا است؛ همان خطی که در طول تاریخ، ابراهیم  رسیدن به معبود، خط امام روح
   1بـراي پیـاده کـردن    )لی اهللا علیه و آلـه و سـلم  ص(ی و عیسی و حضرت محمدو موس

شـرك و   2ها که تماماً در خط الحـادي ها، با ابوسفیانها، با نمرودیان، با فرعونآن
 براي پیـاده  اهللا خط مقابل خط الهی ایستادند، مبارزه کردند و اکنون امام روح رد

به نبرد و مبارزه برخاسته و اکنـون شـما   پیامبران الهی،  ۀکردن همان خط سلسل
نـداي  [لبیـک گفتـه و    3موظفید به نداي این ساللۀ پـاك پیـامبران بـزرگ الهـی    

 ،زمان، طاغوتان خـط پـول و جنسـیت    4سر بدهید و با خطوط طاغوتیان] وحدت
شرق و غرب، ] و[ها صدرها، رجويبنی] یعنی[نمرودیان حاضر در تاریخ زمانمان، 

اندهی امام عزیز و امتمان، به مبارزه برخیزید و فراموش نکنید تـا  به رهبري و فرم
 5جنگند و تنها براي مبـارزة انقـالب شـما اصـالت    ها با شما میزمانی که ابرقدرت

ین و مستضـعفین جهـان   دارند، وحدت و یکپـارچگی شـماها الزمـۀ نبـرد مسـلم     
  .باشدگران میبرعلیه طغیان

 
  )فسا 1340 -1365(نژاد مصلی محمدرضاشهید  

اکنون دشمنان اسالم براي ضربه زدن بـه انقـالب   هم !اسالم ]پرور[امت شهید

                                                             
 کرده: وصیت اصل در -1
 الهادي: وصیت اصل در -2
 نداي: وصیت اصل در -3
 طاغیتیان: وصیت اصل در -4
 اصالت: وصیت اصل در -5
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ـ    ،حال جهـانگیر شـدن اسـت    ستیزتان که درظلم وحـدت  ه در باطـل خودشـان ب
بر امت اسالم است که گرد محور والیت فقیه بچرخند و اسالم عزیـز را  . اندرسیده

ا امت سلحشـور اسـالم بـاد کـه در     بر شم... هاي کفر و نفاق نجات دهنداز گرداب
حق خودتان بیشتر با هم باشید و بینتان صفا و صمیمت صلح و آشتی و مهربانی 

نید و بـا  ـهمیشه و در همـه حـال وحـدت را حفـظ کـ     ... موج زند  تاتحاد و مود
   از خـدا بترسـید و سـخن    . تـان اسـتکبار را بـه عـزا نشـانید     پارچگیـوحدت و یک

  .انگیز نگوییدتفرقه
  

  )تهران 1340 -1366( مفاخري مرتضیشهید  
خداوند شما را انتخاب کرد و بر شما منت گذاشت تا دیـن  ! ملت قهرمان ایران

او را در زمــین حــاکم گردانیــد و زمینــه را بــراي حجــت حــق آمــاده ســازید تــا  
مستضعفین بر مستکبرین پیروز شوند؛ حرکت ما براي رضاي خداوند است؛ نبایـد  

وحدت خـود را  , ایدگونه که تاکنون بودههمان، سید، بلکه استواراز هیچ قدرتی تر
حفظ کنید و در زیر سایۀ والیت فقیه و براي تداوم انقالب بکوشید؛ قـدر رهبـري   
که جز لطف خدا هیچ چیز دیگري نیست را بدانید و خداي نکرده حرکتی انجـام  

 )اهللا تعالی فرجه الشریف لعج(ندهید که قلب او را ناراحت کنید؛ او نمایندة امام زمان
  .است
  

  )اصفهان 1342 -1362(مقتدایی محمدرضا شهید  
هاي یک سخن دارم با این امت شهیدپرور، همان امتی که فرزندانش در جبهه

کنند و پدران و مادرانشان پشت جبهه را محکـم  فشانی مینبرد ایمان با کفر جان
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الهـی را بـراي    1این نعمت عظمـاي  آن سخن این است که اوالً امام،. اندداشتهنگه
چـه بـر   میشه گوش بـه فرمـان او باشـید و هر   ه. یک لحظه مبادا که تنها بگذارید

دعـاي بـه جـان    . اهللا است زبان او آید به جان و دل بشنوید؛ چرا که زبان او لسان
هرگز وحدت خود را که همیشه ضامن پیروزي بوده، . امام را هرگز فراموش نکنید

روحانیت در خط امام را پشـتیبان باشـید و هرگـز از تهدیـدهاي     . ندهیداز دست 
ها هراسی به خـود راه ندهیـد کـه    هاي آنهاي شیطانی و بازیچهتوخالی ابرقدرت

  .خدا همیشه با شماست ان شاء اهللا
  

  )تهران 1342 -1362(مقدادیان محمود شهید  
  :کنمچند جمله وصیت می

برندارید؛ اگر چنـان شـود، همـان بـر سـرتان      دست از دامان امام و اسالم  -1
  .خواهد آمد که بر سر کوفیان آمد

  .براي بقاي عمر و سالمتی امام دعا کنید -2
  .مال کنندطلب، خون شهدا را پاياي فرصتنگذارید عده -3
  .ظلم را سرکوب کنید، در هر کجا که باشد -4
  .برادران بشتابید که حق گرفتنی است و دادنی نیست -5
وحدت را حفظ کنید که زمانی بیچـارگی مـا سـر مـی    ! ملت انقالبی ایران -6

  .رسد که تفرقه بین ما زیاد بشود
   

                                                             
 عظمانی: وصیت اصل در -1
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  )یزد 1346 -1361(مقدم محمدحسین شهید  
تر از آنم که شما ملت شهیدپرور را اندرز دهم، ولی من شـما را بـه   من کوچک

  :نمایمچند چیز راهنمایی می
و ائمـۀ   )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   صـ (رسول خداـ همیشه در راه رضاي خدا و 1

و والیت فقیه قدم بردارید و براي خشنودي خـدا از هـیچ    )علیهم السالم(معصومین
  .کاري دریغ نفرمایید

را یـاري   زخمینی عزی، ـ اینکه همیشه در صحنه باشید و رهبري برحق خود2
ه انقـالب بزننـد،   اي بـ دهید و اگر این منافقین و دشمنان اسالم خواسـتند لطمـه  

  .ها را نابود سازیدهاي آنشما با وحدت کامل توطئه
  

  )تویسرکان 1340 -1361(موسیوند محمدعلی شهید  
مامان را اطاعت کنیـد و  رسول خدا و ا! ... برادران و خواهران و پدران و مادران

رهبر ماست و مـا پیـرو او   ] و[ب آنان، امام خمینی را؛ اوست که امام ئهمچنین نا
کنیم و او را تنهـا نگذاریـد   می کنیم و فرمان او را قبول هستیم و از او اطاعت می

که دوباره آمریکا و شوروي دست به سوي شما نگذارند و شما را به رهبـري خـود   
ها یار وفادار کسانی هستند که امـام  نکشند و از اطرافیان امام اطاعت کنید که آن

تـر باشـد و شـعارتان    هرچه بیشتر و مستحکمکند و وحدت شما ها را تأیید میآن
و رهبرتان خمینی باشد و پیرو اسالم باشـید؛ شـما همیشـه پیروزیـد و      1اهللا اکبر

  .تواند بر شما زورگوید و شما را شکست بدهدنمی] کسی[گاه هیچ
  

                                                             
 اکبر و اهللا: وصیت اصل در -1
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  )خمینی شهر 1335 -1362(مهرابی کوشکی محمدعلی شهید  
خواهم بگویم، این است کـه گـوش   که میاي نکته! ... باري، برادران و خواهران

. اندازان ندهید و همچنان وحـدت خـود را حفـظ کنیـد    به حرف دشمنان و تفرقه
قدر علمـایی  . شکن را بدانید و گوش به فرمان او باشیدخمینی بت، امام امت قدر

خواهند روحانیت مبـارز را  کنند را بدانید و کسانی که میکه به اسالم خدمت می
  .ها را سر جاي خودشان بنشانیدها ندهید و آند، اهـمیتی به آنسرکوب کنن

  
  )بیدگل آران و 1334 -1361(نواز مهمانمحمود شهید  

اولین پیامی که من به عنوان یک شـهید بـا شـما دارم اینسـت کـه      ! اي مردم
پیرو فرمایشات امام عزیز باشـید کـه حـرف او حـرف پیـامبر و در نهایـت حـرف        

ن قبول والیت فقیه و پیروي از آن و همچنین دوسـت بداریـد   خداست و بعد از آ
روحانیت مبارز و آگاه را و دشمنان این قشـر از جامعـه، بداننـد کـه مخالفـت بـا       
روحانیت، مخالفت با امام است و در نهایت مخالفـت بـا خداسـت و مطلـب مهـم      

ن خـواهیم توانسـت بـا    دیگري که هست، وحدت است؛ در سـایۀ وحـدت و ایمـا   
کاري از پیش نخـواهیم بـرد   خوار مبارزه کنیم و اگر متفرق باشیم، کاي جهانآمری

  .1»و التفرقوا ]جمیعاً[ واعتصمو بحبل اهللا«
  

  )سمنان 1342 -1361(میرکو محمدرضا شهید  
بـا هـم اتحـاد    . مسجد و نماز سنگر است و سنگر را ترك نکنید! دوستان عزیز

بـه فرمـان رهبـر عزیـز و     ] گـوش . [داشته باشید تا انقالب به پیروزي کامل برسد
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مال کبیر انقالب باشید و وحدت کلمه را حفظ کنید و نگذارید خون شهیدان پاي
  .شود و راه شهیدان را ادامه دهید

 
  )گچساران 1340 -1360(صري نامیرجهان شهید  

شما را به خدا سوگند، گفتارهاي امـام را تحلیـل کنیـد و    ! برادران و خواهران
تر از این اي دردناكها عمل کنید؛ وحدت را حفظ کنید؛ زیرا هیچ صحنهروي آن

تواند باشد که دشمنان در یک صفوف برعلیه جمهوري اسالمی بشورند، ولـی  نمی
  .تر که مسلمان و برادر و برابر باشیمما پراکنده؛ پس چه به

  
  )بافق 1349 -1366(ناظمی نارگانی محمدعلی شهید  

قدر این انقالب را که با خون هزاران هزار شهید بـه   :سخنی با ملت شهیدپرور
خمینـی کبیـر را تنهـا نگذاریـد؛ وحـدت خـود را       ، دست آمده، بدانید و امام امت

  .بگذارید و پشتیبان روحانیت باشیدی را کنار ئاختالفات جزحفظ کنید؛ 
  

  )برخوارومیمه 1345 -1361(ناهیدنژاد محمدمحسن شهید  
از خط امام دور نشوید؛ از اسـالم و  ! برادران و خواهران غیور و شهیدپرور ایران

مسلمین جدا نشوید و وحدت خود را حفظ کنید؛ امام عزیزمان را دعا کنیـد و از  
  .را طول عمر و سالمتی دهد درگاه خداوند بخواهید رهبرمان

  
  )تهران 1344 -1365(نشاطی مسعود شهید  

باید سخنان رهبر عزیزمان را با دل و جان گوش فـرا دهـیم؛ رهبـري کـه راه     
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] بایـد [به گفتـۀ امـام،   . کند و دلسوز ملت استائمه و پیامبران الهی را دنبال می
ه خـارجی و چـه   وحدت داشته باشیم؛ وحدتی استوار و محکم که هیچ دشمنی چ

داخلی نتواند در امر مقدس شهدا که همانا دفـاع از اسـالم اسـت، رخنـه کننـد و      
بخواهند افکار شیطانی خودشان را عملی کنند؛ بنابراین ما هـم بایـد ان شـاء اهللا    

  .مان را حفظ کنیموحدت اسالمی
  

  )آباده 1344 -1365(اللهی نعمتمحمدحسن شهید  
رسد، ایـن اسـت کـه امـام     ها میپیام من به آنتوصیۀ من به تمام کسانی که 

ل اهللا عجـ (امت را یاري کنند؛ چون یاري کردن و اطاعت از او، اطاعت از امام زمـان 
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (است و نافرمـانی او، نافرمـانی امـام زمـان    ) تعالی فرجه الشریف

 است و با وحدت کلمـه، مشـت محکمـی بـر دهـان منـافقین و مـزدوران        )الشریف
وابسته به شرق و غرب بزنید و سعی کنید شعار شما توأم با عمل باشد؛ چـون مـا   

  .وارث خون هزاران شهید هستیم
  

  )اصفهان 1342 -1361(نوابی مهدي شهید  
با یکدیگر وحدت داشته باشید و تا خون در رگ شماست، ! دوستان و آشنایان

اینکه خداوند یک چنـین   اسالم دفاع نمایید و قدر این نعمت بزرگ را بدانید و از
شما ارزانی داشته، قدردانی کنید و ناسپاسـی نکنیـد کـه نسـل     رهبر دلسوز را به

فرستند و از خون شهیدان پاسـداري نماییـد و رهبـري را    آینده به شما لعنت می
فروشید و بـراي او ارزش فـوق را   که چندین سال است آزمایش شده، به دیگران ن

هایی کـه هنـوز از   امام امت توجه کنید و آن ۀپیامبرگون هايل باشید و به پیامئقا
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  .خواب غفلت بیدار نشده اند، بیدار شوند
  

  )تهران 1341 -1360(نورصالحی محسن شهید  
هدف من از جبهه رفتن، اینست که به کمک دیگر برادران و بـا وحـدت یـک    

زنـدگی  امت اسالمی، به یاري کسانی بشتابیم که در زیر باري از ظلـم و جنایـت   
  ...  1.»ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها«: کنند و فرمایشمان چنین استمی

، »والیـت فقیـه  «بدانید تنها راه سعادت، اطاعت کامل و مخلصـانه از  ! اي امت
ترین سمبل عینی وحدت انقالبی است که ریشه در قلوب یک میلیـارد  این بزرگ

 2*ري است که ما از همین نقطه بـه  مسلمان دارد و در تحت رهبري چنین عنص
ها بیاییـد و  به این جبهه! کنیم که اي مزدوران شیطانصدر اعالم میریگان و بنی

هاي شما را شناخته و نه تنها سـالح  ساله نیز نیرنگ 13هاي ببینید که حتی بچه
م، خود را با نارنجک به زیـر  جنگند، که براي پیروزي اسالبه دوش برعلیه شما می

  .افکنندمی  نکتا
  

  )تهران 1343 -1365( نوروزيمهدي شهید  
باید با نزدیکی . وحدت و انسجام خود را حفظ کنید و مطیع فرمان امام باشید

صفا و صمیمیت جاي هرگونه کدورت و کینـه و سـایر    ،قلوب مسلمین به یکدیگر
 هاي نفسانی را بگیرد و به صورت امت واحده، جامعـه را بـه سـوي هـدف    بیماري

ساز اسالم، توجه خاصی به مکتب آسمانی و انسان. غایی و نهایی خود سوق دهند
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خصوص در مورد اعمال عبـادي از قبیـل نمـاز جماعـت و     به جماعت مسلمین، به
  .جمعه و مناسک حج کنید

  
  )خمینی شهر 1347 -1364(خواه نیکمرتضی شهید  

خود را در برابـر  خواهم که وحدت کلمه و یکپارچگی من از شما می! اي مردم
هاي بزرگ و کوچک حفظ کنید و در هر زمان پشتیبان والیـت فقیـه   کلیۀ قدرت

باشید و سخنان او را از گوش دل بشنوید و مواظب باشید حاالت معنـوي از شـما   
  .بیرون نرود

ــدرم ...  ــه شــما اي پ ــرادرانم و خــواهرانم! و در آخــرین وصــیت ب ! مــادرم و ب
اي از هایی کـه نشـانه  هایم و اي همۀ آنو همکالسی دوستان و رفقا! خویشاوندانم

این اسـت کـه وحـدت کلمـه را حفـظ کنیـد و مطیـع و        ! انسانیت در شما هست
بر رهبرتان باشید و از همۀ کارهایی که موجب از بـین رفـتن وحـدت شـما     فرمان

هاي سیاسی مواظب باشید که بـه بنـدگان مخلـص    شود، بپرهیزید و در بحثمی
همیشـه همـراه   . وقتـی کـه بـه چیـزي یقـین نداریـد، نگوییـد       . نیدخدا تهمت نز

  .رهبرتان باشید؛ نه عقب بیفتید و نه جلو بزنید که دست و پایتان خواهد شکست
  

  )داراب 1343 -1364(خواهی نیکمحمود شهید  
اي انصـار  ! اي کسانی که ایران را به مدینه تبدیل نمودیـد ! شما اي ملت ایران

نماییـد، ولـی   مـی   ه نحو احسن امام را یـاري نمـوده و  است که بدرست ! اهللا روح
مواظب باشید؛ مبادا دشمنان اسالم بین شما شکاف ایجـاد نماینـد و یـا وحـدت     

همچنان به یاري امـام امـت ادامـه دهیـد و بـه شـدت       . کلمه شما را از بین ببرند
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ت به سـر  پشتیبان وي باشید و همیشه به یاد داشته باشید که در گمراهی و ظلم
کردند و خدا را فراموش کرده بـودیم  بردیم و دشمنان اسالم بر ما حکومت میمی

و به دنبال شیطان به سوي آتش در حرکت بودیم و این امام بود که مـا را از ایـن   
  .خطر بزرگ نجات داد

  
  )مرند 1348 -1363(فر نیکمحمدحسین شهید  

 مــا در ســنگر جبهــه! عزیــزبــرادران : آمــوزان خــود دارمپیــامی بــراي دانــش
 1دهید؛و شما در سنگر مدرسه به مبارزه علیه شرق و غرب ادامه می ]جنگیم می[

خواران خلـق باشـید؛ همیشـه و در    مواظب حرکات مرموزانۀ به اصطالح این جیره
هر زمان حامی و پشتیبان روحانیت مبارز باشید؛ مبـادا زمـانی ایـن قلـب تپیـدة      

مواظب باشید که مانند اهل کوفـه نباشـید؛ شـما امـروز      را به درد آورید و] ملت[
گشا هستید و مسئولیت شما پاسداري از خـون بـیش از صـد هـزار     شکن و راهبت

شهید است و این مشعل را، وحدت ما و مکتب ما و رهبرمـان بـه دسـت مـا داده     
  .است
  

  )خمینی شهر 1329 -1361(ساز   ورشابعباس شهید  
ایران که دست از دامان رهبـر برندارنـد و وحـدت    کنم به ملت  من وصیت می

  .خود را حفظ کنند و دنبال خط روحانیت باشند
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  )بهار 1344 -1363(وکیلی اجود محمدرضا شهید  
دانید آمریکـا بـراي از بـین بـردن ایـن درخـت       آیا می! اي برادران و خواهران

ظ کنیـد  حاضر است حتی تمام مردم جهان را نابود کند؟ پس وحدت خود را حف
حسـین  » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «هاي منافقین گوش ندهید و نداي و به توطئه

زمانمان را لبیک گویید و با تمام وجودتان از روحانیـت جـان بـه کـف و مبـارز و      
  .حمایت کنید 1کوشا و الیق

  
  )تهران 1343 -1362(هادي مصطفی شهید  

تنها نیستیم؛ مـا خـدا   آخر ما که . آن جلوه که فانی نشود، نور خدا است! آري
داریـم  ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(داریم، ما امام زمان )لیه السالمع(داریم، ما حسین

کـه مـا وحـدتمان را حفـظ     و سرانجام، ما رهبري چون خمینی داریم و تـا زمـانی  
طـور کـه   همـان  ؛کنیم و پیرو والیت فقیه باشیم، هیچ آسیبی به ما نخواهد رسید

ایـم و  خون ایستاده ةموضوع به دنیا ثابت شده است، ما تا آخرین قطرتاکنون این 
: تکه شود، درآخـرین نفـس خـواهم گفـت     هاي خمپاره تکهاگر بدنم دراثر ترکش

  .»دار تا انقالب مهدي خمینی را نگه! خدایا! خدایا«
  

  )کاشان 1346 -1365(تبار یاوريمحمدعلی شهید  
برندارید؛ امام را یاور و پشتیبان باشـید تـا در آن   دست از یاري امام ! اي مردم

. با یکدیگر وحدت داشته باشید. روسفید باشید )الم اهللا علیهاس(دنیا نزد فاطمه زهرا
اي سوء استفاده کـرده و جامعـه   اختالفات را در این زمان کنار بگذارید؛ چون عده
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  .کشندرا به فساد می
 

  )اصفهان 1338 -1361(بخش یزدانمهدي شهید  
باید با وحدت کلمـه و  ! کشیدههاي محروم و اي مستضعفان ستمشما اي امت

انسجام زیاد در کنار امام عزیز قرار گیرید و از هرگونه انحرافی که شما را از خـط  
  ....کند، فاصله بگیریدامام دور می

اند و هـر کـدام   سیلی خورده 1]هاابرقدرت[محرومین و مستضعفین که از این 
ها هستند، باید از انقالب اسالمی ایران و رهبري قـاطع و  نحوي زیر چنگال آنبه 

بـا هـم همدسـت شـده، بـا      ] و[سرمشـق گرفتـه    ،امام خمینی، ناپذیرششکست
اسالمی مبارزه کنند، در غیر ایـن صـورت بـه هـیچ      2وحدت کلمه در راه حکومت

زرگ آزاد سـازند؛  ها و جنایات شیطان بـ وجه نخواهند توانست که خود را از حیله
  .4»ما بقوم حتی یغیروا ما با انفسهم 3یغیرالان اهللا «

  
  )برخوارومیمه 1343 -1362(یزدانی محمدعلی شهید  

خواهم که پیرو خط امام باشـند کـه همانـا    من از تمام برادران و خواهرانم می
عمـل بپوشـانند و از روحانیـت دفـاع      5باشد و به دستورات او جامۀخط اسالم می

کنند که روحانیت پیشتاز انقالب بودند و مخصوصاً امام عزیزمان که جانشین امام 

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 حکومت یک: وصیت اصل در -2
  یغیروا: در اصل وصیت -3
 11سوره رعد؛ آیه  -4
 جامع: وصیت اصل در -5



 

 103      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

و اگر روحانیـت کنـار رفتنـد، وحـدت از     . ... است) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
  .وحدت را حفظ کنید که وحدت مایۀ سرفرازي است. رودبین می

  
  )مشهد 1351 -1365( یگانهمحمدرضا شهید  

بـر  ] کـنم مـی [ خواهشی که دارم این است کـه تأکیـد  ... ! ي ملت شهیدپرورا
از نفـاق و دودسـتگی، پرهیـز از دروغ، غیبـت، و      وحدت و یکپارچگی شما، دوري

 ؛آن ١اسـالمی صددرصـد  اساس و حمایت دولت اسـالمی و اهـداف   هاي بیشایعه
مخصوصاً حمایت صددرصد از امام خمینی و مراعات حال ایشان؛ مبـادا بگذاریـد   

  .افرادي نادان و منافق، قلب امام عزیزمان را به درد آورند
  

  )بردسکن 1344 -1365(مقدم  فیسیوشعبان شهید  
شـما بدانیـد و   ! دار و مـادران  اي جوانان عزیز و مؤمنان راه حق و پدران تجربه

هاي خداونـد کـه شـامل حـال مـا       دانم هستید، تمام این نعمت میآگاه باشید که 
در زیـر  ) بینند هایی که قلب سالم دارند، میها را آنکه این نعمت(گردیده است، 

د و ئعمر این قا !سایۀ رهبري اسالمی شیعی و وحدت اسالمی کسب شده و خدایا
افـزون  ) امـام خمینـی  (را  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(شکن زمان فقیه اعظم و بت

  .بگردان
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  پیروزيو راز رمز  ؛وحدت :فصل دوم   

  
  )کاشان 1340 -1362(آقاجانی قزاآنی محمدرضا شهید  

با آنان که در صدد جنگ با شما هسـتند  ! اهللا و شما اي امت مسلمان و حزب
طبـق  . برخیزیـد جنگند، با آنـان بـه جنـگ    ها با شما مییعنی وقتی آن. بجنگید

وحدت کلمه و : پیروزي در این مبارزه به دو عامل بستگی دارد 1گفتۀ قرآن کریم،
به نیروي ایمان که همان نیروي الیزال الهی اسـت و امیـدورام کـه    ] بودن[متکی 

این دو عامل در همۀ ابعادش رمز پیروزي و موفقیت شـما باشـد و در ایـن میـان     
هاي فقیه و امـام عزیزمـان کـه بـه     ت و پیامواجب است بر شما که مطیع دستورا

باشـد کـه در ایـن راه نصـرت و یـاري      . باشـد، باشـید  ب امام زمان نیز میئحق نا
  .خداوند سبحان شامل حالتان شود
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  )اقلید 1350 -1365(ابوالحسینی محمدحسین شهید  
وحدت و یکپارچگی را که . والیت فقیه باشید 1امام را تنها نگذارید و پشتیبان

بگذارید کـه  ! پدر و مادرها. ها را پر کنیدحفظ کنید و جبهه 2عامل پیروزي است،
  .فرزندانتان که عالقه به جبهه دارند، حتی براي یکبار هم که شده به جبهه بروند

بر و مرا حالل کنید و شـما را بـه صـ   ! برادران و خواهران و همشهریان عزیز... 
آمـوزان  هـایم و اي دانـش  و شما اي همکالسی. کنماستقامت و وحدت دعوت می

وحدت داشته باشید و امام را یاري . ها را خالی نگذاریدجبهه. درس بخوانید! عزیز
  .دهدکنید که خداوند متعال اجر زیادي به شما می

  
  )اصفهان 1342 -1361(احتشامی محمدرضا شهید  

هـا همچـون کـوه    که در برابر تمام مشکالت و سختی شما! اي امت شهیدپرور
تمام ایـن  ] که[اید و پشت شرق و غرب را به خاك مالیدید؛ این را بدانید ایستاده
، در زیـر  3سـوخته و دردآشـنا  مه و رهبـري مـردي دل  ها در اثر وحدت کلموفقیت

عالی فرجه ل اهللا تعج(امیدوارم این انسجام را تا انقالب امام مهدي. پرچم اسالم است
چنان حفظ کنید و این را بدانید تا زمانی کـه شـما بـه اسـالم پایبنـد      آن) الشریف

ایـن منـافقین و نـه آن    توانند کاري بکننـد، نـه   نمی   باشید، نه شرق و نه غرب 
 5ها؛ چون که خدا با ماست و ما هم با خداییم و هر کـه خـدا را  4تجوجه کمونیس
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  .کرد یاري کند، خدا او را یاري خواهد
  

  )اهواز 1341 -1360(احتیاطی محمدحسین شهید  
ماند کـه بـا شـهادت خـود     شهید همچون شمعی می! ... امت شهیدپرور ایران

. داردسازد و تاریخ شـهیدان اسـالم را زنـده نگـه مـی     جامعه اسالمی را نورانی می
سازد؛ پس بر شما است که این بار این شهادت است که مؤمن را رستگار می! آري

سنگین را بر دوش گیرید و راه این شهیدان را ادامه دهید و ادامۀ راه شهیدان بـه  
و ایثار و ازخودگذشـتگی در راه اسـالم   ) امام خمینی(جز با اطاعت از والیت فقیه 

کـه  ] بـودن [و انقالب و کمک به دولت و نهادهاي انقالبی و گوش به فرمان امـام  
بـا کنـار گذاشـتن    ] ي در ایـن جنـگ  پیروز[مسئلۀ اصلی جنگ است و  1گویدمی

باشد که نسبت به انجـام بـار   . 2اختالفات و ایجاد وحدت در بین مردم میسر است
  .سنگین این مسئولیت، موفق و متعهد باشید

  
  )نی ریز 1343 -1362(ی ئاحصامحمدعلی شهید  

از مبـارزه  . به آینده بنگریـد کـه هنـوز مـا اول راه هسـتیم     ! اهللا اي امت حزب
خسته نشوید که ما درصدد هستیم تا برافراشته شدن پـرچم اسـالم بـر جهـان از     

] روید[با وحدت و انسجام و با شعار اسالم و رهبري واحد، به پیش . پاي ننشینیم
 ألغلـبن انـا و   کتـب اهللا «که پیروزي از آن ماست؛ چرا که خدا خود وعده فرموده 
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به پیش که این قرن، قـرن غلبـه برعلیـه مسـتکبرین اسـت و مـژده کـه         1»رسلی
نیز یار شماست و به خود سستی راه ندهید کـه  ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي

لیـه  ع(این انقالب اوست و مژده که او با ذوالفقار علی] و[صاحب اصلی این کشور 
هـاي روي  منان اسـالم و قـرآن و تمـام ابرقـدرت    خواهد آمد و تمامی دش) السالم

  .زمین را به خاك مذلت خواهد نشاند
  

  )خمینی شهر 1342 -1362(اسحاقیان مرتضی شهید  
تنها وصیتی که به شما دارم این اسـت کـه اجـر ایـن     ! امت مسلمان و قهرمان

انقالب را داشته باشید که این انقالب و نهضـت، ثمـرة تـالش و کوشـش هـزاران      
عوامـل  . و جانبازي است که تمامی وجود خود را بـراي اسـالم فـدا کردنـد     شهید

پیروزي این نهضت که سه اصل مکتب، وحدت و رهبـري اسـت را در خـود رشـد     
بر گرد اسالم همگی به ریسمان محکم الهی چنگ زنـیم و  . دهید و تقویت نمایید

ت رهبـري  تـوان گفـ  وحدت کلمه را حفظ نماییم و رهبري امام را که به حق مـی 
  .پیامبران و امامان معصوم است، اطاعت کنیم

  
  )بافت 1335 -1362( اسکندرزاده افشار حسین ملکشهید  

اي همشـهریان مسـلمانم و   : اولین مطلب از وصیتم به همشهریان عزیزم است
ها و تمام شما را به خدا، وحدت را حفظ کنید؛ تمام سعادت! اماي سروران گرامی

 ۀهمین کلمه است؛ آن قومی پیروز اسـت کـه اتحـاد را سـرلوح    ها در گرو پیروزي
  .خود قرار دهد ۀبرنام
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  )بیدگل آران و 1347 -1365( اقبالیان مصطفیشهید  
دانیـد یکـی از عوامـل مهـم پیـروزي مـا در       آیا می! پروروصیتم به امت شهید

هـا و  توانیـد وحـدت را حفـظ کنیـد و از تفرقـه     چیست؟ وحدت؛ پس هرچه مـی 
ها، دوري کنید که عاقبت خوشی نخواهد داشت و شـاید گـاهی در جهـت    جدایی

  .توانید با یکدیگر وحدت را حفظ کنیدچه می] هر[شکست اسالم باشد؛ پس 
  

  )بیدگل آران و 1342 -1362(امیدي بیدگلی مصطفی شهید  
تنها سخن من با مردم عزیز و انقالبی این است که دسـت از وحـدت اسـالمی    

ها، پیروزي ما بوده است، برندارند و نگذارند با اختالف میان آنکه تاکنون موجب 
  .مال شودخون شهیدان پاي

  
  )اصفهان 1340 -1361(  امینیعباس شهید  

طور کـه خداونـد وعـده داده اسـت، مستضـعفین بـر        همان! دوستان و برادران
وحدت کلمه و پیروي از خـط   1مستکبرین پیروز خواهند شد و پیروزي ما در گرو

که خطـش همـان راه انبیـا و    , العظمی االمام الخمینی اهللاحضرت آیت,امام امت 
گونه فداکاري و جانبازي در کنم که از هیچ باشد؛ به شما توصیه می اولیا است، می

  .راه دین اسالم دریغ ننمایید
  

  )میبد 1345 -1361(آبادي انصاري رکن محمدرضاشهید  
وحـدت و  ] یعنـی [دو رمـز پیـروزي   ! شما هم برادران عزیز و خواهران گرامـی 
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، صـاحب شـرف   2این دو رمز را حفظ کنید 1مکتب را حفظ کنید که اگر توانستید
و اسالم و انسانیت هستید و العیاذ باهللا در غیـر ایـن صـورت در مـرداب گندیـدة      

  .استعمار خواهید مرد
  

  )نجف آباد 13445 -1362( باديآنجف  ایزديعبدالرحیم شهید  
! کـه اي ملـت ایـران   ] ایـن اسـت  [اولین وصیت و یا تذکر من به امت اسالمی 

ها در گرو همـین وحـدت   وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنید که این پیروزي
و  و اعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   «طور که در قرآن مجید آمده که  شماست و همان

وحـدت داشـته   [ »بزنیـد و متفـرق نشـوید   به ریسـمان خـدا چنـگ    « 3؛»التفرقوا
  .]باشید
  

  )لنگرود 1340 -1361( کار لنگروديباروتشهید  محمدرضا 
هـا و  هـا و آوارگـی  هـا، مشـقت  سال، بـا همـۀ رنـج    1400مکتب اسالم بعد از 

ها به دست مـا رسـیده اسـت و مـا وارث ایـن همـه       ها، جهادها و شهادتشکنجه
وحیـد را بـر سراسـر جهـان بـه اهتـزاز       هستیم و مسئول آنیم کـه پـرچم سـرخ ت   

  .درآوریم و این جز با پیروي از خط راستین والیت و امامت، عملی نخواهد شد
کـه همانـا    )الم اهللا علیهاس(ي از امام خمینی این فرزند زهرابر ماست که با پیرو

مـال  اسالم و قرآن در عصر حاضر است، این خـون شـهیدان را پـاي    4نمونۀ عملی
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     برپـایی قسـط و عـدالت و از بـین بـردن تمـام       ] پیـرو راه او کـه همـان   [ 1.نکنیم
ضامن پیروزي ما، وحدت، امامت، مکتـب و  . باشد، باشیمهاي جور و ستم مینظام

  .مقاومت است
  

  )دهدشت 1339 -1363(پذیرش محمدحسین شهید  
 وحدت و بـرادري را حفـظ نماییـد کـه فـتح و     ! ... اي خواهران و برادران عزیز

طوري که امام قدر روحانیت را بدانید؛ زیرا همان. گیردظفر از اینجا سرچشمه می
  .»اسالم بدون روحانیت، مانند کشور بدون طبیب است«: بزرگوار فرمود

 
  )اقلید 1343 -1364(پناهی عبدالطیف شهید  

از تفرقه و جدایی دوري کنید و وحدت یکپارچۀ خـود را حفـظ کنیـد؛ چـون     
مدیون همین وحدت و اتحاد و پیروي کردن از امام امت، خمینـی  هاي ما پیروزي

 2بعد از ائمـۀ اطهـار سـالم اهللا علـیهم     ،کل قوا ةکبیر، تنها مرجع و رهبر و فرماند
اید، از این پـس   بوده است و این آیۀ شریفۀ قرآن را چنانچه تاکنون مصداقش بوده

هـا را گـرم    جبهـه  3؛»اتفرقوو ال بحبل اهللا جمیعاً او اعتصمو«هم مراقبش باشید کـه  
 .دارید و نگذارید که اجانب و بیگانگان به سرزمین اسالمی تجاوز کنند نگه

  
  )تبریز 1342 -1363(پوررضا مهدي شهید  

لبیـک   »هل من ناصـر ینصـرنی  «تر به فریاد هرچه سریع !اللهی برادران حزب
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ناپاکـان را از مملکتمـان   هاي حق علیه باطل روانه شوید و ایـن  گویید و به جبهه
شـکن  خمینـی بـت  ، بیرون کنید و دیگر اینکه همیشه گوش به فرمان امـام امـت  
  .قرن بیستم باشید؛ چون رمز پیروزي ما در گرو وحدت است

  
  )شهرکرد 1348 -1365(پیرمحمدي بارده محمدحسین شهید  

بـه   و. خواهیم که سنگر پشت جبهه را حفظ نمایندو از ملت قهرمان ایران می
را از  1»وال تفرقـوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«پاهیان اسالم در جبهه یاري دهند س

  .یاد نبرید؛ چون که پیروزي ما در گرو همین وحدت ماست
  

  )نجف آباد 1341 -1365(تابش محمود شیهد  
زبانم بریده و قلم شکسته و دستم از اینکه براي امت شهیدپرور وصـیت کـنم   

هاي ایشان را خـوب  صحبت  وصیت من اول اینکه امام عزیزمان را و . بریده است
گوش کنید و سعی کنید که از خط امام منحـرف نشـوید؛ زیـرا خـط امـام، خـط       

ه خودمـان واگـذارد   خداست و از خدا دور نشوید که اگر خداوند ما را یک لحظه ب
هرگز دشمنان بـین شـما   ] مواظب باشید[گیریم و می   ما در پرتگاه سقوط قرار 

ها در انتظارند که تفرقه نیندازند و شما را از انقالب و امام دور نکنند؛ زیرا شیطان
    هـا و مسـاجد و سـنگرها را    در ضـمن نمـاز جمعـه   . شما را بـه انحـراف بکشـانند   

تـرین  وحدت که بزرگ] سعی کنید[اماممان فرمودند، حفظ کنید و طور که همان
  .بیشتر شود] در بینتان[رمز پیروزي ماست 

  

                                                             
 103عمران؛ آیه سوره آل -1



 

 113      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

  )نهاوند 1325 -1365(وند جاللمحمدحسین شهید  
همه بایـد دفـاع کنـیم و حـق مشـروعۀ خـویش بـدانیم کـه از         ! شما برادران

اهللا ن قتلوا فی سـبیل وال تحسبن الذی«. کشورمان دفاع نماییم و از کشتن نهراسیم
انـد،  کسانی که در راه خدا کشـته شـده  «یعنی  1»ربهم یرزقون امواتا بل احیاء عند
بـه  . »خورنداند و در پیشگاه خداي خود روزي میاند، بلکه زندهنپندارید که مرده

در سراسر گیتی پهناور برفراز باشـد و تمـامی   » الاله االاهللا«امید آن روز که پرچم 
لواي اسالم زندگی نمایند که همانا عدل و داد و یگانگی و یکپارچگی و  گیتی زیر

  .آوردوحدت کلمه براي مسلمانان، مژدة پیروزي می
  

  )اراك 1341 -1361(جودکی مهدي شهید  
یک نکتۀ مهم را فراموش نکنید و آن خلق و خـوي خـوش اسـت؛ در    ! عزیزانم

اخالق و رفتار اجتماعی، بهترین الگـو بـراي همـه، رسـول گرامـی اسـالم،        ۀزمین
است، کسی که خداوند خطـاب  ) لی اهللا علیه و آله و سلمص(حضرت محمد بن عبداهللا

اگر این خلق و خوي خوش را نداشـتی، در دعـوت خـود موفـق     «: فرمایدبه او می
یکـدیگر بجوشـید تـا    ؛ بنابراین با یکدیگر با محبـت رفتـار کنیـد؛ بـا     »شدينمی

ها همه، باعـث  ؛ این]بین شما زیاد شود[گذشت و ایثار که ما شاء اهللا همه دارند، 
  .پیروزي است 3]رمز[زیرا براي اسالم  2؛]اتحاد[وحدت است و 
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  )آستانه اشرفیه 1347 -1365(دیده جهانمصطفی شهید  
در . کرددهید، تمام مشکالت را حل خواهید ] هم[اگر همگی دست در دست 

الجامعـه رحمـه و الفرقـه    «:اینجا بد نیست کالم رسول خدا را ذکر کنم که فرمود
رحمت خداوند و تفرقه موجـب عـذاب الهـی     ۀوحدت و یگانگی مای «که ؛»عذاب
  .اگر متحد و هماهنگ باشید، بر همه چیز پیروز خواهید بود. »است
  

  )ارسنجان 1344 -1365(جهانگیر مراد شهید  
در هر کجا که هستید، حس نفـاق را از خـود دور   ! خواهران مسلمانبرادران و 

کنید و درکنار یکدیگر وحدت داشته باشید و وحـدت کلمـه را حفـظ نماییـد تـا      
خبر نتوانند بین شما رخنه کنند و تفرقه بیندازنـد و  خدا بی 2منافقین از 1گاههیچ

ن باشید که هرگز بـه  اید، مطمئننموده   بدانید که اگر این وحدت کلمه را حفظ 
  .پیروزي کامل دسترسی پیدا نخواهید کرد

  
  )مسجدسلیمان 1339 -1367(پور حسینمرتضی شهید  

انقالب نیـاز بـه وحـدت و انسـجام و همـاهنگی      ! اي امت شهیدپرور و قهرمان
باشد که پیـروزي  اخالص و تقواي شما می. دارد و عامل پیروزي، وحدت شماست

هاي شماست کـه سـنگر جنـگ    و گذشت و کمک 3ایثاررزمندگان را ضامن شده؛ 
اندرکاران جمهوري اسـالمی انتظـار   از همۀ مسئولین و دست. گرم نگه داشته] را[
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رود که به خاطر رضاي خداوند متعـال، مسـائل جزئـی را کنـار گذاشـته و در      می
شما مسئولین وظیفه دارید کـه وحـدت و    .... جهت رفع مشکالت جامعه بکوشند

  .بین مردم برقرار نمایید] در[اخوت اسالمی و دوستی و هماهنگی 
  

  )اردستان 1343 -1361(ره زوا حالجمصطفی شهید  
تـا   .قدر روحانیون را بدانید و به هر قیمتی که شده از آنـان پشـتیبانی کنیـد   

خواهد شما را چون ضد انقالب میهاي انقالبی پشتیبانی کنید؛ توانید از ارگانمی
رسـاند، حفـظ   تنها چیزي که شما را به پیروزي رسانده و می. از یکدیگر جدا کند

  .وحدت بوده و هست؛ پس دست از تفرقه و جدایی بردارید
  

  )اصفهان 1341 -1365(خداپرست سیچانی مهدي شهید  
مجال توطئـه   گرانمردم بکوشند تا این انقالب را استواري بخشند و به توطئه

هاي اسالمی خـود باشـیم و از ایـن    ما باید حافظ جان و مال ملت و آرمان. ندهند
  :ها را برایمان به ارمغان آوردجهت تنها سه عامل مهم بود که تمام پیروزي

  و آنچـه   مقـام معظـم رهبـري   : وحـدت اسـالم؛ سـوم   : مکتب اسالم؛ دوم: اول
است و من بـه عنـوان یـک تکلیـف،     هاست، همین عوامل بخش این پیروزيتداوم

دانـم و  اطاعت از رهبري امام را شرط استواري و امنیت و درخشندگی اسالم مـی 
کاري و سسـتی در انجـام مسـئولیت، همانـا توطئـه علیـه جمهـوري        هرگونه کم

کنـد، محـارب بـا خداسـت و از مـردم      اسالمی خواهد بود و کسی که توطئه مـی 
سیاسی نمـاز   -خواهم که سنگر عبادياهللا میبشریف و شهـیدپرور و برادران حز

امـور خـود    ۀهمـ  ۀجمعه را ترك نگویند و وحدت را حفظ کنند و قرآن را سرلوح
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  .ان شاء اهللا. قرار دهند و دولت مکتبی را یاري فرمایند
مهـم، جنـگ اسـت و تنهـا راه پیـروزي، وحـدت و تنهـا راه         ۀفعال تنها مسئل

هیچ حزب و گروهی وجود نـدارد، مگـر   . استبین بودن به یکدیگر وحدت، خوش
  .آنکه خدا گفته، مگر در راه خدا باشد، مگر فقط خدا در آن مطرح باشد

  
  )اصفهان 1346 -1364(کوپایی  خزاییمحمدرضا شهید  

ملـت شـهیدپرور و   ] اي[و اما سخنی با شما ملت شهیدپرور و داغدار دارم که 
گویم که تنها راه سـربلندي شـما،   شما میمن به عنوان برادر حقیر ! قهرمان ایران

اطاعت از والیـت  ] و[ها جویان جهان و پیروز شدن بر آنآقایی شما در برابر سلطه
هـا همـه و   فرماست و تمام ایـن پیـروزي  شما حکموحدتی که در بین . فقیه است

اگر خدایی نکرده از هم فاصله بگیریـد، بـه   . همه از وحدت و یکپارچگی شما بوده
اید؛ بدانید کـه آن موقـع   مال کردهها را پايو خون آن 1هدا مدیون هستیدخون ش

  .دشمنان خدایید
  

  )دزفول 1343 -1364(دوستانی دزفولی محمود شهید  
خواهم در کارها رضاي خدا را بـر هـر چیـز مقـدم بداریـد و      از تمامی شما می

کـه رمـز   وحـدت را حفـظ کنیـد    . پشتیبان اسالم و انقالب و رهبر جامعه باشـید 
  .پیروزیمان بوده و هست

  
  

                                                             
 هستند: وصیت اصل در -1
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  )میبد 1341 -1361(دهقانی فیروزآبادي محمود شهید  
دانستم؛ سخنانش را به عنوان وصیت بر امت قهرمـان و  چون امام را برحق می
شـوند، از او عقـب   کنم تا از او جلوتر نروند که گمراه میشهیدپرور ایران بازگو می

امام امت هشدار می. است )لیه السالمع(علیشوند و این سخن نمانند که هالك می
داد که همه حول محور اهللا جمع شوید و به خاطر اسالم تـالش کنیـد و وحـدت    

اگر اختالف در بین شما پیدا شد و یـا خـدایی   . کلمه را حفظ کنید تا پیروز شوید
شود و عـزت شـما تبـدیل بـه     نکرده اوج بگیرد، نهضت شما به شکست تبدیل می

هـا، نفـاق و   مواظب باشید در بین صفوف مسـتحکم شـما گروهـک   . شودذلت می
فـی  1ان فرعون عال«. این عملی شیطانی و فرعونی است] که[شکاف ایجاد نکنند 

  .2»شیعا] اهلها[االرض و جعل 
  

  )اصفهان 1342 -1360(رادپی مصطفی شهید  
اطاعت کنید؛ از روحانیون متعهـد بـه ایـن انقـالب      ،امام خمینی، از رهبرمان

اطاعت کنید؛ چون این روحانیون بودند که ما را آزاد کردند و پیروزي این انقالب 
را مدیون این روحانیت هستیم؛ ضمناً پیـروزي مـا بـر اثـر وحـدت و اتحـاد شـما        

  .عزیزان هم بود
  

  )بروجن 1342 -1361(راستی بروجنی مصیب شهید  
تر از آنم که پیامی به امت مسلمان و مقـاوم بـدهم، لـیکن از روي    من کوچک

                                                             
 علی: وصیت اصل در -1
 4 آیه قصص؛ سوره -2
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رمزپیـروزي مـا از اوایـل    ! بـرادران : دارممسئولیتی که دارم، نکاتی چند بیان مـی 
طور وحـدت  ویژه غرب و شرق را در هم مالید؛ همین انقالب، وحدت ما بود که به

گوش بـه فرمـان امـام     خود را حفظ کنید و اطاعت از ولی امر را فراموش نکنید و
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (باشید و همیشه براي حفظ و سالمتی امام تا انقالب مهـدي 

داشته و قدر او دعا کنید؛ چراکه دعاهاي ما، امام را تا به حال برایمان نگاه )الشریف
  .را بدانید؛ چراکه جهان مستضعف چشم امید به امام شما دارند

  
  )همدان 1340 -1365( رحیمی معین محمدرضاشهید  

وحـدت و بـرادري را   . سفارش بنده این است که اسالم را دریابید و بشناسـید 
روح اخـوت و صـمیمیت را   . ها به پیـروزي رسـیدیم، از یـاد نبریـد    که در پناه آن

هرچه بیشتر بین خودتان محکم کنید و سعی کنید خودتـان را بـه دنیـا وابسـته     
ایـن دنیـا    1ید و همیشه نظرتان این باشد کـه نکنید و فکر دنیا و ظواهرش را نکن

زمانی فرا رسیده که رسالت خود را نسبت بـه خـدا ادا نمـاییم و    . همه فانی است
امید بر اینکه با توسل به خداوند متعال بتـوانیم دشـمنان اسـالم را از کشـورمان     
خارج کنیم و این یکـی از وظـایف هـر مسـلمان اسـت کـه مقابـل هـر تجـاوزگر          

  .2بایستد
  

  )سبزوار 1345 -1365(رضازاده بلوري محمود شهید  
خواهم مـرا ببخشـید و بدانیـد کـه     تان عاجزانه میاز همه! اي اقوام و دوستان

                                                             
 در: وصیت اصل در -1
 ایستاد: وصیت اصل در -2
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روزي همه باید بمیریم؛ پس مواظب اعمال و رفتار خـود باشـید و شـما اي امـت     
وحدت و رهبري خوب داشتن، عامل پیروزي و سربلندي مـا مسـلمین   ! اهللا حزب
  .پس در صحنه باشید و محکم و با ایمان پشت سر امام حرکت کنید بوده؛
  

  )فالورجان 1345 -1362(رضایی محمدحسین شهید  
خواهم که وحدت را حفظ کنند که به قول امـام، رمـز   و از امت شهیدپرور می

چون هـر روز   1اي دارد؛اي از زمان وظیفههر مسلمان در هر لحظه. پیروزي ماست
  .عالم، عاشورا و هر سرزمین، کربالست

  
  )زرین شهر 1337 -1361(زي یریاحی رمحمود شهید  

بـه ایـن   . عظیمی اسـت کـه نصـیب مـا شـده اسـت       این افتخار! امت قهرمان
ایم و وحدتی بـین مـا بـه وجـود آمـده      خاطرکه فرمان خدا و رسول را گوش داده

فقط اطاعـت از خـدا و رسـول نمـاییم،      اش شد و تا زمانی کهاست که این نتیجه
امـا وقتـی کـه    . رود؛ چون هدف مقـدس و یکـی اسـت   عظمت و افتخار باالتر می

توانـد یکـی باشـد و    هـا نمـی  اطاعت از شیطان داخل و خـارج شـد، دیگـر هـدف    
شود فرماید، موجب تفرقه میخداوند میهمان چیزي که . شودها زیاد میاختالف

  .شودمی  ناتوانی و عظمت تبدیل به ضعف و 
  

  )یزد 1348 -1365(زمانی الماسی مهدي شهید  
شما با داشتن ایمان واقعی به خـدا و خودسـازي و برپـاي داشـتن     ! ملت عزیز

                                                             
 و: وصیت اصل در -1
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متحد و قدرتمند باشید و همگـی در یـک راه    ،طور که شایستۀ نماز استآن، نماز
 1.»جمیعاً و التفرقوااهللا و اعتصموا بحبل«ردارید و به یک چیز تمسک بجویید قدم ب

گوشـتان قـرار دهیـد و همـواره گـوش بـه فرمـان ایشـان و          ةنصایح امام را آویـز 
روحانیت معظم باشید و رمز پیروزي، توکل به خـدا و وحـدت کلمـه و پیـروي از     

  .روحانیت در خط قرآن است
  

  )اقلید 1349 -1366(ساالري محمدعلی شهید  
شما کنم؛ چون شما تا به حـال در   باشم که وصیتی بهتر از آن میمن کوچک

ایـد و خواهیـد کـرد و از    یاري کرده] را[اید و هستید و رهبر عزیزمان صحنه بوده
ایـد و  یکپـارچگی را حفـظ کـرده   روحانیت متعهد و شجاع دفاع کرده و وحدت و 

  .2باشد، وحدت استتنها چیزي که باعث پیروزي می
  

  )کوهپایه 1339 -1361( محمدحسین ،سلطانی 
پیامم براي ملت شهیدپرور ایران این است که امام را تنها نگذاریـد و بـه قـول    
امام، این وحدت کلمه بود که ما را پیروز کرد و عامل وحدت ما نیز اسـالم بـود و   

داشته است؛ پس باید امـام   بود که زنده نگه )علیه السالم(اسالم را نیز خون حسین
یوم عاشورا و کل عـرض   کل«دارید؛  ده نگهدارید؛ محرم را زن ده نگهنحسین را ز

  .»ر روز عاشوراست و هر زمینی کرباله«؛ »کربال
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  )تاکستان 1303 -1364( سلطانیمحمدعلی  شهید 
کنم و ایـن درس  قبل از همه چیز شما را به تقوي و دوري از گناه سفارش می

اش فرزنـدان و  نامـه وصیت آموختم که در ،)لیه السالمع(حضرت علی، را از امام اولم
 ،دوم، وحدت ما که عامل پیـروزي اسـت  . سایرین را به تقوي و نظم سفارش کرده

  .فراموش نکنید] را[
  

  )دزفول 1345 -1361(سلیمانی پیرزال مظفر شهید  
همیشه وحدت خود را حفظ کنید که مـا بـا   ! مردم مسلمان و شهیدپرور ایران

  ي امـام را گـوش دهیـد و بـه     توانید رهنمودهـا وحدت پیروز خواهیم شد و تا می
  .وقت از یادتان نرودها عمل کنید و دعا براي امام هیچآن

  
  )الیگودرز 1342 -1361(شفیعی مرتضی شهید  

کنم که گوش به فرمان امام خمینـی باشـند؛   به برادران دینی خود توصیه می
و وحـدت کلمـه را حفـظ     1دهند که حول محور اهللا جمـع شـوید  امام هشدار می

ل اهللا عجـ (به امید برقراري پرچم پرعدل و عدالت امام مهدي. نمایید تا پیروز شوید
  .)تعالی فرجه الشریف

  
  )کاشمر 1343 -1362(شکوري محمدرضا شهید  

را از یـاد نبریـد؛    2»و التفرقـوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً « ! ...اي مؤمنان عالم
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  .همین وحدت ماستچون که پیروزي ما در گرو 
  

  )تهران 1339 -1365(شهریاري محمدرضا شهید  
خواهم که در جلسات نماز جمعـه و دعـاي کمیـل و    اهللا می از شما امت حزب

مـا هـر چـه    «: سایر مراسم مذهبی شرکت کنید که به قول امام امت که فرمودند
      ؛ پـس نمـاز را کـه سـتون دیـن محسـوب       »داریم، از ایـن مسـاجد و نمازهاسـت   

فراموش نکنید و با یکدیگر با وحـدت و صـمیمیت برخـورد کنیـد کـه       1شود،می
  .پیروزي ما در گرو وحدت ماست

  
  )المرد 1344 -1364(شیري مصطفی شهید  

پیروزي و موفقیت این انقالب تا زمانی که ملت با وحـدت خـویش بـر محـور     
نکـرده از ایـن مسـیر    رود، ادامه دارد و اگر خـداي  اسالم و رهبریت امام پیش می

تک تک ماست از این انقالب  ۀمنحرف گردد، شکست آن حتمی است؛ پس وظیف
خوبی حراست کنـیم و نگـذاریم بـا    خون هزاران شهید و معلول است، به ةکه ثمر

  .مال شودها پايها و مجاهدتخون ،تفاوتیبی
  

  )جرقویه 1348 -1365(آبادي صادقی حسنمحمود شهید  
نباید خداي ناکرده دست از وحدت و یکپـارچگی خـود   ! ... اهللا شما امت حزب

بردارید که اگر از وحدت خود دست بر نداشـتید، خـدا ماننـد جنـگ بـدر وعـدة       
  .دهد و نصر و پیروزي شما نزدیک استپیروزي می
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  )یزد 1344 -1365( زاده زارچطاهريمحمود شهید  
ویم؛ زیـرا خـودم در بـین    گـ این را به ملت لبنان و آن شیعیان و مسلمانان می

شما ملت لبنـان و فلسـطین و اعـراب در یـک چیـز      ] پیروزي[رمز : امها نبودهآن
و مطمئن باشید که هیچ ابرقـدرتی تـا حـال دلـش     ] است[است و آن هم وحدت 

اسـتقامت  . باشـد حیایی و چپاول و غـارت مـی  براي شما نسوخته؛ فقط کار او  بی
  .باشیدکنید و در خط اسالم و خدا 

  
  )بیرجند 1345 -1362(نژاد طیبیمحمود شهید  

دانیـد رمـز   مـی  طور کههمان :قبل از هر چیز وصیتی به شما همشهریان دارم
پیروزي انقالب اسالمی، وحدت و اتحاد شما با یکدیگر بوده و تأکید امـام هـم بـر    

و  خواهم از این مسـئله کوتـاهی نکنیـد   روي همین مسئله بود و از شما مردم می
سازي است که اگر در این امر کوتـاهی نماییـد،   زمان، زمان سرنوشت] بدانید که[

  .اید و در آن صورت خداوند شما را نخواهد بخشیدتضعیف رهبري کرده
آمـوز و  بر برادران دانش] توصیۀ من: ... [آموزان دارمو اینک پیامی به دانش... 

که با الهام از امام امت که نیاز بـه  است ] این[باالخص بر برادران انجمن اسالمی، 
انـد، در مرحلـۀ اول، درس را بـه عنـوان     وجود متخصصین مؤمن را گوشزد نمـوده 

تکلیف بخوانند و بدانند راه اسـتقالل فرهنگـی کـه بـه فرمـایش امـام شـرط اول        
استقالل است و آن بسته به جدیت در جهت الهی نمودن مراکز آموزشی باالخص 

پذیر اسـت و ایـن   شما تحقق] تحصیل[پذیر است و این با ادامۀ قها، تحقدانشگاه
با ادامۀ تحصیل شما برادران انجام شدنی است تا ان شـاء اهللا در آینـده نـه تنهـا     

ها در داخل، بلکه در خارج از مرزها و ممالـک اسـالمی را   به استاد دانشگاه] نیاز[
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گـی امـت اسـالمی را    بتوان مرتفع نموده و با نشر فرهنگ اسـالمی، وحـدت فرهن  
  .محقق گرداند

  
  )تهران 1350 -1365(عبدالحمیدي محمود شهید  

خواهم، چـه  می  اللهی و بسیجی محل و کشور در پایان از دوستان عزیز حزب
در جبهه و چه در پشت جبهه امام را تنها نگذارند و مبادا که امام عزیزمان لحظه

زیرا عامل پیـروزي مـا اول ایمـان بـه     اي تنها بماند و وحدت خود را حفظ کنید؛ 
  .خدا و یاري خداوند است و عامل دوم وحدتمان است

  
  )دزفول 1346 -1362(پور عبداهللامحمدرضا شهید  

وحدت و یکپارچگی خودتان را حفظ کنیـد کـه وحـدت شـما     ! اهللا امت حزب
باعث پیروزي در تمام مصائب خواهد گردیـد و امـام، ایـن موسـی زمـان را تنهـا       

  .نگذارید و همیشه یار و یاور و مطیع او باشید و براي او دعا کنید
  

  )تهران 1325 -1361(عبدلی ظفرقندي مرتضی شهید  
ها، به شما عزیزان در سنگر مدرسه ها و گلولهدر زیر شدیدترین رگبار خمپاره

شـما اي عصـارة   ! شما اي وارثـان خـون شـهیدان   . فرستمسالم و درود فراوان می
امیدوارم که حالتان خوب باشد و حافظ دستاوردهاي انقالب باشـید؛  ! انوجود ایر

  .باالخص وحدت بین مسلمین که پیروزي شما درگرو وحدت شماست
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  )فیروزآباد 1337 -1365(عشقی مهران شهید  
یاري کنیـد  ] را[وحدت و انسجام و یکپارچگی خودتان را حفظ کنید و اسالم 

رمز پیروزي مـا بـوده و در تمـام دوران تـاریخ      وحدت ما] و[که اسالم و رهبریت 
دارید کـه عـزت و   خواهد بود و جبهه را خالی نگذارید؛ همچنان پرشور و گرم نگه

  .داریدپايشرف ما در گرو همین جنگ است و راه شهدا را ادامه دهید و نماز به
  

  )شوشتر 1345 -1361(شوشتري زاده عیديمحمود شهید  
همچون کوه، محکم و استوار داشته باشید و ایـن امانـت   ایمانی ! امت مسلمان

همیشـه  . داریـد  نگـاه  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (بزرگ را تا زمان ظهور مهدي
به سخنان شیرین امام گـوش  . نمازتان را به جماعت بخوانید. مسجدها را پر کنید

وحـدت کلمـه داشـته    . ها شرکت کنید و خـوب گـوش دهیـد   در سخنرانی. دهید
زیرا کـه وحـدت کلمـه رمـز     ؛ امر به معروف و نهی از منکر کنیدیکدیگر را . باشید

  ].است[ هاست که شما را نگه داشتهکلمه 1این وحدت. پیروزي است
  

  )استهبان 1344 -1362(فتحی حسین محمدشهید  
به ملت قهرمان و شهیدپرور به عنوان یـک فـرد از جامعـه، پیـامی کوتـاه بـه       

در : باشـد یـادآور شـدن سـه عامـل مـؤثر در پیـروزي مـی       رسـانم و آن  عرض می
اولـین آن همـان وحـدت     ؛از این عوامل محافظـت بنماییـد  ] باید سعی کنید[اول

کلمه، وحدت میان اقشار جامعه است؛ دومین عامل که بسیار مهم اسـت، پیـروي   
باشد که پیروي از خط انبیا و امامان است و سومین آن ایمان و از والیت فقیه می

                                                             
 وحده: وصیت اصل در -1
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باشـد؛ افـزودن ایـن سـه     هاي شما در دل شب میدعا و نمازهاي جماعت و گریه
  .باشدبرقرار شدن پرچم توحید در سراسر جهان می] در زندگی، باعث[عامل 
  

  )خرم آباد  1343 -1363(فطرس محمدرضا شهید  
اول این که پشتیبان امام و روحانیت : چند وصیت هم به تمام دوستانم داشتم

کس که پشتیبان امام و روحانیت است، باشید که جـز امـام و   بان هرپشتی باشند؛
همین امام و روحانیت . روحانیت کسی را یاراي به ثمر رساندن این انقالب نیست

و ان شاء اهللا این انقالب را بـه دسـت امـام     1تا حاال رساندند] انقالب را[بودند که 
تمـام دوسـتان و   ] از[دیگر این که  ...خواهند داد ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

توانیـد بـین   از یکدیگر خرده به دل نگیرید؛ تا می] خواهم کهمی[ تمام مسلمانان
   همدیگر وحدت را زیاد کنید که در سـایۀ وحـدت اسـت کـه پیـروزي بـه دسـت        

  .آیدمی
  

  )اصفهان 1342 -1362(قانع دستجردي مسعود شهید  
محور اصلی را که موجب اتحاد و پیـروزي  خواهم که سه از امت شهیدپرور می

پیروي از والیت فقیـه و در حـال    -1: قرار دهند] شد، در رأس کارهایشان[اسالم 
از روحانیت اصیل و در خط اسـالم   2پیروي -2شکن؛ خمینی بت، حاضر امام امت

         . السـالم اســت، فرامـوش نکننــد  اهللا و ائمـه علــیهم  را کـه همــان رهبـري رســول  

                                                             
 رساندنش: وصیت اصل در -1
 يرویپ و: وصیت اصل در -2
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و یگانگی را تحت لواي اسالم و حاکمیـت والیـت فقیـه     1وحدت کلمه و اتحاد -3
  .فراموش نکنند

  
  )جهرم 1344 -1362(قربانی مظفر شهید  

تـر  پیام من به ملت شهیدپرور ایران این است که هر روز از روز قبـل منسـجم  
که رمز پیروزي این انقالب است، از یاد نبرنـد تـا دشـمن در    ] را[باشند و وحدت 

راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزي ! اي ملت غیور. بینمان رخنه نکند
نهایی، پشتیبانی کردن از دولت جمهوري اسالنی و پیوستن به خط اصیل اسالم، 

] را[هـاي دشـمن   اسـت و فریـب دسیسـه    )لی اهللا علیه و آلـه و سـلم  ص(امام و محمد
از  .د و او را تنــها نگــذارید  وقـت فرامـوش نکنیـ   نخورید و رهبر عزیزمان را هـیچ 

. خواهم که ایمان و وحدت مسلمین را قوي و مستحکم کندمـی خـداوند بـزرگ 
  .اهللاء ان شا
  

  )تبریز 1344 -1361(کارپیشه محمدصادق شهید  
امروز موقعی است که اسالم به وحدت احتیـاج دارد؛ بـه فرمـودة    ! برادران من

است، آرامش است؛ دعوت به وحدت از اهم  امام خمینی، امروز آنچه براي ما الزم
امورات است؛ حفظ کنید این چنین وحدتی را تا انقالب، پیروز و اسـالم، سـربلند   

  .شود
   

                                                             
 ایحاد: وصیت اصل در -1



 

 ) 7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      128

 

  )خمینی شهر 1345 -1362(کاشی محمدرضا شهید  
وحدت کلمـه  . به خاطر خداوند و اسالم تالش و کوشش کنید! اي مردم ایران

اخـتالف در میـان شـما پیـدا شـده و خـداي       را حفظ کنید تا پیروز شوید و اگـر  
    انجامـد و عـزت شـما تبـدیل بـه ذلـت       ناکرده اوج بگیرد، نهضت به شکست مـی 

اي بـین مـا و نمـاز و دعـا فاصـله      اگر لحظه! برادران و خواهران 1شود؛ پس ايمی
  .بیفتد، آن روز، روز شکست انقالب اسالمی و روز پیروزي دشمنان است

  
  )خدابنده 1344 -1361(کریمی ارقینی مرحمت شهید  

خون من که ارزش نـدارد،  ! اي ملت ایران :یک وصیت به رزمندگان ایران دارم
ترین غفلتـی  از خون شهدا پاسداري کنید؛ از انقالب اسالمی و از امام، اگر کوچک

مال نکنیـد؛  کنید، خیانت به شهیدان و اسالم است؛ سعی کنید خون شهدا را پاي
رسـاند؛ وحـدت و   حفظ کنید؛ تنها وحدت است که ما را به هـدف مـی  وحدت را 

  .وحدت، تنها راه پیروزي است
  

  )اصفهان 1345 -1361(دوزان کالهمهدي شهید  
براي شـما فقـط   ! اي برادران و خواهران و اي همسنگرانم! اي پدر و مادر عزیز

پشـتیبانی   هـاي انقالبـی  یک پیام دارم و آن این است کـه از روحـانیون و ارگـان   
خواهد شما را از یکدیگر جدا کنـد و تنهـا چیـزي کـه     کنید؛ چون ضد انقالب می

رساند، حفظ وحدت بوده است؛ پس دست از تفرقه شما را به پیروزي رساند و می
بردارید و از این کمبودها ناراحت نشوید که خداوند در هر لحظه شما را آزمـایش  

                                                             
 يا اگر: تیوص اصل در -1
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  .راه والیت فقیه باشیدکند و در هر حال یار و یاور و هممی
  

  )شیراز 1339 -1363(محمدي گلمحمدعلی شهید  
شـود؛  ها، اگر وحدت را حفظ کردید، اسالم پیروز مـی با وجود همۀ این وصیت

رود و اگر وحدت امـت  شود؛ منافق از بین میشود؛ دشمن ذلیل میمساجد پر می
شود و اگر تفرقه زیـاد  شود؛ مساجد خالی میاهللا حفظ نشود، تفرقه زیاد می حزب

شد، تفرقه همان و شکست اسالم نیز همان و بایستی فـرداي قیامـت در پیشـگاه    
  .شهدایمان جوابگو باشیم

  
  )تبریز 1338 -1362(آغاج گلشن قرهمحمدرضا شهید  

ممکن است به یاري خداوند متعال و با همت رزمندگان و با وحدت مـردم در  
. ها در یـک بعـد و در یـک جبهـه اسـت     یروزيها پیروز شویم، ولی این پعملیات

پیروزي اساسی آن است که ما دشمن را در دو جبهه نابود کنـیم و اینجـا جبهـۀ    
کند و این جبهه باید از وجود می هاي خارجی را پشتیبانی داخلی است که جبهه

  .دین و چند چهره، پاك و پاکیزه شوددشمنان بی
  

  )مرند 1341 -1361(زاده اهللالطفمحمدعلی شهید  
دانیـد کـه رمـز پیـروزي ایـن      شما مـی ! برادران عزیز: اما پیامم به ملت عزیزم

ــ رهبریـت   2ـ وحدت کلمه که در سایۀ ایمان به خداسـت؛  1: انقالب دو چیز بود
  .امام
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  )اصفهان 1335 -1364( سودانی مانیانصطفی مشهید  
اند، رمز پیروزي مـا در  فرمودهطور که امام عزیزمان بارها بدانید همان! برادران

    طـور کـه فقیـه    همـان    این انقالب، وحدت کلمـه و ایمـان مـردم بـوده اسـت و      
قدر فرمودند، رمز پیروزي انقالب ما، در وحـدت و یگـانگی و ایمـان مـردم و     عالی

رهبري قاطع بوده است؛ سعی کنید که وحدت را حفظ کنیـد و بـر ایمـان خـود     
     طـور کـه قـرآن    هبر و پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید و همـان     رو رافزوده و دنباله

اهللا چنگ بزنید و از تفرقـه بپرهیزیـد کـه ایـن، رمـز پیـروزي        فرماید، به حبلمی
  .دشمن بوده است که تفرقه بینداز و حکومت کن

  
  )تهران 1348 -1367( نیاي محمدمصطفی شهید  

اسـالم و صـادر کـردن آن بـه     تنها پیـروزي  ! اي برادران و خواهران شهیدپرور
اید و کشورهاي خارجی در گرو سه چیز است که شما آن را تا به حال حفظ کرده

اعتقاد و ایمان راسخ بـه خـدا و بنـدگی در برابـر او و      -1: گویمبراي یادآوري می
در وحدت و یکپارچگی شما و پرهیـز از تفرقـه و    -2هاي دیگر نفی تمام عبودیت
در اطاعت بی چون  -3. شیاطین ضد انسانیت و بندگی خداستنفاق که خواست 

  ... ناپذیر و چرا از رهبري بیدار و تزلزل
پس بر شما واجب است کـه وحـدت خـویش را حفـظ     ! اي برادران و خواهران

کنید و در فکر خدمت به اسالم و مستضعفین باشـید و نگذاریـد خـون شـهیدان     
بـه جبهـه و خـون     )لیـه السـالم  ع(آقا حسینروند به عشق مال شود؛ جوانان میپاي
دهند تا اسالم را حفظ کنند و بر شما الزم است که با وحدت و کار کـردن، از  می

  .ها پاسداري کنیداین خون
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  )سرا صومعه 1347 -1365(نجفی  یسیدموسشهید  
فقیه را به عنـوان دژي مسـتحکم   والیت! اما شما ملت غیور و شهیدپرور ایران

امـت  . وحدت را از یاد مبرید که رمز پیروزي همین وحدت است. کنیدپشتیبانی 
  .خوریددر بطن انقالب باشید که غیر از این شدیداً شکست می! غیور

  
  )شهرکرد 1347 -1365(هاشمی شیخ شبانی  دسیداحمشهید  

شما را بـه  ... اما وصیت و سفارشم به شما ملت قهرمان و شهیدپرور این است 
بـه   )لیـه السـالم  ع(کنم که اولین وصیتی بود که حضرت امیرمی تقواي الهی دعوت

خوانم که بعـد از مقـام   می شما را به وحدت و یکی بودن. فرزندان بزرگوارش کرد
اي آن را دارا باشد، پیروز و سـربلند  ترین مسئله است که اگر جامعهرهبري، بزرگ

کنـد و آن  سریع رشد میفاقد آن باشد، فساد و تباهی  ايخواهد بود و اگر جامعه
  .کشاندمی جامعه را به رکود و سکوت
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  وحدت نماد نماز جمعه و جماعت؛: فصل سوم      

  )میبد 1342 -1362(آتشی سیدجلیل شهید  
گویم که امام را پشتیبان و مطیع امـر او باشـید و از    زبانی این را می با زبان بی

او ناله کنید تا اینکه بتوانید از قـرآن و اسـالم دفـاع     خدا یاري بجویید و به درگاه
کنید؛ از خدا غفلت نورزید که شیاطین هر لحظه در کمین شما هستند تا اینکـه  

برداري کنند که این ثمـرة خـون صـدها     شما را دوباره به بند کشند و از شما بهره
د کـه جـز   هزار شهید و معلول و اسیر و یتیم هست؛ از تفرقـه و جـدایی بپرهیزیـ   

نقشۀ دشمنان چیزي نیست؛ آب به آسیاب دشمن نریزید؛ وحدت خـود را حفـظ   
شکن جمعه شرکت کنید؛ دعا بخوانید؛ نمازهاي خود را بـا   کنید و در نماز دشمن

  .جماعت بخوانید
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  )دهدشت 1343 -1362(زمان آ علیشمس  شهید 
سیاسی شرکت کنیم تا چشم منـافقین از   -همیشه در مراسم نمازهاي عبادي

وحدت شما کور شود و همیشه با هم وحـدت داشـته باشـید و متفـرق نشـوید و      
 و بحبـل اهللا جمیعـاً   او اعتصـمو «: طبق آیـۀ . همیشه به ریسمان الهی چنگ بزنید

  .1»التفرقوا
  

  )سمیرم 1344 -1361(آقایی محمود شهید  
نماز جمعه را با وحدت و عظمت پرشکوه نماز جماعت و ! ... و اما برادران عزیز

اي شـدید بـر   هـا لـرزه  برقرار سازید که دشمنان ما با دیدن این صـفوف جماعـت  
شود؛ پس با حضور خود در مساجد، هرچه زودتـر ایـن   شان وارد میپیکرة فرسوده

  .دان تاریخ بفرستیدپیکر فرسودة دشمن را به زباله
  

  )تالش 1346 -1366(آگهی  قاسم سیدشهید  
ها همچون بنیان مرصـوص در برابـر    بدانید رزمندگان شما در جبهه! اي مردم

هایتان به جبهه دریـغ نکنیـد؛ شـما    جنگند؛ شـما هم از کمک دشمنان اسالم می
هاي نماز جمعه و جماعت، همچون بنیـانی مرصـوص   هم در پشت جبهه در صف

نان داخلـی و  مشـت محکمـی بـه دشـم     2شرکت کنید و با این تشکل و وحدتتان
  .ها شرکت فعال داشته باشید خارجی بزنید؛ در جبهه
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  )زرندیه 1347 -1364(اشرفیان صادق شهید  
کنم که همواره پشت سـر امـام باشـید؛     به شما سفارش می! خواهر! برادر! پدر

کـنم شـما را بـه     مبادا این حامی مستضعفین جهان را تنها بگذارید؛ سفارش مـی 
  .شرکت در نماز جمعه و جماعت و شرکت در مجالس دعاوحدت و یکپارچگی و 

  
  )کاشان 1338 -1365(کچوسنگی  اکبريعباس شهید  

در یک سنگر هستید؛ بسیار به هـم نزدیـک    هشما هم! اهللا امت بزرگوار حزب
شوید؛ همدیگر را همچون بـرادر و خـواهر بدانیـد؛ وقتـی در سـنگر نمـاز جمعـه        

هـا و  ها را در هم گره کنیـد کـه رگ  طوري دستدهید،  ها را به یکدیگر میدست
تـرین  کـه از بـزرگ  ] را[ها طپش یکـدیگر را حـس کنـد؛ تکبـر و خـودبینی      قلب

گناهان است، از خود دور کنید؛ در پشت سر امام و ولی خـود قـدم برداریـد و بـا     
شـود، مگـر در    وحدت، دشمنان داخلی و خارجی را به وحشت اندازید و این نمـی 

  .معه آن را به حقیقت در بیاوریدصفوف نماز ج
  

  )شیر عجب 1342 -1362(الماسی گوروان محمدعلی شهید  
بخـش راه خـونین شـهدا    شماها باید تـداوم ! اهللا اي یاوران روح! اهللا امت حزب

شـکن  باشید و بدانید که رمز پیروزي شما در این اسـت کـه در نمازهـاي دشـمن    
گویـان و  تـر نماییـد و بـه یـاوه    منسـجم جمعه شرکت نمایید و صفوف خودتان را 

منافقان داخلی و خارجی، با حفظ انسجام و وحدت و یکپارچگی خودتـان مجـال   
چـرا کـه    ؛1هاي انحرافی دشمنان را با قوت در هم بکوبیدفعالیت ندهید و حرکت
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اند، ولی خط امـام امـت بـاقی    اگرچه شهدا رفته. ها بسیار ضعیف استحرکات آن
تید، به یاد خدا، پیرو خط رهبـر و پشـتیبان والیـت فقیـه کـه      هر کجا هس. است

  .الهی است، باشید] ي[همانا ادامۀ اهداف انبیا 
  

  )زرین شهر 1343 -1361(زاده باباییمحمود شهید  
امـام را تنهـا نگذاریـد و او را دعـا     : پیام من به ملت مسلمان ایران ایـن اسـت  

نماز جمعه باعث شکست دشمنان که این وحدت و ] وحدت را حفظ کنید. [کنید
داري و پاسداري کنید و ضربۀ مهلکی بر پیکـر  باشد و از دین اسالم نگهاسالم می

تمـام   1مقـدس اسـالم را بـه   دیـن  ] باید بکوشـیم [صدام و صدامیان وارد کنید و 
  .جهان صادر کنیم

  
  )کاشان 1344 -1362(باخدا مهدي شهید  

ها شـرکت  در بدن دارید، در نماز جمعهجایی که جان و خون تا آن! مسلمانان
انـد، مسـاجد را خـالی نگذاریـد و     طور که امام عزیزمان تأکید کـرده کنید و همان

وحدت خود را حفظ کنید و اسالم را جهانی کنید که حفظ وحـدت شـما، باعـث    
خـواهم کـه از خـون    شـهیدان مـی   ةاز خانواد. شکست دشمنان اسالم خواهد شد

ر دنیوي استفاده نکنید و باعث لگدمال کردن خون عزیزان شهیدان خود براي امو
  .هاي مصنوعی نشوندجانبازان در صف] و[خود 
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  )دهدشت 1349 -1365(بادیاد  الدین شکرشهید  
ق، وحـدت و اتحـاد    وحدت و اتحاد خود را حفظ نمایید؛ زیرا که تفرقه و افترا

تـر برگـزار نماییـد و     باشـکوه ها هرچه  برد؛ نماز جمعه را در شهر شما را از بین می
این نماز باعث تقویت قلـوب تمـامی مسـلمین جهـان و باعـث تـرس، وحشـت و        

وحدت خـود  ] و[اتحاد ! شود؛ پس ملت عزیز اضطراب قلوب دشمنان مسلمین می
  .را حفظ نمایید

 
  )کرج 1346 -1363(اقري سیرایی ب محمدرضاشهید  

وار بمیرنـد کـه بهتـرین    حسـین وار زندگی کنند و به برادرانم بگویید که علی
زینت مرد، مرگ سرخ است و به خواهرانم بگویید که حجاب خود را حفـظ کننـد   

  . ترین زینت زن حفظ حجاب استو بدانند که ارزنده
  .گیریم وضو ز چشمۀ روشن خون     تا باز نماز سرخ وحدت خوانیم

  
  )بیجار 1345 -1364(فرد بختیاريمحمدرضا شهید  

شـهیدپرور کـه باعـث    ] و[یک برادر کوچک از تمام مردم کشور من به عنوان 
خواهم که مبادا ایـن امـام امـت و ایـن قلـب      می 1سربلندي همۀ ایرانیان هستند،

وحدت را حفظ کنید و شـرکت در  . ملت و این هدیۀ خدا را تنها بگذارید] تپندة[
از [دشـمن  در مقابـل  ] را از یـاد نبریـد و  [ترین سالح ماست نماز جمعه که بزرگ

  .شرقی و غربی نترسید] اجانب[مشت محکم بر دهان ] زدن
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  )نجف آباد 1341 -1362(برومند مصطفی شهید  
در آخر، پیامم به امت شهیدپرور این است که وحدت خود را حفظ کنید و بـا  

محکمـی بـر دهـان     تـرین سـالح ماسـت، مشـت    شرکت در نماز جمعه که بزرگ
ملـت و ایـن    ةمبادا امام امت، این قلب تپنـد ! مردم. خوار بزنیدهاي جهانابرقدرت

  .خدا را تنها بگذارید ۀهدی
  

  )کاشان 1342 -1362(نژاد بلديمهدي شهید  
جنگ و انقالب، بایـد وحـدت و    ۀبراي ادام! اي امت قهرمان و شهیدپرور ایران

البالغـه  خـود را بـا قـرآن و نهـج     ۀکنید و رابطـ  ارتباط خود را با روحانیت زیادتر
با روحانیت  تر کنید، به مساجد زیاد بروید و در رابطه با مسائل دینی، حتماًمحکم

در ارتباط باشید که حافظان اسالم، روحانیت هستند و مسجدها سنگرهاي اسالم 
نماز جمعه را هرگز ترك نکنید که وحـدت مسـلمین   . است؛ به مساجد زیاد بروید

تعمار کـه اسـتعمارگران سـعی    را زیاد نموده و مشت محکمی است بر دهـان اسـ  
هـا را در محـراب   دارند نماز جمعه را از میان بردارند؛ به همین دلیل امـام جمعـه  

تا موقعی که ما بـا روحانیـت رابطـه داشـته باشـیم و مسـاجد را       . کنندشهید می
سنگرهاي مبارزه بدانیم و والیت فقیه را قاطعانه پیروي کنیم، شکسـت نخـواهیم   

  .غلبه نخواهدکرد خورد و دشمن بر ما
  

  )فسا 1340 -1361( بنایی محمدزمانشهید  
خـواهم کـه   تر، از مردم غیور و شـهیدپرور مـی  من به عنوان یک برادر کوچک
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و مبـادا باعـث    1این قلب مستضعفان و هدیۀ خدا را تنها بگذاریـد ، مبادا امام امت
جمعـه   شـکن ناراحتی او شوید و وحدت را حفظ کنید و با شرکت در نماز دشمن

خوار هـاي جهـان  محکمی بـر دهـان ابرقـدرت    ترین سالح ما است، مشتکه بزرگ
  .بزنید
  

  )گرگان 1345 -1362(ه بهرامی میاندرمصطفی شهید  
در نمازهاي جمعه و جماعت شرکت کنید و وحـدت خـود   ! برادران و خواهران

  .را به دشمنان نشان دهید تا نتوانند به اسالم ضربه وارد کنند
  

  )تهران 1346 -1367(بهروزي  علی سیفشهید  
کنم به تقـوا و بـه جـا آوردن اعمـال واجـب و       شما را سفارش می! اي مومنین

کید دارم بـر وحـدت   أنمازهاي یومیه، شرکت در نماز جمعه و ت خصوصاً ،مستحب
  .و اتحاد و همچنین برائت از مشرکین و دشمنان اسالم

  
  )کاشان 1344 -1363(چه بهمن سعبا سیدشهید  

آگاه باشید که پیروزي ما، در گرو وحدت و یکپارچگی ماست و راه ما وحـدت  
است و نمایشگر وحدت اسالمی ملت ایران، نماز جمعه است؛ نماز جمعه است که 

شود که شما امت، همیشه بیـدار و   اجتماع را باال برده و سبب آن می 2رشد فکري
اسـت کـه چـون خیـل      شکنندة صفوف طاغوتیان هشیار باشید؛ نماز جمعه درهم
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  .تکه کنندشوند پیکرة انقالب را تکه الشخورها بسیج می
تر در نماز جمعه و جماعات شرکت کنیـد کـه    هرچه بهتر و باشکوه! ملت عزیز

م عزیز هم امیدش به جملۀ شماست و اگـر   اسالم امیدش به وحدت شماست و اما
سـتقیم داشـته   گذارید، در نماز جمعه شـرکت م  بحق خون شهیدان را حرمت می

  .باشید
  

  )سبزوار 1341 -1362(بیاري  محمودشهید  
گاه وحدت شماست، احیـا  تجلی] را که[نماز جماعت و نماز جمعه ...  !عزیزانم

  .و هر جمعه عزاي دشمن را بگیرید] برپا کنید[این سنت بزرگ اسالمی را . کنید
  

  )جهرم 1340 -1365( پرنیان عبدالحمیدشهید  
دوستان گرامی را دعوت به اخوت و وحدت و نماز جمعه، نمـاز  ! برادران عزیزم

مسـاجد سـنگر   «: نمـایم و امـام فرمـود    جماعت و پایداري و استقامت و صبر مـی 
  .»سنگرها را حفظ کنید ،است
  

  )تبریز 1337 -1362(آالنق   پروینی علی عباسشهید  
سسـتی   در اجراي فرامین امام که اولین مرحلۀ پیروزي انقالب اسالمی اسـت، 

زیرا که وحدت مسلمین ضـامن   1به خود خرج نداده و وحدت خود را حفظ کنید؛
در نماز جمعه شرکت نموده و دشـمنان اسـالم را بـه لـرزه در     . هاستپیروزي آن

آورید که نماز جمعه، وحدت و اتحاد مسلمین را بیشتر کرده و تمـام منـافقین را   
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  .دارد به لرزه وامی
  

  )تبریز 1345 -1365(پورپاشا محمدرضا شهید  
و در آخر آرزویی که دارم این است کـه پـس از پیـروزي رزمنـدگان اسـالم و      

بـا   )لیـه السـالم  ع(رهبـر عزیزمـان در مرقـد مطهـر امـام حسـین       1قرآن و همگام با
  .هاي شهدا و شما والدین شهیدان، نماز وحدت بجا آوریمخانواده

  
  )کبودرآهنگ 1338 -1365(ترکمه مرتضی شهید  

به عنوان یک برادر کوچک، از شـما مـردم غیـور و شـهیدپرور کـه باعـث       من 
کـه   3خواهم که مبادا با کمبودهاي مصـنوعی ، می2سربلندي همۀ ایرانیان هستید

کنـد، از هـدف خـود منصـرف     این ضد انقالب آمریکایی برایمان ایجاد کرد و مـی 
 5ترین سـالح وحدت را حفظ کنید؛ با شرکت خود در نماز جمعه که بزرگ 4.شوید

] و[خوار است، مشت محکمی بر دهان شـرق  هاي جهاندر مقابل تمام ابرقدرت ما
  .غرب بزنید

  
  )جهرم 1339 -1360(تقوایی محمدنبی شهید  

مبـارز و متعهـد    کـنم کـه قـدر روحانیـت    عاجزانه به شما عرض مـی ! عزیزان
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 هـی، امـام جمعـۀ محتـرم جهـرم کـه افتخـار       لآیـت ال  اهللا مخصوصاً حضرت آیت
شاگردي ایشان را دارم، بدانید؛ از مجالس سخنرانی ایشان غافل نشوید؛ از تفسیر 

کند، غافل نشوید؛ نمـاز جمعـه و جماعـت ایشـان کـه      قرآن که چه زیبا بیان می
مظهر وحدت است و روشنگري، بدون عذر شرعی رهـا نکنیـد؛ از کیـد منـافقین     

ها گوش ندهید؛ خط امـام را  آمریکایی به فرمودة امام امت غافل نشوید؛ به شایعه
  .خوب بشناسید و ثابت کنید که مقلد و تابع والیت فقیه هستید

  
  )زرین شهر 1343 -1361( زيیتوانگر ر محمدرضا شهید 

من به عنوان یـک برادرکوچـک، از شـما مـردم غیـور و شـهیدپرورکه باعـث        
قلـب  خـواهم کـه مبـادا امـام امـت،      سربلندي همۀ ایرانیان در جهان هستید، می

وحـدت را حفـظ   . ملت و این هدیۀ خدا و روحانیت مبارز را تنها بگذارید] تپندة[
 کنید و با شرکت در نماز جمعه که بهترین سالح ماست، در مقابل دشمن مشـت 

  .خوار بزنیدهاي جهانمحکمی بر دهان ابرقدرت
  

  )تبریز 1343 -1362(جدیري فعال مختار شهید  
توانید به جبهه هـا  برادران تقاضا دارم که اگر نمیمن از شما ! اي جوانان ایران

خواهم که شما در سـنگرها در شـهرهایتان بـا پشـتیبانی از جمهـوري      بیایید، می
اسالمی و یار و یاور امام امت و روحانیت باشید و نگذارید که هـیچ ابرقـدرتی بـه    

جمعـه  خواهم شما در سنگر کوبنده که نماز مملکت اسالمی ما خیانت بکند و می
است، شرکت کنید و با وحدت کلمۀ خود توي دهن عوامل شرق و غـرب بزنیـد و   

) لیـه السـالم  ع(رو راه شهیدان باشید که همان راه شهیدان راه حسینهمیشه دنباله
  .است
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 )گرگان 1346 -1362(لري حاجیمهدي شهید  
وحدت را حفظ کنید و  !دوستان و آشنایان و همشهریان و امت مسلمان ایران

مشت محکمی بر دهـان   باشد،ترین سالح ما میبا شرکت در نماز جمعه که بزرگ
خـدا را تنهـا    ۀجهان و این هدی ةخوار بزنید و مبادا امام امت و این قلب تپندجهان

  .بگذارید
  

  )تهران 1346 -1365(ورد حبیبی پیلهمهرداد شهید  
و ایثارگر این است که مبادا در انجام  اهللا وصیت من، بندة حقیر به امت حزب

دشمنان دنبال فرصت هستند که از شما یـک ضـعف و   . خود سستی کنید ۀوظیف
همیشه سعی کنید وحـدت و  . عیبی ببینند و به خود و اعمال ظالمانۀ خود نبازند

و شهدا زیاد  )لیه السالمع(هللادر مجالس دعاها و یا ابا عبدا .یکپارچگی را حفظ کنید
در نمازهـاي جماعـت و   . آخرت اسـت  ۀحضور داشته باشید که راه سعادت و توش

  .خشم دشمنان است ۀجمعه شرکت کنید که مای
  

  )قزوین 1348 -1365(حسن رضایی  محمدرضاشهید  
و الزم دانسته بنابر وظیفه، اگـر چـه شـما ملـت عزیـز سـرور و بـزرگ حقیـر         

  :کنمصورت پیام وصیت میهستید، چند چیز را به شما به 
از وحـدت  ] خـواهم کـه  از شما می[این زمان، زمان وحدت اسالمی است و ... 
ع کـافی نـداریم و   و اطـال  1دانـیم گیري نکنید، به خاطر چیزهایی کـه نمـی  کناره

این دسیسۀ شیطان و دشمنان اسـالم  . باشد وحدت خود را به هم نزنیمی میئجز
                                                             

 دانمنمی: وصیت اصل در -1
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ی مسلمین را به هم بزنند و لذا شما با حضـور  وحدت اسالم 1خواهنداست که می
زهـاي جماعـت و مخصوصـاً بـا حضـور      و نما 3تشییع جنازة شهدا 2خود در مراسم

    ها، پاسخ مثبت بـه نـداي خداونـد بدهیـد کـه      ترتان در نماز جمعهچه با شکوههر
دشمنان کوب به و پاسخ دشمن 4»و التفرقوا اهللا جمیعاً لحبواعتصموا ب«: فرمایدمی

ام دانم، به شـما خـانوادة گرامـی   الزم می...  .اسالم و شیاطین شرق و غرب بدهید
از ذکر خدا غافل نباشید و همیشه براي فرج آقـا  : اول :نیز چند امور را تذکر بدهم

وحـدت اسـالمی را حفـظ    : دوم...  دعا کنید )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(امام زمان
  .دیگر شئونات اسالمی را رعایت کنیدکنید و نماز و روزه و 

  
  )بافق 1345 -1361(آبادي  عباس  نژاد حسنیعباس شهید  

تـرین سـالح ماسـت    گوحدت را حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعه که بزر
  .هاي جهانخوار بزنیدقدرت در مقابل دشمن، مشت محکمی به دهان ابر

  
  )اراك 1341 -1361(آبادي حسینمختار شهید  

اي که خانوادة شـهدا دارنـد، داشـته    خواهم که همچون روحیهام میخانوادهاز 
همیشه گوش بـه فرمـان امـام امـت     . از خدمت به اسالم کوتاهی نکنید...  .باشند
هـا،  وحدت خود در انقالب، در راهپیمـایی ] و[براي خیر و نیکی و انسجام . باشید

  .کنید هاي مذهبی شرکتها و در تمام مراسمدر نماز جمعه
                                                             

 خواهدمی: وصیت اصل در -1
 شهداي: وصیت اصل در -2
 هاجنازه تشییع: وصیت اصل در -3
 103هآیۀ عمران؛ آله سور -4
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  )جرقویه 1343 -1362(ري حسینی باصمرتضی شهید  
این امام عزیـز را خداونـد بـه مـا هدیـه داده اسـت، او را تنهـا        ! اي مردم عزیز

هاسـت کـه   جمعه   وحدت خود را حفظ کنید و این نماز ! نگذارید و شما عزیزان
میشـه  شما نمـاز جمعـه را تـرك نکنیـد و ه    . مالدها را بر زمین میپوزة ابرقدرت

کنند که این دشـمنان  بروید؛ چون تمام مسائل روز دنیا را در روز جمعه فاش می
  .بدانند که اسالم شکست ندارد

  
  )یزد 1345 -1365(عزآبادي   پور حسینی محمود سیدشهید  

نمـاز   هـا را، خصوصـاً  کالم آخر به مردم شهیدپرور این است که نماز جماعـت 
تر برگـزار کنیـد و در دعاهـاي کمیـل و      پرشکوهآفرین روز جمعه را هرچه وحدت

  ندبـه و توســل شـرکت کنیــد؛ زیـرا دشــمن و منـافقین از همــین دعاهـا و نمــاز      
کشند که شـما مـردم ایثـارگر و     ترسند و همیشه نقشه می ها است که میجماعت

شهیدپرور ایران را از اسالم و قرآن دور کننـد و البتـه خداونـد نقشـۀ منـافقین را      
  .کند بر آب می 1نقش
  

  )شاهرود 1345 -1365(مجن   حسینی موسی سیدشهید  
قدر این نعمت عظیم را بدانید و همیشـه پشـتیبان والیـت    ! اهللا اي امت حزب

فقیه و رهبري باشید و سنگر مساجد و نماز جمعه و جماعـات و دعاهـا را محکـم    
کنیـد و همچنـان وحـدت خـود را حفـظ       2تر برگـزار  حفظ کنید و هرچه باشکوه

                                                             
 نقشه: در اصل وصیت -1
 برگذار: در اصل وصیت -2
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هاي ما در جبهه و دیگر مسائل، همین حفظ وحدت بوده است پیروزي] رمز[زیرا 
ها  و مراسم عزاداري را باشکوه برگزار کنید؛ زیرا ما هرچه داریم، از همین عزاداري

و کـم اهمیـت داده   ] شـود [است و بدانید که اگر در یکی از مسائل فوق سسـتی  
  .اول بدبختی و نابودي ما آغاز شده شود،
  

 )زنجان 1347 -1365(حمیدي  علی شعبانشهید  
در نمازهاي جمعه و جماعت شرکت فعال داشته باشـید کـه دشـمن از نمـاز     

  .وحدت میان خودتان را حفظ کنید و هرگز از همدیگر جدا نشوید هراسان است؛
  

  )بیدگل آران و 1345 -1361(زاده  يحیدرمرتضی شهید  
اکنـون مسـئولیتی بـزرگ بـر     ! شما اي امت اسالم و اي ملت سلحشـور ایـران  

دوش شماست و آن هم یاري امام امت است و شما بایـد بدانیـد کـه اگـر خـداي      
ل اهللا عجـ (نخواسته از فرمان امام امت سرپیچی کنید، مانند آن است که امام زمان

ت در برابـر خـدا مـدیون    را تنها گذاشته باشـید و در روز قیامـ  ) تعالی فرجه الشریف
خواهید بود و شما نباید جنگ را فراموش کنیـد؛   1شهیدان و پدر و مادر شهیدان

بـه امیـد پیـروزي هرچـه زودتـر لشـکریان       . زیرا جنگ نعمتی بس عظـیم اسـت  
ظفرمند اسالم بر مزدوران پلید آمریکا و برگزاري نماز وحدت در کربال و قدس به 

  .امامت امام خمینی
   

                                                             
 مسیول: وصیت اصل در -1
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  )زنجان 1346 -1365(حیدري ي مهدشهید  
هـا عمـل کنیـد و    به سخنان رهبرکبیر گوش فـرا دهیـد و بـه آن   ! اي عزیزان

پشتیبان او و روحانیت باشید؛ صحنه را خالی نگذارید؛ نماز جمعه و دعا و مراسـم  
تر به جا آورید؛ وحدت کلمه را حفظ نمایید تا دشمن خود شهدا را هرچه پرشکوه

  .را نابود سازید
 

  )اصفهان 1343 -1363( خودسیانی مسعودشهید  
سـعی  . یـاور باشـید   1یار و] را[مان اماممان و فقیه! اهللا و شهیدپرور امت حزب

کنید فقط مأمون نباشید، بلکه همیشه در خط و پیرو خط باشید؛ زیرا خط امـام،  
   بـه آن هـدفی بیندیشـید کـه امـام و فقیـه       . اهللا اسـت  خط صراط انبیا و اوصـیاء 

  ، ابـراهیم  )الم اهللا علیهاس(اندیشد و به آن راهی بروید که فرزند زهراقدرمان میعالی
رونـد و بـه فرمـودة اماممـان ایـن دژ محکـم نمـاز        مان، امام خمینی میشکنبت

سیاست و دیانت مکتبمان در این . حفظ کنید 2ها را با وحدت و انسجامتانجمعه
را بـا ایـن قیـام نمـاز      3منافقین و ملحـدین بلندگوهاي . ها نهفته استنماز جمعه

  .جمعه درهم شکنید و منزوي نمایید
  

  )فسا 1346 -1361( داموغ محمدرضاشهید  
کمی به خود آیید و چند لحظه فکـر خـود را بـه کـار اندازیـد و      ! هااي منافق

     کشـیم و بچـۀ چنـد سـاله را زغـال      بگویید به خود که چرا ما ملـت خـود را مـی   
                                                             

 را: وصیت اصل در -1
 انسجاماتان: وصیت اصل در -2
 ملهدین: وصیت اصل در -3
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کنیم؟ واي بر وقتی که خشم ملت ایران دانشمندان کشور را شهید میکنیم و می
آن کـودك  ] آه[گذارد و شما را نـابود کننـد و واي بـر روزي کـه      بر روي شما اثر

بـا دعـاي   ] آرزو دارم که[داده و پیرزن شهیدداده روي شما اثرگذارد و پدرازدست
زاده حسـن دفـن   در امـام گویم مرا در قطعۀ شـهدا  یم  من. امام، شما نابود شوید

به امید روزي کـه در قـدس و کـربال نمـاز وحـدت      . کنید و براي من گریه نکنید
  .بخوانیم
 

  )اصفهان 1338 -1362(درویشی اشنی محمدعلی شهید  
اتحاد و وحدت را از دست ندهید که ضربه خواهید خـورد؛  ! برادران و خواهران

  ... شهدا با خونشان درخت اسالم را آبیاري کردند] این را بدانید که[
بهترین دوست بـراي شـما خداسـت    ! دوستان] اي[اي به رفقا دارم که توصیه

اهللا در قلـب  حـب کنـد، اگـر   کند و هم پذیرایی از شما میکه هم شما را یاري می
  .نماز جماعت را ترك نکنید، وحدت را حفظ کنید. شما جاي گیرد

  
  )اصفهان 1341 -1361(دهقانی دستجردي مصطفی شهید  

رمز موفقیت مـا تـاکنون در تمـامی مصـائب و مشـکالت،      ! و اما برادر و خواهر
و  جهت مقابله با خروج از معنویت. باشدحفظ معنویت حاکم بر انقالب بوده و می

شهدا و بهشت زهرا، جلسات دعـا و همچنـین بـراي حفـظ      ۀورود به مادیت، تکی
  .وحدت، نمازهاي جمعه و جماعت را فراموش نکنید

  
  )کازرون 1345 -1365(نسب دیانتیمصطفی شهید  

نمازهاي جمعه و جماعت را که نشانگر وحدت و یکپـارچگی  ! اي امت اسالمی
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پیروزي و نصرت هسـتید، وحـدت خـود را    اگر طالب . داریدشما است، محکم نگه
هـاي صـلح را   حفظ کنید، استقامت کنید و مشکالت جنگ را تحمل کنید، نغمـه 

خفه کنید؛ چرا که صلح با صدام، بیعت با یزیـد   ،شودکه از گلوهاي شوم بلند می
  .است و حسینیان هرگز دست بیعت با یزدیان نخواهند داد

  
  )میبد 1346 -1362(رجبی محمدرضا شهید  

بخـش جمعـه کـه باعـث     خواهم کـه در نمـاز روح  از امت شهیدپرور میبد می
شود، شرکت کنند و مساجد را پر کنیـد کـه بـه فرمـودة     وحدت در بین مردم می

از روحانیـت  ] و همچنـین [» مسجد سنگر است و سنگرها را حفـظ کنیـد  «: امام
  .حمایت کنید

  
  )آذرشهر 1342 -1361(رجبی محمدقلی شهید  
من به عنوان یک برادر کوچک، از شما مردم غیـور و  ! ان و خواهران عزیزبرادر

را تنهـا   این قلب ملت و ایـن هدیـۀ خـدا   ، خواهم که مبادا امام امتشهیدپرور می
از ] مبـادا [و ] را بد کنید[بگذارید؛ مبادا باعث ناراحتی او شوید؛ مبادا کردار خود 

کننـد، از  برایمان ایجاد کـرده و مـی  ی که این انقالبیون آمریکایی ئکمبودهاي جز
هدف خود منحرف شده و باعث ناراحتی این خمینی کبیر که واقعاً قلـب و دیـدة   

و وحدت را حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعـه و   1مسلمان جهانی است، شوید
ترین سالح ماسـت در مقابـل   خواندن و شرکت کردن در دعاهاي کمیل که بزرگ

  .خوار بزنیدهاي جهاندهان ابرقدرت بردشمنان، مشت محکمی 

                                                             
 نشوید: وصیت اصل در -1
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  )اصفهان 1339 -1363(رصافچی مرتضی شهید  
نماز جمعه یک نماز عادي نیست؛ نماز جمعه یـک نمـاز سیاسـی،    ! ... برادران

دشـمن از همـین شکسـت    ] کـه [وحـدت را حفـظ کنیـد    ! مذهبی است؛ برادران
  .خورده است

  
  )...1346 -1362( رضاعلی محمدرضا شهید 

. تر از آن هستم که به شـما امـت مسـلمان ایـران سـفارش کـنم      بنده کوچک
ایـن  [کننـد،  می   ها پافشاري زیادي وصیتی که شهیدان دیگر هم روي این نکته

. ها شرکت کنیداول اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید و در نماز جمعه] است که
مـام را تنهـا   مانند مردم کوفـه نباشـید کـه ا   . امام و رزمندگان اسالم را دعا کنید

ل اهللا تعـالی  عجـ (آقا امام زمان] برحق[ب ئقدر این سید و اوالد پیغمبر و نا. بگذارید
مال نکـرده را بدانید؛ اگر این کارها را انجام دادید، خون شهدا را پاي )فرجه الشریف

  .اید و مسئولیتی را در مقابل خدا ندارید
  

  )شهرخمینی  1346 -1361(انی یرضایی آدرمرتضی  شهید 
خـواهم کـه از امـام خـود     اید، مـی و اما از شما برادرانی که اینجا اجتماع کرده

فرمـان امـام را از   . امام را تنها نگذارید و به سخنان او گـوش دهیـد  . اطاعت کنید
در . هـا شـرکت کنیـد   جمعه] نماز[ها و جان بخرید و دیگر اینکه در نماز جماعت
تکیه به ماه نکنیـد کـه االن    1خاطر خدادعاهاي توسل و کمیل شرکت کنید و به 
را ادامـه   )لیه السالمع(شما باید راه حسین. مثالً ماه محرم است و باید عزاداري کرد
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چه بود؟ براي چـه جـان خـود را داد؟ و     )لیه السالمع(بدهید و ببینید هدف حسین
ترسـد و هـراس از   در همۀ مراسم شرکت کنید که دشمن از اجتماعات شـما مـی  

خواهد که این وحدت و ایمان شـما را بگیـرد و شـما    ایمان شما دارد و می نیروي
سعی کنید که نتوانند چنین کاري را بکنند و اگر چنین کردند، واي بر شـما کـه   

  .شودکفر بر شما چیره می] در آن موقع است که[
  

  )اردستان 1342 -1361(آبادي رضایی حبیبمحمود  شهید 
دهم، ولی تقاضایی که از برادران و خواهران عزیز  تر از آنم که پیاممن کوچک

دارم این است که امام را تنها نگذارند و امـام را یـاري کننـد و سـخنان او را کـه      
و سخنان خدا اسـت، بـه جـان    ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(همانا سخنان امام زمان

فقیـه و خـط    دل بپذیرند و به آن عمل کنند و امام را دعا کننـد و از والیـت  ] و[
امام پشتیبانی نمایند و تا جان دارند در راه حفظ انقـالب و صـدور آن بکوشـند و    

آفـرین جمعـه را باشـکوه    شـکن و وحـدت  مساجد را خالی نگذارند و نماز دشـمن 
تر برگزار کنند و از تفرقـه و جـدایی بـه شـدت بپرهیزنـد کـه تفرقـه        هرچه تمام
  .هاي شیطاننداندازان بچه

  
  )همدان 1343 -1366( ورپمضانیر مهدي شهید 

جماعـت  ] و[نیاز و دعاهـاي توسـل، کمیـل و نمازهـاي جمعـه       هرگز از راز و
 !اي مـردم . شودمی   دست برندارید که همگی باعث تقویت وحدت و تقواي شما 

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

  )ابرکوه 1346 -1366(زاده ابرقویی زارعمحمدرضا  شهید 
کسانی هستیم که حضـرت  ما همان ! و صحبتی دارم با این مردم که اي مردم

 1اشاره کرد و امام خمینی نعمتی است که خدا بـه  )لی اهللا علیه و آله و سلمص(محمد
ها را فراموش نکنید و وحـدت را  دست از امام برندارید و نماز جمعه. ما داده است
  .حفظ کنید

  
  )کاشان 1339 -1365(میدان امیري زارعمحمدعلی  شهید 

. را حفظ کنید کـه عامـل مهمـی در حرکـت اسـت     وحدت ! ... اهللا مردم حزب
تفرقه از امور شیطان است؛ پس با اتحاد خود شیطان را برانیـد و یکـی از مظـاهر    

نمازي که هر هفته یـک بـار دشـمن را بـه هـراس مـی      . وحدت، نماز جمعه است
اندازد؛ با شرکت در نماز جمعه هر هفته قدرت بگیرید و از مسائل مسلمین و دنیا 

  .شویدبااطالع 
  

  )تهران 1349 -1375(رانی آسقازاده مهدي  شهید 
خوانـدن   ۀطـور کـه شایسـت   آن قرآن را بخوانید، امـا ! برادران و خواهران خوبم

     است و بدانید هرچـه را کـه بخواهیـد، فقـط از خـدا و قـرآن بایـد بخواهیـد کـه          
پـا داریـد   نماز جماعت و جمعه را به . ها نیستتر از اینکس کاملچیز و هیچهیچ

  .که باعث تحکیم وحدت و ضامن پیروزي شما خواهد بود
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  )اصفهان 1339 -1361( ان ریزيسلیمانیمهدي  شهید 
جا که امکان دارد، نماز پیام من به شما، پشتیبانی از والیت فقیه است و تا آن

آفـرین و نـداي خـون    دعاهـاي وحـدت  ] همراه با[ شب را به جاي آورید که حتماً
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (فـرج امـام زمـان    ،که ان شاء اهللا همین دعاهاشهیدان باشد 

  .را برساند) الشریف
  

  )تبریز 1346 -1363(مهدوي  سید مهدي سید شهید 
همیشه در نمازهاي جماعت و نماز جمعه حضور به هم رسانید؛ چون ! برادران

باشـید؛  آفرین است و رمز پیروزي ما، وحدت ماست؛ پشتیبان والیت فقیه  وحدت
  .هاي امام گوش فرا دهید به گفته

  
  )قم 1350 -1364(شاکرعقدایی محمدرضا  شهید 

قدر این انقالب و رهبر عزیزش را بدانید و بـیش از پـیش   ! اي امت شهیدپرور
  هـا را پـر کنیـد و از    در دفاع از اسـالم و انقـالب اسـالمی کوشـا باشـید و جبهـه      

ندهید و در پشـت جبهـه هـم حضـور     هاي جهاد مقدس هراس به دل راه سختی
ها داشته باشید و در مراسم عبادي و سیاسی خصوصاً نماز جمعـه  فعال در صحنه

  .وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنید] و[و راهپیمایی شرکت کنید 
  

  )سلماس 1339 -1364(شجاعی  علی غالم سید شهید 
وحـدتتان را حفـظ   کـنم   اهللا توصیه می اللهی و امت حزب هاي حزببه جوان

تـر   خصوص صفوف نماز جماعت را فشـرده  نمایید؛ به نماز زیاد اهمیت بدهید، به
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هـا   هـا و نمـاز جمعـه   نمایید که دشمنان اسالم از وحـدت شـما و نمـاز جماعـت    
  .ترسند می

  
  )اسدآباد 1347 -1365( ییشرکا محمدقربان شهید 

ناحق ریخته نبایـد توجـه   هاي به هاي این عزیزان و این خونچرا به وصیت... 
با هم وحدت داشته باشید؛ چرا در ] این است که[شان وصیت] تمام شهدا! [کرد؟

  !نمازها با هم وحدت ایجاد نکنیم؟
  

  )بیدگل آران و 1345 -1362(زاده شعبانمحمدحسین  شهید 
قهرمـان  ] و[امـت شـهیدپرور   : اي با امت قهرمان و شهیدپرور ایرانچند کلمه

چنـد   1تر از آنم که بخواهم به شما عزیزان پیامی بدهم، لکـن کوچک گرچه! ایران
طور کـه  اول، مسئلۀ جنگ را همان: آورماي به عنوان تذکر به روي کاغذ میکلمه

امام عزیز فرمودند، مسئلۀ اصلی بدانید؛ امام و رزمندگان را دعـا کنیـد؛ بـه نمـاز     
  .دجمعه و نماز وحدت و نماز جماعت اهمیت بیشتري بدهی

 
  )کرج 1348 -1365(کوهی زاده کردهشفیعیمحمدرضا  شهید 

نماز جماعت را صد در صد برپا کنیـد کـه   : ... پیام من به شما امت شهیدپرور
ما انقالبمان از مساجد شروع شد و در مساجد است که وحدت پیش خواهـد آمـد   

حفـظ  ها را ناامید ساخته است و اگر اتحـاد خـویش را   و وحدت است که ابرقدرت
تواند به شما لطمه وارد سازد؛ مسجد را بـا مسـجد فـرق    کنید، دشمن هرگز نمی
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برد و نگذارید که این یک ضعف بسیار بزرگ است که دشمن استفادة کافی را می
داننـد،  زند؛ از روحانیت بزرگ که خود را در خط امام مـی به اسالم عزیز لطمه می

  .سازند ترتقاضامندم که این وحدت را هرچه پرشکوه
  

  )رشت 1345 -1364(شفیعی فشتکه مرتضی  شهید 
همگام با امام و روحانیت حرکت کنید و مسیر خود ! اهللا امت مسلمان و حزب

بـا نمـاز جماعـت،     1را با روحانیت جدا نسازید؛ مساجد را ترك نکنید؛ سعی کنید
  .مساجد همیشه پر باشند و وحدت کلمه را که گفتۀ امام است، حفظ کنید

  
  )قوچان 1343 -1365(شوشتري مهدي  شهید 

تقاضاي من از شما این است کـه در مراسـمات و دعاهـا و    ! همشهریان گرامی
آفرین جمعه شرکت کنید که وحـدت  خصوص در نماز وحدتها و بهتشییع جنازه

خواهیـد کـه در قیـام شـما     مـی  ن باعث شکست دشمن خواهد شد و اگـر مسلمی
زبان به شکایت نگشایید و آنچـه کـه از قـدر و منزلـت     گاه خللی وارد نشود، هیچ

  .کاهد، بر زبان نیاوریدالهی می
  

  )کاشان 1345 -1362(شیخی محمدعلی  شهید 
دهم به عنوان یک بندة حقیر و گناهکـار خداونـد   به شما بازماندگان تذکر می

کـه   2که سعی کنید وحدت اسالمی خود را حفظ کرده و در اختالفات وارد نشوید
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را ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (من را خوشحال خواهید کرد و قلب امام زماندش
؛ به اجتماعات اسالمی چون نمـاز جمعـه و جماعـت و دیگـر     ]نسازید[دار جریحه

اعیاد اسالمی ارزش داده و به فلسفۀ آن توجه کنیـد و پایبنـد بـه شـرکت در آن     
  .باشید
  

  )یزد 1345 -1361(شیرانیان مهران  شهید 
توانیـد در نمازهـاي جمعـه و    د و تا مییپیرو خط رهبر و مطیع فرامینش باش

و دیگر از سفارشـاتی کـه   . اجتماعاتی که موجب وحدت بین مسلمین است، بروید
االمکـان در نمازهـاي جمعـه و    نمایم، این است که سـعی کنیـد حتـی   به شما می

ین اسـت،  جماعت و اجتماعاتی که موجب هرچه بیشتر شدن وحدت بـین مسـلم  
شرکت کنید و دیگر از کارهایی که در پیشرفت اهداف انقـالب مـوثر اسـت،کوتاه    
کردن دست منافقان از سر کارهاست که دست همین منافقان بود که امام جمعـه 

هـا محـروم   گیـري از آن ها و دیگر مسئولین دلسوز را از ما گرفتند و ما را از بهـره 
  .ساختند

  
  )بیدگل آران و 1339 -1361(صالحی  مرتضی سید شهید 

ها را فرامـوش نکنیـد   ها و نماز وحدت دارید و نماز جمعه پا نماز جماعت را به
  .افتد ید و به وحشت میآکه دشمن از این نمازها به لرزه درمی

  
  )خمینی شهر 1344 -1364( صالحی ورنوسفادرانیمهدي  شهید 

به نماز، مخصوصـاً نمـاز جماعـت و نمـاز جمعـه کـه خـاري اسـت در چشـم          
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دشمنان شرق و غرب، اهمیـت بدهیـد؛ از روحانیـت مبـارز و انقالبـی پشـتیبانی       
کنید؛ مبادا از روحانیت جدا شوید؛ با هم وحدت داشته باشید و با این وحدت، بـا  

  .هاي سیاسی و منافقین و ضد انقالب مبارزه کنیدگروه
  

  )خمینی شهر 1345 -1362( صرامی علی عباس شهید 
گاه امام را تنها نگذارید؛ در نماز هرچه بیشتر و با انسجام شرکت کنیـد و  هیچ

دارید که دشمن از وحدت و نماز جمعـه و جماعـت    پا نماز جمعه و جماعت را به
  .هایتان امام را دعا کنید ترسد و همیشه در دعا می

  
  )زنجان 1337 -1361(صفوي  الدین صفی سید شهید 

ماییـد و بـه تبلیـغ    مـل ن شما را به خدا قسم به فرامین امام گـوش کنیـد و ع  
صحیح اسالم بپردازید و یار و یاور ضعیفان باشید و همیشه در صحنه باشید و در 

هاي نماز وحدت، دعاي کمیل و دعاهاي دیگر فعاالنه شرکت نماییـد؛ زیـرا   مراسم
  .این تجمعات، رمز پیروزي است

  
  )جهرم 1339 -1362(طاهري  علی صفر شهید 

خصوص دعاي کمیل و زیـارت  برگزاري نماز جماعت، دعاهاي اسالمی، به] با[
  عاشورا در مجـامع عمـومی و دعـاي خمـس عشـر در موقـع تنهـایی کـه بسـیار          

ســاز اســت، شــرکت در مجـالس مــذهبی، اجتمــاعی، سیاســی، عــزاداري،  انسـان 
حدت و اخوت مسلمانان است، وحدت خـود را حفـظ   که نشانگر و... راهپیمایی و 

ها و منافقین را از نموده و تفرقه در بین خودتان راه ندهید و با وحدتتان ابرقدرت
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  .پاي درآورید
  

  )میبد 1345 -1362(آبادي عابدي رکنمحمدحسین  شهید 
کنم که پیرو امام خود باشید و گوش بـه  و از شما برادران عزیز درخواست می

  به فرمـان روحانیـت اصـیل باشـید و مـا      ] گوش[حرف منافقین ندهید و همیشه 
دانیم که همین روحانیون بودند که در انقـالب پیشـتاز بودنـد و ایـن انقـالب      می

هـا شـرکت   در نماز جمعه! و برادران و خواهران عزیز. عظیم را به حرکت درآوردند
شـود و آمریکـا از ایـن اجتماعـات     این نمازها باعث وحدت مسلمین میکنید که 

تـر بـا ضـد انقالبیـون     خواهم که با شدت هرچه تمـام ترسد و از شما میمی  شما 
  .ها را از بین ببریدمبارزه کرده و آن

  
  )نجف آباد 1335 -1362(عباسیان محمدعلی  شهید 

شـهیدپرور کـه باعـث     من به عنوان یک برادر کوچـک از شـما مـردم غیـور و    
خواهم کـه مبـادا امـام امـت و قلـب      سربلندي همۀ ایرانیان در جهان هستید، می

بـا رفتـار و   ] و[ملت و این هدیۀ خدا را تنها بگذارید؛ مبادا باعث ناراحتی او شوید
کردار خود و از کمبودهاي مصنوعی که این ضد انقالب آمریکایی برایمـان ایجـاد   

خود منحرف شوید و باعث ناراحتی این خمینی کبیر کـه  کند از هدف کرده و می
وحدت را حفظ کنیـد و بـا   . دیدة همۀ مسلمانان جهان است، شوید] و[واقعاً قلب 

 تـرین سـالح ماسـت، در مقابـل دشـمن مشـت      شرکت در نماز جمعه کـه بـزرگ  
  .خوار بزنیدهاي جهانمحکمی بر دهان ابرقدرت
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  )هرانت 1350 -1365( عبدالقادر مسعود شهید 
وصیت من به شما خواهران و برادران عزیـزم اینسـت کـه قـدر امـام عزیـز را       

نمایـد؛ وحـدت را   گونه با یاري خداوند، این انقالب را رهبري میبدانید که حسین
ائز حـ اي کـه خیلـی   با شرکت در نمازهاي جمعه و جماعت حفظ کنید و مسـئله 

هـا را از هـر نظـر    جبهـه اهمیت است، جبهه و جنگ است و بر همۀ شماست کـه  
  .تقویت نمایید

  
  )خلخال 1341 -1362(عزیزي  علوم سید شهید 

دیگـر چیـزي کـه پشـت و کمـر آمریکـا و شـوروي و دیگـر         ! یاران و عزیـزان 
هاي کاخشان متزلزل گشـته،   شیاطین از آن شکسته و به جانش لرزه افتاده و پایه

بـراي پـیش بـردن ایـن     از وحدت و برادري شما که دست بـه دسـت هـم داده و    
-شـرکت فعـال و دسـته   ] از[؛ ]اسـت [کوشـید،   انقالب اسالمی عظیم و بزرگ می

ها و دیگر مجـالس دینـی و   ها و راهپیماییها و جماعت جمعی شما در نماز جمعه
مذهبی که باعث تشکل و وحدت هرچه بیشتر شما شـده اسـت؛ صـفوف خـود را     

ین فرصـتی بـراي نفـوذ ایـن     تـر کوچـک  تـر و متحـدتر نماییـد و    هرچه مستحکم
تـرین غفلـت شـما و    آشامشان نداده باشید که کوچک خونخواران و مزدوران خون

تـان برابـر بـا    تـان و احسـاس خسـتگی   تفـاوتی  ترین سستی و احساس بیکوچک
ترین امتیازیست و بهترین فرصتی است که به دشمن براي ضربه زدن و بـه  بزرگ

  .دهید پا و اسالم عزیز میشکست و سقوط کشاندن این انقالب نو
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  )اردکان 1344 -1361( آبادعزیزي شریفمحمدرضا  شهید 
تر از آنم که پیام بـراي شـما بـدهم،    من کوچک: یک پیامی براي ملت اردکان

. که در نماز جماعات و در نماز جمعه شرکت کنید] گویممی[ولی به عنوان تذکر 
دهان آمریکـا و پیـروانش و   وحدت خود را حفظ کنید که مشت محکمی است بر 

   .دعاي امام را فراموش نکنید
  

  )اسفراین 1340 -1361(علمی غالمحسن  شهید 
پـرور کـه باعـث     از شما مـردم غیـور و شـهید    ،من به عنوان یک برادر کوچک

خواهم که مبادا امام امت، این قلـب   می 1،دیایرانیان در جهان هست ۀربلندي همس
خواهم که وحدت را حفظ کنیـد   از شما می ؛خدا را تنها بگذارید ۀملت و این هدی

ترین سالح ماسـت در مقابـل دشـمن، مشـت     و با شرکت در نماز جمعه که بزرگ
  .هاي جهانخوار بزنیدمحکمی بر دهان ابرقدرت

  
  )میبد 1342 -1363(عینکی فیروزآبادي محمدرضا  شهید 

حفظ کنید و با شرکت در نماز وحدت را ! اي دوستان و آشنایان و همشهریان
هـاي  محکمـی بـر دهـان ابرقـدرت     باشد، مشتترین سالح ما میجمعه که بزرگ

  .خوار بزنیدجهان
  

  )خلخال 1346 -1365(غالمی معراج  شهید 
دست به دست هم بدهید؛ وحدت و یکپارچگی را حفظ نمایید کـه  ! ملت عزیز

                                                             
  هستند: در اصل وصیت -1
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درآورده اسـت، مخصوصـاً   تمام دشـمنان اسـالم را از پـاي    ] که[این وحدت است 
وحدت در نماز جمعه و سایر نمازها، وحدت در دعاهـا، در دعـاي کمیـل و سـایر     

ها باعـث مـی  هاي دشمنان داخلی ندهید که اینگوش به حرف! ملت عزیز. دعاها
  .شوند که وحدت شما از بین برود

  
  )بیجار 1348 -1364(آبادي فتحمحمدرضا  شهید 

د داشتم، اینست که امـام را، ایـن قلـب تپنـدة     وصیتی که براي ملت عزیز خو
بخـش  امت و نور چشم دیدگان و رزمندگان و این رهـرو راه انبیـا و ایـن روشـنی    

ها را ترك نکنـید و همواره گوش به فرمان و پشتیبانش باشید و راه شـهیدان  دل
خفته که درخت اسالم را آبیـاري نمـوده و باعـث بـه وجـود آمـدن ایـن         خون به

کن شدن کفـر از  ادامه دهید و تا ریشه] را[اند و سرافرازي دین اسالم شده انقالب
جهان و افراشته شدن بیرق خونین دین اسالم در سرتاسر عالم به جنگ و جهـاد  

سـتون  . که مخزن و گنجینۀ اجابت است، فراموش نکنید] را[ادامه دهید و دعاها 
زهـا و حفــظ وحــدت و  دینتـان را بــا شــرکت در نمازهـاي جمعــه و خوانــدن نما  

  .یکپارچگی، محکم و استوار سازید
  

  )هریس 1345 -1362(فرزانه محمدعلی  شهید 
بیاید بـا گریـه و زاري خـود در    ...  :اهللا دومین وصیت من به شما امت حزب... 

تر کردن این مجلـس روحـانی و عرفـانی و بـا     مراسم دعاي کمیل و هرچه باشکوه
شـکن جمعـه، باعـث جلـب     بخـش و دشـمن  تر کردن صفوف نماز وحـدت فشرده

  .گویان شرق و غرب بزنیمیاوه رضایت الهی گردیم و مشت محکمی بر دهان 
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  )تهران 1339 -1361(فر فروزان محمدرضا شهید 
شـنوید یـا   مـی  ران و خواهران مسلمان که سخن مـرا سخنی دارم با شما براد

آمریکـاي   مخصوصـاً با تمام قواي خود با دشـمنان اسـالم و قـرآن    : خواهید شنید
جنایتکار و شوروي متجاوز و دیگر سرسپردگان آن بجنگید و همیشـه وحـدت را   

گـاه  حفظ کنید تا دشمنان نتوانند در بین شما رخنـه کننـد کـه بهتـرین تجلـی     
وحدت، نماز جمعه است؛ چرا که اگر این سنگر نماز وحدت در بین شـما نباشـد،   

  مـال  خـون شـهیدان مـا پـاي    ] صـورت  در این[دشمن شما را نابود خواهد کرد و 
  .شودمی

  
  )خوي 1346 -1363(لو قاسممحمدعلی  شهید 

ل اهللا عج(هستیم و امام زمان) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ماها سربازان امام زمان
ل اهللا عجـ (فرماندهی سربازان امام زمـان  1صاحب سربازان است و) تعالی فرجه الشریف
] و در[خواند هرکسی که نماز می. رهبري امام خمینی استبه ) تعالی فرجه الشریف

دعاي وحدت و دعاي کمیل و نماز جماعت و نماز جمعه شرکت کند، امام را دعـا  
  2.کند

  
  )اردکان 1345 -1365(زاده قربانمحمدحسین  شهید 

هاي انقالب اسالمی شرکت کرده و وحدت اسـالمی  سعی کنید در همۀ صحنه
کـه  ] بیشتر اهمیت دهیـد [را حفظ کنید، مخصوصاً به نماز جماعت و نماز جمعه 

                                                             
 به: وصیت اصل در -1
 کنید: وصیت اصل در -2



 

 163      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

هاست که انقالب و اسالم را حفظ کرده و دشمنان اسالم را کور کرده این جماعت
ها را به زانو درآورده؛ پس چه بهتـر کـه در تـداوم انقـالب و انجـام واجبـات       و آن

  .بکوشیم
  

  )تهران 1339 -1361(قربانی محمدعلی  شهید 
. بخـش اسـت  بسـیار بـاارزش و وحـدت    1حضور در نماز جمعه و دعاي کمیـل 

با خلوص نیت شـرکت کننـد و از خـداي بـزرگ بخواهنـد کـه ایـن        ] مردم باید[
هـاي اسـالم و مسـلمین را شـفا عنایـت بفرمایـد و       مجروحین و معلولین و مریض

  .شهداي صدر اسالم محشور فرمایدشهداي ما را با 
  

  )مشهد 1347 -1365(پنجه قويمحمدرضا  شهید 
خـواهم کـه پشـتیبان امـام امـت و والیـت فقیـه و        از شما ملت قهرمـان مـی  

روحانیت مبارز و متعهد اسالم باشید و در برابر مشکالت استقامت کنید و از ایـن  
رو ایـن انقـالب   دنبالـه هدیه و نعمت بزرگ الهی، با جان و دل حفاظـت کنیـد و   

هـا شـرکت کنیـد و    هـا و جمعـه  باشید و مسجدها را پر کنید و در نماز جماعـت 
تر کنید که دشمنان اسالم از ایـن وحـدت   وحدت خویش را هرچه بیشتر منسجم

  .هراس دارند
  

  )مشهد 1331 -1365(قوي مصطفی شهید  
نگذاریـد کـه   سعی کنید وحدت خود را حفظ نمایید؛ ! دوستان و برادران عزیز

                                                             
 این: وصیت اصل در -1
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هـاي شـهدا و نمـاز    دشمنان اسالم در داخل شما نفوذ کننـد؛ در تشـییع جنـازه   
  .ها فعاالنه شرکت نماییدجمعه
  

  )مشهد 1330 -1365(کارگري کرمی محمدحسین  شهید 
ها را ترك نکنیـد و باشـکوه برگـزار کنیـد و دعـاي کمیـل را نیـز        نماز جمعه

برندارید و سعی کنیـد افـرادي کـه عامـل     فراموش نکنید و دست از وحدت کلمه 
شان کنیـد  تفرقه هستند را نصیحت کنید و اگر به گوش نگرفتند، به مردم معرفی

  .و از امر به معروف و نهی از منکر دست برندارید
  

  )فراشبند 1349 -1362( کاویانیمختار  شهید 
یـاري  وقـت دسـت از   همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید و هیچ! شما برادران

در نمازهاي خود، دعـا کـردن بـه    ] باید[امام نکشید و همیشه برادران و خواهران 
ضمناً در نمازهاي جمعه و جماعت شرکت کنند کـه مایـۀ   . امام را فراموش نکنند

  .وحدت کلمۀ مسلمین است
  

  )قزوین 1344 -1365(کبیري محمدرحیم  شهید 
ام و انقـالب را فرامـوش   این که امـ : پیامی براي همۀ شما دوستان و امت دارم

وقـت از یـاد خـداي بـزرگ      نکنید و به محرومین و مظلومین یاري رسانید؛ هـیچ 
       غافل نشـوید و همیشـه پیـرو حـق باشـید و جوانانتـان را خـوب هـدایت کنیـد؛          

خصوص حجاب را در جامعه حفظ کنید و به یاد خانوادة شهدا باشـید و سـطح   به
اي از مملکت مشـغول کـار یـا خـدمت     و اگر در گوشهفکر را در جامعه باال ببرید 
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هستید، سعی کنید به این ملت ستمدیده، خالصـانه خـدمت کنیـد و یتیمـان را     
اند و ها براي حفظ ما جهاد کردهنوازش کنید و قدر شهیدان را بدانید؛ چراکه این
تـر برپـا کنیـد و همیشـه رهـرو      مجالس دعا و نمازهاي وحدت و جمعه را باشکوه

  .دعا کنید) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(بیا باشید و براي فرج امام زمانان
  

  )شوشتر 1343 -1362(کجباف محمدمهدي  شهید 
از شـما  ! مـردم مسـلمان  : شهر شاهدان نور، اهللا شوشتر و سخنی با امت حزب

خواهم که به سنگر وحدت نماز جمعه و دعاي کمیـل برویـد کـه دشـمنان از     می
  .هاي امام را گوش کنیدترسند و پیاماینجاها می

  
  )خمینی شهر 1346 -1362(کریمی قرطمانی محمود  شهید 

ایـن پایگـاه   ، ]جمعـه [کنم که امـام را تنهـا نگذاریـد و نمـاز     بنده وصیت می
  .را خالی نکنید, وحدت
  

  )سپیدان 1342 -1364(کریمی مراد  شهید 
از آتش ] و[سرب گداخته آرزوي ما این است که دهان صدام و صدامیان را از 

م و به سـراغ آمریکـاي   خشم امت مظلوم ایران پرکرده و بعد به سراغ حامیان صدا
آرزوي ما آزادي کربال و قدس عزیز و خوانـدن نمـاز وحـدت بـه     . خوار برویمجهان

  .امامت خمینی عزیز در کربالي حسین است
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  )آشتیان 1348 -1365(گودرزي  علی صفر شهید 
گویان  است، سنگرها را حفظ کنید و مشتی محکم بر دهان یاوهمساجد سنگر 

تـر اجـرا    هـا را هرچـه باشـکوه    فروش بزنید و نماز جمعـه  و منافقان کوردل و وطن
  .کنید و وحدت کلمه و عمل داشته باشید

 
  )شهرري 1337 -1361(محبتی مرتضی  شهید 

ــز کــارگرم ــر ایــن  ســعی کنیــد از بــی! بــرادران عزی ــودن ب انقــالب تفــاوت ب
مـال نکنیـد؛   شهید را به یاد بیاورید؛ خونشان را پـاي  1]بپرهیزید و خون[اسالمی

هـایی ایـن   کمی فکر کنید چه مشکالتی در سر راه این دولت است و چـه توطئـه  
هـایی کـه انجمـن    وحـدت   هـا و نمـاز   انقالب را به خطر انداختـه؟ در سـخنرانی  

ی شـما بیشـتر شـود، مطمئنـاً     دهد، شرکت کنید؛ هرچه آگـاه اسالمی ترتیب می
  .مشکالت کمتر خواهد شد

  
  )شهرري 1336 -1367(محسنی سربندي محمود  شهید 

انتظار دارم که امام را تنها نگذارید؛ چـون  ... از تمام قوم و خویشان و دوستان 
ها و دعاها شرکت نماییـد کـه   نعمت بزرگی است براي اسالم و نیز در نماز جمعه

مسلمین و سعی کنید همیشه استوار و محکم از اسـالم   وحدت بزرگی است براي
  .و امام حمایت کنید

   

                                                             
 ناخوانا: تیوص اصل در -1
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  )اصفهان 1340 -1363(محمدي محمدحسین  شهید 
مسئلۀ دیگر، شرکت در نمازهاي جمعـه و جماعـت اسـت؛    ! ... دوستان عزیزم
شود، طبق گفتـۀ خداونـد بشـتابید بـه سـوي نمـاز جمعـه کـه         روز جمعه که می

گر بدانید براي شما بهتر است و امروز هر کس در نمازهاي بهترین تجارت است؛ ا
؛ برویـد در  )البته بدون عذر(جمعه شرکت نکند، در خط اسالم و خط امام نیست 

نمازهاي جمعه، مسائل خودسازي و مسائل مملکتی را یاد بگیرید؛ انقالب زنده به 
ن نمازهـا و  اند؛ از ایـ اجتماع و وحدت شما است و دشمنان ما هرچه ضربه خورده

خواهنـد صـفوف شـما را    هایی کـه مـی  هاي شما بوده است؛ مواظب آنراهپیمایی
  .بشکنند، باشید

  
  )همدان 1347 -1366(محمدي محمدقاسم  شهید 

خداي ناکرده با بعضی اعمال آگاهانه یا ناآگاهانۀ خود، صـدمه  ! ... امت قهرمان
هـایی از ایـن   مراسـم   به انقالب اسالمی نزنید؛ همیشه در مراسم نمـاز جمعـه و   

ترسـد؛ وحـدت و   قبیل شرکت نمایید که دشـمن از ایـن نمـاز جمعـۀ شـما مـی      
نفـوذ در خودتـان را   یکپارچگی خود را حفظ کنید و به منـافقین کـوردل اجـازة    

  .ندهید که خطر منافقین از کفار بدتر است
  

  )شهرکرد 1347 -1365( محمودي کتکی محمود شهید 
هـا را پـر کنیـد و    خواهم کـه نمـاز جمعـه   از شما می: یک سخن با امت ایران

اگـر منـافقین کـوردل در    . دشمنان در بین شما رخنـه کننـد  ] و[نگذارید دشمن 
کنند، شـما شـرکت خـود را از قبـل بیشـتر      گذاري میجمعه بمب هاي نمازمکان
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امـام را تنهـا نگذاریـد و    . بفهمند با چه امتی رو به رو هسـتند ] منافقان[کنید تا 
] و[) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (وحدت را حفظ کنید و بـراي فـرج امـام زمـان    

  .سالمتی رهبر انقالب و پیروزي رزمندگان اسالم دعا کنید
  

  )تهران 1347 -1365(محمودیان ن یمحمدحس شهید 
بر شماست کـه راه شـهدا را ادامـه دهیـد و بـا ایـن       ! اي ملت شهیدپرور ایران

ها، اسالم عزیز را یاري نمایید که این نهال تازه روییـده احتیـاج بـه آبیـاري     خون
گونـه  دارد و چون انقالب ما بر دعاها و نمازها استوار اسـت، سـعی کنیـد در ایـن    

رکت کنید و مشت محکمی بر دهان شرق و غرب بکوبیـد و ضـمن   ش] ها[مراسم 
حفظ وحدت، همیشه در صحنه باشید و از اسالم و قرآن و والیـت فقیـه حمایـت    

  .کنید و دشمنان را در هر لباسی که هستند، نابود سازید
  

  )تهران 1342 -1359(مرادي محمدرضا  شهید 
اهللا و امامـان و   هاي رسولهاي بزرگان اسالم، فرمودهشما توجه کنید به گفته

ها پیروي کنیـد و  شما هم از آن. فرمایندامام امت؛ ببنید این بزرگان دین چه می
وحدت را حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعه که . ها عمل کنیدبه دستورات آن

  .خوار بزنیدهاي جهانمحکمی بر دهان ابرقدرت ترین سالح ماست، مشتبزرگ
  

  )گلپایگان 1330 -1362(انی مرجمحمدرضا  شهید 
در پایان ضمن دعا از خداوند متعال براي سالمتی و طول عمر امام عزیزمـان؛  

وحدت و انسجام خود را به طور مداوم حفـظ  ] خواهم کهمی[امت شهیدپرور ] از[
  .نمایند و همیشه در صحنه حاضر باشند و در نمازهاي جمعه شرکت کنند
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  )کبودرآهنگ 1340 -1362( خانی مسلم اهللامعرفت شهید 
هـا را همیشـه در   در آخرین نامه، پیامم این است کـه جبهـه  ! ملت عزیز ایران

هللا در بحمـد نظر بگیرید و رهبر عزیز هرچه فرموده، به اجرا بگذارید؛ همیشه کـه  
صحنه هستید و در ضمن وحدت را در بین مسلمین بیشتر کنید و نمازهایتـان را  

توانید، به هر صورت، از اول وقت ادا کنید؛ هر چقدر میدر مسجدها بخوانید و در 
 قرآن و اسالم دریغ نکنید؛ بحمداهللا که تا به حـال دریـغ نکردیـد و اگـر سسـتی      

 توانستید این انقـالب پربرکـت الهـی را بـه دسـت آوریـد و حتمـاً       کردید، نمیمی
  .نمازهاي جمعه را فراموش نکنید؛ هر چه کار کردید، به همدیگر اتحاد کنید

  
  )برخوارومیمه 1341 -1362(معینی محمدرضا  شهید 

وحدت کلمه را حفظ کنید و همیشه در نمازهـاي جمعـه شـرکت کنیـد کـه      
هاست که پشت دشمنان اسـالم و بشـریت را بـه لـرزه انداختـه      همین نماز جمعه

  .است
  

  )اصفهان 1339 -1361(مؤمنیان محمدعلی  شهید 
بـه خـدا   . بریـد کردید در چه موقعی به سر مـی اي کاش احساس می! برادرانم

مبادا در دنیا دل به هواهاي . ایدمسئولید، مؤظفید که در چنین زمانی قرار گرفته
به تمام . نفسانی بسته و پیوستگی خود را به این انقالب و اسالم جدا و دور سازید

ها باعث جـدایی وحـدت   آن) افکار و عقاید(ها احساسات سانی که بعضی از وقتک
در این موقعیت حساس بپرهیزید و فرامـوش  ]: کنموصیت می[شود و اختالف می

رسد؛ سعی کنید به دنیـا دل نبندیـد و خـود را مهیـاي     نکنید که دنیا به آخر می
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د و اصـل و مهـم، حیـات    سفر آخرت کنید؛ بدانید که حیات دنیا هیچ ارزش ندار
جاوید اخروي است؛ هر شب جمعه، دعاي کمیل و روزهاي جمعه، نماز جمعـه را  

هاسـت  هاي این انقالب، این نماز جمعـه گاهفراموش نکنید؛ چون که یکی از تکیه
  .شودتر میکه همدیگر را پیدا کرده و قلوب به هم نزدیک

  
  )خمینی شهر 1343 -1361(نقدعلی محمدحسین  شهید 

نماز جمعه را ترك نکرده و ...  :و اما سخنی با امت مسلمین و شهیدپرور ایران
و ] کـرده [هـا مقاومـت   وحدت و همبستگی را حفظ کرده و در برابر همۀ سـختی 

گونه سستی از خود نشان نداده و با کسانی کـه در ظـاهر بـراي اسـالم و در     هیچ
هـا را  بـه رو شـده و آن  کوشـند، سـخت رو   کن کردن اسالم مـی باطن براي ریشه

هاي مربوطه تحویل داده تا بـر حسـب   دستگیر کرده و طبق گفتۀ امام به سازمان
  .ها رفتار کنندقوانین اسالمی با آن

 
  )کرج 1344 -1365(نوروزي مسلم  شهید 

خواهم که حضورتان از شما می! ... پدر عزیز و مهربان و مادر گرامی و دلسوزم
هـا درس  هـاي شـهدا برویـد و از آن   ه دیدار خــانواده را در صحنه حفظ کنید و ب
در نمازهـاي جمعـه حتمـاً شـرکت کـرده تـا باعـث        . مقاومت و ایثار یاد بگیریـد 

توانـد  تر کردن این تجمعات شوید؛ چرا که وحدت یک امت است کـه مـی  باشکوه
  .ملتی را از هرگونه توطئه و نیرنگ حفظ کند

  
  )فردوس 1345 -1364(زاده وکیلمحمدعلی  شهید 

خـواهم کـه   تر، از مردم غیور و شـهیدپرور مـی  من به عنوان یک برادر کوچک
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مبادا امام امت، این قلب و این هدیۀ خدا را تنها بگذارید و مبادا باعث نـاراحتی او  
    شـکن جمعـه کـه    شوید و وحـدت را حفـظ کنیـد و بـا شـرکت در نمـاز دشـمن       

  .خوار بزنیدهاي جهانابرقدرت محکمی بر دهان ترین سالح ماست، مشتبزرگ
  

  )قم 1345 -1363(وکیلی ناطق محمود  شهید 
خواهم که به سخنان گهربار امام عزیزمان گوش فرا دهید و از از شما ملت می

  .امام را تنهایش نگذاریید. سخنانش پند بگیرید
وقت نباید خـالی باشـد؛ چـون     و این مساجد که سنگر اصلی ما است، هیچ... 

ترسند و وحدت خود را حفظ کرده و در نمـاز  اسالم از مساجد خیلی میدشمنان 
   جماعت کـه امـام عزیزمـان خیلـی روي آن تکیـه کـرده اسـت، شـرکت کنیـد و          

  .تر کنید و بیشتر قرآن بخوانیدهاي نماز جماعت را فشردهصف
  

  )نجف آباد 1345 -1362(هارونی محمدحسین  شهید 
این است که هرگز امام را تنها نگذاریـد و در   کنماي که به شما میولی توصیه

مقابل دشمنان اسالم، محکم ایستادگی کنید و نگذارید خداي نکرده این انقـالب  
که با بیش از هزاران شهید و معلول و مجروح و مفقود بـه دسـت آمـده اسـت، از     

     هـا را پـر کنیـد و نگذاریـد منافقـان کـوردل از خـدا        دست برود و همیشه جبهـه 
قامتـان  راسـت  1خبر، به این انقالب خونین، لطمه و صدمه بزنند و همیشـه بـا  یب

زودتـر بـا پیـروزي    ] چـه [تاریخ و یاران امام، همکـاري صدرصـد نماییـد تـا هـر      
خصـوص  افتخارآفرین بـر دشـمنان پیـروز شـویم و تمـام مسـلمانان جهـان و بـه        
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خونین، به اقامت پیر مسلمانان ایران عزیز، هرچه زودتر نماز وحدت را در کربالي 
  .امام امت به جا آوریم، شکن زمانجماران و بت

  
  )گلپایگان 1310 -1365(یاوري  یمحمدعل شهید 

گیرد ها آرام میهمیشه به یاد خدا باشید که با یاد خدا دل! اي امت خداجوي
هـا شـرکت   هاي باشکوه نماز جمعه و جماعـت در مراسم. آوردو فتح و پیروزي می

دشمن خصم از وحدت و ایمان شما بلرزد و قطع امید از ما بکنـد و گـور   کنید تا 
  1.خود را گم کند و ما را آزاد بگذارد

  
  )کوهدشت 1342 -1364(وند یوسفسبزه  شهید 

سال حکومت سلطنتی شاهان، نوري در جهان درخشیده شـد و   2500بعد از 
ایـران، حکومـت سـلطنتی را    تمام جهان را روشن نمود و با اتکا به اهللا توانست در 

طی چندین سال مبارزه، در بیست و دوم بهمن مـاه هـزار و سیصـد و    . نابود کند
وقتی که امام آمد و چون نور جاري شد . به پیروزي رسید] انقالب[پنجاه و هفت 

و چون باران بهاري بر کویر تفتۀ میهن بارید، انقالب اسالمی ایران با ترکیـب سـه   
رهبري و وحدت به پیروزي رسید و طومار بیست و پـنج قـرن   عنصر اصلی ایمان، 

ستمشاهی را در هم پیچید؛ اسطورة هولناك ابرقدرتی آمریکـا، در هـم شکسـت؛    
ها و معیارها و معادالت حاکم بر جهان را در هم ریخت و طوفـان خروشـان   ارزش

  .آن در منطقه و جهان آثاري ژرف پدید آورد
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  وحدت در جبهه انقالب لزوم: فصل چهارم    
  

  )تهران 1342 -1364(آبیاري محمدرضا  شهید 
با هم وحدت داشته باشید؛ با هم یکی باشید؛ بـه کسـی زور نگوییـد؛    ! برادران

نگاه نکنید ببینید طرف مظلوم است، بهش زور بگویید؛ همۀ ایـن شـهیدان بـراي    
  .حرف حق بزنیدپیاده کردن حق شهید شدند، نه الکی؛ در همه جا که هستید، 

  
  )جهرم 1341 -1361( آخوندي باباعربی شهید 

خواهم که در خط اسالم حرکت کنند و اسـالم را بـه    می  از برادران و خواهران
کنـد و در برابـر اسـالم، احسـاس      هست و چه کـار مـی    جهان نشان دهندکه چی

سرنوشـت  هـا کـه امـروز بـر     قدرت مسئولیت کنید و از آن دفاع کنید و همین ابر
هـا وحشـت دارنـد و شـما      ها مسلط هستند، همواره از سیاسی شدن تـوده  جامعه
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  .وحدت داشته باشید که به یاري خداوند پیروزید
  

  )دهدشت 1347 -1365(آذربار شیرعلی  شهید 
دست در دست هم دهید؛ از یکـدیگر جـدا نشـوید؛ تفرقـه را کنـار بگذاریـد؛       

امام امت دفـاع کنیـد؛ از فسـاد و تهمـت     وحدت و یکپارچگی را حفظ نمایید؛ از 
  .پرهیز نمایید؛ از یکدیگر کینه نداشته باشید؛ وحدت را میان خودتان حفظ کنید

  
  )یاسوج 1333 -1360(هدف  آزادصفر  شهید 

براي جوانان دارم این است که وحدت و یکپـارچگی خـودتـان را ] که[پیامی 
خـون هـزاران شـهید و مظلـوم      حـفظ کنـید و ایـن انقالب اسالمی را کـه ثمـرة  

از تفرقه و جـدایی  ! برادران. مال شودها پاياست، دفاع نمایید و نگذارید خون آن
بپرهیزید و قرآن را چون مشعل فروزانـی در راه زنـدگی خـویش قـرار دهیـد و از      

  1.تمامیت ارضی میهن اسالمی حراست کنید
  

  )کازرون 1342 -1365(آشتاب مسلم  شهید 
هـا  شما این را بدانید که چون انقالبتان بر مبناي اسـالم اسـت، آن   ! ...برادرها

ها اصالً با اسالم مخالف هسـتند و اگـر بخواهیـد    بیشتر با شما مخالفند؛ چون آن
لی صـ (حضرت ختمی مرتبت، محمد، بیشتر بدانید، برگردید به زمان پیغمبر اسالم

ها از زمان آن بزرگوار بـوده  تکه آغاز مسئلۀ یهود و صهیونیس )اهللا علیه و آله و سـلم 
     انـد کـه اسـالم را از بـین ببرنـد و حـاال هـم کـه         ها پیوسته بر آن بودهاست و آن
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اند بینید اکثر مراکز تجمع اسالمی و اکثر کشورهاي اسالمی را تابع خود کردهمی
خـوب ببینیـد، شـما ملـت     . برنـد کم دارند اسالم را از بین مـی و از این طریق کم

هـا  هم به معناي واقعی؛ طبعاً به آنکنید آنها مخالفت میقهرمان که دارید با آن
ها در صدد نابودي شما هستند و اینجا است که شـما بایـد بـا    آن  خورید و برمی

خبـر را بگیریـد و   دینـان از خـدا بـی   آن بی] ي[پیوند و وحدتی ناگسستنی جلو 
کند؛ چـون  مان سرایتبه میهن اسالمی هاها و یا فرهنگ آننگذارید که وجود آن

خداي ناکرده اگر فرهنگ یک کشور بیگانه و آن فرهنگـی کـه بـا اسـالم مخـالف      
  .است در اینجا رسوخ کند، دیگر فاتحۀ ما خوانده است

  
  )قوچان 1347 -1361(ابراهیمی عبدالصمد  شهید 

شـود، روحیـۀ ملـت و     کـنم، کسـی کـه شـهید مـی      به همرزمانم توصـیه مـی  
] مـی [ملت مـا بـه وجـود    ] را میان[برد و وحدت بیشتري  رزمندگان ما را باال می

  .آورد
  

  )مهریز 1340 -1366(مروستی نسب ابراهیمیمهدي  شهید 
ر تمامی عزیـزان  بدرود خدا و رسول او و سالم پرافتخار امام و امت شهیدپرور 

امر امام یعنی  هاي جهاد فی سبیل اهللا کهطلب جبههرزمنده و پیکارگران شهادت
فرمان خدا را لبیک گفتند و برتري سالح ایمان را بـر تکنیـک شـیاطین شـرق و     
غرب به اثبات رساندند و درود بر این ملت بزرگ و عزیـز کـه همیشـه در صـحنه     
بوده و با نداهاي کوبنده و بلند خویش تمام اسـتکبار شـرق و غـرب را از صـفحۀ     

امید است که همیشه این وحدت . یخ فرستادنددان تارتاریخ به در کرده و به زباله
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که زیر استعمار ایـن  ] را[خود را حفظ کرده تا تمام کشورهاي مظلوم و ستمدیده 
غارتگران شرق و غرب است، نجات داده و به یـاري خداونـد، قـدس عزیـز را آزاد     

  .ان شاء اهللا .سازیم
  

  )نجف آباد 1344 -1362(ابوترابی محمود  شهید 
هـل مـن ناصـر    «و اي شمایی که به نداي  )لیه السالمع(وارثان حسیناینک اي 

تـرین مصـداق کـوثر لبیـک گفتـه و      عـالی ، حسین زمان یعنی خمینی» ینصرنی
پیـام پیامبرگونـۀ   ! فرشتگان الهی را به حماسۀ ایمان و ایثارتان به نظاره بنشاندید

اهللا، صـبور   براي لقاءاهللا  امام امتتان را به گوش جان بپذیرید و با وحدت به حبل
و مقاوم در جبهۀ ایمانتان بیاییـد و جبهـۀ کـربالي ایرانمـان را یـاور باشـید و در       

بهاي صدها هـزار شـهید و هـزاران    خون ] به قیمت[مان که تداوم انقالب اسالمی
هزار مجروح و معلول تمام شده، بکوشید تا رضایت خدا و شـهدا را حاصـل کـرده    

  .]خواهدمی[ خواهد و شهید شاهدپیرو میباشید؛ زیرا که شهید 
  

  )اردکان 1346 -1362( انجیرآوندي ابولی مصطفی شهید 
سفارش و وصیت من به خواهران و برادران و امت شهیدپرور این است کـه اي  

بدانید که این انقالب، مفت و مجانی به دسـت نیامـده و در راه بـه    ! امت مسلمان
ایـم کـه از بهتـرین    از دسـت داده ] را[بسـیاري  ثمر رسیدن این انقـالب، جوانـان   

کـه   1کاران بفهمانیـد خود را حفظ کنید و به ابرجنایت اند؛ پس وحدتجوانان بوده
  .کنندامت مسلمان، همیشه در صحنه حاضرند و از حریم اسالم و قرآن دفاع می

                                                             
 فهمانید: وصیت اصل در -1
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  )بندرانزلی 1337 -1361(اتقیا سیدعبدالکریم  شهید 
امـام را تنهـا نگذاریـد؛ پیـرو واقعـی او باشـید و       وصیتم به شما این است کـه  

 ١ارانزگبه فکـر مستضـعفان و خـدمت   ! برادران. فرامین امام را مو به مو عمل کنید
اسالم و مسلمین باشید و از اختالفات دوري کنید و وحدت را در نظـر بگیریـد و   

  .رعایت کنید
  

  )شیراز 1341 -1365(عشري اثنیمهدي  شهید 
گشـت و بـه چـه امیـد و آرزو هـر      هایمان به دنبال چه مـی دانم که دیدهنمی

گشتیم؛ تا چه حـد بـه مقصـودمان    شدیم و دنبال چه میمسجد می ۀشامگاه روان
هایمـان از کجـا بـه هـم پیونـد خـورد کـه چنـین         دانم که دلدست یافتیم؛ نمی

 ها بود، آن گرمی ومستحکم و پابرجا باقی ماند؛ شاید صداقت و صفایی که در دل
نور، آن یکرنگی و سادگی؛ شاید این بود که ما را به هم پیوند داد و دیگر دوستان 

وحدت و  ۀاي بود که مسجد داشت؛ این میعادگاه الهی، این خانشاید هم جذبه. را
  .یکدلی
  

  )خمینی شهر 1342 -1361(دیباجی  احمدسیدرسول  شهید 
استوار برخیزید و امـر  هاي ، با وحدت آهنین خود، با قدم2دست در دست هم

اي شـرق  هـ جهاد خود را به جاي آورید و از جنگ و شهادت نهراسید و بر شیطان
آشـامان را از کشـورهاي    کار بشورید و دست این خـون و غرب و بر اسرائیل جنایت

                                                             
  خدمتگزاران: وصیتدر اصل  -1
 خود: در اصل وصیت -2
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  .اسالمی کوتاه کنید و راه را براي زمین مقدس قدس هموار سازید
  

  )ابرکوه 1347 -1364( زاده احمد حمید سید شهید 
اولین وصیتم این است که امام را تنها نگذارید و در همه حال یار و یـاور امـام   

اسـت، باشـیم و    )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (امت که در واقـع یـاور امـام عصـر    
خواهم که وحـدت را حفـظ کنـیم کـه، تـا ایـن اتحـاد و همبسـتگی در بـین           می

واهد توانست بر مسلمین سـلطه  موقع نخ وجود داشته باشد، دشمن هیچ مسلمین 
  .ها را نیز زیر سلطۀ خود بگیردپیدا کند و آن

 
  )اصفهان 1346 -1365(احمدي حیدري مهدي  شهید 

! کشـید ها را براي آرامش مردم مـی خوابیهاي شب و بیکه سختی اي کسانی
د و اجرتان را هرچه بیشتر کنید و در ایـن  یخرج دهدقت عمل به ،در این راه مهم

با یکدیگر . هرچه گفتید و مخالفت کردند، گوش ندهید و براي خدا کار کنید کار
  .وحدت داشته باشید و با هم کارها را انجام دهید

  
  )کاشمر 1346 -1364(احمدي منوچهر  شهید 

وحدت خودتان را حفظ کنید که دشـمن هـم از ایـن وحـدت شـما شکسـت       
  .خورده است

  
  )شهرري 1343 -1362(ادراکی  محسن سید شهید 

روند که بگویند ما رفتیم تا شـاید شـما    ها میاز خون شهدا درس بگیرید؛ این
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 1اسالم را در پناه وحـدت حفـظ کنیـد؛   . تر باشید؛ ما رفتیم تا شما هم بیایید آگاه
  .مواظب باشید که غرق نشوید

  
  )زرین شهر 1345 -1364(پور ادیبیمحمود  شهید 

هستید، وحدت خود را حفظ نمایید که این در هر پست و لباسی ! عزیزان من
بدانید کـه اتحـاد   . وحدت موجب انسجام مسلمین و تقویت ایمان رزمندگان است

  .مالدها را به خاك میلرزاند و دماغ آنها را میو اتفاق شما پشت ابرقدرت
 

  )اصفهان 1339 -1361(اسدي کبوترآبادي محمود  شهید 
وحدت کالم را همیشـه   : ...دهم]می[تذکر اي را به برادران شاهد چند توصیه

حفظ نمایید و هواهـاي نفسـانی را سـرکوب کنیـد تـا بتوانیـد در کنـار یکـدیگر         
اشکاالت را برطرف ساخته و دست در دست یکدیگر، دشمنان اسـالم و مسـلمین   

  .را نابود سازید
  

  )مشهد 1345 -1368(نوقابی   اسدي الدین ضیاء شهید 
سـتیزي بـا عوامـل وابسـته و      همگی را به تقوا و وحدت و مودت با هم و ظلـم 

  .کنم ملحدین قلدر که همیشه در کمین اسالم و مسلمین هستند، دعوت می
   

                                                             
   کنیم: وصیت در اصل  -1
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  )فالورجان 1343 -1360(اسدیان مرتضی  شهید 
دسـت از تفرقـه و جـدایی    ! اي برادران 1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا«

  2.بردارید و به وحدت و یکپارچگی دست بزنید و مردم را به خود جذب نمایید
  

  )فیروزآباد 1334 -1360(اسفندیاري عبدالحسین  شهید 
بین باشـید و وحـدت را    خواهم که با هم مهربان و بامحبت و خوش از شما می

  .که امام امت فرمودند، حفظ نمایید
 

  )شیراز 1342 -1362(اسالمی جهرمی محمدرضا  شهید 
و [خواهم کـه اخـالق اسـالمی را رعایـت فرماییـد      عاجزانه از شما می! برادران

  .وحدت، وحدت، وحدت را] همچنین
 

  )خمین 1349 -1365(اسالمی محمدنبی  شهید 
از کلیۀ نیروهاي نظامی و انتظامی، شهدا و رزمندگان این انتظار را دارنـد کـه   

هاي نظامی در کنـار هـم در   با یکدیگر وحدت داشته باشند و تمامی ارگان] همه[
  .صفی واحد براي اسالم و مسلمین به خدمت خود ادامه دهند

  
  )قائم شهر 1341 -1361(اسالمی مصطفی  شهید 
پیروزي لشکریان نزدیک است؛ چون در اینجا برادران پاسدار و بسیج و ! مادرم

                                                             
 103 آیه عمران؛آل سوره -1
 نمایند: وصیت اصل در -2
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  .کنندایمان و عشق به اهللا با دشمن مبارزه میسرباز، با وحدت و 
  

  )کرج 1343 -1362( اسالمیمهراب  شهید 
ـ  و مکر فریب! بسیجی برادران اي شما خصوصاً اهللا حزب امت  را مکـاران  ۀحیل
 ایمـان  بـا . بزننـد  اسالمی انقالب و اسالم به ضربه تا کمینند در دشمنان. مخورید

 وحدت با و نمودن رفتار عدالت به و گفتن سخن بحق و بودن یکتاپرست و اهللا به
 قبیـل  از مکـاران  چسـباندن  مـارك  هرگونه از و کرده خنثی را مکاران مکر کلمه،

 حـق  شـما  گـردن  بـر  شهیدان. کنید جلوگیري...)  و منافق گر،توطئه افکن،نفاق(
 حسینی کاري رفتند، که هاآن. کنید ادا را خود دین باید شما رفتند، هاآن. دارند

  .اندیزیدي وگرنه باشند زینبی باید اند،مانده که هاییآن و کردند
  

  )شهرري 1347 -1367(اشرفی همدانی محمدرضا  شهید 
تـان را در  هاي خود و هسـتی و نیسـتی  ها جوانشما در این جنگ! ملت غیور
دشمن فقط از وحـدت   1اید؛ پس وحدتتان را حفظ کنید؛ چون ترسراه خدا داده

این مظلـوم  ، هابسیجی 2و همبستگی شما است و خواستۀ دیگر تمام رزمندگان و
ها این است که مساجد را همچون جان خود حفـظ کننـد و   شهرها و شهید جبهه

چون به گفتۀ امام مساجد سـنگرند؛ پـس حفاظـت از آن واجـب اسـت؛ پـس اي       
مساجد را همیشه پر نگاه دارید؛  تنها سفارش من به شما این است که! هابسیجی

  .ترسدچون دشمن از وحدت شما می

                                                             
 قدس: وصیت اصل در -1
 به: وصیت اصل در -2
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  )قم 1341 -1366(ورزنه   اصغريعباس  شهید 
 پیام پیامبرگونۀ امام امتمان را به گوش و جان بپذیرید و با وحـدت بـه حبـل   

اهللا صبور و مقاوم در جبهۀ ایمانتان بیایید و جبهۀ کربالي ایرانمان  اهللا، براي لقاء
بهاي صدها هزار شـهید  خون] به[مان که یاور باشید و در تداوم انقالب اسالمیرا 

و هزاران هزار مجروح و معلول تمام شـده، بکوشـید تـا رضـایت خـدا و شـهدا را       
  .حاصل کرده باشید

  
  )شاهرود 1314 -1365(اعمابصیر مهدي  شهید 

فرمـان امـام   گـوش بـه    تنها نگذاریـد و  پیام تمام شهیدان این بود که امام را
کننـد، بـا جـان و دل بپـذیریم و بـه ملـت       باشیم تا هر فتـوایی یـا صـحبتی مـی    

 شود از این به بعد سـعی و اند، توصیه میشهیدپرور که تاکنون خوب امتحان داده
 کوشش بیشتر کنند و اتحاد و وحـدت را داشـته باشـند تـا دشـمن نتوانـد سـوء       

  .استاهللا پیروزي نزدیک  ن شاءااستفاده کند که 
 

  )خرم بید 1338 -1364( باصري  اکبريعلی شعبان شهید 
سعی کنید با هم مهربان باشید؛ از همدیگر بدگویی نکنید؛ چون تعریف بـد از  

زند؛  کند، به وحدت و یگانگی شما لطمه می دیگران خواه ناخواه کدورت ایجاد می
  .خواهد بود وحدت را فراموش نفرمایید که در این حال برکات الهی همیشه نازل

  
  )اندیمشک 1345 -1361(اکبري طاهر  شهید 

خـواهم کـه بتوانیـد در آینـده      خواهم راه شـهدا را ادامـه دهیـد؛ مـن مـی      می
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ها رها سازیم؛  اند، از زیر بند ابرقدرت ها درآمده کشورهایی را که به سلطۀ ابرقدرت
شکسـت داده  بتوانیم که با وحدت کلمه کشورهاي آمریکا و شوروي و اسـرائیل را  

هـاي  کـاري تسایر کشورهایی که با ابرجنای کشورهاي اردن و صحرا و فلسطین و و
  .اند، شکست دهیم سفید کرده] را[خود روي مغول 

  
  )خرم بید 1343 -1363(اکبري باصري محمدربیع  شهید 

خواهیــد، همــان اگــر اســتقالل و آزادي را مــی! بــرادران و خــواهران اســالمی
که در به دست آوردن آن، جوانان عزیز خود را فدا کردیـد و رنـج و   ] را[ 1شعائري

کوشـش کنیـد تـا از قیـد     ]. حفظ کنید[فشار و جنگ تحمیلی را تحمل کردید، 
بـه زیـر   ] بـردن [شیطان نفس بیرون آیید و با پیوند خود و وحدت کلمـه و پنـاه   

را از آسـیب و شـر   پرچم پرافتخار اسالم عزیز، خود را و اسالم عزیزتـر از خـویش   
  .هاي شیطانی غلبه کنیداهللا به قدرت ها نجات دهید و با اعتصام به حبلابرقدرت

  
  )دهدشت 1346 -1363(اکوانیان محمدرشید  شهید 

در تشـکیالت  . وحـدت خـود را حفـظ کنیـد    ! برادران خوب جمهوري اسالمی
دسـتورات  الهی، خدایی، حزب مظلوم جمهوري اسالمی که جهـت پیـاده کـردن    

تثبیت و تداوم و بارورکردن انقالب بـه وجـود آمـده اسـت،     ] و[اسالم و پاسداري 
، حرکت بدون تشکیالت را نپذیرید کـه  2متشکل شوید و بنا به گفتۀ شهید مظلوم

اند، بـر اثـر نداشـتن یـک تشـکیالت      خورده   مسلمانان تمام ضرباتی که تاکنون 

                                                             
 شعادري: وصیت اصل در -1
 بهشتی اهللا آیت شهید به اشاره -2
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  .منسجم بوده است
  

  )یاسوج 1346 -1366(الوندکیش موسی  شهید 
افکنی خواهند به نحوي بین صفوف منسجم شما تفرقهفریب افرادي را که می

هم بزنند، نخورید و قاطعانه برخورد نمایید که اگر چنین کنند و وحدت شما را به
  .ایدنباشد، به اصل انقالب که وارث خون هزاران شهید گلگون است، صدمه زده

  
  )داراب 1341 -1363(امامی  بعبدالصاح شهید 

طور کـه   باشد؛ زیرا امروز همان مان میوحدت، اساس استقالل و شرف و آزادي
رهبر و مرجعمان امام خمینی فرمودند، هر اختالفی به نفـع آمریکاسـت؛ پـس در    

  .خط وحدت کوشا باشید
  

  )شاهرود 1342 -1362(امیري عباس  شهید 
خدا به کنار بریزید و بـا یکـدیگر   ها را به خاطر ها و نزاعاختالف! برادران عزیز

کـه اگـر غفلـت کنیـد،      دست وحدت را محکم کنید و براي خـدا کوشـش کنیـد   
هـاي منافقـان و    مبادا نغمه! اي عزیزان. پشیمانید و همه در پیشگاه خدا مسئولید

  .اید که اشتباه بزرگ مرتکب شده خائنان در شما اثر کند که نیست شوید
  

  )اهر 1350 -1366(امینی صمد  شهید 
یـک وقـت   : روي سخنم بـا شماسـت  ! اید اي کسانی که در مصادر امور نشسته

مقام شما را نفریبد و فکر نکنید در آن مقام باقی خواهید مانـد؛ شـما را بـه خـدا     
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همه را به یک چشم ببینید؛ در خود خدا را در نظر بگیرید و او را ناظم و ناظر بـر  
جوابگوي خـون بـه نـاحق ریختـۀ شـهیدانی       کارها بدانید و این را بدانید که شما

بر ماست کـه  . اند باشید که براي استقرار حکومت اهللا بر جهان، جانشان را داده می
حول محور وحدت برخیزیم؛ شکایت نکنیم که این جنگ ما براي ملت مـا نعمـت   

  .است
  

  )ممسنی 1346 -1365(انصاري صدراهللا  شهید 
ا حفظ کنید و نگذارید منافقان از خدا وحدت خود ر! پرور ایران اي ملت شهید

  .پراکنی ایجاد کنند خبر بین شما تفرقه و شایعه بی
  

  )دامغان 1342 -1362(ایثاري  علی شعبان شهید 
اي . وحدت را حفظ کنید، ان شاء اهللا خداوند به همۀ شما توفیق عنایت کنـد 

ایـد،   انتخـاب کـرده  ایی کـه شـما   هـ اید، راه این را بدانید که کور خوانده! منافقین
هـا  آخرش مساوي با شیطان است؛ به علت اینکه وابسته به باطل هستید و این راه

  .به خاطر مادیات هست نه خدا
  

  )تبریز 1348 -1366( آوانسرایمانیمحمدرضا  شهید 
امید امام و مسئولین بـه شـما اسـت، بـا وحـدتتان در      ! عزیزان! اهللا امت حزب

بیون داخلی و خارجی ایستادگی کنید، ان شاء اهللا خـدا  هاي ضد انقالبرابر توطئه
  .شما را یاري نماید
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  )نجف آباد 1346 -1362(ایمانیان مرتضی  شهید 
نامـه خـدمت شـما    با سالم بر امت شهیدپرور، کلماتی چند را به عنوان وصیت

گـاه کـاري نکنیـد کـه باعـث      وحدت خود را حفظ کنید و هیچ...  :دارمعرضه می
ورزي نسبت به یکدیگر، حسـد و غیبـت بپرهیزیـد؛    از کینه. جدایی گرددتفرقه و 

  .زیرا باعث بدبختی است
  

  )کازرون 1340 -1364(بادپا مهدي  شهید 
شما اي ملت عزیز که براي رضاي خداوند متعال و ! سالم بر ملت شریف ایران

دسـت  با بانگ اهللا اکبر بر دشمنان خود پیـروز شـدید و آزادي و اسـتقالل را بـه     
به خداوند تعالی و حفظ وحدت کلمه براي رودررویی با دشـمنان   لبا اتکا! آوردید

  طـور کـه در ایـن چنـد سـاله مقاومـت       اسالم و مستضعفین آماده باشید و همـان 
اید، مقاومت کنید که پیروزید؛ زیرا شما پیرو پیشوایانی هستید که در برابـر  کرده

بینیم، نسبت بـه آن، چیـزي   ما امروز میمصائب، صبر و استقامت کردند که آنچه 
بزرگان اسالم در راه حفظ اسالم و احکام قرآن کریم کشته شـدند، زنـدان   . نیست

ها کردند تا توانستند اسالم را تا به امروز حفظ بکنند و به دست رفتند و فداکاري
هـاي آینـده تحویـل    ما برسانند و ما هم بایستی از آن مواظبت کنـیم و بـه نسـل   

بزرگ، بایستی از خیلی چیزها گذشت، باید ایثـار   ۀیم و براي حفظ این فریضبده
داشت، باید وحدت داشـت   و از خودگذشتگی داشت، باید ایمان داشت، باید صبر

بایستی به جهانیان نشان داد کـه مـا مسـلمانیم و اسـالم، جاویـدان و در راه      ... و 
خسـارتی بـه اسـالم وارد     تـرین گذریم تا کوچکحفظ اسالم، از همه چیزمان می

  .حسین جاودانه بماند ۀنیاید، تا حماس
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  )بابل 1343 -1362(پیچ  باز علی عباس شهید 
خواهـد بـه    وحدت و انسجام خویش را حفظ کنید و دست هر خائنی کـه مـی  

اسالم و انقالب ضربه وارد کند را کوتاه گردانید و همیشه پشـتیبان والیـت فقیـه    
 اي حـزب  1شـما . چه داخلی و چه خارجی را قطع کنیدباشید و دست هر بیگانه، 

همچنان وحدت خود را حفظ و از والیت فقیـه اطاعـت و مسـجدها را سـنگر     ! اهللا
  .گاه از شهادت نترسیدخویش قرار دهید و هیچ

  
  )دهدشت 1337 -1366(  بازیار یزدان  سید شهید 

بودند و یارانش کـم  و یارانش در جنگ با کفار  )علیه السالم(آن موقع که حسین
و اندك بودند، جنگید تا تمام یاران امام به شهادت رسـیدند، ولـی اکنـون یـاران     
حسین زمان کم نیستند و ما هم اهل کوفه نیسـتیم کـه امـام تنهـا بمانـد؛ بایـد       

شـوند؛ مـن اکنـون بـه جبهـه       2، خسـته ]هسـتند [نگذاریم برادرانی که در جبهه 
یاري نمایم؛ اگر خداوند شهادت را نصیبم نمـود،   روم تا امامم، دینم، میهنم را می

مرگ من صابر باشـید و افتخـار کنیـد کـه      3در: وصیتم به پدر بزرگوارم این است
خـواهم کـه وحـدت و     از بـرادران مـی  . اي را تقدیم اسـالم نماییـد   توانستید هدیه

  .انه رفتار کنید یکپارچگی خود را حفظ نموده و با هم برادر
   

                                                             
 تو: در اصل وصیت -1
 خیسته: در اصل وصیت -2
 و اگر در: وصیتدر اصل  -3
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  )آستانه اشرفیه 1339 -1361(باقري صدراهللا  شهید 
خواهم بین هم وحـدت و   باشد و من از شما می هدف من فقط اهللا و اسالم می

همبستگی داشته باشید و به جان هم نیفتید و به خاطر خدا کار انجـام بدهیـد و   
در فکر مقام و قدرت نباشید؛ همیشه به فکر خدا باشید؛ امیـدوارم بعـد از شـهید    

 1و بیشتر در فکر اسالم باشـید ] شود[وحدت همیشگی شما بیشتر شدن من، آن 
  .و ان شاء اهللا هستید

 
  )زرند 1340 -1363(آبادي بخشی فتحمحمدرضا  شهید 

اي به دشمنان اسـالم فرصـت   وحدت خودتان را حفظ کنید و لحظه! اي مردم
در دعاها بـراي پیـروزي تمـامی رزمنـدگان     . ندهید که به طرف شما هجوم آورند

هـا شـرکت   اسالم دعا کنید و از خدا بخواهید که به شما توفیق دهد تا در جبهـه 
قدس عزیز حرکـت  ] و[کنید و در کنار هم با قلبی سرشار از عشق به سوي کربال 

  .بیایید که ان شاء اهللا پیروزي نزدیک است. کنید
  

  )کاشمر 1341 -1362( بخشی محمدحسین شهید 
تـر نماینـد و   خواهم که وحدت خود را منسجماز ملت غیور و رزمندة ایران می

  .دشمن خدا و دشمن اسالم بکوبند 2هرچه در توان دارند به دهان
   

                                                             
 بوده: در اصل وصیت -1
 دهن: وصیت اصل در -2
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  )فومن 1348 -1365(نژاد  بقایی حسین سید شهید 
رضـاي خداسـت،   ] و[آن طـوري کـه خشـنودي    ! اهللا اي جمیع برادران حزب

هسـتید، بـاز باشـید؛    عمل کنید؛ مثل همیشه که در صحنه بودید و امروز هم که 
  .آنچه که لطف پروردگار در آن کثیر است، وحدت شماست

  
  )بندردیر 1343 -1365( بکرانعباس  شهید 

ها احتیاج بــه   دارید و هر وقت که جبهه ها را گرم نگه جبهه! اي برادران عزیز
نیرو داشت، خود را به جبهه برسانید و نداي امـام را لبیـک بگوییـد و از تفرقـه و     
جــدایی دوري کنیــد کـــه دشــمنان اســالم همیشــه در فکــر تفرقــه هســتند و   

خواهند بین مسلمین را جدایی بیندازند؛ شما وحدت خــود را حـفظ کنیـد و   می
  .هراسد ها بفهمانید که مسلمان، مرد اتحاد و جنگ است و از جنگ نمیبـه آن
  

  )تهران 1335 -1365(بوربور عباس  شهید 
ل عجـ (دست ندهید و توکل بر خدا و آقایمان امام زمان وحدت کلمۀ خود را از

کنید تا باشد انقالبمان را به جهانیان صادر کنیم و همیشـه  ) اهللا تعالی فرجه الشریف
  .امام را دعا کنید

  
  )نجف آباد 1346 -1362( بهارلوییمرتضی  شهید 

طور که خدا وعده داده اسـت، بـا مـا    استوار باشید که پیروزي همان! اي مردم
است و باید بدانیم که ما در روز قیامت در پیشـگاه شـهدا و اسـرایی کـه اآلن در     
عراق در زیر شکنجه هستند، مسئولیم و براي اداي این مسئولیت باید به حفاظت 
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دستاوردهاي این انقالب چیست؟ ایـن  . از دستاوردهاي این انقالب مشغول باشیم
ها، این دعاهاي با حال و روح، ایـن مبـارزه و پیـروزي    ها، این وحدتنماز جماعت

برعلیه دشمنان اسالم است؛ پس ما باید وحدت خـویش را حفـظ کـرده و هرچـه     
  .ها بشتابیمبیشتر به سوي جبهه

  
  )خمین 1346 -1365(بهشتی  ناصر سید شهید 

ایران به جبهه کمک کنید و دولت جمهوري اسالمی و رهبري ! مردم مسلمان
اسالمی را رهرو باشید؛ از دورویی و نفاق و دودستگی دوري کنید و انسجام خـود  

  .را بیشتر نموده و وحدت را حفظ نمایید
 

  )تهران 1347 -1366(آبادي بهمنمرتضی  شهید 
اهللا بـوده کـه    وحدت خود را حفظ کنید که این وحـدت امـت حـزب   ! عزیزان

ها اسم ارتشی و بسیجی ندارد و این] که[انید این را بد. انقالب را به اینجا رسانده
ظاهرشان است؛ بلکه همگی باید ید واحده باشیم تا اسالم و انقالب همیشه حفظ 

  .و پابرجا بماند
  

  )کرمانشاه 1339 -1358(اي  کوره  بهمنیعباس  شهید 
کنـیم کـه بـه     اي جهاد می عقیده هدر را] که[باشد  امروز ما افتخارمان این می

ماند کـه پیـروز شـویم و     آگاهیم و غیر از این راهی برایمان نمی آن کامالًحقانیت 
اي مرگبار بر فرق دشمن فـرود آوریـم و لـذا بـه اطـالع       یا شهادت را چون اسلحه

 .رسانم که وحدت کلمه را حفظ نمایند و اسالم را کلیۀ مردم مسلمان می
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  )ازنا 1345 -1364(بیات محمدولی  شهید 
ذلیل خدا بر حافظین حدود اهللا یعنی پاسـداران حـریم الهـی،    و اما پیام عبد 

ایسـتند و  شیران روز و زاهدان شب، آنان که تا آخرین قطرة خون در سنگرها مـی 
آنچـه کـه   : کننـد ها ستیز میبرعلیه ستمگران شرق و غرب و دست نشاندگان آن

تـرین  خیلی مهم است این عزیزان حفظ کنند، وحدت و اخـوت اسـت کـه بـزرگ    
  .منبع در رشد معنویات است

  
  )دهدشت 1345 -1364(بست  پايشیرزاد  شهید 

کـاران را شکسـته، مبـادا ایـن را فرامـوش      کلمۀ ما کمر تمـام ابرجنایت  وحدت
کنید؛ به جبهه بروید و گروه مقاومت را حفظ کنید که وقتی ضد انقـالب، پایگـاه   

جمـع شـوید و نمـاز    کنـد؛ در مسـجد    بیند، حساب کارش را می مقاومت ما را می
  .بخوانید

  
  )شهرکرد 1347 -1365( ترابی طاقانکیمحمدعلی  شهید 

مسئلۀ مهم دیگـر، وحـدت و یکپـارچگی مسـلمانان     ! ... اي برادران و خواهران
شـما بایـد یکپارچـه شـوید تـا      «: فرمایـد باشد که در این رابطه امام عزیز مـی می

در ! و بسـیجیان غیـور   بـرادران مسـلمان  . »دشمن نتوانـد حرکتـی انجـام بدهـد    
مسائل، زیرك و باهوش باشید؛ مبادا دشمنان شـما را فریـب دهنـد،    ] مواجهه با[

انـد، ضـربه   اید از هر راهی که توانستهطور که تا به حال دیدهچون دشمنان همان
اند بکنند و بـا وحـدت و   هللا هیچ غلطی تاکنون نتوانستهبحمداند ولی را وارد کرده

نحرفین و دشمنان اسالم را بگیرید و از انجام هیچ کـاري در  یکپارچگی، جلوي م
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  .راه خدا از هیچ کس و هیچ چیز واهمه نداشته باشید
  

  )کرج 1343 -1363(ترابی محمود  شهید 
اللهی این است که وحـدت داشـته باشـید و     پیامم به شما جوانان غیور حزب

سنگرهاي دانشـگاه و  هاي حق علیه باطل حضور داشته باشید و همیشه در جبهه
مدارس و مسجدها را پر کنید و همچنین به نماز جماعت بروید و امـام عزیزمـان   

  .را دعا کنید
  

  )شیراز 1344 -1363(تنوري بهزاد  شهید 
از مـردم  . محکم و استوار باشید که دشمن کوردل با دیدن شـما کـورتر شـود   

امـام را تنهـا   . خواهم با هم وحـدت داشـته باشـند و از اخـتالف دوري کننـد     می
خـورد، مگـر اینکـه    مـان شکسـت نمـی   این را بدانید که انقالب اسـالمی . نگذارید

  .وحدت از میان ما برود
  

  )تهران 1347 -1365(تیموري مهدي  شهید 
وصیتم به شما این است که همیشه نظم و تقـوي را پیشـه    ،کارگناه ةاین بند

خـاکی   ةکنید و با هم همیشه وحدت داشته باشید تا بتوانید کافران را از روي کر
کن کنید و همیشه سعی کنید قرآن زیاد بخوانیـد و دعـاي سـالمتی بـراي     ریشه

دي رهبر کبیر انقالب بکنید و از خدا بخواهید که هرچـه زودتـر ظهـور امـام مهـ     
  .را نزدیک کند) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(موعود
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  )رزن 1349 -1366(جربان محمدعلی  هیدش 
سپارم و امیدوارم که هرچـه  هاي بسیج را به خداي بزرگ میدر آخر تمام بچه

بیشتر فعالیت کنند در راه انقالبمان و اسالممان و همیشه وحدت خـود را حفـظ   
  .کنید

خـواهم کـه نگذاریـد خـون     از شـما مـی  ! ... برادران مسلماناي خواهران و ... 
اي از امام عزیزمان اطاعت کنید و امرش را در هر زمینه. مال گرددشهدایمان پاي

مو به مو اجرا کنید و با وحدت خود، منافقین و ضد انقالبیون را نـابود  ] که باشد[
  .سازید
  

  )گچساران ... -1365(جعفري محمدشفیع  شهید 
وحدت را براي رضاي خدا در خدمت جنـگ بـراي دفـاع از    ! ... اي مردم عزیز

مبادا خداي نکرده فکر صـلح  . اسالم قرار دهید که این خواستۀ امام و رهبر ماست
هـاي اســتعمار و ایـادي    دسـیسه تحمیلی را در سر بپرورانید و فریب تبلیغات و 

صـلح  . ز جنگ تحمیلی اسـت اش را بخورید که صلح تحمیلی، ذلت بارتر اداخلـی
  .تحمیلی یعنی قبول خیانت به خون شهدا و آرمان شهیدان

  
  )اصفهان 1341 -1360(جوزدانی مسعود  شهید 

شـما بایـد   «: همچنان که امـام گفـت  ...  :و اکنون سخنی با ملت انقالبی ایران
دهـم  ؛ من به شما این تذکر را می»وحدت کلمه داشته باشید و از تفرقه بپرهیزید

بـه دسـت ضـد انقـالب دادنـد،      ] کـه [هـا  هـا و فرصـت  که از داخل صف ایستادن
و ] هسـتند، هـدایت کـرده   [که قابل هـدایت  ] را[ها بپرهیزید و ضد انقالب را آن
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  .ها رفتار کنیدها که قابل هدایت نیستند، با شدت عمل تمام با آنآن
  

  )اراك 1338 -1361(چقایی محمود  شهید 
پیـام نویـدبخش امـام جهـت     : کـنم م عزیـز شـروع مـی   سخن را با رهنمود اما

پایه در نظر ] باید[یکپارچگی و وحدت نیروهاي نظامی است، به خصوص سپاه را 
به این توانایی رسیده است که به جهت تداوم آن به یـک   1گرفت که با چه سرعت

نظـم  ] و[تشکیالت منسجم تبدیل شـود کـه بتوانـد در آینـده، اسـاس اسـتقالل       
  ].باشد[جمهوري اسالمی 

  
  )یزد 1341 -1360(چیتی  محمدرضا شهید 
هـاي چـپ و راسـت    میهنان عزیز تقاضا دارم تـوجهی بـه ایـن گروهـک    از هم

هـا را بـه   هاي آهنین خود چنـان پـوزة آن  دت خود و مشتنداشته باشند و با وح
خاك بمالید که طاقت سر بلند کردن در برابر امام و امت نداشته باشـند، در غیـر   

  .صورت این وابستگان به شرق و غرب، ما را رها نخواهند گذاشت این
  

  )مشهد 1344 -1365(بابایی حاجمهدي  شهید 
خـواهم کـه همیشـه در    مـی  از شـما  !عزیـز بـرادران   :ما سخنی با همکارانو ا

کارهاتان خدا را در نظر داشته باشید و بـراي رضـاي خـدا کـار کنیـد و نگذاریـد       
دشمن بین شما تفرقه بیندازد و شما را از هم جدا کند؛ پس وحـدت خودتـان را   
حفظ کنید تا همیشه در کارهایتان موفق باشید و امیدوارم برادر کوچک خودتان 

                                                             
 که: وصیت اصل در -1
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  .نیدرا هم حالل ک
  

  )گرگان 1345 -1365(صفري  یحاجعباس  شهید 
براي رضاي خدا دست از نفاق و پراکندگی بردارید؛ بـا هـم وحـدت    ! اي مردم

داشته باشید؛ اگر در میان شما مسئولین خـداي نخواسـته اخـتالف یـا دشـمنی      
باشد، براي مملکت اسالمی و انقالبی خطر است؛ شما توجـه کنیـد اگـر بـا فـالن      

توانید مردم را به وحدت دعـوت کنیـد؟    نداشته باشید، چگونه می مسئول وحدت
  .حداقل براي تأثیر حرفتان هم شده، اختالفات را کنار بگذارید

  
  )تهران 1341 -1361(حاجی قربان محمود  شهید 

توانیـد حاضـر شـوید و وحـدت     در اجتماع مسلمین تا می! برادران و خواهران
امـام را دعـا   . دهید؛ این پیام تمام شهیدان اسـت خود را به دشمنان اسالم نشان 

  .تنها مگذارید] او را[کنید و 
  

  )اصفهان 1341 -1363(آبادي حاجیان حسینمصطفی  شهید 
مسلمین جهـان و بـاالخص بـرادران و خـواهران ایـران، ایـن        ۀپیام من به کلی

را است که وحدت را حفظ کنند و گول این مردمان فئودال و منافقـان آمریکـایی   
  .نخورند
  

  )کوهپایه 1345 -1362(حسینی مظاهر  شهید 
شـما از   ۀدست از اختالف بردارید؛ زیرا دشمن منتظر است کـه وحـدت کلمـ   



 

 ) 7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      196

 

ورزي، بین برود و شما را شکست دهد؛ پس سـعی کنیـد دسـت از تفرقـه، کینـه     
  .تهمت بردارید که اگر انجام دادید، پیروزي با شماست] و[بدبینی 

 
  )تهران 1336 -1367(مورودي حسینی مظفر  شهید 

امروز که از هر سو انقالب اسالمی ما مورد تهاجم قرار گرفته، مزدوران بعثی و 
مزدوران بیگانه در خلیج، سعی به تسلیم و یا به انحراف کشـیدن ملـت انقالبـی و    
روحانیت اسالم را دارند؛ باید همگی ما وحدت کلمه را حفظ کنـیم و شـما امـت    

رفتن به جبهه، آبروي اسالم را حفـظ کنیـد؛ آبـروي اسـالم در     قهرمان با کمک و 
الهی شامل شما خواهد بود  ةشماست و وعد ۀگونگرو اهمیت جهاد و نبرد حسین

  .1»ان تنصر اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«که 
  

  )برخوارومیمه 1342 -1365( آباديحقیقی امینمحمدعلی  شهید 
    از خطـر منـافقین غافـل نباشـید کـه منـافقین از خـدا        ! ... برادران و دوستانم

خواهند وحدت شمارا به هم زننـد و بـین شـما و امـام فاصـله      خبر روسیاه میبی
هـا  بیندازند و شما مواظب باشید و با هوشـیاري آنـان را شناسـایی کنیـد کـه آن     

که جوانان مـا را از قـرآن و    کننددشمنان شما سعی می 2دشمن اسالم و قرآنند و
] هـا آن[امام جدا کنند تا به بسیج و جبهه نروند و مساجد از جوانان خالی باشد و 

  .هدفشان این است که جامعه را به فساد بکشند
  

                                                             
 7 آیه محمد؛ سوره -1
 خدمتگزار و دوستان و: وصیت اصل در -2
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 )خمین 1341 -1360(خانجانی محمدصادق  شهید 
و  سخنی دیگر با برادران پاسدار و تمام نیروهاي مسلح دارم که با استقامت... 

کـرد و   1پشتیبانی شما برادران و با وحدت یکدیگر، تمام مزدوران را نابود خواهید
  .پیروز خواهید شد

  
  )سمیرم 1346 -1365(خجسته محمود  شهید 
هـاي سیاسـی و مـذهبی و    مسجد و منبر در صدر اسالم مرکـز فعالیـت  ! باري

مسـاجد   شد؛ لذاها در مسجد ریخته مینظامی بوده است، طرح بسیاري از جنگ
ها را هرگز فراموش نکنید که به فرمـایش امـام   و مجالس علمی و وحدت و جبهه

  .عزیز تکلیف شرعی ماست که دفاع کنیم
  

  )دهدشت 1348 -1365(منش خدیويمعبود  شهید 
اولین وصیتم این است که رهبر انقـالب اسـالمی را تنهـا نگذاریـد و همیشـه      

اگـر پرچمـی از   . نگذاریـد  را خـالی ها وحدت خود را حفظ کرده و همچنان جبهه
  .دار افتاد، باید پرچمدار دیگر آن را برداشته و بجنگددست پرچم

  
  )گچساران 1340 -1363(آزاد  رشیديخو مسعود شهید 

خواهید ادامه دهندة خون شهدا باشـید،  اگر می! طالب جوان! و اما اي برادران
وحدت و یکپارچگی دست به دست هم داده و بـا رابطـۀ عمیقتـان بـا مـردم،       2با

                                                             
 خواهد: وصیت اصل در -1
 به: وصیت اصل در -2
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تودهنی به دشمنان اسالم زده و با تزکیۀ نفـس و کسـب علـم، راه انبیـا را ادامـه      
شناسی، اسالم را یاري نمـوده و در  وظیفه طلبی و روحیۀ داده و با روحیۀ شهادت

را سرمشـق زنـدگی قـرار     ها ساخته شوید و مبارزه با نفس کنیـد و جبهـه  سختی
داده و در درس خواندن غفلت نکنید؛ زیرا جامعۀ اسـالمی نیـاز شـدید بـه افـراد      

و امید است که اسالم با یاري و وحدت شما به پـیش رود و  ... باسواد و باتقوا دارد 
) ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(آقا امام زمانی، به دست صاحب اصل] سرانجام آن را[

به امید آزادي کربال و قدس و به امیـد تعجیـل فـرج امـام زمـان       .تحویلش دهید
  .)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي موعود

  
  )زنجان 1340 -1361(خوشنام محمدرضا  شهید 

از انقـالب خـود و از اسـالم    ] کـه [وظیفۀ ماسـت  ! ... و اما اي همسنگران عزیز
 )لیـه السـالم  ع(حسـین » ینصـرنی هل من ناصـر  «امروز ما باید به نداي . دفاع کنیم

هاي اسالم را خالی نگذاریم و این راه را ادامـه بـدهیم کـه ان    لبیک گفته و جبهه
شاء اهللا با وحدت و عنایت خداوند هرچه زودتر بـر صـدام غالـب و کـربال را فـتح      

  .راهی زیارت آن حضرت شوند )لیه السالمع(نماییم تا همۀ عاشقان کربالي حسین
  

  )تهران 1342 -1361(ابانی خیمحمود  شهید 
سـعی کنیـد   ! هـا هـاي محلـه؛ بچـه   سالم به دوستان و آشنایان مخصوصاً بچه

وحدت و اتحاد خود را حفظ کنید و این هیئـت حسـینی را هرچـه بهتـر برگـزار      
  .کنید
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  )اردبیل 1346 -1363(دادجو مظاهر  شهید 
جاویـد و رهبـر کـل     ۀوقت امام امت را تنهـا نگذاریـد کـه امـام، سـرمای      هیچ

همیشه در فکر خـدا  . باشد و دشمن مستکبران جهان استمستضعفین جهان می
باشید و همیشه از چهارده معصـوم شـفا بخواهیـد کـه خداونـد همیشـه در فکـر        

همیشه حق و حقیقت را یاري ! برادران و خواهران گرامی. باشدمخلوقات خود می
. ید که حقیقت همیشه پیروز استطلب با عمل خویش باشفرمایید و همیشه حق

  .همیشه از وطن اسالمی دفاع کنید و همیشه وحدت را حفظ کنید! عزیزان
  

  )اصفهان 1344 -1361(داورپناه مصطفی  شهید 
گرایـی و دودسـتگی   یکپارچگی خویش را حفـظ کنیـد و از گـروه   ] و[وحدت 

  .شود] می[سخت پرهیز کنید که باعث شکست اسالم 
  

  )مشهد 1338 -1363(دشتبان موسی  شهید 
من امیدوارم که این چند جمله را از برادر حقیرتان و فرزنـد کوچکتـان از دل   
بپذیرید و از وحدت و اتحاد و همبستگی دست نکشید و نگذارید دشمنان اسـالم  

  .و قرآن در میان شما عزیزان خانه کنند و مابین شما عزیزان را جدایی بیندازند
  

  )نائین 1344 -1361(دهقان مرتضی  شهید 
شکن و راهگشا هستید؛ امروز مستضعفین دنیـا چشـم   شما امروز بت! اي ملت

اند؛ امروز مسئولیت شما پاسداري از خون بـیش از صـد هـزار    به انقالب ما دوخته
شهید است و این مشعل را وحدت ما، مکتب ما و رهبر ما به دستمان داده اسـت  
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هـاي  دل 1»اال بذکر اهللا تطمـئن القلـوب  «یفۀ و هر جا و همیشه به مصداق آیۀ شـر 
  .خودتان را با یاد خدا آرامش دهید

  
  )صدوق 1346 -1365(دهقانی اشکذري محمدرضا  شهید 

شما به عنوان بازوي مسلح والیت فقیه و سـربازان  ! اي برادران سپاه و بسیجی
پـس بایـد   کنید؛ می ها یاد سربازان صدر اسالم را زنده اسالم هستید و در خاطره

به وظیفۀ خطیري که دارید آگاه باشید و آن صـیانت از اسـالم اسـت؛ در ایـن راه     
همـۀ مـا   . باید شب و روز براي رضاي خداوند و حراست از دین خـدا تـالش کـرد   

مدیون این انقالب و این رهبر هستیم و باید که این انقالب را به اقصی نقاط دنیـا  
را فـراهم  ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (صادر کرده و مقدمۀ ظهور حضرت مهدي

از غیبت و تهمت و افترا دوري کنید؛ همه در یک صف آهنین بـراي خـدا   . آوریم
وحـدت کلمـه داشـته    «انـد  این گفتۀ امام بزرگوارمان را کـه فرمـوده  . پیکار کنید

  .در عمل پیاده کرده و همه به ریسمان الهی چنگ بزنید» باشید
  

  )اصفهان 1344 -1361( پناهیراممحمود  شهید 
اینک که در سومین سال بعد از پیـروزي انقـالب هسـتیم، چـه خـوب اسـت       

براي چندمین بار ضعف و حقارت دشـمنان اهللا  ] کنیم که[نگاهی به سال گذشته 
و کـارآیی ایمـان و وحـدت از     م از یک سوسیونیها امپریالیزم و صهو در رأس آن

  .سوي دیگر، در میدانی به وسعت ایران، به نمایش گذاشته شد
موقعیـت  ] و[آیا وقت آن نرسـیده اسـت کـه از خـواب غفلـت بیـدار شـده        ... 
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  .طلبانۀ امام را به گوش جان بشنویم حساس کنونی را درك کنیم و فریاد وحدت
شروع کرده و اختالفات داخلی را به بیایید صدور انقالب را به معناي واقعی ... 

  .ناپذیر تبدیل کنیموحدت آهنین و شکست
  

  )اصفهان 1343 -1362(ربانی مصطفی  شهید 
براي برپایی عدل و گرفتن حق مظلوم از ظـالم، بایـد یـک مسـلمان همیشـه      

ایم، باید شکر کنیم که ما در اي قرار گرفتهدر چنین برهه] که[آماده باشد و االن 
بایـد تمـام کارهـا را    . زمانی هستیم که بیش از هر زمانی مجـري احکـام هسـتیم   

ار باشیم، چنانچه این جنگ باعث وحدت زخواست و مصلحت خدا بدانیم و شکرگ
مردم، قطع وابستگی، ایجاد اخوت بیشـتر بـین بـرادران، صـادر شـدن انقـالب و       

  .م شده استها در مردمتبلور شدن ایمان
  

  )اصفهان 1337 -1362( پورردانی مصطفی شهید 
پیاده کردن اسالم  .کلمه التوحید و توحید الکلمه: و بنَی االسالم علی کلمتَین

فقط در سایۀ وحدت قلوب است و پیشرفت در هر کار، نیازمنـد   »ال اله اال اهللا«و 
اي جنـگ از اهمیـت ویـژه    ۀایمان است؛ گرچـه در اسـالم مسـئل    ۀوحدت در سای

جهـاد  . برخوردار است، ولی اصل جنگ براي حفظ اسالم و احکام نورانی آن است
  .اکبر مثمر ثمر است

  
  )یزد 1342 -1362( آهنرضایی مهدي  شهید 

شوند، پس از سـعی بـه   افراد منافق و ضد انقالبی را که در میان شما پیدا می
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- هـم  از ۀو طـردش کنیـد کـه مایـ    هدایت، اگر هدایت نشـدند، شـدیداً بکوبیـد    
  .تر برگزار کنیدپاشیدگی وحدت ماست؛ ضمناً نمازهاي جمعه را هرچه باشکوه

  
  )تهران 1344 -1362(مزار رضایی دشتمصطفی  شهید 

، ایـن  ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (وصیت من به شما سربازان آقا امام زمـان 
و کمیتـه را  است که حفظ وحدت علیه سفاکان تاریخ بنمایید؛ من سپاه را کمیته 

  .دانمها میسپاه و بسیج را هر دوي این
   

  )فراشبند 1335 -1361(رضایی مرتضی  شهید 
وقــت وحــدت و اکنـون ســخنی چنــد بــا بــرادران و خــواهران دارم کــه هــیچ 

تر شوند و جبهـه را  و همچون گذشته منسجم 1یکپارچگی خود را از دست ندهند
    فراموش نکنند و بـه یـاري مـردم محـروم فلسـطین بشـتابند و تـا آزادي کامـل         

ایـن  ، پوشان آمریکا از پاي ننشیند و امامالمقدس از زیر یوغ استعمار و چکمهبیت
ابراهیم زمان را فراموش ننمایند و همیشه گوش به فرمان او باشـند و سـخنان او   

  .را از جان و دل بپذیرند
  

  )خمین 1338 -1365(رفیعی محمدنبی  شهید 
اي را که منظور نظر امام عزیز است، حفـظ  وحدت کلمه! ... برادران و خواهران

کنید و عوامل تفرقه و دشمنان وحدت را رسوا نمایید و در همه حال، رضاي خدا 
هـا را تحمـل   بخرید و سرزنشها را به جان را هدف قرار دهید و در این راه تهمت
                                                             

 ندهید: وصیت اصل در -1
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  .کنید و هرگز مأیوس نشوید که حق با شماست
  

  )اصفهان 1334 -1361(رفیعیان رنانی منصور  شهید 
ل عجـ (، فرج امام زمـان ]است[که از احادیث مشهود طوري ن شاء اهللا تعالی بها

کننـد کـه امـت    نزدیک است؛ چون امام، موقعی ظهـور مـی  ) اهللا تعالی فرجه الشریف
منتظرتر از این دوره که جوانـان پرشـورش    ايمسلمان منتظر او باشند و چه دوره

اند و از ببرند، خود را وقف اسالم کرده] را[توانند از جوانی خود کمال لذت که می
اند اند و وابستگی به مادیات را انگار از یاد بردهکرده یپوشهمۀ لذایذ دنیوي چشم

انـدازد و مـن   هاي صدر اسالم مینسان را به یاد جوانکنند که اطور ایثار میو آن
امـت مسـلمان چنـان    ] اینکه[کنم و دیگر ها ضعیف حس میخود را در مقابل آن

  .مانداند که کمترین جایی براي کفر باقی نمیبا وحدت خود، صحنه را پرکرده
  

  )دلیجان 1342 -1361(رمضانی محمدرضا  شهید 
هـا  بیایید حرمت خون شهدا را پاس دارید و اهداف آن! اي خواهران و برادران

بیایید صبر و مقاومت را پیشۀ خود سازید و همه براي یـک  . را تا آخر دنبال کنید
هـا را بـه   خرابـی ] و[بیایید دست در دست هم دهـیم  . جنگ طوالنی آماده شوید

ل ئـ رزي و صنعتی به خودکفایی کامـل نا و از لحاظ کشاو. 1سرعت بازسازي کنیم
 2بیایید انقالب فرهنگی را به معناي واقعی در فرد و جامعه تحقق بخشـیم . شویم

بیاییـد  . و اخالق اسالمی و روح برادري را در وجدان اقشـار مختلـف زنـده کنـیم    

                                                             
 کنید: وصیت اصل در -1
 بخشید: وصیت اصل در -2
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صدور انقالب را به معناي واقعی شروع کـرده و اختالفـات داخلـی را بـه وحـدتی      
بر خداست، باشـیم  نمابر او که فرنبیایید فرما. ناپذیر تبدیل کنیمآهنین و شکست

  .و این امام برحق را یاري رسانیم
  

  )شیراز 1339 -1362(روستایی مرادعلی  شهید 
وصیت منِ پاسدار، بر این ملت سلحشور این اسـت کـه بـا پاسـداري از خـون      

 ،که رهبر کبیر انقالب گفتنـد طوري، 1شهداي انقالب و همبستگی و وحدت کلمه
در هـر  ! امـت قهرمـان و شـهیدپرور    2اي. ها رخنـه کننـد  نگذارید منافقین در آن

تا انقالب !] خدایا. [موقع، در هر ساعت و در سر نماز براي سالمتی امام دعا کنید
  .دار مهدي، خمینی را نگه

  
  )مرودشت 1345 -1365(زارع مهرزاد  شهید 

شـما کـه از   ! باشـند فنا می ها رو بهاي که از مقاومتتان تمامی باطل! اي مردم
هـاي نبـرد   صـحنه  ۀاید و فرزندان خود را با خوشحالی روانهمه چیز خود گذشته

هـا حضـور فعـال داشـته باشـید و      کردید؛ حال نیز چون قبـل در تمـامی صـحنه   
  .بکوشید که امام تنها نماند و وحدتتان را هم حفظ کنید

  
  )وارومیمهبرخ 1342 -1362(آبادي زارعان دولتمرتضی  شهید 

کار را براي رضاي خدا انجام دهید که : ... یک پیام به مسئولین پیرو خط امام

                                                             
 هاي: وصیت اصل در -1
 این: وصیت اصل در -2
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یکـی  ]. است[راهی براي عبداهللا شدن ، مبارزه با نفس اماره. الرضا استخدا سریع
کنـد،  انقـالب اسـالمی را تضـمین مـی     1سـاز کـه  از مسائل بسیار مهم و سرنوشت

عمـران؛  سورة آل. (قادر و حکیم است وحدت و تمسک به ریسمان محکم خداوند
از تفرقه و اختالف شـدیداً خـودداري کنیـد    ) را مطالعه بفرمایید 105و  103آیۀ 

  .گیردکه خداوند لطف و عنایتش را از شما می
  

  )کبودرآهنگ 1351 -1367(زارعی محمود  شهید 
از کمر همت ببندید؛ با هم وحـدت و اتحـاد داشـته باشـید و     ! ... برادران عزیز

راضـی و   2دوگانگی و تفرقه بپرهیزید؛ در برابـر مشـکالت زنـدگی شـکیبا بـوده و     
هـا و  بهشت پوشیده از رنج«: شکرگزار باشید؛ چرا که حضرت محمد فرموده است

  .»مشکالت است
  

  )اصفهان 1335 -1365(زاهدي سهروفیروزانی مصطفی  شهید 
کـنم؛ مبـادا خـداي    شما را به وحدت و همبستگی سفارش می! اهللا امت حزب
 3ها که هـر روزي بـه  هاي چپ و راست کشیده شوید، مانند بعضیناکرده به گروه

پیوندند و با نام آن ارگان و حزب، فقط بـه منـافع   گروهی می] و[یک حزب خلق 
کنند، روزي به نام حزب یا مسلمان و روزي به نام انجـــمن حجتیـه   خود کار می

و روزي با اسم مجاهـدین خلق و روزي با اسم حزب جمهـوري بـه اسـالم ضـربه     

                                                             
 که است: وصیت اصل در -1
 هاآن به: وصیت اصل در -2
 با: وصیت اصل در -3



 

 ) 7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      206

 

اگر قابل هدایتند، هدایت و اگـر  ] را[ها این! خدایـا. ها باشیدزنند؛ مواظب اینمی
  .نیستند، نابودشان کن

 
  )تهران 1339 -1365(زاهدي محمدعلی  شهید 

اي کـه دولـت اسـالمی بـر دوشـتان گذاشـته کـه هـر         بر وظیفه! شما برادرانم
کدامتان در سمتی که دارید با کارتان و قلمتان و زبانتان وظیفۀ خـود را بـه نحـو    
احسن انجام دهید و هر کدامتان دیگر همکارانتـان را بـه وحـدت و خـط امـام و      

پسـندد، دعـوت کنیـد    می) فرجه الشریف ل اهللا تعالیعج(انقالب و آنچه که امام زمان
  .که خداوند خدمتگزاران به مسلمین را دوست دارد

  
  )ماکو 1341 -1360(زاهد مرادعلی  شهید 

برادران پاسدار و جوانان مسلمان را دعوت به استقامت و پاسداري تـا آخـرین   
هاي مملکت را به وحدت کلمه و پیروي مطلـق  قطرة خون و احرازکنندگان پست

هـا را  کـنم فریـب ضـد خلقـی    به شما مـردم ایـران وصـیت مـی    . خوانمامام میاز 
  .ام را زمین نگذارید و راهم را ادامه دهیدنخورید؛ اسلحه

  
  )زاهدان 1341 -1361(زورسیستانی مهدي  شهید 

دارم کـه وحـدت و همبسـتگی خـود را حفـظ      ] توصیه[به برادران و خواهران 
تـا بـه نیـروي وحـدت خـود،       1رواج دهـیم،  نموده تا اسالم را بـه دیگـر کشـورها   

هـاي مسـلمین   سـرزمین   کرده و دیگر صهیونیسم غاصب را ازها را نابود ابرقدرت

                                                             
 کشورها میده رواج گرید به: وصیت اصل در -1
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  .بیرون کرده و سر جاي خود نشانیم
  

  )فردوس 1344 -1362(زاده العابدینزینمحمدرضا  شهید 
پیامی که به ملت شهیدپرور ایران دارم این است که وحدت را حفـظ کننـد و   

  .ها را خالی نگذارندجبهه
  

  )تهران 1328 -1364(ساروق فراهانی محمدرضا  شهید 
روي و بازیچۀ دست کافران بـودن برداشـته و   دست از تک !اي مسلمانان جهان

  .راه وحدت و پیغمبر اسالم را پیش گرفته و با کافران بجنگید نه با یکدیگر
شـرکت کنیـد کـه راه     نماز را به پا داشـته و در مسـاجد  ! اي مسلمانان جهان

  .شکست دشمنان اسالم در آن است
  

  )برخوارومیمه 1344 -1366(سعیدیان محمدعلی  شهید 
اي که در دست بندة حقیر در سنگرهاي حق علیه باطل بوده اسـت  نام اسلحه

  :باشدو داراي مشخصات زیر می
سـنگرهاي نمـاز جمعـه و    : محل سـاخت  -2جمهوري اسالمی : نام اسلحه -1

: بـرد اسـلحه   -5مرگ بـر آمریکـا   : نوع انفجار -4کل ارض : طول لوله -3جماعت 
] فرمانده[ -6النهار زمین نصف و شوروي با دوربین تا بدون دوربین تا قلب آمریکا

: ضـامن اسـلحه   -8میلیـون جمعیـت    40: تیرانـدازان  -7امام خمینی : تیراندازان
اسلحه به : مسلح شدن -10امام خمینی : فرمانده آن -9قرآن کریم و اسالم عزیز 

شود و به مقاومتــش افــزوده   با خون شهیدان خنک می] مسلح و[حرف اهللا اکبر 
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مقـر   -12اسـرائیل غاصـب   : سیبل تقریبی براي یادگرفتن اسـلحه  -11. شودمـی
متعـدد اسـت سـپاه، بسـیج،     : تعداد خان -13حوزة علمیه و دانشگاه : این اسلحه

: نـوع فشــنگ   -15گفتـار و کـالم امـام    : چاشنینوع  -14عشایر و ارتش مکتبی 
: اقدامات حفاظتی این اسـلحه  -16هاي گره کرده و دعاي وحدت و کمیل مشـت

داري اسـلحه تـا انقـالب حضـرت      از برادران و خواهران خواهشمند است در نگـه 
  1.کوشش کنند) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
  

  )تهران 1345 -1366(سلمانیان محمدحسین  شهید 
انجـام  ] را بـه نحـو احسـن   [بیایید این تکلیفی کـه بـر دوش ماسـت    ! برادران

قرار دهیم که نه از وحدت چیـزي   3*، خداي نکرده نکند که خود را جاي ٢دهیم
  .ماند و نه از عزت اسالممی

  
  )تهران 1339 -1361(سلیمانی یزدي محمدعلی  شهید 

ته شد و قابیل کسی بـود  کشاز ابتداي جهان خلقت که هابیل به دست قابیل 
اي آنکـه  آیا دیـده « ؛5»افانت تکون علیه وکیالً 4رأیت من اتخذ الهه هواهأ«که آیۀ 

ت هواي خود را خداي خود گرفت یعنی به اطاعت از هواي نفس مخالفت و معصی
از آن زمـان تـا بـه حـال هـر روز       »کـرد؟ مـی   خدا نموده در موردش کامالً صدق

                                                             
 از ان نگهداري کنید: وصیت اصل در -1
  بپیماییم: در اصل وصیت -2
 ناخوانا: وصیت اصل در -3
 هیهد: تیوص اصل در -4
 43 آیه فرقان؛ه سور -5
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ریزنـد  ها را مییان را زیر دست و پنجه، خرد کرده و خون آنقابیلیان زمان، هابیل
و چون رسالت پیام خون شهیدان بر دوش همۀ مسلمین اسـت؛ از خـون هابیـل،    

و تا تمام شهیدان جنگ اخیر کـه   )لیهم السالمع(، ائمه اطهار)لیه السالمع(سیدالشهدا
و سـوزان   هـاي داغ جسم و تن خود را براي تکه تکـه شـدن، ســوختن و گلــوله    

و این خـون جوشـان، پـاك و مطهـر     ] کنیمدفاع می[کنند کفار، مهیا کرده و می
اي ایجاد کند و باعث انفجار و حرکت ما شود تا با ایجاد است که در ما باید جرقه

هاي گره کرده، شمشیرهاي تیـز بـراق، و سـپرهاي فـوالدین     وحدت کلمه، مشت
را از صـفحۀ روزگـار محـو    همیشه، ظلـم  سر بکوبیم و براي بر سر خصم خیره] را[

  .کنیم
  

 )قم 1344 -1361(سلیمی مهدي  شهید 
خـواهم کـه بـر    من از تمام ملت ایران، مخصوصاً مردم شهر خون و قیـام مـی  

نـد؛  وحـدت خـود را حفـظ نمای    1»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ۀاساس آی
بـه سـخنان امـام و     .شـود مـال مـی  خون شهیدان بر اسـاس تفرقـۀ شـماها پـاي    

بـارد و  رهنمودهاي ایشان گوش فرا دهید که از دهان این پیر بزرگوارمان در مـی 
بینیم تمام شـهیدان  طور که میهمین  ه از یاوران امام پشتیبانی کنید؛دیگر اینک

هرگز اجازة نفوذ منافقین به صـف متحـد و متشـکل    . پیامشان همین بود و هست
هاي خودشان دسـت بـه   نافقین براي رسیدن به خواستهخود را ندهید؛ زیرا این م

  .زنندمی هر کار پستی 
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  )جهرم 1345 -1361(سیف  منوچهر شهید 
خواهم که وحدت را فراموش نکنید؛ اسالم را حراست نماییـد؛  از تمام شما می

چون اگر همگی در خط اسالم باشیم، ابرقـدرتی خـواهیم بـود کـه هـیچ قـدرتی       
که سنگر تبلیغات اسـالم اسـت، از    ]را[ مقابله کند؛ نمازهاي جمعهتواند با ما نمی

  .یاد نبرید
 

  )تهران 1340 -1364(حسینی شاهمحمدرضا  شهید 
استوار و مقاوم و صبور باشید و در مقابل خصـم دون بایسـتید   ! هااللهی حزب

سر ملت ایران است و تـا وقتـی کـه وحـدت     ] بر[که دست خداي تبارك و تعالی 
  .اي به انقالب عزیزمان نخواهد خوردداشته باشید، خدشه اسالمی

  
  )برخوارومیمه 1342 -1363( یرجبیان گرگابشاهمصطفی  شهید 

گراهـا و  خواهم کـه وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و ملـی      و در آخر از شما می
انقالب بیرون کنید و  ۀها و منافقین و دشمنان داخلی و خارجی را از صحنلیبرال

به امید پیروزي حق برعلیـه باطـل و   . شرّشان را از سر انقالب اسالمی کوتاه کنید
به امید برقراري حکومت اسـالم در سرتاسـر جهـان و بـه اهتـزاز درآمـدن پـرچم        

  .هاي استکباري جهان شرق و غرب ان شاء اهللاجمهوري اسالمی بر تمام کاخ
  

  )شهر زرین 1338 -1365(امخواست مرادي ورنشاهمحمدعلی  شهید 
ما پاسداران اسالم به خاطر اسالم و دفاع از آن زیر تانـک و خمپـاره رفتـیم و    

ها دیدیم، در بند خصم افتـادیم تـا اسـالم از بنـدها     حرمتیها شنیدیم، بیتوهین
مـا از اسـالم دفـاع    . تن به مرگ سپردیم تا اسالم زندگی را از سر گیرد. آزاد شود
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زبان، با تفنگ، با دست خالی و با چنگ و با دندان؛ آخرین رمق خـود را   کردیم با
در هیچ حال یگانگی و اتفاق . موجودي خود مایه گذاردیم] از. [در این راه باختیم

هـا و  تـوجهی هـا، بـی  به اندیشۀ نیش زدن. و وحدت کلمۀ خود را از دست ندادیم
  .ها نبودیمعدم جلب و جذب

سپارم و امیدوارم که هرچه بیشـتر در راه  ج را به خدا میهاي بسیتمام بچه... 
دوسـتان  . انقالب و اسالم فعالیت کنند و همیشه وحـدت خـود را حفـظ نماینـد    

سپارم و امیـد اسـت بـا وحـدت خـود، انقـالب       یک یک شما را به خدا می! عزیزم
  .ادامه دهید ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(اسالمی خود را تا انقالب مهدي

  
  )نجف آباد 1344 -1362(شفیعی محمدرضا  شهید 

کننـد؛ ایـن   بدانید که شرق و غرب براي ما کار نمـی ! برادران و خواهران عزیز
خواهند به او ضـربه  کشور ما کشوري است مستقل و چون مستقل است، همه می

 ؛کننـد کشورهاي مرتجع از یک سو تهدید مـی ] و[منافقین از یک سو . وارد کنند
که این انقالب که با این همه شهید و این همه تهدیدات و تحـریم   1بینیمولی می

 رود و این مطلب بـا وحـدت  اقتصادي استوار مانده و روز به روز رو به بهبودي می
  .یکپارچگی شما امت قهرمان بوده است ]و[

  
  )کرج 1345 -1364(شوشتري مسلم  شهید 

نازد، ولی ما بـه  افزارهاي خود میکار به ناوها و جنگاین آمریکاي جنایت !آري
ایـم و بـه جنـگ بـا     بسته ن خود و ایمان خود و وحدت خود دلخداي خود و قرآ
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  .هاي زورگو ادامه خواهیم داداین ستمگران و به قول خود ابرقدرت
  

 )گناباد 1337 -1364(قلی شهمحمدعلی  شهید 
حضـور   سالم و درود بر امـت شـهیدپرور و همیشـه در صـحنۀ ایـران کـه بـا       

هاي شرق و غـرب  هاي نبرد حق علیه باطل، پوزة ابرقدرتگستردة خود در جبهه
ها را به خاك مالیدند و با وحدت و انسجام و با چنگ زدن به قـرآن و  و ایادي آن

لیه ع(الحسینها است، با خون سرخ خود همانند اباعبداهللانبیا که مایۀ پیوند انسان
گ کننـد و مـر  و قرآن و انقالب اسالمی را یاري مـی ، سرور شهیدان، اسالم )السالم

دهند و کسانی که بـراي چنـد صـباح زنـده     می باعزت را بر زندگی باذلت ترجیح
دهند، آنان مردگان تاریخ و جامعـۀ بشـري مـا    ماندن، تن به هر ذلت و خواري می

  .باشندمی
  

  )نائین 1342 -1361(شهریاري محمدعلی  شهید 
کنم همچنان کـه  برادر کوچک شما به شما سفارش می من به عنوان! برادرانم

توانیـد نـام  ، تا جایی کـه مـی  »مردم جنگ را فراموش نکنید«: امام امت فرمودند
هـاي جنـگ شـوید؛ هرچـه بیشـتر وحـدت خـود را        نویسی کنید و عـازم جبهـه  

  .و گوش به حرف ضد انقالب و قشر انگل جامعه ندهید 1مستحکم کنید
  

  )تهران 1342 -1362(زازانی شیخی محمدرضا  شهید 
حسـب وظیفـۀ   ولـی بر  تر از آنم که به امت آگاه توصیه کنم،این حقیر کوچک
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که دست بیعت با امام محکم کنیـد و حسـین    :ام چند توصیه به شما دارمشرعی
همیشـه بـه یـاد خـدا     . زمان خود را تنها نگذارید تا اسالم و مسلمین پیروز شوند

مـال  هـا پـاي  راه شهیدان را ادامه دهید تا خون آن. باشدباشید تا خدا به یاد شما 
ها مقابلـه  انقالبتا بتوانید بهتر با منافقین و ضدوحدت خود را حفظ کنید . نشود
ها بجنگید که پشـتیبان شـما حـق اسـت و     با ایمان برعلیه تمام ضد اسالم. کنید

  .1»اهللا هم الغالبونفان حزب«. شما پیروزید
  

  )خمینی شهر 1334 -1362( شیرانی سدهیمحمدمهدي  شهید 
جنگم، بـراي  دهم و یا میتو خود آگاهی که آنچه براي جنگ انجام می! خدایا

طلبی نبـوده؛ بلکـه بـراي رضـاي تـو      جاه] و[رقابت در کسب قدرت و یا براي کار 
ها که هستند در جامعه چیست؟ تنها نگذاشـتن امـام، تـرك    بوده و اما وظایف آن

  .ها و رفتن به جبهه و وحدت داشتنمعه و جماعتنکردن نماز ج
 

  )قزوین 1336 -1364(صادقی مصیب  شهید 
اسـالم «: ه نکنیـد، بـه قـول امـام عزیزمـان     ها توجهاي اینبه حرف! اي مردم
    هـاي قـرآن کـریم سسـت هسـتند و      اینان بـه گفتـه   ».ها رایگان استشناس این

مقابله با اینان همـان حفـظ وحـدت    خواهند شما را هم سست کنند؛ تنها راه می
  .است
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  )دیلم 1347 -1365(صالحیان مصطفی  شهید 
از شما تقاضا دارم که امام امت را تنها نگذارید و پیرو راه امام باشید تا در دنیا 
و آخرت پیروز و موفق باشید و سخن دیگرم این است که وحدت داشته باشـید و  

وحدت و همبستگی از مسـجد سرچشـمه   بیشتر در مساجد حضور پیدا کنید که 
  .گیردمی

  
  )تهران 1342 -1362( صالحیانمنوچهر  شهید 

مطالعـه و ذکـر خـدا را    و  خواهم که با هم وحدت داشته و مهربـان باشـید  می
  .فراموش نکنید

  
  )بیرجند 1339 -1362(صفاري  محمدرضا شهید 

کنیـد و  سخن دیگرم به برادران و خواهران است کـه وحـدت خـود را حفـظ     
هاي کشورهاي شرق و غرب، امپریالیسم و استعمارگران ندهید کـه  گوش به حرف

از بـین  ] همچنـین [شما اسـت و  ها هدفشان از بین بردن وحدت و یکپارچکی آن
  .بردن اسالم عزیز که با خون هزاران شهید آبیاري شده است

  
  )اسدآباد 1305 -1367(طاهري محمدعلی  شهید 

کنید و در مقابل آن مسئولید؛ شما از خون شهدا تغذیه میبدانید که ! عزیزان
مـا بایـد   . پس سعی کنید دینی را که بر گردن دارید بـه بهتـرین وجـه ادا کنیـد    

شکرگزار باشیم که خداوند نعمـت انقـالب را بـه مـا عطـا فرمـوده و در سـایۀ آن        
  ].تبه ما ارزانی داده اس[اش را وحدت و اخوت و حریت و سایر نعمات نهفته
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  )آباده 1342 -1366(طیبی مهدي  شهید 
دانم، اما به عنـوان کسـی کـه    ها نمیبه آن 1من خودم را الیق به گفتن حرفی

کـنم  ، گوشزد می]است[خودش را در راه هدف مقدس که اسالم عزیز است، داده 
تـر از  تر کرده و با وحـدتی محکـم  هاي خود را هرچه بیشتر به هم نزدیککه صف

دشـمنان اسـالم هجـوم بـرده و زمینـه را بـراي ظهـور حضـرت         پیش، بـه صـف   
  .آماده سازید) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
  

  )بردسکن 1318 -1360(عابدینی مسلم  شهید 
] را[ها هسـتید، تمنـا دارم کـه وحـدت     از شما که در پشت جبهه یا در محل

شـدت مبـارزه   حفظ کنید و با منافقین و دشمن قـرآن و اسـالم و کشـورمان بـه     
خودتـان وحـدت را    2و در بـین ] داشـته باشـید  [همچنان صبر و تحمل ... کنید؛ 

] و[گونـه  حفظ کنید؛ با دشمنان اسالم و منافقین مبارزه کنیـد؛ همچنـان زینـب   
  .قهرمان باشید

   
  )فیروز آباد 1348 -1365(عارف مسلم  شهید 

نامـه وصـیت   در ] تمـامی شـهدا  [سومین چیز که تکیۀ من و شهدا است و ... 
اما این حقیر، تنها مسئولین را به وحدت سفارش . اند، وحدت استهایشان نوشته

متأسفانه وقتی . گیرداي بین امت از مسئولین نشأت میکنم؛ زیرا که هر تفرقهمی
حب ریاست در انسان پیدا شد، انسان که به واالتـرین موجـودات معـروف اسـت،     
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شود تا آنجا که حفظ انقالب و حتی مقدسات بـراي او مهـم   ترین موجود میذلیل
  .نیست
  

  )سراب 1346 -1363(عاطفی مهدي  شهید 
نفـوذ   مواظب باشید که منافقین داخلـی بـه فرهنـگ اصـیل مـا     ! شما برادران

گـردد  گیر میجهان نکنند؛ امیدوارم که وحدت داشته باشید که ان شاء اهللا اسالم 
ادامه خواهد داشت تا اینکـه  ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(و تا انقالب حضرت مهدي

  .به دست قدرتمند آن سرور و منجی عالم بشریت سپرده شود
  

  )تهران 1334 -1365( عباسی محمدعلی شهید 
خـواهم  از شـما مـی  ! بـرادران عزیـز  : اي براي برادران پایگـاه بسـیج  چند کلمه

و بـا مـردم اخـالق اسـالمی و      1همچون گذشته در پایگـاه حضـور داشـته باشـید    
تا مردم درس اخالق را از شـما بـرادران کـه الگـوي      3داشته باشید 2برخورد خوب

  .ندارند بیاموزند که منافقین چشم دیدن وحدت شما را با مردم 4ها هستید،آن
  

  )اردستان 1342 -1361(عظیمیان زواره مهدي  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          
                                                             

 باشند: وصیت اصل در -1
 حزب: وصیت اصل در -2
 باشند: وصیت اصل در -3
 شما از: وصیت اصل در -4
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  .مستکبران را به خاك بمالید
  

  )اصفهان 1341 -1364(عقیلی اشنی مرتضی  شهید 
دانم چقدر بـه شـما   اي هم با برادران کارگرم صحبت دارم که میو چند کلمه

و برادري را حفظ کنید و نگذاریـد کـه    1ظلم شد و شما در کارخانه، همان اخوت
دار و مزدوران آمریکایی در میان شـما تفرقه بیـندازند و با وحـدت عوامل سرمایه

و این را بدانید وقتی کـه جنـگ    توانید به حق و حقوق اصلی خودتان برسیدمـی
  .کرد ها رسیدگی خواهدتمام شود، ان شاء اهللا دولت عزیز به مسئلۀ این

  
  )اصفهان 1341 -1361(رضایی علیمحمدعلی شهید  

کـنم، یعنـی اعـالن    گوید من اعالن خطـر مـی  مگر رهبرمان امام خمینی نمی
غـرب متجـاوز و    بینیـد شـرق و  خطر امام در خطر بودن اسالم است؛ چرا که مـی 

هاي متفـاوت روزي حملـه بـه طـبس     عمالشان از اسالم وحشت دارند و با نیرنگ
اندازنـد  خبر را به جان ملت محروم میمنافقین از همه جا بی 2کنند، روز دیگرمی

کنند و اسالم و این وحدت بین مسـلمین جهـان را   ها که نمیو چه مکرها و حیله
ه از اسالم وحشت دارند و این است که چنان پوزة خواهند از بین ببرند؛ چرا کمی
  .مالد که دیگر قدرت نفس کشیدن هم نداشته باشندها را به خاك میآن
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  )تهران 1348 -1365(پور عمرانیمرتضی  شهید 
   .در حفظ وحدت مسلمین تالش کنید و سعی کنید که کارساز یکدیگر باشید

  
  )تهران 1344 -1366(عنداهللا  محمودرضا شهید 

چقدر در این یک سـال اخیـر، بعـد از شـهادت دوسـتانم      ! ... اهللا عزیزان حزب
و براي بقاي انقالب و حفـظ وحـدت    1زخم زبان از مدعیان حافظ انقالب شنیدیم

هـا و  دانید چرا؟ همواره همین بوده است؛ عامل لغـزش انقـالب  تحمل کردیم؛ می
شوند و با توجـه  تی افرادي پیدا مینیروهاي اسالم این بوده که در زمانی و موقعی

تـر  کاسۀ داغاند؛ به نفوذي که در اماکن پیدا کردند، در قالب نفس خود غرق شده
مایۀ امام و قائم مقام رهبـري بـه   کنند از جمالت گرانمی شوند و سعیاز آش می

  .اهللا استفاده کنند نفع شخص خود، تحت لواي اسالم و قرآن و بسیج و حزب
داشته باشید تنها راه تداوم انقالب در حفظ خط والیت حضرت امـام،   توجه... 

  .باشدتحت سایۀ وحدت می
  

  )شوشتر 1345 -1363(ده زافرجموسی  شهید 
قدر را بدانیـد؛ بـه رهنمودهـاي او گـوش فـرا دهیـد و در       قدر این رهبر گران

نکنیـد؛  بنـد بـه او باشـید و از فرمـان او سـرپیچی      زندگانی خود قرار دهید و پاي
وحدت را حفظ کنید تا انقالب نوجوان ما بتواند روي پاي خود بایستد و همچنان 

ها براي سرنگونی این انقـالب  سیر تکاملی خود را ادامه دهد؛ زیرا تمامی ابرقدرت
اند تا این انقالب را سرنگون کنند و تمامی شـما بایـد احسـاس    به هم دست داده
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 بـه . کنید تا این انقالب همچنان پابرجا بماندمسئولیت کنید و تمامی جبهه را پر
خبران خدا بی باید تمامی شما سازمان اطالعات باشید تا این از! قول امام، عزیزان
  .توانند با امت اسالمی رو به رو شوندنمی را روشن کنیم که

  
  )تهران 1344 -1363(فرجی مهیاري مرتضی  شهید 

اي : همۀ مسلمانان جهان اینسـت  آخرین وصیت من به همۀ شما عزیزان و به
وحدت و یکپارچگی خودتان را در برابر دشمنان اسـالم حفـظ کنیـد و    ! مسلمانان

انـد  آگاه باشید که در این زمان، تمام شیاطین از جن و انس بـا هـم اتحـاد کـرده    
  .برضد اسالم و خداوند بشارت داده است

  
  )تهران 1344 -1363(فیاض میثم  شهید 

، مشغول شوید و )مخصوصاً تربیت روحی و آسمانی(نفس خود اول به پرورش 
غیبت که امروزه مثل غذاي روزانه شـده  ] از[از کارهاي حرام بپرهیزید، مخصوصاً 

جلـو   !است و به اخالق و رفتارهاي اسالمی عمل کنید و سعی کنید کـه بـرادران  
ن دلیـل  کس که خواست به تفرقه و بدنام کردن بقیـه بپـردازد، بایسـتید و ایـ    هر

هاي خود جدا شود، بلکه باید براي وحـدت  نیست که انسان باید از افکار و اندیشه
  .مسلمین سعی و کوشش کند

  
  )سپیدان 1350 -1365(فیروزي مهراب  شهید 

در هرکجا هستید، وحـدت خـود را نشـان دهیـد کـه مـا       ! برادران و خواهران
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من بـه   1]!اسالم[واهران اهل برادران و خ. ایم براي پیاده کردن اسالمانقالب کرده
که بـا شـوراهاي اسـالمی و گـروه مقاومـت همکـاري الزم را        کنمشما وصیت می

  .داشته باشید تا شما هم سهمی در این انقالب داشته باشید
  

  )کوهپایه 1347 -1365(زاده قاسمیمهدي  شهید 
خود را با سالم به ملت که شهادت را به جان خرید و هدفش تنهـا   ۀناموصیت

اصـلی بنـده    ۀتوصـی : نمـایم گسترده شدن وحدت در میان خویش است، آغاز می
شـما وارثـان جمهـوري اسـالمی     ! باشـد؛ جوانـان عزیـز   خطاب به شما جوانان می

بس دشوار به عهـده داریـد کـه اگـر بـه نحـو        2هستید و چند وظیفه و مسئولیت
 ۀوظیفـ . ها را انجام دهید، سعادت دنیوي و اخـروي شـما تـأمین اسـت    احسن آن

  :نمایمشما را بنده در چند عبارت کوتاه زیر خالصه می
 -2   هـا را خـالی نگذاریـد؛   به هیچ وجه جبهه و پشت جبهه! جوانان عزیز -1

وحـدت کلمـه را    -3 هـا ندهیـد؛  منافقین و یاران آنگونه فعالیتی را به اجازة هیچ
  .ابتدا در میان خود و سپس در میان مردم گسترش دهید

  
  )زرین شهر 1349 -1365(قاسمی قاسمی قلعهمصطفی  شهید 

در جامعه، سعی نکنید که با دودستگی بین هم اختالف بیندازید، بلکـه بایـد   
بحبل اهللا جمیعـاً   3و اعتصموا«: فرمایدهمـگی با یک دسـت و طبـق قـرآن که مـی
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همگی به ریسـمان خداونـد چنـگ زنیـد و از تفرقـه و دودسـتگی       « ؛1»و التفرقوا
و همگی با یک وحدت کامل جلـوي ایـن منافقـان و ایـن کـوردالن را      » بپرهیزید

بـه خـدا قسـم، آن     ،گرفته و جلوي فساد را بگیرید که اگر این کار را انجام ندهید
هستید و رویتان جلوي انبیا و خداوند، سیاه است؛ پـس همیشـه بـه    دنیا مسئول 

خواهیـد آخرتتـان بـه    یاد خدا باشید و همیشه از امام عزیز اطاعت کنید و اگر می
یک سعادت خوب برسد، از او اطاعت کنید؛ اگر از او اطاعت کردید، یعنی از خـدا  

  .ایداطاعت کرده
 

  )تهران 1351 -1366(باش قزلمحمدعلی  شهید 
حتی در بعضی اوقات ]. باشند[برادران متعهد سعی کنند وحدت عمل داشته 

اند به وسیلۀ اسالم بر ضد اسالم کار انجـام دهنـد؛ پـس    مشاهده شده که خواسته
هوشیارانه در راه تحقق بخشیدن نظام جمهوري اسالمی سعی و تالش و کوشـش  

  .ویدکنید؛ باشد که در آن دنیا از اجر عظیم برخوردار ش
  

  )نجف آباد 1347 -1365(قیصري مهدي  شهید 
کثیـري از   ةقلیلی از مستکبرین، عد ةتوان در دنیایی که هر روز عدچگونه می

کننـد و از خانـه و   مـی  کشند و اموال آنان را غـارت ود میمستضعفین را به دام خ
کنند، در خانه نشسته و سکوت کرد؟ مگـر مـا   ها را بیرون میخودشان آن ۀکاشان

مسلمانان با هم برادر نیستیم؟ چرا نباید با هـم متحـد باشـیم و برعلیـه دشـمن      
مشترك قیام کنیم؟ چرا در یک شهر بین مردم اختالف وجود دارد؟ چرا در یـک  
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شعار جنگ جنـگ  ! روستا و حتی در یک خانه، وحدت وجود ندارد؟ اي امت عزیز
  .، از شعار به عمل تبدیل کنیدتا پیروزي را

  
  )یزد 1350 -1367(زاده کاوريمنیر  شهید 

حفـظ کننـد و از اسـالم    ] را[خواهم وحدت اسالمی من از تمام مسلمانان می
  1.دفاع کنند؛ چون که اسالم نعمت است براي همه مسلمین جهان

  
  )خوانسار 1345 -1365(کاظمی محمدحسین  شهید 

 شهدا رفتند، اما با دیدي باز و ایمان قوي و بـا علـم بـه اینکـه بـراي چـه       ! بله
روند و تنها راه رسیدن به حق و خدا، تنها مبارزه با نفس و جهاد بود که شهدا می

ها رفتند و با رفتن خویش مسئولیتی بس سنگین بر دوش این راه را پیمودند؛ آن
] جز[ها که همانا ید حافظ دستاوردهاي آنما نهادند و این ما و شما هستیم که با

حمایت از اسالم و امام، حفظ وحدت و یکپارچگی و مبارزه براي نجات محرومـان  
  .چیز دیگري نبود، باشیم

  
  )دره شهر 1344 -1366(کاظمی  محمدرضا شهید 

 درود: و اما چند توصیه دارم به مردم همیشه در صحنه و دوستان و مسئولین
که با عملتان عمـالً ثابـت کردیـد کـه پشـتیبان       بر شما مردم سلحشور و اسالمی

. داریدها را گرم نگهطور که هستید، جبههان شاء اهللا همین. انقالب و امام هستید
. دارید ها را با شرکت در مراسم و کمک مادي و معنوي خود گرم نگهپشت جبهه
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نین است و یک توصیۀ دیگر دارم و ایـن  ان شاء اهللا پیروزي از آن مسلمین و مؤم
اي و قـومی پرهیـز کنیـد کـه     هاي قبیلهاست که وحدت داشته باشید و از تعصب

  .دشمن از این مسأله سوء استفاده نکند
  

  )بیرجند 1331 -1365(پور احمدي کریممحمدحسین  شهید 
اللهی را بیشتر کنید؛ انسجام، تشکل، وحـدت، دوري از تفرقـه،    جلسات حزب

؛ آنچه برایتان مطرح باشـد، خـدا   ]را بیشتر کنید[گرایی و باندبازي دوري از گروه
باشد و خدا و فرمان امام و یاران امام؛ مطمئن باشید کـه پیـروزي خیلـی خیلـی     

  .بیشتر نصیب ما خواهد شد
  

  )ارسنجان 1348 -1366(کشاورز  محمدقاسم شهید 
کلمـه را حفـظ کننـد و     خـواهم کـه وحـدت   و از کلیۀ برادران و خواهران می

طور که پیر جمـاران فرمـود، سـنگر قـرار دهنـد و بـا رفـتن در        مسجدها را همان
گویـان و دشـمنان   مسجد و برپایی مجالس مذهبی، مشتی محکم بر دهـان یـاوه  

مـال  انقالب و اسالم بزنند و نگذارند که خون شهداي صـدر اسـالم تـاکنون پـاي    
  .شود

  
  )مشهد 1326 -1363(پرور گلمحمدحسین  شهید 

و «: فرمایـد می با یکدیگر برادر باشید و وحدت خود را حفظ کنید که باز خدا 
  1.»و التفرقوا اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً
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  )دزفول 1341 -1361(زاده گلچینمحمدعباس  شهید 
! ... هاي اسالمی مساجد بـه خصـوص مسـجد میـثم    برادران و خواهران انجمن

ها، بیشتر به روستاها مستحکم کردن وحدت آنضمن برگزاري جلسات مساجد و 
  .اندها از تمام جهات به خصوص معنویت و مکتب، عقب ماندهبپردازید که آن

  
  )تهران 1345 -1362(ماستري فراهانی محمدطاهر  شهید 

شما با حضور خودتان در صـحنه و بـا ایجـاد همبسـتگی و     ! اهللا اي امت حزب
ودتان، پاسـدار خـون شـهیدان باشـید و بـه      وحدتتان و باال بردن سطح آگاهی خ

سخنان رهبر عزیز خالصانه گوش فرا دهید و تا نـابود شـدن منـافقین و کفـار در     
  .تمام دنیا و همچنین با ایجاد عدالت در تمام جهان از پا ننشینید

 
  )بروجرد 1340 -1365(ماکنانی مسعود  شهید 

هـاي کلیـۀ   باري وصیت این حقیـر، عمـل کـردن و فرامـوش نکـردن وصـیت      
هـاي  باشد و همچنان که در وصـیت شهیدان در راه خدا از صدر اسالم به بعد می

شهدا ذکر شده، از تهمت و دروغ و زخم زبان و غیبـت بـرادر مسـلمان خـود کـه      
. گـردد، دوري فرماییـد  مـی   1باعث از بین رفتن وحدت و جـایگزین شـدن نفـاق   

د نمود و همیشه کلیۀ سـنگرها و  همچنان که خداوند وعده داده، ما را یاري خواه
مجالس مذهبی را پر نمایند و همه سعی کنید از هـر جنبـه جهـت رشـد و بـاال      

  .بردن حکومت اسالمی کوشا باشید
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  )مشهد 1345 -1363(محبی  محمدرضا شهید 
در  )لیـه السـالم  ع(ام و همان راهیست که امام حسـین من راهم را انتخاب کرده

هـل  «دشت کربال به خاطر آن مظلومانه شهید شد و اینک موظفم کـه بـه نـداي    
امام امت لبیک بگویم؛ پس دست اخوت و برادري و وحـدت  » ]ینصرنی[من ناصر 

را به سوي برادران در جبهه که علیه ظالمان تاریخ و عصر در ستیز هسـتند، دراز  
  .پیوندمها میکنم و به آنمی

  
  )بوئین زهرا 1341 -1365(اسمی محمدق محمود شهید 

به همۀ عزیزان یک توصیه دارم و آن اینکه همیشه وحـدت کلمـه را سـرلوحۀ    
 :آمـده اسـت  ] نیز[خوریم که در قرآن کارهاي خود قرار دهید، وگرنه شکست می

به ریسمان خداونـد چنـگ زده و متفـرق    «؛ »و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«
گویـد و  که شیعه چـه مـی  ] و گوش نکنیم[خداي نکرده متفرق نشویم  1؛»نشوید

سنی چه؛ همه مسلمان هستیم و همه باید با دشمنان قـرآن و دیـن بجنگـیم تـا     
  .آنان نتوانند با انداختن تفرقه ضربۀ خود را بزنند

 
  )سمنان 1343 -1362(محمدیان محمدرضا  شهید 

نامـۀ  که هالك خواهید شـد؛ وصـیت  خواهم امام را تنها نگذارید از مؤمنان می
نویسـند، در حالـت   مـی  کـه ] یی[چرا که این وصایا  2شهدا را حتماً مطالعه کنید؛

هـاي آنـان را همـواره مـد     عرفانی است و دور از هرگونه تعلقات مادي است و پیام
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وحدت خود را حفظ کنید و با حفظ آن، سیاست دشـمن را کـه    1.نظر قرار دهید
  .خنثی سازید] باشدمی[» تفرقه بینداز، حکومت کن«

  
  )دزفول 1343 -1363(زاده مشکیمنصور  شهید 

قرآن را که لسان خداست، بخوانید و عمـل بکنیـد؛ وحـدت خـود را از دسـت      
د؛ هوشـیاري و  ندهید و همه زیر لواي پرچم توحید جمع شـوید و متفـرق نشـوی   

کوه مقاوم باشـید و تحمـل    آگاهی خود را بیشتر بکنید و در برابر مشکالت، چون
  2.»ن مع العسر یسراا«بکنید 
  

  )بروجرد 1342 -1365(معطري محمدحسین  شهید 
برادران رزمنده باید وحدت را در همه جا در نظر داشته باشند و بدانند هرچه 

اي بود که بین ما به وجود آوردند، چه بعد تفرقهاستعمارگران به ما ضربه زدند، از 
و چه در زمانی کـه بـین نـژاد و ادیـان و عقایـد       )لی اهللا علیه و آله و سلمص(از پیامبر

قائم مقـام رهبـري، شـعار وحـدت سـر      ] و[تفرقه انداختند؛ در زمانی که رهبر ما 
] و[ین شـهري  باشد که ما، بین خود شیعه به جرم ا] می[این روا ] آیا[دهند، می

  !)واي بر ما اگر چنین کاري کنیم(آن شهري، این نژاد و آن نژاد تفرقه بیندازیم؟ 
   

                                                             
 دهند: وصیت اصل در -1
 7 هیآ انشراح؛ سوره -3
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  )اصفهان 1343 -1361(مالیی رنانی محمدکریم  شهید 
کنـیم کـه بـه    اي جهـاد مـی  در راه عقیده 1]که[باشد امروز افتخارمان این می

ماند که ما پیروز شـویم،  نمیحقانیت آن کامالً آگاهیم و غیر از این راهی برایمان 
فرق دشمن فرود آوریـم و لـذا بـه اطـالع      2اي مرگبار بریا شهادت را چون اسلحه

  .نمایند] را همیشه حفظ[رسانم که وحدت کلیۀ مردم مسلمان می
  

  )آزاد شهر 1340 -1362(مالیی نوده محمدحسن  شهید 
اي لحظـه : دارم  تـر شـما  و سخنی به شما ملت عزیز به عنوان بـرادر کوچـک  

ما ملتـی  ! بیندیشید که ما چه بودیم و که بودیم و حال چه هستیم و که هستیم؟
اهللا بـه   ور بودیم، ولی دسـت خـدا از آسـتین روح   منحط بودیم که در فساد غوطه

درآمد و ما را ملتی شجاع و الگوه و اسوه نمود؛ ما ملتی ترسو بودیم؛ ملتـی تحـت   
کرد، ولـی حـاال   یچ ملتی روي ملت ما حساب نمیسلطه بودیم؛ هیچ کشوري و ه

هـا نمونـه هسـتیم و    اهللا و رهبري او، ملتی شدیم که براي همۀ ملت به همت روح
در حال حاضر با آمریکا در جنگیم و شما قدر ایـن امـام و رهبـري را بدانیـد کـه      
وحدت و پیروزي شما در گـرو همـین رهبـري و والیـت فقیـه اسـت و دسـت از        

از روحانیت مبارز برنداریـد کـه فنـا خواهیـد شـد و بـا دولـت مکتبـی         پشتیبانی 
  .همکاري کنید که ما ملت، مدیون این دولت هستیم

   

                                                             
 ناخوانا: وصیت اصل در -1
 براي: وصیت اصل در -2
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  )نهاوند 1335 -1365( ملکرضا  موسیشهید  
سالم بر تمامی مردمان باایمـان روسـتایمان و سـالم بـر شـما بـرادران عزیـز        

امیـدوارم کـه   ! اي عزیـزان . میهاي مقاومت و انجمن اسالمی و شوراي اسالپایگاه
امیدوارم که هرچه بیشـتر وحـدت و یکپـارچگی خـود را     . در کارتان موفق باشید

  .حفظ کنید
  

  )کامیاران 1343 -1365(منبري مولود  شهید 
، امید به خداي متعال داشته باشید که لشکر اسالم که همان لشکر امام زمـان 

شود و ملت مسلمان و باشد، پیروز میمی) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي موعود
مظلوم عراق را از زیر بار ظلم و ستم صدام و صدامیان و همچنین بعثیون کـافر و  

خبر آزاد خواهد کرد و به یاري اسالم و جمهوري اسـالمی ایـران، ملـت    از خدا بی
دارنـد و  عراق و ایران همبستگی و اتحاد و وحدت و برادري خودشان را اعالم مـی 

هـا را نیسـت و نـابود    تمـامی اسـتکبار شـرق و غـرب خواهـد جنگیـد و آن      علیه 
  .خواهندکرد

  
  )شهرکرد 1345 -1363( مولوي وردنجانیمحمدعلی  شهید 

وصیت تمامی شهیدان این است کـه دسـت از دیـن    ! اي ملت شهیدپرور ایران
اسالم و پشتیبانی آن برندارید، حتی اگر شما را قطعه قطعه کنند؛ براي پیشرفت 
آن تا آخرین لحظه تالش کنید؛ معلمان بـا تربیـت شـاگردان خـود در مـدارس و      
تحویل افراد با استعداد به جامعه و کارگران بـا کـار خـود در پیشـرفت اقتصـاد و      
خودکفا کردن امت اسالمی و علما با یاد دادن مسائل دینی و بیدار کردن مردم و 
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و خالصه، باید همـه بـا هـم     1دتبلیغ کردن براي اسالم و پیشرفت آن باید بکوشن
ها را سختی] اسالم[همکاري کنیم و وحدت را در بین خود حفظ نماییم و در راه 

تحمل کنید که دنیا هم محل گذر است و هم محل امتحان الهی و بایـد همـه در   
  .این آزمایش بزرگ، روسفید بیرون بیاییم ان شاء اهللا

  
  )تهران 1333 -1360(مهاجرانی منوچهر  شهید 

بیاییم و با هم با وحدت کلمه و عمل و متصل به ریسمان خدا، اسالمی را کـه  
داریم، حتی با خونمان و به قـرآن و سـنت پیـامبر بازگشـت      زنده شده، زنده نگه

بخش اسالم را روح و جان دوباره بخشیم و جـدا از  دستورات حیات ۀکنیم و فلسف
استعمارگران براي جدایی مـا از دیـن و   هاي تفاوتی که از حربهنگري و بیسطحی

  .دین از سیاست است، بپرهیزیم
   

  )شبستر 1341 -1361(زاده مهديمسعود  شهید 
خـواهم کـه   مـی  ام، ها کار کردهاللهی که مدتی با آن از برادران بسیج و حزب

خوار آمریکا و شوروي جهان 2وحدت خود را حفظ کنند؛ چون این اتحاد ماست که
  ].است[در آورده  را به ستوه

  
  )خمینی شهر 1347 -1362(مهرابی محمدعلی  شهید 

خواهم که وحدت خودتان را بـا رهبـر   از شما می! و اي برادر همیشه در سنگر

                                                             
 کوشید: وصیت اصل  در -1
 و: وصیت اصل در -2
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انقالب حفظ نمایید و امام امت را یاري نمایید و با اتحاد خود، دشمنان اسـالم را  
  .کن کنیدریشه
  

  )قم 1342 -1365( لمیرزاگمحمدرضا  شهید 
هـل مـن ناصـر    «و اي شمایی که به نداي ) لیه السالمع(اینک اي وارثان حسین

تـرین مصـداق کـوثر لبیـک گفتـه و      عـالی ، حسین زمان یعنی خمینی» ینصرنی
پیـام   2!بـه نظـاره بنشـاندید    1و ایثارتـان ] خود[فرشتگان الهی را به حماسه میان 

 اهللا براي لقاء پیامبرگونۀ امام امتمان را به گوش جان بپذیرید و با وحدت به حبل
اهللا، صبور و مقاوم در جبهۀ ایمانتان بیایید و جبهۀ کربالي ایرانمان را یاور باشید 

خواهـد و  تا رضایت خدا و شهدا را حاصل کرده باشید؛ زیرا کـه شـهید پیـرو مـی    
  .خواهدشهید شاهد می

  
  )برخوارومیمه 1340 -1361(آبادي نریمانی زمانمرتضی  یدشه 

اگر بنشینیم تا مرگ سیاه به سراغمان آید و بـا عجـز و نـاتوانی     !دوستان من
ایم و ذلت را؛ و اگر شتابان به سـویش رویـم و   تسلیم وي گردیم، زبونی را پذیرفته

بیاییـد رخـت   ایم؛ همچون معشوقی زیبا در آغوشش کشیم، سعادت را پذیرا شده
سفر بربندیم و توشـۀ ره مـا شـهادتمان باشـد و خـون سـرخمان ضـامن آزادي و        

  .)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(هاي در بند تا قیام حضرت مهديوحدت همۀ انسان
  

                                                             
 واثارتان: وصیت اصل در -1
 بنشانید: وصیت اصل در -2
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  )بروجرد 1341 -1365(نوروزیان مصطفی  شهید 
 ،پـس از سـالم نمـاز   . بیشتر بین خـود حفـظ و مسـتحکم کنیـد    ] را[وحدت 
نصـرت و  . شـهدا عـرض ادب نماییـد و امـام را همیشـه دعـا کنیـد       الخدمت سید

  .پیروزي اسالم را از خدا درخواست نمایید
  

  )دامغان 1337 -1360(نیرنگی محمدقلی  شهید 
کـه در   2دانممن همچون همه می 1!شما اي برادران و اي خواهران مسلمان... 

     3این موقعیت خطیر، این انقالب خـونین مـا نیـاز بـه وحـدت دارد همچنـان کـه       
به ریسمان خدا چنگ زنید و «؛  4»وال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: فرمایدمی

افرادي که به نام ستون پنجم در این انقـالب رخنـه   . »از تفرقه و نزاع دوري کنید
ل خام خویش این وحـدت ناگسسـتنی شـما را درهـم     اند که تا شاید به خیاکرده

که این وحـدت بـه قیمـت صـد هـزار خـون        5دانندکوبند؛ زیرا غافل از آنکه نمی
] وحـدت [کـه ایـن   ] باشـند [مطـئمن  ] و باید[جوانان این مملکت به دست آمده 

  ].شد[گسسته نخواهد 
  

  )مرودشت 1345 -1362(نام نیکمحمود  شهید 
تنها چیزي که انقالب اسـالمی را تـا   ! برادران و خواهران مسلمان و شهیدپرور

                                                             
 مسلم: وصیت اصل در -1
 دانیممی: وصیت اصل در -2
 همچون که: وصیت اصل در -3
 103 هآی عمران؛آل هسور -4
 نداند: وصیت اصل در -5
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پس شما دست به دسـت   1وحدت بوده است؛] و تنها[اینجا رسانده است، وحدت 
  .یکدیگر دهید و دشمنان اسالم را نابود کنید

  
  )تهران 1345 -1362(زاده شیران ولیمهدي  شهید 

     سـنگرتان را محکـم   ! بـرادران : دارم یک گفته هـم بـراي بـرادرانم در مدرسـه    
دارید و نگذارید دشمنان اسالم و منافقان در شما رخنه کنند و آن وحـدت و   نگه

و یـک هـدف   ] باشـید [همیشه هماهنـگ  . یکپارچگی شما عزیزان را از بین ببرند
  داشته باشید

  
  )اصفهان 1350 -1365( باصري ویسیمحمود  شهید 

خواب مباشید، کمی به خود آیید که فردا دیر است؛ آخـر  قدر این! هااي انسان
، اینقدر گناه و معصـیت نکنیـد و   ]خواهید بود[تا کی در غفلت و ذلت و گمراهی 

از تفرقه بپرهیزید؛ وحدت خود را حفظ نمایید و پشت جبهه را محکم نگاه داریـد  
  .و نگذارید که منافقین از داخل به انقالب ضربه بزنند

  
 )بیدگل آران و 1340 -1361( آرانییاجدي  دسیدمحم شهید 

تمام مسلمین جهان را رهرو راه شـهیدان و وحـدت آنـان را    ! اي خداي بزرگ
   و امـا یـک جملـه هـم بـه مسـئولین       . براي تداوم انقالب، بیشتر و بهتـر بگـردان  

        هـا و  شما هم طبق ضوابط اسـالمی کارهـا و مـواردي را کـه در سـازمان     ! هاارگان
هایتان ضبط شده، به اجرا درآورید و از مردم غیـور و انقالبـی کمـک و مـدد     نامه

                                                             
 و: وصیت اصل در -1
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تـر عمـل بشـود و دسـت بـرادري و      تر و جامعبرد کارها سریعبخواهید تا در پیش
  .ها، بیشتر و اتحاد در جامعه به وجود آیددوستی به هم داده تا وحدت بین ارگان

  
  )مشهد 1340 -1365(یعقوبی فاز محمدحسین  شهید 

خواهم لحظات عمر را غنیمت شمارید و به فکر آخرت باشید کـه  و از شما می
و نیز سعی کنید هرچه بیشتر در احکام و عقاید و سیاست » الدنیا مزرعه االخره«

اسالمی آگاهی پیدا کنید و همۀ کارهایتان فقط براي رضـاي خـدا باشـد و مبـادا     
شـما  . اهللا را تنهـا گذاریـد  اللۀ رسـول خویشتن را واگذارید و امام عزیزمان، این س

باید الگوي مسلمین جهان باشید و با وحدت و انسجام خود، اسـالم را در سراسـر   
  .گیتی به اهتزاز درآورید

  
  )اهواز 1346 -1362(چلتوکی یوسفمحمدعلی  شهید 

باشـد؛  وصیت دیگر من به برادران و خواهران، رعایت کردن اخالق اسالمی می
سـعی  [شـود و  برد و نفاق جایگزین آن میبداخالقی، وحدت را از بین میزیرا که 

     . کینــه در دل نپروانیــد] و[بــا رفتــار خــوب بــا یکــدیگر برخــورد کنــیم ] کنــیم
هایتان را به یکدیگر بگویید تا چشم دشمنان کور شود و وحدت میان شـما  اشکال

  .حفظ شود
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   لزوم وحدت در میان : مپنجفصل 

     ...ملت، خانواده و 
  

  )مشهد 1340 -1360(ابراهیمی مؤخر محمود  شهید 
  ]:که[است ] این[وصیت من به ملت شریف ایران 

همه با هم وحدت داشته تا بدین وسیله از خون شهدا و راه آنان پاسـداري   -1
  کنند؛
امـام  ، کبیـر انقـالب  ، رهبـر  ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ب امام زمانئنا -2

  .و به طور کلی والیت فقیه را تنها نگذارند ،خمینی
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  )یزد 1346 -1363( گرمالیرمیابریشممحمدکاظم  شهید 
تـر از آنـم   ؛ البته من خیلی کوچک1پیام دیگري به امت شهیدپرور اسالم دارم

که براي امتی آگاه و در صحنه پیامی داشته باشم؛ ولی به عنـوان یـادآوري بایـد    
که همیشه ما مسـلمین بایـد وحـدت داشـته باشـیم تـا بتـوانیم بـا          2شوم متذکر

تـا بتـوان در آن    3باشـیم ها مبارزه کنیم و کشوري آزاد و مسـتقل داشـته   طاغوت
آزادنه احکام و دستورات اسالم را انجام داد؛ و دیگر اینکـه االن در صـحنه بـودن،    

وقت مانند کوفیـان دسـت از یـاري امـام     بسیار مسئلۀ مهمی است و ما نباید هیچ
  .برداریم که خود گناهی بزرگ است

  
  )تهران 1337 -1359(ابوفاضلی مرتضی  شهید 

از خـدا  ... کـنم  خواهر و برادرانم سالم عـرض مـی  خدمت پدر و مادر عزیزم و 
     خــواهم کــه ســالمت و تندرســتی کامــل بــه شــما عطــا بفرمایــد و در پرتــو  مــی

تر و با وحدت بیشـتر پشـتیبان   هاي خردمندانۀ امام امت، روز به روز موفقرهبري
  .اسالم و امام باشید

  
  )باغملک 1343 -1364( احمدزادهمحمدحسین  شهید 

همان طوري که امام خمینـی  : تر پیامی براي ملتم دارمبرادر کوچک به عنوان
، مراسم دعاهـا را باشـکوه   »مسجدها سنگرند، سنگرها را خالی نکنید«: اندفرموده

                                                             
 است: وصیت اصل در -1
  گفت: وصیت اصل در -2
 و: وصیت اصل در -3
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شـود،  هـا مـی  قدرت] ابر[برابر ] در[برگزار کنید که همین دعاها باعث پیروزي ما 
خون شـهدا را عزیـز   . ارندها و منافقین از این مراسم وحشت دکه همین ابرقدرت

اطاعـت از امـام کنیـد و از اختالفـات و دودسـتگی و تهمـت بپرهیزیـد و        . بدارید
  .همدیگر را به وحدت دعوت کنید

  
  )میانه 1349 -1366(اردبیلی مهدي  شهید 

جنـگ برویـد؛    ۀتوانید بـه جبهـ  تا می] که[خواهم اهللا می و از شما ملت حزب
سازي اسـت، بلکـه خـود جنـگ، نعمـت      جنگ نه تنها دانشگاه انسان ۀچون جبه

است که خداوند در اختیار ما قرار داده و دل به این دنیاي فـانی نفروشـید؛ زیـرا    
پلی است که مـا از روي آن  «: )لیه السـالم ع(حضرت علی ۀاین دنیا و روزگار، به گفت

آهنـین خـود را محکـم    شما قلب . »باشدمی شویم و هر چیز، آن طرف پل رد می
  .کنید و با وحدت و با پشتیبانی خود، امام را یاري کنید

  
  )دزفول 1336 -1360(اردالن محمدعلی  شهید 

دانم چـه بگـویم؛ تنهـا    از اینکه با دیگر برادران و خواهرانم صحبتی ندارم نمی
وحـدت  . در مسیر اسالم حرکت کنید] این است که[کنم اي که به شما میتوصیه
  .خودتان را حفظ کنید و در مسیر روحانیت مترقی قدم بردارید کلمۀ
  

  )اصفهان 1342 -1362(اعتباریان محمدحسین  شهید 
بـریم کـه از هـر سـو     ما در زمانی به سر مـی ! و اما اي برادران و خواهران عزیز

کفار و منافقین براي نابودي اسالم عزیز دسـت بـه دسـت هـم داده و از هرگونـه      
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ندارند و این وظیفۀ سنگین بـر دوش ماسـت و اگـر خـداي خـداي      جنایتی دریغ 
ناکرده کمی غفلت کنیم، به اسالم عزیز ضربه خواهند زد؛ پس دسـت بـه دسـت    
هم دهیم و با وحدت و پیروي از خط والیت فقیه و حمایت از این دولت انقالبـی،  

نماییـد   شکن جمعه شرکتتوانید در نماز دشمناسالم عزیز را یاري کنیم و تا می
و یادتان باشد کـه بعـد نمازهایتـان امـام و      1و همچنین نماز جماعت یادتان نرود

رزمندگان را دعا نمایید و فقط کارهـا را بـراي اسـالم انجـام دهیـد و تـا بتـوانیم        
  .ایمانمان را قوي بکنیم

  
  )تهران 1345 -1361(آبادي اعالیی نصرتمصطفی  شهید 
وحـدت کلمـه داشـته     3.بخوانیـد  2نمـاز  ها این اسـت کـه  به جوان] من[پیام 

بـه  . و به مستضعفان کمک کنیـد ] اسالم کوشش کنید[در جهت اهداف  4.باشید
مساجد را خالی نگذارید و سنگرها را پـر  . ها گوش دهید و عمل کنیددرد دل آن

  .کنید و پیرو خط امام باشید که رمز پیروزي ماست
  

  )اهواز 1343 -1365(اکبرزاده محمدعلی  شهید 
خـواهم کـه هماننـد قبـل     از خواهران خودم می :خطاب به خواهران و برادران

حجاب و رعایت موازین شرعی و اسالمی مد نظرشان باشد، با شوهران خود طبـق  
بـا فرزنـدان خـود بـه     . قوانین اسالم زندگی کنید که جهاد زن، شوهرداري اسـت 
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بـا همسـران خـود بـا     خـواهم  عنوان یک معلم رفتار کنید؛ از برادران خـودم مـی  
نکنـد امـوال و   . موازین اسالمی عمل کنند که گذشـت، از خصـلت مـردان اسـت    

وحـدت و همـدلی   . زندگی و فرزندان و همسران باعث اخـتالف بـین شـما شـود    
  .از جبهه رفتن منصرف نشوید که سعادت در آن است. خودتان را بیشتر کنید

  
  )شیروان 1336 -1362(اکبرپور محمدرضا  شهید 

امام را دعا کنید که نعمت الهی است و پیام من بـه ملـت ایـران آن    ! مردماي 
و نگذاریـد ایـن ضـد انقالبیـون در گوشـه و       1است که وحدت کلمه را حفظ کنید

از «: ها را کـه شـما پیروزیـد و بـه گفتـۀ امـام امـت       کنارها ظلم کنند، بکشید آن
پیـروزي از آن  در هـر حـال،   . »کشتن و کشته شدن هیچ هراسی نداشـته باشـید  

  .مسلمین است
  

  )سنندج ... -1379(اللهی امانمحمود  شهید 
چـرا بـه دسـتورات قـرآن عمـل      ! اي یک میلیارد مسلمان! اي مسلمین جهان

] مسـلمانی [دانید، ولی در عمـل  چـرا به زبان، خود را مسـلمـان می! کـنید؟نمی
ه خداوند دوسـت  به درستی ک. کنیدکنید؟ پس نگویید آنچه را که عمل نمینمی

در راه ] شـرکت داشـته و  [دارد کسانی را که در صف محکم و نفوذناپذیر وحـدت  
ناپـذیر در مقابـل دشـمنان خـدا     شکست  شوند و ایشـان دژهـاي خدا کشته می

  .هستند
  

                                                             
 کنند: وصیت اصل در -1
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  )کوهدشت 1346 -1364( امیري امراییمریدعلی  شهید 
خـواهم کـه در راه   کـنم و از شـما مـی   ها خداحافظی میبا تمام اقوام و فامیل

  .هایتان را براي اسالم تربیت کنیداسالم، وحدت داشته باشید و بچه
  

  )مهریز 1344 -1361(انباز محمدحسین  شهید 
والیـت فقیـه باشـید و بـه نمـاز       1پیـرو . فقط راه امام را دنبال کنید! ... مادرم

از نفـوذ   انـدازد و آنـان را  ها بروید و شعار وحدت که بر بدن دشمن لرزه میجمعه
  .فراموش نکنید] هرگز[کند را در شما ناامید می

  
  )تهران 1345 -1365(بخشی مهدي  شهید 

ابرجنایتکـاران   ةسالم بر ملت شهیدپرور ایران که با وحدت و مقاومتشان پـوز 
  .شان را به خاك افکندندهشرق و غرب و ایادي سرسپرد

  
  )دهدشت1349 -1365(فر بشارتیمحمدیار  شهید 
همدیگر را بخواهید، وحـدت را در بـین خودتـان    ! ... برادرانم! اي عزیزانمو اما 

هاي پوچ و مدیح مردم قـرار ندهیـد کـه باعـث     خودتان را آلت حرف. حفظ کنید
  .شودجدایی شما از همدیگر می

  
  )گلپایگان 1344 -1361(بقایی محمود  شهید 

از خداوند بخواهید تا اینکـه  ...  :خدمت پدر و مادرم و کلیۀ برادران و خواهران
                                                             

 پیروي: وصیت اصل در -1
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را نزدیک گرداند و طـول عمـر بـه امـام     ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(فرج امام زمان
  .بیفزاید و همیشه باعث وحدت بین مسلمانان شوید

  
  )قم 1331 -1360( ئی پرهپیروي رضا محمد شهید 

بـرایم  شـماهایی کـه یـک روز فراقـت از شـما      ! و اما برادران و دوستان عزیزم
 چنـان آن] کنید[نسبت به هم محبت  1با هم صمیمی باشید،! کننده استناراحت

اید و تالش کنید در حقتان وحدت داشته باشید و از هـم در  که مثل یک خانواده
  .روابط با مسائل اجتماعی کمک بگیرید و در کارها با هم مشورت کنید

  
  )دزفول 1348 -1365(پیلوار مصطفی  شهید 
بدانیـد خداونـد   : وصیت خودم به ملت مسلمان اسـت و ایـن اسـت کـه    اولین 

تنهـا کمـی همـت     ،وسایل سعادت آنان را فراهم کرده است و براي رسیدن به آن
هایی کم براي شما پـیش  فرصت از این به بعد شاید چنین خواهد و بدانید کهمی

گی و وحـدت،  انتهاي خداوند چنگ بزنید و با هماهنبه ریسمان محکم و بی. بیاید
دشمن اسالم را از بین ببرید و بدانید که پیروزي نهایی، آخـر نصـیب شماسـت و    

إن «کنـد،  این را خداوند نوید داده است و خداوند نیز در وعده دادن خالف نمـی 
  .2»اهللا ال یخلف المیعاد

   

                                                             
 باشند: وصیت اصل در -1
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  )مالیر 1348 -1364(تکلو عباس  شهید 
مرا از زمین بردارید و راه مـن   سالح خونین بر زمین افتادة! اي برادران عزیزم

را ادامه بدهید و انتـقام خـون مرا از جنـایتکاران بگیریـد؛ وصـیت مـن بـه امـت      
بیدار، این است که همیشه وحدت اسـالمی خـود را حفـظ کنیـد و نگذاریـد کـه       

  .ها به اسالم ضربه بزنندمنافقین و گروهک
  

  )سنقر 1335 -1362(جمشیدي محمدرضا  شهید 
خـواهم  پرور ایران و به خصوص شهرستان سنقر میاهللا و قهرمان از امت حزب

بـر  ) منـافقین (هـا  که نگذارید حسین زمان تنها باشد؛ نگذارید ایـن آمریکاصـفت  
امـام عزیـز لبیـک    ) هل من ناصر ینصـرنی (اي وارد سازند و به نداي انقالب ضربه

اسـالمی سـودي   بگویید و نگذارید ضد روحانیت و ضد اسالمیان از این جمهوري 
  .ها را خفه نمایید و وحدت کلمه را حفظ کنیدببرند و آن

  
  )قم 1343 -1361(اي چشمهمحمدحسین  شهید 
خـواهم، جـز   چیز از این دنیـا نمـی   دهم و هیچمن این راهم را ادامه می! مادر

ها در حـق  این امت مسلمان به خدا و قرآن و دعاگویی آن لوحدت و تالش و اتکا
من غیر از دعا که بدرقـۀ شـما   «: فرمایندو چه جالب امام عزیزمان می. رزمندگان

  ».کنم، چیزي ندارم هدیه کنم به شما
  

  )تهران 1342 -1361(حاتمی محمدرضا  شهید 
امام را دعا کنید و مراسم دعاي توسل و کمیل را به بزرگ محـل  ! ... پدر عزیز
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و از هـم دور  ] کنیـد [اطالع دهید که انجام دهند و وحـدت بـین خـود را حفـظ     
د که در زیر سـنگ فـرو   نمانمی  نشوید؛ زیرا دشمنان داخلی همچون آب چشمه 

  .هاستاي بین شما پیدا شود، به استفادة آنروند و اگر فاصلهمی
یم کـرد  ما در مرحلۀ دوم حملۀ محرم در غرب کشور شرکت خـواه ! ... مادر... 

و با وحدت و یکپارچگی، این بعثیان پسـت را از سـرزمین مقـدس اسـالم بیـرون      
خواهیم نمود؛ البته باید بدانی که تنها مبارزة رزمندگان عامل اصلی بیرون راندن 
این متجاوزین نیست، بلکه صبر و استقامت و پایداري شما مادران و پدران عامـل  

  .باشداصلی براي بیرون راندن سپاه زبون می
  

  )اصفهان 1342 -1362(جونی حبیبیمرتضی  شهید 
گـویم کـه   مـی  به تمامی ملت ایران ] و[به تمامی پدران و مادران ! اي برادران

قبل از هر چیز وحدت کلمۀ خود را حفظ کرده و با اتحـاد و یکپـارچگی خـود در    
  .ها بایستیدبرابر تمامی ابرقدرت

  
  )آبیک 1343 -1366(حبیبی محمود  شهید 

هـا  هـا و سـختی  این کـه بدانیـد ایـن مصـیبت     :اهللا دارم سخنی با امت حزب
هاي فراوان فشانی و فداکاري به نعمتشدنی است، ولی با این جانزودگذر و تمام

گاه زبان به شکایت نگشایید و هیچ. پایان خداوندي خواهید رسید ان شاء اهللاو بی
و با در صحنه حضور داشـتن، بـه   همیشه با وحدت و یکپارچگی و با مشت محکم 

  خـواهم کـه   هیچ یک از منافقین و مزدوران آمریکـا مجـال ندهیـد و از شـما مـی     
وقت دعا را فراموش نکنید و دائم به یاد خدا باشید و در نمـاز جمعـه و نمـاز    هیچ
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  .جماعت و دعاي کمیل شرکت مؤثر داشته باشید
  

  )قزوین 1343 -1360(حسنقلی محمدعلی  شهید 
خواهیـد انسـانی آزاده باشـید، وحـدت     اگر مـی : سخنی چند با مردم دارماما 

چنگ به ریسمان الهی «: گونه که قرآن فرموده استهمان. خودتان را حفظ کنید
  .نگذارید که کافران این ریسمان را پاره کنند 1»بزنید و متفرق نشوید

  
  

  )اصفهان 1344 -1361(اللهی خاردانی حکیممسعود  شهید 
شلوا و تذهب ریحکم و اصـبروا ان اهللا مـع   فاهللا و رسوله و ال تنازعوا فت ااطیعوو «

  )46 هآی ؛انفالسوره (» الصابرین
 2توصیۀ من به دوستان و آشنایان و امت شهیدپرور این است که مبادا یک آن

و هـر روز بـا    3].ورزیـد [اي از یاري و پشتیبانی رهبر و والیت فقیه غفلت و لحظه
منسجم کـردن و بسـیج نیروهـاي خـود، قـدمی در راه      ] با[ر خود و وحدت بیشت

گران شـرق و غـرب   سلطه 4صدور انقالب براي نجات مستضعفان جهان از زیر یوغ
شود که همه با روح وحدت ایمانی پیـرو  برداشته، چنانچه از آیۀ فوق استنباط می

رقـۀ اسـالم   فرمان خدا و رسول باشید و هرگز راه اختالف و تنـازع کـه موجـب تف   
ترسناك و ضـعیف شـده و قـدرت شـما     ] روحیۀ شما[در اثر تقرقه، . است، نپویید
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] که همانا[نابود خواهد شد، بلکه همه باید یکدل در راه خدا پایدار و صبور باشید 
  .خدا همیشه با صابران است

  
  )برخوارومیمه 1345 -1361( خالویی علیمحمد شهید 

ام نامـه براي ملت وصـیت ] با ذکر یک پیام[اینجا در ! آري؛ پدر و برادان عزیزم
  .رسانم و آن این است که وحدت خود را حفظ کنیدرا به پایان می

  
  )میبد 1347 -1366( خامسی میبدي محمدحسین شهید 

رو خط امام باشـید کـه   خواهم که همیشه دنبالهاز شما می! اهللا اي امت حزب
هـاي بسـیج   پایگاه توانید دراست و تا می )لیه السالمع(خط امام، همان خط حسین

توانیـد در  و تـا مـی  » بسیج مدرسۀ عشق اسـت «: فرمایدشرکت کنید که امام می
مسـجد سـنگر اسـت، سـنگرها را حفـظ      «: فرمایدمسجد حضور یابید که امام می

     توانید با هـم وحـدت داشـته باشـید کـه دشـمن از وحـدت شـما         و تا می» کنید
  .تواند مردم مسجد را از پاي درآورداي نمیبه هیچ وسیلهترسد و دشمن می

  
  )دامغان 1345 -1366(بیگی خانمحمدعلی  شهید 

تمامی کارها و امور خویش را با نام خدا و در جهت خـدا و  ! برادران و خواهران
با اخالص و براي خدا انجام دهید تا خداوند بتواند اجـرش را کـه بـراي او انجـام     

ها دریغ نورزید؛ ها و فرستادن فرزندانتان در جبههاز رفتن به جبهه .اید بدهدداده
از کمک بـه رزمنـدگان چـه از حیـث مـادي و      . زیرا اسالم به یاري شما نیاز دارد

معنوي خودداري نورزید تا در گشودن راه کربال، کـاظمین، نجـف و سـامرا    ] چه[



 

 ) 7(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      246

 

     ید کـه قـرآن   گـاه متفـرق نشـو   وحدت خود را حفـظ کنیـد و هـیچ   . سهیم باشید
از میـان همـدیگر   ] را[و تفرقـه   1»وال تفرقـوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: گویدمی

  .از همدیگر بگذرید تا خداوند هم از شما بگذرد. بیرون کنید
  

  )شهرري 1335 -1360(محمدي خانمحمدرضا  شهید 
اسـالم  خواهم که همیشه در صف رضا و احمد میاز خواهرانم و دو برادرم علی

وحدت کامل بین هـم داشـته باشـید تـا     ... شکن باشند و خمینی بت، و امام امت
  .هیچ کسی نتواند سوء استفاده از شماها بکند

  
  )شیراز 1335 -1360(خلیفه مهدي  شهید 

کاري یـا   وحدت خود را حفظ کنید و! من و اي شما امت مسلمان ةاي خانواد
سیار حساس اسـت و روز آزمـایش کـه    زمان ب. گفتاري خالف اسالم انجام ندهید

و همیشه بـراي اسـالم باشـید و    ] است[شوند، حسینیان از یزیدیان تمیز داده می
قـدر را  عـالی  به جز اسالم، چیز دیگري قبول نکنید و قدر چنین رهبري بـزرگ و 

خدا بخواهید که بر عمـر پربرکـت او بیفزایـد تـا انقـالب بـزرگ مـا را         بدانید و از
ل عج(که این انقالب را به انقالب بزرگ مهدي 2بفرمایند و از خدا بخواهیمرهبري 

  .وصل بکند) اهللا تعالی فرجه الشریف
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  )تهران 1340 -1362(خندان مهدي  شهید 
کـنم  بر همۀ شما باد پیروي از امام عزیز و وصیت می !شما دوستان و آشنایانم

شما که جنگ را فراموش نکنید که این جنگ، جنگ اسالم و کفر هسـت   ۀبه هم
همۀ شما وحدت را حفظ کنید و با هم بـرادر باشـید و از   . و جهاد در راه خداست

امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنیـد و از  . تفرقه به هر صورت بپرهیزید
را در خودسازي به کـار  گویی به شهدا بپرهیزید و نهایت سعی خود غیبت و هرزه

  .گیرید که عمرتان هدر نرود
  

  )جهرم 1349 -1366(دراندیس مرتضی  شهید 
! چند کالمی نیز دارم به اقوام و دوستان بامحبت و باگذشت خودم؛ آري، اقوام

تـر  تر از همیشه کنید و یکـدیگر را صـمیمی  امیدوارم که وحدت خویش را محکم
تجمالت دنیوي باشید؛ زیرا که به خـدا قسـم   دوست داشته باشید و کمتر به فکر 

  .پر کاهی ارزش ندارد] اندازة[این دنیا به 
  

  )خرم آباد 1339 -1367(دریکوند مرتضی  شهید 
بگویــید کـه سـفارش شـهید مرتضـی      ! ... هاي عزیزمزادهخدمت دایی و دایی

ال دریکوند این بوده و همیشه اتحاد و وحدت و یکپارچگی شما را از خداوند متعـ 
  .خواستار و خواهان بود به امید آن روز

  
  )مشهد 1343 -1362(ذاکري محمدحسین  شهید 

کـه در امـام   ] اسـت [کـنم، ایـن   وصیتی که من به تمـامی خویشـاوندانم مـی   
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خمینی ذوب شوید، همچنین که امام بـه اسـالم ذوب شـده اسـت؛ یکـی دیگـر،       
ت بـه دسـت   هاست؛ باید تمامی شما دسـ وحدت، وحدت قلوب است؛ وحدت دل
تمـامی  ] کـه [و حساسـیتی  ] نجات دهید[هم دهید که اسالم را از خطرات وقت 

راه کمـک بـه صـدامیان و    ] و[کنند، از راه تبلیغ دنیا برعلیه ما دارند و مبارزه می
خواهند اسالم را از بـین ببرنـد؛ مواظـب    می ها ؛ آن]است[هاي دیگر خیلی از راه

پشت به شـرق و غـرب کـردن کـار     ! برادران. نکنندباشید ضربه به انقالبمان وارد 
انقالب پیشروي خوبی دارد؛  1کسی نیست؛ شما تا زمانی که وحدت داشته باشید،

  .ما باید با همدیگر وحدت داشته باشیم
  

  )یزد 1345 -1361(نژاد ذاکريمحمدحسین  شهید 
را و تنها صحبت من این است کـه تقـوي، تقـوي، تقـوي      !پدر و مادر و برادرم

پیشۀ خود سازید و در هر نماز امام را دعا کنید و حـزب جمهـوري اسـالمی کـه     
یادگاري است از شهید بهشتی، نباید تنها بماند و حزب، تنها تشکیالتی است کـه  

هـاي علمیـه را هـم    تواند ما را با وحدت بیشتر به هدف نهایی برساند و حـوزه می
شهید صدوقی عزیز است، نباید خالی تنها نگذارید و مدرسۀ امام یزد که دسترنج 

بماند و مساجد که سنگر است، با حضور خود در مساجد، ایـن سـنگرها را حفـظ    
تقویـت  ) هـاي محلـه  پایگـاه (هاي انقالبی، همچنین سپاه و بسیج را کنید و ارگان

  .کنید
   

                                                             
 داشتید: وصیت اصل در -1



 

 249      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

  )تهران 1338 -13615(راضی محمود  شهید 
ت خود را هرچه بیشتر کننـد و  خواهم که وحداز جوانان فامیل و آشنایان می

هرچه بیشتر امام امت را یاري کنند و به انقالب اسالمی ایران کمک کنند و براي 
هایی که امکان دارند و قدرت و توانایی جبهه رفتن را دارند، به جبهـه برونـد و   آن

هـاي خودشـان را افـزایش دهنـد؛ چـون ایـن       توانند، پشت جبهه کمـک اگر نمی
  .مستضعفین استانقالب، انقالب 

  
  )تهران 1339 -1362(رجبی محمدعلی  شهید 

داري کوتاهی نمودم، ببخشید و بدانیـد کـه   اگر در وظیفۀ همسایه! هاهمسایه
با وحدت و مهربانی و گذشت از یکدیگر و سرکشـی بـه هـم نمـودن جهـت حـل       

دردسر براي جمهوري اسـالمی بـه   اي آباد و بیمشکالت، مسائل حل شده و محله
  .خواهید گذاشتجاي 
  

  )فالورجان 1346 -1362(اندانی رحمتیمرتضی  شهید 
هایم را از تابوت بیرون بگذارید تـا اینکـه   دست :وصیتی به دوستان و نزدیکان

ام و دنیاپرستان و این دیوصفتان بدانند که من با دست خـالی از ایـن دنیـا رفتـه    
کورکورانـه ایـن راه را انتخـاب    چشمانم را باز بگذارید تا این کوردالن بداننـد کـه   

اهللا ایمان داشته باشید و با وحدت کلمه در راه به ثمـر   ام و به راه پاك روحنکرده
  .رساندن انقالب جمهوري اسالمی کوشا باشید
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  )فالورجان 1330 -1360(رحیمی قهدریجانی محمدرضا  شهید 
قـالب اسـالمی   اکنون که اسـالم و ان  !اماي برادران عزیز و هموطن و همشهري

ترین شرایط و نقاط حساس قرار دارد و دشمنان اسالم از هـر سـو   ایران در سخت
کـن  اند و در صدد ریشهکثیفش بیرون کشیده 1شمشیر زهرآگین خود را از غالف

تغییر سرنوشت شما هستند، بر شما واجب  2ساختن انقــالب اسالمی و در نتیجه
است که مردانه و با خلوص نیتی پاك به میدان بیایید و با حفظ وحـدت کلمـه و   

گویـان ظـالم بکوبیـد کـه بـراي      چنان مشتی بر دهـان یـاوه  » ال اهللا اال اهللا«شعار 
  .همیشه محو و نابود شوند

  
  )همدان 1347 -1364(رستمی محمدهاشم  شهید 

داخلی استعمار مبارزه کنیـد و بـا    3با عمال! همیشه در صحنه مردم مجاهد و
وحدت و یکپارچگی خود، نگذارید که آن مزدوران، داخـل صـفوف شـما شـوند و     

  .جامعۀ اسالمی را از هم بپاشند
  

  )فیروزآباد 1347 -1365(رضایی مهران  شهید 
و  در پایان مادر و پـدر مهربـانم و همچنـین خـواهران و بـرادرم و تمـام قـوم       

ها دارم، رسانم و تنها وصیتی که به آنخویشان و اهالی محترم روستا را سالم می
ام این است که مرا حالل بکنند و اگر کسی حقی بر گردن بنـده دارد، از خـانواده  
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طوري که امـام  خواهم که هرگز مسجد را ترك نکنند و همانها میبگیرند و از آن
و همچنـین دعاهـاي   » ا را حفـظ کننـد  مسجد سنگر است، سـنگره «: فرمایدمی

  .کمیل و توسل را فراموش نکنید که وحدت شما در همین دعاهاست
  

  )میانه 1346 -1364(رضوي محمود  شهید 
سعی کنید خودتان را از صحنه کنار نکشید و ! اللهی امت حزب 1و ما شما اي

هـر   مؤمن باشید که خداوند با شماست و وحدتتان را حفـظ کنیـد و بدانیـد کـه    
آینـد،  لحظه در امتحان الهی قرار دارید و کسانی که از ایـن امتحـان بیـرون مـی    

  .ها متحمل باشندکه بر سختی] کسانی هستند[
  

  )لنگرود 1342 -1365(رمضانی زردابی محمود  شهید 
خواهم وحـدت را حفـظ کنیـد و اسـلحۀ شـهدا را بـر زمـین        از شما مردم می
  .کنیدنامۀ شهدا عمل نگذارید و به وصیت

  
  )ریز نی 1336 -1365( روستانژاد محمدعلی شهید 

اید و امام را همچنان که تا امروز در خط امام بوده. سالم! ملت خداجوي ایران
هرگز یک لحظه از جبهه و جنگ غافل نشوید کـه دشـمن خـود     2اید،یاري کرده

شما باید این فرصت را با فرسـتادن  . گرددشرق و غرب دنبال فرصت می 3فروختۀ
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دریغتان از دشـمن بگیریـد و چنـان بـر آن     هاي بیو با کمک 1فرزندان شجاعتان
اي چـون عـراق،   خبر حمله کنید که هیچ کشـور خـود فروختـه   دشمن از خدا بی

شـماري از منـافقین را   هرگـز فریـب انگشـت   . نتواند به میهن اسالمی تجاوز کنـد 
  .ها را از پا درآوریدت و همبستگی خود آننخورید و با وحد

  
  )بوانات 1342 -1362(روستایی محمود  شهید 

وصیت من به ملت سلحشور این است که با پاسداري از خون شهداي انقـالب،  
رهبرکبیر گفتند، نگذارید منافقان در ، طوري که امامهمبستگی و وحدت را همان

  .ها رخنه کنندآن
  

  )کرمانشاه 1348 -1364(روندي عباس  شهید 
همیشه وحدت را حفظ کنید؛ رهبران ما همیشه به ما وصیت ! پرور امت شهید

کـه   جـایی کند؛ تا آن کنند در مورد وحدت؛ خدا هم ما را به وحدت دعوت می می
  .2»به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید «: فرمایند قرآن می

  
  )تهران 1337 -1362(زارع مرتضی  شهید 

وحدت را بین خودتان ! ... اهللا اي عاشقان جان برکف مکتب ثار! بیداراي امت 
اگـر مسـلمانان جهـان متحـد شـوند،      . حفظ کنید و از تفرقه و نفاق دوري کنیـد 

دهند که م و آمریکا و شوروي بر خود اجازه نمیسابرجنایتکارانی همچون صهیونی

                                                             
 شجاعشان: وصیت اصل در -1
 103عمران؛ آیه ؛ سوره آل»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا و التفرقوا«: ترجمه -2



 

 253      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

اســالمی  شهوتشــان، ممالــک] ي[بــراي فرونشــاندن آتــش خشــم و بــراي ارضــا 
اگر وحدت بین مسـلمین باشـد،   . ... مسلمانان را مورد تاخت و تاز خود قرار دهند

        مانـدة رژیـم شـاه، ایـن نـوکران آمریکـا هرگـز بـه خـود اجـازه           ها و پساین تفاله
دهند که گوهرهایی همچون بهشتی و رجایی و باهنر و بزرگانی همچون ائمۀ نمی

  .ام و پاسداران مخلص را از ما بگیرندجمعه و دیگر یاران باوفاي ام
  

  )دزفول 1307 -1360( زادهزالیمصطفی  شهید 
از دستورات اسالم پیـروي کنیـد و مبـادا کـه از امـام خمینـی       ! پسران عزیزم

پسران مـن وقتـی هسـتید     1پیروي نکنید و دستورات اسالم را انجام ندهید؛ شما
عمـل کنیـد؛ شـما در فکـر مـن      به آنچه خداوند گفته و آنچـه پیـامبر گفتـه،     که

نباشید؛ شما در فکر اسالم باشید؛ اسالم در خطر است؛ آیا شما ندیدید کـه امـام   
جان داد و تمام یاران و اموال خود را فـداي اسـالم کـرد؟ آیـا      )لیه السالمع(حسین

شما امام خمینی را ندیدید که پسر خود را فدا کرد؟ آیا شما پسران بسیار زیادي 
ه پدران خود را در راه حفظ وحدت و مکتـب اسـالم و اسـالم تقـدیم     را ندیدید ک

کردند؟ پس بکوشید تا اسالم را زنده بدارید و ان شاء اهللا بتوانیـد هـم خودتـان و    
هم برادران دیگر خود را به احکام اسالم راهنمایی کنید و مسجد را خالی نکنیـد؛  

  .ندترسزیرا به قول امام خمینی، دشمنان ما از مساجد می
  

  )کاشان 1343 -1364(زلفی یزدلی محمدرضا  شهید 
  .ها بپرهیزیدوحدت و اتحاد خود را بیشتر کنید و از اختالف! مردم
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  )بیرجند 1340 -1361(زنگویی محمود  شهید 
تـرین  زمان حسین و عاشوراي حسینی است؛ اگر کوچک! اي همشهریان عزیز

حسـین زمـان از شـما وحـدت     انگاري در کارها بکنید، مسئولید؛ چون اآلن سهل
هـاي  بـا چهـره   1زمان سازندگی است، ولی در سنگر شهر که هسـتید، . خواهدمی

  .نفاق در هر کجا هستند، مبارزه کنید
  

  )تفت 1347 -1363(آباد علیسرسنگی مصطفی  شهید 
قدر این رهبر را بدانید و همیشه وحدت خـود را حفـظ   ! ملت شهیدپرور ایران

  .نبرد علیه کفار خارج نشوید که کفار نابودشدنی هستند ۀکنید و هرگز از صحن
  

  )تهران 1345 -1366(تراش سنگمرتضی  شهید 
خواهم کـه بـه جـان امـام     از شما می !و شما اي دوستان و اي امت شهیدپرور

بـا  ! و اي دوسـتان و امـت عزیـز   . دعا کنید و پشتیبان والیت فقیه و امامت باشید
شود و باري به بارهاي شما اضـافه  تر میسنگین دادن هر شهیدي، مسئولیت شما

خواهم که پشتیبان رزمندگان باشید و رزمندگان را دعا کنید از شما می. شودمی
هاي خود ادامه دهید و یکپارچگی و و به فرزندانتان اجازه بدهید بروند و به کمک

، افتـد اي مـی کـه از دوش رزمنـده  ] را[وحدت خود را حفظ کنید و هـر سـالحی   
  .برداشته و راهش را ادامه دهید
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  )بندرگناوه 1337 -1360(سهولی مظفر  شهید 
م کـه بـه   یکنـ اي جهـاد مـی  باشـد کـه در راه عقیـده   امروز افتخارمان این می

 1*کـه مـا پیـرو     مانـد غیر از این راهی برایمـان نمـی   اهیم وآگ حقانیت آن کامالً
 ۀفرودآریم و لذا به اطـالع کلیـ  بار بر فرق دشمن  اي مرگشهادت را چون اسلحه

   .رسانم که وحدت کلمه را حفظ نمایندمردم مسـلمان می
  

  )مشهد 1341 -1362( طبسی  الحسینی سیدجواد سید شهید 
امیدوارم که پدر و مادر و خواهران و برادران عزیز وحدت داشته باشـید؛ چـرا   

و نمـاز  ] پیونـد [که جمع کوچک خانواده بـا اجتمـاع بـزرگ جمهـوري اسـالمی      
جماعت را ترك نکنید؛ چرا که همـین نمـاز جماعـت اسـت کـه کمـر دشـمن را        

آورد و تا آخرین لحظـۀ   شکسته است و همین نماز است که براي شما پیروزي می
  .عمرتان پشتیبان اسالم و امام باشید، هرچند که تنها باشید

  
  )یزد 1343 -1361(مقدم شریفیمحمدرضا  شهید 

شـما را بـه وحـدت،    ! پدر و مادر و خـواهر و تمـام اقـوام گرامـی    و اما شما اي 
تقواي خداوند، استقامت در راه دین و قرآن و مقابله با کفر جهـانی و اخـالص در   

ها و ادامۀ راه شهدا و صـلحا و مجاهـدان   اعمال و نیات و ایستادگی در راه سختی
  .کنموصیت می
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  )خمین 1345 -1361(االسالمی شیخمحمدقربان  شهید 
قدر این امام عزیزمان را بدانید و قدر این اسالم را بدانید؛ ! اي ملت شهیدپرور

طـوري کـه   نگذارید شیطان شما را گول بزند؛ وحدت کلمه را حفظ کنید و همان
اماممان فرمود، مسجدها را خالی نگذارید و شـما گـوش بـه فرمـان امـام باشـید؛       

  .دعا کنید] نیز[همیشه امام را دعا کنید و رزمندگان را 
 

  )مبارکه 1347 -1361(ضیایی محمدرضا  شهید 
  .با هم وحدت داشته و به هم نیکی کنید و از تفرقه بپرهیزید! ... پدر جانم

  
  )شوشتر 1343 -1360(زاده طوفانمهدي  شهید 

توانی براي اسالم و مسلمین دعا کن و با ضد خدایان هرچه می! آقاجان عزیزم
کـه  ] را[و افـرادي   1یبا افراد مسلمان وحدت داشته باشـ بعثی بجنگ؛ سعی کن 

  .اجرت با خدا. خدا را قبول ندارند، نصیحت کنی
  

  )طبس 1345 -1364(عباسیان محمدحسین  شهید 
درود و رحمت خدا بر ملت شهیدپرور ایران که با ایثارگري، شهامت و وحـدت  

  .شان، امام زمان را خشنود ساختنداسالمی
نور چشـم  : ... برادر کوچک، پیامم به ملت شهیدپرور این استمن به عنوان ... 

هاي انقالبی را پشتیبان باشـید و بـا آنـان    امام، یعنی سپاه پاسداران و دیگر ارگان
خواهیـد  خواهید ادامه دهندة راه شهیدان باشید و اگر میهمکاري کنید و اگر می
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تـان را  چگی اسـالمی که خدا و ائمۀ اطهار از شما راضـی باشـند، وحـدت و یکپـار    
  .حفظ کنید و آن را از دست ندهید که خداوند یاور شماست

  
  )خمین 1341 -1361(عرب محمدزمان  شهید 

ــرز و   ! اي مــردم و اي ملــت ــه خــاطر م ــا ب ــد کــه رزمنــدگان م ــن را بدانی ای
       تـر شـود؛ آنـان    خواهنـد کشـور مـا بـزرگ    هـا نمـی  جنگنـد؛ آن کشورگشایی نمی

کننـد؛   1اسالمی را به رهبري امام خمینی در تمام جهان صادرخواهند انقالب می
بـا هـم   ] و[خواهند اسالم گسترش یابد؛ پس بیایید با هـم متحـد شـده    آنان می

 وحدت کلمه داشته باشیم و با ایمـان راسـخ و قلبـی آکنـده از عشـق بـه خـدا و        
صـدور  ] و[گسـترش   2اي آهنین و استوار، به نداي رهبـر لبیـک گفتـه و در   اراده

  3.انقالب اسالمی کوشا باشیم
  

  )زاهدان 1346 -1365(عرفانی محمدحسین  شهید 
توانیـد مشـت محکمـی بـر     با وحدت خود می! شما اي امت بیدار و شهیدپرور

  .گویان چپ و راست بزنیددهان این یاوه
  

  )آباد  نجف 1347 -1367( آباديهی نجفلعزیزالمحمدرضا  شهید 
همیشـه تقـوي را پیشـه کنیـد و در     : و سخنی هم با شما دوستان و آشـنایان 
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خستگی به خود راه ندهید و گوش . مقابل دشمنان انقالب مثل کوه استوار باشید
ها و مساجد را که دو سنگر مهم براي انقالبند، خـالی  به فرمان امام باشید و جبهه

  .دتان را حفظ کنیدکنید، وحدت بین خونگذارید و هر کجا که خدمت می
  

  )قروه 1328 -1361(عبدالملکی محمدمراد  شهید 
خــواهم کــه وحــدت را حفــظ کننــد و بــه دردمنــدان و بــه مـن از ملــت مــی 

مستضعفین برسند تا درك کنند که حکومت اسالمی واقعاً حکومـت مستضـعفین   
شـود، بـراي ایـن اسـت کـه      بر مستکبرین اسـت و اگـر مـا خونمـان ریختـه مـی      

  .بر مستضعفین حکومت نکنندمستکبرین 
 

  )خمین 1337 -1365( عسگريمحمدرضا  شهید 
همچنان چون پروانه در گرد شـمع وجـود   ! اهللا و همیشه در صحنه امت حزب

امام پرواز کنید و سعی بر آن داشته باشید تا مبادا از خـط امـام کـه همـان خـط      
وحدت را در میان خود به هـر نحـو    1.اهللا و ائمۀ اطهار است، فاصله بگیرید رسول

هاي بزرگ جهان که براي بلعیـدن منـابع   که ممکن است، حفظ کنید؛ زیرا قدرت
مسلمانان دهان گشوده بودند، تنها در مقابل وحدت مسلمین است که ترفنـدها و  

  .افتندهایشان کارگر نمیحیله
  

  )مشهد 1343 -1362(رضازاده  علیمحمدمهدي  شهید 
هـاي شـما فقـط و    ت مسلمان، این است که تمام حرکات و قدمپیام من به ام
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فقط به خاطر خدا باشد و بر نفس خود غلبه کرده و با وحدت کلمه، دشمن را در 
هاي غیـر اسـالم و   هر کجا که هست، خوار و نابود کنید و به منافقان و دیگر گروه

فته و اسـالم را  غیر خط امام فرصت فعالیت نداده و با سالح ایمان به جنگ آنان ر
  .پیروز و کفر را نابود کنید

  
  )اصفهان 1346 -1362(علیجانی رنانی محمدرضا  شهید 

خـواهم کـه بـه سـخنان امـام گـوش کنیـد و در        مـی  ورمن از مردم شـهیدپر 
دست وحدت به هم دهید و ریشۀ منافقان . ها شرکت کنیدتظاهرات و نماز جمعه

را برکنید و نگذارید که منافقان در بین شما رخنه کننـد   ،آمریکا، و شیطان بزرگ
  .و جوهاي مختلف به وجود آورند

  
  )فیروز آباد 1339 -1365(غالمی مرتضی  شهید 

امـروز اسـالم در خطـر    ! برادران و خـواهران عزیـزم  : سخنی با امت شهیدپرور
 نزاع شما با هم بـر ضـد وحـدت اسـت و مایـۀ     ] و[است؛ هرگونه مخالفت، جدایی 

از ] در حفاظـت [خواهم که بـا وحـدت خـود    باشد؛ از شما عاجزانه میشکست می
سنگرهاي پشت جبهه که تقویت کنندة سنگرهاي خط مقدم است، کوشا باشـید  

  .رهرو نگذارید] بی[و راه پاك شهیدان را 
  

  )نجف آباد 1339 -1361(فاضل محمدعلی  شهید 
شۀ خود سـازید و همیشـه در   شما تقوا را پی: پیامی به دوستان و خویشاوندان

وحـدت  ] بـوده و [خط اسالم حرکت کنید و اخالق اسالمی را حفظ کنید و با هم 
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راه ] منحـرف و از [کلمه را حفظ کنید و خداي نکرده یـک وقـت از خـط اسـالم     
  .دیگر حرکت کنیم

  
  )جرقویه 1344 -1364(بادي آحسن فاطمی جالل سید شهید 

] بـر آن [و ] اسـت [جماعات در اسالم خیلی مهـم  بدانید که ! اي خانوادة عزیز
به وحدت و اطالع داشتن از مسـائل  ] نیاز[در این زمان که  کید شده، مخصوصاًأت

سیاسی و اجتماعی و اسالمی است؛ بروید در نماز جمعه و مسـاجد کـه بـه قـول     
طـور جلسـات و راز و نیـاز و دعاهـا را      امام امت یک تکلیف شرعی است و همـین 

  .ها به دور باشید نکنید و مرتب در این جلسات شرکت کنید تا از وسوسهفراموش 
  

  )همدان 1343 -1363(فامیل زرگریان محمدرضا  شهید 
دست در دست روحانیت دهید؛ از آن جدا نشوید که ضـامن پیـروزي و   ! مردم

نصرت انقالب در این وحدت است؛ دانشگاه و مدرسه را بسازید؛ براي خـدا در آن  
که خطـر نفـوذ    1آیندة انقالب بر عهدة دانشگاه و مدرسه است و اکنون کار کنید؛

تر از خطر جنگ و توطئۀ منافقین و حصر اقتصـادي و  فرهنگ بیگانه بسیار بزرگ
نشـیند؛  هزار نیرنگ دیگر است، دشمن مترصد فرصت است و هرگز خاموش نمـی 

ف را قـوت  ضـع هر جا ضعف باشد، از آنجا ضـربه خواهـد زد و بیاییـد ایـن نقطـه     
  .بخشیم و از یادش نبریم
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 )فسا 1349 -1366(زاده فرج محمدحسین شهید 
اي در بینتـان بـوده   اگر تا به حال اختالفاتی داشـتید، مسـئله  ! و شما برادرانم

ام، شـما را بـه خـون خـود     است و من قادر به حل و ایجاد وحدت بین شما نبوده
یکپـارچگی خـود را حفـظ کنیـد و از     دهم که بعد از مـن، وحـدت و   قسمتان می

  .نشینی پرهیز کنیداختالفات و گوشه
  

  )اردبیل 1343 -1362( فوالدي علی ملک شهید 
و یک وصیت هم بر ملت شهیدپرور دارم و امیدوارم کـه ایـن وصـیت مـرا بـه      

و التفرقوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: پرور برسانید و آن این است کهمردم قهرمان
چنگ بزنید به ریسمان خدا و پراکنده نشوید و ذکـر  «؛ 1»و اذکر به نعمت اهللا علیها

  .، یعنی دعاي مردم»هاي پروردگار راکنید نعمت
خودتان را حفظ کنید و با هم، دست برادري بـه   ۀوحدت کلم! ملت شهیدپرور

هللا تعـالی فرجـه   ل اعجـ (هم بدهید تا این انقالب را به صاحب اصـلی آن، امـام زمـان   
  .تحویل بدهیم) الشریف
  

  )زنجان 1344 -1362( پور قاسمیعلی مشتاق شهید 
  :شهیدپرور همدان] و[چند وصیت به مردم قهرمان 

  .براي پیروزي اسالم و رزمندگان دعا کنید. 1
  1.والیت باشید 2با تمام قدرت پشتیبان و پیرو. 2
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  .سنگرها را خالی نکنیدمسجد سنگر است؛ بنا به فرمودة امام، . 3
  .با یکدیگر وحدت و همبستگی داشته باشید. 4
  .در دعاي توسل و دعاي کمیل شرکت کنید. 5
  

  )مشهد 1330 -1364(آباد قاسمی عشقمحمدرضا  شهید 
که امـام  ] است[باشد، ایجاد وحدت کلمه تر میچیز دیگري که از همه مهم... 

را ول ] دیگـر [خاطر پول یا چیز دیگر هـم  به . عزیز هم روي آن تکیه نموده است
  .محل و فامیل باشید] افراد[نکنید؛ همچون قبل، الگو در میان 

  
  )نیشابور 1331 -1365(قدمیاري محمدعلی  شهید 

رسانم که وحـدت کلمـه را   به اطالع کلیۀ مردم مسلمان و شهیدپرور ایران می
  .حفظ نمایند

  
  )رشت 1332 -1365( پورقلی محمود شهید 

حال که تمام استکبارهاي جهـانی از شـرق تـا    : اهللا سخنی کوتاه با امت حزب
هـاي خـود را بـه النـۀ قـوي      تا ضـربه  2اندغرب جنایتکار، دست به دست هم داده

انقالب اسالمی بزنند؛ الزم است که وحدت کلمه را در تمام سطوح حفظ بکنند و 
شوند، از خود اهللا می حزبامت ] بین[افرادي که باعث به هم زدن این وحدت در 

را [طرد نمایید؛ زیرا که اکنون اسالم و انقالب اسالمی نباید فرمایش رهبر انقالب 
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نیاز به وحدت دارد و همیشه به غیر از مسئلۀ جنگ که در صـدر تمـام امـور    ] که
مسائل دیگـر  ] به[پیروزي نهایی به اتمام برسد که  1قرار دارد، باید هرچه زودتر با

  .ند و شیطان را از خود دور سازندنپرداز
  

  )یاسوج 1344 -1361(کاووسی عبدالعلی  شهید 
رسـانم کـه    خویشانم می] و[به حضور پدر و مادر و برادرانم و خواهرانم و اقوام 

از روحانیت جدا نشوند و وحدت کلمه داشته باشند و جان و مـال خـود را در راه   
  .اسالم بدهند

  
  )مالیر 1343 -1364(کرددهنو  محمدرسول شهید 

پیامم به برادران و خواهران و اقوام این است که پیـرو والیـت فقیـه باشـید و     
  .اسالم را یاري نمایید و در کار خیر، پیشی بگیرید و وحدت کلمه را حفظ نمایید

  
  )رزن 1340 -1365(کریمی محمود  شهید 

ها با شهادت آنپیام دادند که ذلت را نپذیریم؛ ) شهدا(ها آن! خواهرم و برادرم
   ،شـان یـا شـهادت یـا قیـام     ؛خود گفتند که براي هر مسلمان دو راه بیشتر نیست

هـا را بایـد بـه گـوش     پیـام آن ! دادند و رفتند و ما اي برادر و خـواهر  2ها جانآن
بـا چنـگ   ] و[جهانیان برسانیم؛ این هدف نیز با حفظ وحدت و تالش و کوشـش  

پـدر و مـادر و همـۀ    ! بـرادر و خـواهر  ... رسـد  زدن به ریسمان خدا به نتیجه مـی 

                                                             
 به: وصیت اصل در -1
 را: وصیت اصل در -2
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اعتقاد دارید، به پیام وحدت او ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(اگر به امام عصر! قشرها
نیز معتقد باشید؛ امام پیام وحدت داده و فرموده که بعـد از هـر نمـازي دعـا بـه      

  .رزمندگان را فراموش نکنید
  

  )قم 1341 -1361(کمالی کهکی محمود  شهید 
اي سستی به خودتـان  نکند با شهادت من شما ذره! برادران و خواهران عزیزم

راه دهید؛ بلکه شما باید با روح وحدت ایمانی این راه را ادامه دهیـد و تـا لحظـۀ    
بـه خـدا   . به خدا قسم سـعادت در شـهادت اسـت   . نابودي دشمن از پاي نایستید

  .صدر الهی برسید توانید بهشوید و با شهادت است که میرستگار می
  

  )نهاوند 1345 -1362(کیانی محمدمراد  شهید 
و همیشه برادران عزیزم سعی کنید که وحـدت را در همـۀ شـئون زنـدگی     ... 

روي اصـول   1در تمام کارهایتـان، نظمتـان بـر   ] سعی کنید[خود مراعات کنید و 
  .صحیح باشد

  
  )شیراز 1348 -1367(نژاد گندمیمحمدحسین  شهید 

صـبور باشـند و    )الم اهللا علیهـا سـ (خواهم که مانند حضرت زینبخواهرانم میاز 
تابی نکنند و نشان دهند که ما از نثار خـون خـود دریـغ    اگر مرا دوست دارند، بی

ایسـتیم و  نداریم و تا آخرین قطرة خون و آخرین نفس، در مقابل کفر و نفاق مـی 
تواند با مـا مقابلـه   قدرتی نمی تا وقتی که در بین ملت ما وحدت وجود دارد، هیچ

                                                             
 را: وصیت اصل در -1
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  .کند
  

  )اهواز 1332 -1360(بناء   زاده الري علی صفر شهید 
خواهم کـه وحـدت خـویش را در     خانواده می] ي[بعد از شهادتم از همۀ اعضا 

شـکن کـه آغـازگر راه     خمینـی بـت  ، قبال حکومت اسالمی به رهبري امام بـزرگ 
باشد، حفظ کرده  می) فرجه الشریف ل اهللا تعالیعج(گستر حضرت مهدي انقالب جهان

که شهید زنـده و شـاهد اسـت و شـهادت      1راه ندهید  گونه نگرانی به خودو هیچ
  .]است[ تنها موهبتی است که خداوند متعال ارزانی داشته

  
  )تهران 1343 -1361(متخاوري محمود  شهید 
  :هاي من چند چیز استگفته

این پیرجماران را یاري کنیـد تـا امـام زمـان از دسـت شـما       ، امام خمینی -1
  راضی باشد و هرکس که مخالفت کنـد، بـه عـذابی سـخت در روز قیامـت دچـار       

  .شودمی
کنم که همیشه در سر نماز امام را دعا کنیـد و  از تمام شماها خواهش می -2

  .براي ظهور امام زمان دعا کنید
  .باشد ]که[ظلم را سرکوب کنید، هر کسی  -3
  .مال کنندطلب خون شهیدان را پاياي فرصتنگذارید عده -4
  .وحدت کلمه را حفظ کنید تا دشمن از پاي دربیاید -5
  .پس براي گرفتن آن بشتابید حق گرفتنی است نه دادنی؛! برادران -6

                                                             
 نداده: در اصل وصیت -1
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  )جهرم 1348 -1365(فرد محبوبیمهدي  شهید 
سـالم بـه رهبـر کبیـر انقـالب      پاسدار حرمت خـون شـهیدان و بـا    ، با نام اهللا

تر از آنـم  من کوچک! هللا برادران حزب. استکبار جهانی ةکوبنداسالمی، این درهم
العـین خـود قـرار دهیـد و مـردم      که شما را نصـیحتی کـنم، ولـی تقـوا را نصـب     

وحدت خود را حفظ کنیـد و از اسـتکبار نترسـید؛ چـون پیـروزي بـا       ! شهیدپرور
  .ماست
  

  )رشت 1343 -1362(پور چناري محمدمحمدرضا  شهید 
امـروز  . روممن فقط براي خاطر رضاي خدا به جنـگ مـی  ! اي امت شهیدپرور

تفاوت باشد و در زیر لحاف بخوابد؛ طلب و بـیروزي اسـت که نباید انسـان راحت
چون اسالم مظلوم در خطر است؛ باید همه با هم وحدت و بسیج داشته باشیم تـا  

  1.کنیم دشمنان اسالم را نابود
باید به رهبـري  ! اي مسلمانان دنیا: اما سخنی چند دارم با مسلمانان جهان... 

جهاد و مبارزه کنید و مثل برادران و خواهران ایرانی و عراقی خود ) امام خمینی(
هـاي ابرجنایتکـاران را بـا صـبر و مقاومـت و وحـدت       شهید بدهید و باید شکنجه

بایـد  و آزادي و جمهوري اسـالمی برسـید و   خودتان تحمل کنید و تا به استقالل 
هاي شرقی و غربی آزاد کنیـد و بـه دسـت    ابرقدرت کشور خودتان را از زیر سلطۀ

خودتان بگیرید و به هیچ چیزي جز خدا تکیه نکنیـد و زنـدگی خودتـان را مثـل     
با جنگ و جهاد و مبارزه براي رضاي خدا قـرار   )لیه السالمع(علی، پیشواي شیعیان

  .همان وحدت شماست) به قول رهبر مستضعفین(رمز پیروزي شما دهید و 

                                                             
 کرد: وصیت اصل در -1
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  )کاشان 1346 -1362(محمدخانی محمدعلی  شهید 
باید مانند لیال باشی؛ چون امـام حسـین و لـیال جـوانی را بـه      ! و تو اي مادرم

اکبر و ما هـم  علی  فراد به پیامبر بود؛ جوانی مانندترین اجبهه فرستادند که شبیه
جنگ بـا کفـار    1باید درس بگیریم که آن چطور شجاعانه و عاشقانه بهاکبر از علی

دیدن خدا شتافت و شما باید از خود صـبر و اسـتقامت نشـان    ] به[رفت و چطور 
بدهید؛ چون من به خاطر رضاي خدا به جبهه آمدم و راه خودم را شناختم و این 

غفلت نکنید و باید با وحدت  3*است که شما حتماً  2*خط را ادامه خواهم داد و 
  .اسالم را یاري کنیموحدت و هماهنگی کامل 

  
  )سبزوار 1346 -1363(محمدرضایی مهدي  شهید 
عبـداهللا،  ابـی  سید نوجوان ناکام؛ چون مـا رهـروان  قبرم ننوی 4روي لوح! مادرم

دهیـد؛ وحـدت    به سخنان امام گوش فرا. دانیمهیچ کامی را باالتر از شهادت نمی
  .افکنی ندهیدها مجال تفرقهو انسجامتان را حفظ کنید؛ به منافقین و گروهک

  
  )نجف آباد 1345 -1362(محمدرضایی محمدعلی  شهید 

خواهم که امام را تنهـا نگذاریـد و از ایـن سـنگر آزادي و     از شما مسلمانان می
آهنـین  دست در دست هم بـا وحـدت   . عدالت و حامی مستضعفین حمایت کنید

هاي استوار برخیزید و امر جهاد با خود را به جاي آورید و از جنـگ و  خود، با گام
                                                             

 با: وصیت اصل در -1
 ناخوانا: وصیت اصل در -2
 همان -3
 لوحل: تیوص اصل در -4
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  .شهادت نهراسید و بر شرق و غرب و اسرائیل جنایتکار و صهیونیست بشورید
  

  )اردستان 1342 -1361(مختاریان زواره محمود  شهید 
کـه امیـدان ایـن    از روحانیـت مبـارز   ! ... مادر عزیز و پدر عزیز! خانوادة عزیزم

انقالب هستند، پشتیبانی کرده و با حفظ وحدت خود با تمام اقشار امت اسالمی، 
  .خوران آمریکا و شوروي بزنیداین جیره، مشت محکمی بر تمام منافقین

  
  )نی ریز 1346 -1363(مستوري محمدرضا  شهید 

که یکـی از مسـائل اصـلی    ] را[خواهم که وحدت از امت شهیدپرور شهرم می
  .است، حفظ کنید و مساجد را خالی نگذارید

  
  )شوشتر 1341 -1362(زاده مسلممزورك  شهید 

     رفتـیم مرخصـی، مـردم عشـیره را بـه کلمـۀ وحـدت دعـوت         همیشه که مـی 
کردنـد، بـراي   کردیم و از سربازان اسالم که تانک عراق را مثل آهو شـکار مـی  می

از خداي متعــال  ] را[عمر امام کردم و همیشـه طول عشایر تعریف و تمـجید می
  .نمودممسـئلت مـی

  
  )یزد 1344 -1364(مسلمان بافقی محمدرضا  شهید 

  هـاي انقـالب دعـوت    ملت عزیز را به وحدت و حضور خود در تمـامی صـحنه  
  .نمایممی
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  )قم 1340 -1363(مشرفیان  حسنمحمد شهید 
مـال شـما و    شهداي ما خون خود را بـراي امنیـت جـان و   ! اهللا اي امت حزب

میهن اسالمی، به خداوند هدیه کردند و راضی نیستند بعد از مرگشان نسـبت بـه   
ما باید با وحدت کامل و با کـار و  . تفاوت باشیدگذرد، بیمسائلی که در کشور می

کوشش و جهاد، در راه رضاي خداوند قدم برداریم و والیت فقیه که تنهـا قـدرت   
ل اهللا تعـالی  عجـ (کامل نماییم تا کشور امـام زمـان  رود را اطاعت اسالم به شمار می

هاي دشمنان خارجی و داخلی منافقین مصـون بمانـد و تـا    از آسیب) فرجه الشریف
تسلیم نماییم  ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي موعود، اشآن را به صاحب اصلی

  .ان شاء اهللا
و کام دشـمن را تلـخ    آفریننداما اکنون که در جبهه، رزمندگان پیروزي می... 
برکـف، دسـت   جان اند و در پشت جبهه، امت اسالمی، به خصوص پاسداران کرده

اند و کارگران و کشاورزان با کمال جـدیت سـعی در   و پاي منافقین را خُرد نموده
هـا سـعی در اسـالمی    اسـتادان دانشـگاه   1خودکفایی این مملکت دارنـد و اکنـون  

ی فرهنگی را دارند؛ بـر مـا مـردم اسـت کـه از      نمودن دروس عالیه و عدم وابستگ
خداوند تبارك و تعالی بترسیم و با همکاري و همیاري با دولت اسالم و با وحدت 

تعالی، زمینۀ ظهور قائم آل کلمه پشت دشمنان را بشکنیم تا به فضل خداي باري
      کـه   هـایی را فراهم نماییـم و گوش به حـرف آن) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(محمد

 ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(خواهند دنیا از ظلم و جور پر شود تا حضرت مهديمی
  .عزیز بیاید، ندهید

  

                                                             
 کنونه: وصیت اصل در -1
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  )خمین 1344 -1361(مظاهري مسلم  شهید 
ایـد؛  که تمام هستی خود را مایۀ این انقالب کرده! درود بر شما، اي ملت عزیز

  .خود را حفظ کنید خواهید راه شهدا را ادامه دهید، وحدتاگر می
  

 )دهدشت 1340 -1365(منصوري مختار  شهید 
این نـور خـدایی را   ، کنم که اوالً امام امتمیهنان خود سفارش میبه تمام هم

ها را خالی نکنید؛ مبادا دشمن در میان شما نفوذ تنها نگذارید و دوماً پشت جبهه
  .کرده و وحدت شما را از بین ببرد

  
  )زرین شهر 1346 -1365(مؤذنی بیستگانی مسعود  شهید 

اولین پیامی که این بنـدة ناقابـل بـا شـما دارد، ایـن اسـت کـه در        ! اي مردم
هاي مـالی  زندگی، وحدت داشته باشید و از دودستگی جلوگیري کنید و از کمک

  .و جانی به جبهه خودداري نکنید
  

  )خمین 1344 -1361(موذنی مهدي  شهید 
شهیدپرور ایران تقاضا دارم که وحدت و یکپـارچگی خـود را   از ملت قهرمان و 

پراکنـان کـه همانـا منافقاننـد،     گوش به حـرف شـایعه   در هر زمان حفظ نموده و
ندهند که آنان دشمنان انقالب بوده و هدفی جز ضربه زدن بـه آن را ندارنـد و از   

و  که همیشه پشت سر امام حرکت کـرده ] خواهممی[این امت همیشه در صحنه 
گاه تنها نگذارند و قدر این نعمت الهی را بدانند که اگـر خـداي نـاکرده    او را هیچ



 

 271      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

  .و عذاب آخرت قرار خواهید گرفت 1]خشم[کفر نعمت کنید، مورد 
  

  )صومعه سرا 1343 -1362(زاده مؤمنمحمدعلی  شهید 
خواهم که وحدت خود را حفــظ کننـد و   و در آخر از مردم شهر مبارزمان می

خواهنـد چیـزي را قبـول کننـد، بـا      نظر به جنـگ کمـک کننـد و اگـر میاز هر 
دهندگان راه شهدا باشید و امام خواهم که ادامهچشم باز قبول کنند و از شما می

امام بود که ما را از تاریکی به روشـنایی هـدایت کـرده     2را همیشه دعا کنید؛ این
  3.است
  

  )اندیمشک 1342 -1362(میردریکوند محمدحسین  شهید 
  .رسانم که وحدت کلمه را حفظ نماییدبه اطالع کلیۀ مردم مسلمان می

  
  )فالورجان 1348 -1365(  میرلوحی یزدآبادياهللا سیدروح شهید 

هاي این انقالب را پر کنید تا دیگر جـایی بـراي   صحنه! اي ملت قهرمان ایران
و از حرکـت آن   4نفوذ دشمن نباشد و نتوانند چـوب الي چـرخ انقـالب بگذارنـد    

تمام مردم وحدت خود را باید حفظ کننـد تـا دشـمنان نتواننـد     . جلوگیري کنند
اخـتالف بیندازنـد و خـدا را همیشـه در نظـر داشـته باشـید و در نمـاز          5بینشان

                                                             
 : (...)وصیت اصل در -1
 که: وصیت اصل در -2
 داده حول: وصیت اصل در -3
 بگذارند انقالب ریز در چرخ نتوانند: تیوص اصل در -4
 بینتان: وصیت اصل در -5
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  .جماعت و جمعه شرکت کنید
  

  )بافق 1346 -1364( زارکوبی میرمحمدي نسیدحسی شهید 
انقالب و مکتب خونین اسـالم برنداریـد؛   دست از ! برادران و خواهران مسلمان

اش به مـا  مکتبی که تکاملی و نورانی است و از جانب خدا به وسیلۀ پیامبر گرامی
پس اتحاد و وحدت و یکپـارچگی خـود را   . باشدرسیده است و راه و رسم انبیا می

  .از تفرقه بپرهیزید که عامل نفاق و جدایی است. حفظ کنید
  

  )تهران 1341 -1365(نقی  میر حسین سید شهید 
دلـم   .نویسـم  براي شما می) 5کربالي (این نامه را در آخرین لحظات عملیات 

اي جمع شده بود و همـواره   خواهد صدایی که در گلوي من همواره چون عقده می
دانـد کـه اآلن کـه دارم     خدا مـی . داد، با فریاد ناله یا گالیه عنوان کنم مرا رنج می
: دانم از کجا شـروع کـنم، آیـا بگـویم     ام؛ نمی کامال منقلب شدهنویسم،  نامه را می

به اسالم فکر کنید؛ به انقالب  فکر کنید یا به وحدت بـین خودتـان؛ ولـی    ! ها بچه
بینم که همۀ شما وفادار بـه انقـالب هسـتید و پشـتیبان انقـالب، امـا نگـران         می

اسـالم ضـربه   کنـون   وحدت شما هستم، وحدت بین مسلمین؛ به خـدا هرچـه تـا   
خورد، همه از تفرقه بوده؛ خدا ان شاء اهللا ریشۀ تفرقه را بین مسلمین بخشـکاند؛  
ببینید شهید مظلوم، دکتر بهشـتی بـه خـاطر ایجـاد وحـدت بـین مسـلمین بـه         
شهادت رسید؛ آقا و موالي ما، حسین به خاطر وحدت کلمه جـان خـویش را بـر    

کند، ما را دعـوت بـه وحـدت     می کف دست نهاد؛ ببینید امام در هر سخنرانی که
در [؛ بنشـینید  ]اسـت [العظیم که خون ما روي جنـازة مـا    علیالکند؛ به واهللا  می
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کنید؛ ببینید کفار چگونه با همۀ تفرقـۀ بـاطنی کـه بـا هـم      ] فکر[وحدت ] مورد
تو را به جـان امـام   . اند دارند، در یک صف باطل علیه ما دست وحدت به هم داده

تان کمر کفار را بشکنید؛ نگاه کنید منـافقین در نفاقشـان بـا هـم     بیایید با وحدت
اید و روي  ؟ این را فراموش نکنید روي خون شهدا ایستاده...وحدت دارند، ولی ما 

ها و روز آخرت از شما سؤال خواهد شـد کـه در ایـن دنیـاي فـانی چـه       جنازة آن
  د؟ای اي براي آخرت خود تهیه کرده توشه
  

  )لنگرود 1345 -1363(سفیدي گل نخستینمهدي  شهید 
مرا حالل کنید؛ چون در زندگی فرزند خـوبی بـراي   ! مادر ارجمندم اي پدر و

دانم که هسـتید؛ وحـدت اسـالمی    ؛ مـی]باشید[شما نبودم؛ با استقامت و صـبور 
  .خود را حفظ کنـید

  
  )اصفهان 1342 -1361(نقیان فشارکی مرتضی  شهید 

از شـما بخـواهم کـه وحـدت     ] این را[فقط ] دانمالزم می! [ملت قهرمان ایران
  این وحـدت اسـت کـه آمریکـا شکسـت      ] با[یکپارچگی خود را حفظ کرده و ] و[

هـا حفاظـت   هـا باشـید و از آن  خواهم که مواظب روحانیتو از شما می. خوردمی
خواهم که دستورات و سخنان امام را گوش کرده و مـو بـه مـو    کنید و از شما می

خواهم که و نمازها را حتماً به موقع و به جماعت بخوانید و از شما می عمل کنید
  .دعا کنید] نیز[را ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان] و[حتماً امام را دعا کنید 
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  )رودبار 1343 -1362(نظرنژاد اسماعیل  شهید 
که همان اسالم است و راه امام خمینـی  ) ع(شما راه امام حسین! پدر و برادرم

ادامه دهید، شما در خط امام خمینی بروید، تا جان دارید از او دفاع کنیـد و  ] را[
نه فقط شما، بلکه تمام ملت ایران باید دست به دست هم دهند و وحـدت کلمـه   

  .را حفظ کنند و دشمنان اسالم را نابود کنند
  

  )همدان 1343 -1365(نظري حسن  شهید 
هـا  ها بروي، در پشـت جبهـه پشـتیبان آن   توانی به جبههاگر نمی! آري، برادر

ها لطمه بزننـد، مگـذار خـون شـهدایمان را     ها به آنها و منافقباش، نگذار احمق
 ؛ها وحدت مسلمین را در هم بریزندافکنیها و نفاقمال کنند، مگذار با توطئهپاي
که اگر وحدت نباشد، اگر یکپارچگی نباشد و اگر رهبري سالم و مکتب سالم  چرا

  .نباشد، هیچ انقالبی به وجود نخواهد آمد و پایدار نخواهد بود
  

  )یاسوج 1345 -1364( پورولیعبدالحسین سید شهید 
فرزندان خودتان را طبق دسـتور دیـن اسـالم تربیـت      1!هایماي عموها و دایی

وار خودتان را حفظ کرده و پسران را اکبرگونه و دختران را زینـب نمایید و وحدت 
  .بار آورید که بتوانند سرافراز باشند

  
  )تهران 1345 -1362(زاده شیران ولیمهدي  شهید 

   سـنگرتان را محکـم   ! بـرادران : یک گفته هـم بـراي بـرادرانم در مدرسـه دارم    
                                                             

 عمویان و داییانم: در اصل وصیت -1
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شما رخنه کننـد و آن وحـدت و   دارید و نگذارید دشمنان اسالم و منافقان در نگه
و یـک هـدف   ] باشـید [یکپارچگی شما عزیزان را از بین ببرند، همیشه هماهنگ 

  .داشته باشید
  

 )جرقویه 1344 -1362(وندایی محمدحسن  شهید 
بـه هـوش باشـید کـه     ] و[همیشه بیدار و حاضر در صحنه ! اهللا اي امت حزب

که شما عزیزان را به انحرافات خواهند ها در کمین هستند و هر لحظه میشیطان
به اهللا و با نیروي الیـزال الهـی    لبکشند و بر شماست که به وحدت خود و با اتکا

سرایان را چنان بر جاي خود بنشانید که تا ابد از جاي خـود  گویان و یاوهاین یاوه
  .بلند نشوند

  
  )قوچان 1346 -1363(هاشمی محمدحسین  شهید 

] بایـد [گیرنـد،  تازه آرام آرام دارنـد وحـدت مـی    تمام روستاییان همچنین که
   همیشه وحدت داشـته باشـند تـا اینکـه در کارهایشـان موفـق و پیـروز باشـند و         

گونه از همدیگر متفرق نشوند و گول شـیطان را نخورنـد و بـه امیـد زیـارت      هیچ
  .کربال

بـه  هاي قرآن شرکت کنند، همانا که تا در دعاهاي کمیل، توسل و در دوره... 
حال شرکت کرده، ولی با جمعیت کمتر و امیدوارم که جمعیت همیشه دست بـه  

همۀ کارها، پـیش از  ] موفقیت در[دست هم دهند و نداي وحدت سر بدهند و تا 
  .پیش، به پیش بروند
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  )همدان 1327 -1361(اي هزاوه دسیدجوا شهید 
  طــور کــه امــام خمینــی تفرقــه و جــدایی بپرهیزیــد و همــان 1از !اي بــرادران

تا زمانی که وحدت داشته باشید، هیچ قدرتی شـما را از  . حفظ وحدت: اندفرموده
  .هم جدا نخواهد کرد

  
  )اصفهان 1336 -1360(هاللی رسول  شهید 

طور که انقالب را حفـظ کردیـد،   همان! ... اي مردم مسلمان و اي امت انقالبی
داشـته باشـید تـا در انقـالب بـاقی      با وحدت و پیروي از امام، در صـحنه حضـور   

  .بمانید
  

  )سمنان 1347 -1362( همتی العابدین زین شهید 
ها دست به دست هم داده تا ایـن انقـالب را   امروز که تمامی ابرقدرت! عزیزانم

ها، فقط انسجام و وحدت کامل و توکل با آن] ه[بلشکست دهند، وظیفۀ ما در مقا
چـرا کـه همـین     ؛فرمانبرداري کامل از رهبري امام استو یاري خواستن از اهللا و 

بخش را به ما هدیه کرد و ما را از امام بود که پس از امامان، بار دیگر اسالم نجات
  .ها آوردها به هستیها و از نیستیها به پاکیپستی
  

  )تبریز 1341 -1361( همکار یونس شهید 
از دســتورات اسـالم اطاعـت کنیـد و وحــدت     !اي بـرادران و خـواهران دینـی   
  .گاه باشید که بین شما تفرقه نیفتدآخودتان را حفظ نمایید و همیشه 

                                                             
 از دست: در اصل وصیت 1-
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  )جهرم 1333 -1364(هنرور  سعبا شهید 
شــما را ! ... اهللا اي پـدر و مــادر گرامـی، اي دوســتان عزیـز و اي ملــت حـزب    

خمینـی و حفـظ    کنم به تقواي الهی در همۀ ابعـاد و اطاعـت از امـام   سفارش می
  .وحدت
  

  )بجنورد 1343 -1360( یزدانی نظرعلی شهید 
 هاي مستضعف و مسلمان جهان از این دین مبین اسالم پیـروي باید این ملت

برادري داشته باشند تا بتواننـد   ]و[ و دست وحدت به هم بدهند و اخوت ]کنند[
زنـدگی دنیـوي و    ،اسـالم  ۀدست ابرجنایتکاران جهانی را قطـع کـرده و در سـای   

  .اخروي را بر خود حالل کنند و راحت باشند
  

  )همدان 1323 -1365(یعقوبی حسن  شهید 
هاي امام عزیز را به عنوان چراغی پرنور در از همۀ شما خواهان هستم که پیام

جامعه، آویزة گوش قرار دهید و بدانید که خیر و سعادت دنیـا و آخـرت شـما در    
اي پرقـدرت برعلیـه   وحدت را نیز به عنوان اسلحه. باشیداین است که مطیع امام 

  .کفر و نفاق در دست داشته باشید
  

 )گرگان 1328 -1361(وسفی ی شعبان شهید 
وحدت کلمه را حفظ کنید و در هر کاري ابتدا وحـدت الزم  ! هموطن قهرمان

صفوف خودتـان را  . هایتان را به یکدیگر گره کنیدبراي پیروزي نهایی دست. است
گران و منحرفین نتوانند بین شما رخنـه کننـد و موجـب    تر کنید تا اخاللفشرده
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  .گمراهی و نگرانی و وحشت در بین شما گردند
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   در دعاي شهیدان وحدت: مشفصل ش   

  
  )شیراز 1346 -1362(عبداهللا  آقاجانمحمدرضا  شهید 

و ) اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   ل عجـ (از خداوند متعال، تعجیل در فرج آقا امام زمان
حضرت امام خمینی و عظمـت بـراي   ، سالمتی و طول عمر براي رهبر بزرگوارمان

اسالم عزیز و پیروزي براي رزمندگان اسالم و شفا بـراي مجـروحین و معلـولین و    
اسـالم و صـبر بـراي    ] ي[آزادي براي اسیران اسالم و اجر و پـاداش بـراي شـهدا    

الم و نـابودي بـراي دشـمنان اسـالم و بـاز شـدن راه       اسـ ] ي[هاي شهدا خانواده
اران بـه اسـالم   زو سالمتی و توفیق براي همۀ خـدمتگ  )لیه السالمع(کربالي حسین
  .همیشگی براي تمام مسلمانان جهان خواهانم 1عزیز و وحدت

   

                                                             
 و: وصیت اصل در -1
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  )تهران 1339-1361(اکبرزاده شوقی محمدحسین  شهید 
کـن و بـا   قلوب ملت اسالم را به هم پیوند ده، وحدتشان را اسـتوار  ! پروردگارا

هـا را همـواره در   جانشین کردن صفات نیکو و حمیده به جاي صـفات رذیلـه، آن  
  .مقابل اشرار و مستبدین موفق و مؤید بدار

  
  )تهران 1345 -1361( امامی علی سیدشهید  

بـراي از بـین بـردن دشـمنانش      شکر خداي را که بر ما منت گذاشت و مـا را 
افـراد از هـم بـاز     انتخاب کرد و شکر خداي را که ایـن جنـگ پـیش آمـد تـا اوالً     

معنی صبر  اهللا بیشتر شود و ثالثاً آمادگی و وحدت امت حزب شناخته شوند، ثانیاً
  .براي خداوند را به ما بفهماند

  
  )سنقر 1339 -1360(خانی  امیر اهللا شمس شهید 

کـه روز بـه روز   ] کـنم آرزو مـی ! [به پـا خواسـتۀ قهرمـان ایـران    شما اي امت 
داند که بـا ریخـتن خـون      تر باد و دشمن نمی ایمانتان قویتر و وحدتتان مستحکم

شـود و بـراي اسـالم ایـن      اش بیشـتر مـی   این عزیزان، درخت اسالم سبزتر و ثمره
  .ها کم استخون
 

  )ممسنی 1340 -1366(انصاري محمدنبی  شهید 
دشـمنان اسـالم   . اي براي ما بفرستدهندهخود یاور و نجات! پروردگارا! خدایا

بـراي حکومـت کـردن بـر مـردم از هـیچ       ] و[ها براي چپاول و غارت کردن انسان



 

 281      »دفتر چهارم«دت وحـــــ

 

 1، بـه بنـد کشـیدن   ...ورزند؛ در لبنان، فلسـطین، افغانسـتان و   خیانتی دریغ نمی
کـاران صـورت گرفتـه و    جنایتابر  سیاهان آفریقا و سایر ملل جهان به دست این 

با توجه به اینکـه هـر روز عاشـورا و هـر     ] که[گیرد؛ این وظیفۀ مسلمین است می
در سایۀ اسالم حفظ کنند و بـر دشـمنان   ] را[سرزمین کربالست، وحدت خویش 

داوند به عهدة همگان گذاشته اسـت  است که خ] اي[اسالم بتازند که این وظیفه 
  .»کلکم راع و کلکم مسئول«

  
  )نیشابور 1344 -1361(برزنونی محمدحسین  شهید 

شـما صـبر و اسـتقامت و     ۀاز خداوند متعـال بـراي همـ    ! ...برادران و خواهران
نمایم و از خداونـد ناصـر، طلـب    پشتکار و وحـدت در حرف و عمل مسـئلت مـی

  .یاري براي شما و پیروزي اسالم و مسلمین را خواستارم
  

  )دهدشت 1344 -1363( )تدوسحجت(پیله  محمدحسینشهید  
اسالم در حال حاضر با نصر الهی و آن انعام بیکـران کـه بـه    ! اي خداي بزرگ

بـا توکـل بـر تـو     ] پیـروز گشـته اسـت و   [الشأن این امت دادي یعنی رهبر عظیم
گونـه سـالح مـدرن    هـیچ  انـد و از  ایستاده] یعنی دشمنان[ها قاطعانه در برابر آن

تو این وحـدت  ]! یا[خدا. 3ه جز قدرت تو نخواهد هراسیدو از هیچ قدرتی ب 2عظیم
حفـظ و روح   4اسالم را] ي[ها بیشتر و علماو محبت و اخوت و سعادت را بین آن
                                                             

 کشند: وصیت اصل در -1
 عظیمی: وصیت اصل در -2
 دیحراس: تیوص اصل در -3
 و: وصیت اصل در -4
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مصون و محفوظ بدار تا بتوانند با خدمت بیشتري  1خمینی را براي این امت، خدا
  ...تا آخرین لحظات عمر شریفشان از خط تو حقاظت نماید 

  
  )تهران 1341 -1365(حسنی مسعود  شهید 

اي براي گفتن ندارم و ان شاء اهللا خداوند بـزرگ  کلمه! باري پدر و مادر عزیزم
راه  2تـرین به شما صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید و براي من ایـن شـیرین  

و ان شاء اهللا که کارهایتان بـراي رضـاي خـدا باشـد و ان     ] که انتخاب کردم[بود 
بـه نمـاز    4)لیـه السـالم  ع(عبداهللا الحسـین شود که شما در صحن ابا 3شاء اهللا روزي

  . ایستاده و نماز وحدت را هم در قدس بخوانید
  

  )نی ریز 1335 -1361(خازن محمدرضا  شهید 
و آلـش درود و رحمـت فرسـت و     )اهللا علیه و آله و سلملی ص(بر محمد! پروردگارا

مرزهاي مسلمانان را بـه عـزت و جـالل خـودت از شـر و فتنـۀ دشـمنان اسـالم         
سپاهیان اسالم را که به صیانت و حفاظت از کشورهاي اسالم همت . محفوظ بدار

عـدة سـپاهیان سـرحدات مسـلمان را     ! الها. اند، با توان خودت یاري فرماگماشته
. د و سالح آنان را مجهز و جوانب لشکرگاهشان را از خیانت دشمن حفظ فرمـا زیا
به سپاهیان اسالم انـس و  . هاي پاسداران اسالم را با هم جمع و هماهنگ سازدل

تو خود تدبیرگر امرشـان  ! اي خدا. الفت و اتحاد و اتفاق و وحدت روحی عطا فرما
                                                             

 است: وصیت اصل در -1
 ترشیرین: وصیت اصل در -2
 روي: وصیت اصل در -3
 عبدالحسین ابا: وصیت اصل در -4
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ی عطا فرما و به پیروزي یاریشان پی بدون سختدرها را پیباش و قوت و روزي آن
کن و به این رزمندگان استقامت و پایـداري در برابـر دشـمن و فکـر و تـدبیر در      

  .مقابل جبهۀ خصم عطا فرما
  

  )خوي 1345 -1362(ذاکري میرحسین  شهید 
خواهیم که به امام ما و روح ما در جماران، طول عمـر و  از درگاهت می! خدایا

روح شهداي مـا را شـاد و راهشـان را مسـتدام     ! خدایا .سالمت جسم عنایت بفرما
وحـدت امـت اسـالمی    ! خـدایا . بدار و به بازماندگانشان صبر و بردباري عطا بفرما

  .ایران را بیشتر بفرما
  

  )خمینی شهر 1348 -1362(رضایی آدربانی مصطفی  شهید 
خـوب   ۀبه من و دیگر همرزمـان باوفـایم صـبر و اسـتقامت و اندیشـ     ! بارالهی

خوب مردن و درسعادت زنـدگی نمـودن و بـا سـعادت ابـدي مـردن را        زیستن و
ب امـام  ئولی فقیه و نا به امام امتم، قلبم، روحم، عمق جانم،! بارالهی. عنایت بفرما

، فرمانده کل قـوا و عـارف زمـان و شـیر ژیـان و      ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمانم
سالک حق، طول عمر همراه با تندرستی و سالمتی کامل، همچون خورشید  ةبند

به تمـامی امـت شـهیدپرورم صـبر و     ! ربا! خدایا. پرنور، تا انقالب مهدي عطا بفرما
  !آمین یا رب العالمین. اجر و وحدت و یگانگی بیشتري عنایت بفرما

  
  )اهواز 1338 -1364(شالباف محمدزمان  شهید 

بدان امید و آرزو که با وحدت همیشگی خویش بر مشکالت داخلی فائق و بـر  
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دشمنان خارجی غالب باشید و به رهبري امام خمینی، پرچم اسالم را در سراسـر  
  .کرة خاکی به اهتزاز درآورید

  
  )تهران 1339 -1359(پور شرفیمسعود  شهید 

او و  دهـم کـه خـدا یکـی اسـت و محمـد، بنـده و رسـول        نخست شهادت می
خمینی، پیرو محمد است و این جنگ حق و باطل است و ایران قصـد تجـاوز بـه    

به امید وحدت مسلمانان جهان در پنـاه امـام   . ملت مسلمان عراق را نداشته است
  .)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

 

  )مراغه 1335 -1359(صادقی مرتضی  شهید 
را در پیروي از احکام عالیـۀ  در خاتمه، وحدت و یگانگی همۀ مسلمانان جهان 

  .قرآن از خداوند متعال خواستارم
  

  )تهران 1339 -1362(یار عشقمحمدرضا  شهید 
اسالم مکتب پر از علم و دانش است و انسان باید خود را وقف خداوند کنـد و  
آزاد شود که به راه خداوند قدم گذارد؛ آزادي براي هر انسانی کـه در جسـتجوي   

دین بزرگ اسالم وحدت را . خدا و دین مبین اسالم است حقیقت است و حقیقت
کند؛ چون وحدت برادر با برادر، خواهر با خواهر، ملت با ملت و دیـن  تر میمحکم

آورد و به ما کمک معنـوي و راه صـحیح نزدیـک شـدن بـه      با دین را به وجود می
  .برسیمان شاء اهللا به وحدتی اسالمی یا الهی . دهدحقیقت زندگی ایشان می
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  )تهران 1337 -1360(غالمی محمدرضا  هیدش 
وقت ضعیفان هیچ . از خداوند متعال وحدت تمام مسلمین جهان را خواستارم

  .و یتیمان و مستضعفین جامعه را فراموش نکنید
  

  )بیرجند 1341 -1365(قاینی محمود  شهید 
شـما   هـا عـاجزم، فقـط از   هایی دارم کـه از گفـتن آن  حرف! پدر و مادر عزیزم

دانم که چقدر رنج و مشقت کشیدید تا مرا طلب بخشش و حاللیت دارم؛ زیرا می
      به این سن رسـاندید، ولـی چـه کـنم کـه امـروز اسـالم احتیـاج بـه فـداکاري و           

وحـدت و  . نثاري دارد و باید کسانی مثل من برونـد و اسـالم را یـاري کننـد    جان
  .هانمهمبستگی هرچه بیشتر مردم را از خداوند خوا

 

  )یزد 1342 -1361(کالنتري سرچشمه محمود شهید  
شهادتم را در راه خودت که شهادت در راه اسالم و قرآن و کتب اسـت  ! خدایا

  !آمین. و خاري در چشم دشمنان، بپذیر
طور که راهم را گفتم، هدفم هم جـز اهللا و حفـظ اسـالم و بـراي حفـظ      همان

دیگري نیست و براي حفظ اسـالم  جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی چیز 
باید به والیت فقیه اعتقاد داشته و پشتیبان آن باشیم و این هدف را آگاهانـه و از  

هـا  روي شناخت قلبی انتخاب کردم و این راه را بهترین سعادت براي همۀ انسـان 
] شـناختم [) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ساز ظهور امام زمانو این حکومت را زمینه

تـر  میدوارم با وحدت تمام مسلمین، زمینـه را بـراي حضـور آن حضـرت آمـاده     و ا
  .سازیم
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  )بردسکن 1343 -1362( مرتضويمحمود  شهید 
از خداوند متعال براي همۀ شما صبر و استقامت و پشتکار، وحدت در حرف و 

نمایم، طلب آمرزش براي شـما و پیـروزي اسـالم و مسـلمین را     عمل مسئلت می
  .1خواستارم

  
  )کرج 1337 -1361(معصومی محمدعلی  شهید 

توانـد همیشـه بـه یـاد     بهترین وسیله و مستمسک که انسان به وسیلۀ آن می
اگـر  ... . خدا باشد و خود را گم نکند و از فطرت پاك خود منحرف نشود، دعاست

تـر  ما این راه را پیش بگیریم امید است که خداوند وحـدت بینمـان را مسـتحکم   
گرداند تا دیگر دشمن نتواند در درون مـا نفـوذ    2نظم را نصیبمان نماید و تقوي و

هاي بین ما، تفرقه و دشمنی را حاکم گردانـد و بـا ایـن    کند و با استفاده از فاصله
مــان، دوسـتانمان را آن طـور کــه هسـتند، بشناســیم و    وحدتــمان و یکپـارچگی  

  .دشمنانمان را نیز
  

  )تهران 1337 -1361(زاده هاديمحمدعلی  شهید 
هاست، تـا  امام را که نشانۀ نیروي متمرکز ملت در یک جا و وحدت آن! خدایا

  .ظهور حضرت مهدي سالمت بدار
   

                                                             
 خواستاریم: وصیت اصل در -1
 نسیبمان: وصیت اصل در -2
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  )تهران 1331 -1368(هاشمی سیاوشانی مصطفی  شهید 
حـق علیـه باطـل هسـتم،      ۀاکنون که با یاري پروردگـار مهربـانم عـازم جبهـ    

ناچیز لطف فرمود و ایـن سـعادت را   کنم که به حقیر پروردگار مهربانم را شکر می
عطا کرد تا بتوانم قدمی نـاچیز در راه او و حفـظ دیـن او بـردارم و از پروردگـارم      

لشـگریان اسـالم را بـر لشـگریان      ۀکنم که یاریم کند و همعاجزانه درخواست می
خـواهم  کفر پیروز گرداند و شهادت در راه خودش را نصیب ما گردانـد و از او مـی  

پـاك و   ة، این بند) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب بحق امام زمانئاین نا ا،که امام م
مخلص خود، این سپاه مسلمین و مستضعفین جهان، این عامل وحدت و تحـرك  

دیـن خـدا و ایـن عزیـز      ةکنندگذار جمهوري اسالمی در ایران و این زندهبنیان ما،
ل اهللا عجـ (کفار و دشمنان دین را تا انقالب مهدي ةمؤمنین و این خوارکنند ةکنند

  .دارد براي ما و مسلمین جهان نگه) تعالی فرجه الشریف
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