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                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .این مجموعه ترسیم نماید
پور و ملیحه وفـا  هاي مستمر خواهران زهرا ملکدر پایان الزم است از تالش

  .اند؛ قدردانی نماییماز این مجموعه کوشیده ششمکه در تدوین دفتر  مقدم
  

  نشر شاهد
  1390 شهریور
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                                                                     پیشگفتار    
  

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

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

کـه   از آنجـا  . روزمرة زندگی، دین خود را نسبت به این عشـاق پاکبـاز ادا نمـاییم   
هاي شهدا حاوي مطالـب ارزشـمندي از مسـائل اعتقـادي، اجتمـاعی،       نامه وصیت
دارد این اسـناد تـاریخی از نظـر موضـوعات     باشد، ضرورت  ی و فرهنگی میسیاس

تا نسل حاضر با مطالعه و عمل به آن، فاصله زمانی  مورد نیاز جامعه بررسی شوند
هـاي   کمرنـگ شـدن ارزش   را به حداقل برساند و مانعخود با دوران دفاع مقدس 

  .گردد واالي آن دوران
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هـاي   نامـه  بر این بـوده اسـت کـه وصـیت     در دفتري که پیش رو دارید، تالش
   .، مورد بررسی دقیق قرار گیرند»دتوح«شهدا با موضوع 

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

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

  .مندي را به دیگران نیز منتقل سازدروح عزت ي وناپذیرزشتا درس سا
در این  و. عظمت اسالمی است اي از عزت وشاخهاتحاد و همبستگی حقیقی؛ 

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

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

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

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

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

  
                                                             

  2 ح ،14 ص ،1 امالی مفید؛ ج -1
  200 ، ص1 کافی؛ ج -2
 



 

  11       »دفتر ششم«دت وح
 

و  »ذلـت نفـس  «ها و گناهان تبهکاريها، ریشۀ همۀ زشتیدر بینش اسالمی، 
  .اسالمی، ایجاد وفاق و انسجام گروهی است ترین راه اصالح این امور در جامعۀبه

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

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

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

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

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

و البتـه گنـاهی   . آیـد مـی ترین گناهان بـه شـمار   گها و تضعیف آن از بزرپاداش
  .نابخشودنی است

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

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

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

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

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

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

  .روند انقالب و حاکمیت و مردم است
دشمن، نقطۀ ضـعف خـودش و نقطـۀ قـوت شـما را هـم       «: فرمایندایشان می

نقطـۀ قـوت شـما ایمـان و ایثـار و دل دادن بـه مجاهـدت و همچنـین         . فهمیده
نقطۀ ضعف او ایـن اسـت کـه در مقابـل     . همبستگى و همدلىِ شماها با هم است

ابزار نظامى فایده و پیشرفتى نـدارد؛ ایـن   . هیچ ابزارى نداردنیروى ملى یک ملت 
دشمن در صدد است این مقاومت را در هم بشکند؛ در صـددا    .داند را دشمن مى

ست این ایمان را تضعیف کند؛ در صدد است همبستگى ملى و همدلى را از بـین  
اومت و وحدت دادن به بیگانه و رهاکردن ایمان و مق  اگر دیدید کسى از دل. ببرد

   ١».زند؛ چه بداند، چه نداند زند، بدانید از زبان دشمن دارد حرف مى حرف مى
ایـن نکتـه را آشـکار     انسـجام؛  نگرشی عمیق و منصفانه در باب همبسـتگی و 

محسـوب       پیوسـتگی هـاي  اشتن آگـاهی و بصـیرت یکـی از الزمـه    که د سازدمی
 بت به یک مسأله و اندیشـۀ صحیح نسداشتن بصیرت و شناخت عمیق و  .شودمی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .گاه روز مرگ باورهاستراشیبی تردید افتاده باشیم که آنروزي در س
 اينیروهاي نهادینـه  وها ظرفیت ها،داراي قابلیت استعداد، ملتی با ملت ایران،

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

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

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

  .به دست منجی عالم بسپارند امیدشان به روزي است که پرچم اسالم را
   سعیده اصغري آذر
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  درآمد   
 
آثار و اسناد مربوط به شهدا و ایثارگران بـه مثابـه حافظـه تـاریخی و میـراث      

هـا  مکتوب انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس است و گردآوري، حفظ و نشر آن
  . باشدرسالتی است که بر عهده نسل کنونی می

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

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

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

  .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

  .هایی حول محور موضوعات مختلف تعریف شده استموجود 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  از تعیین محدوده وصایا در خصوص هر کلیدواژه اصـلی و کلیـدواژه  پس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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      با توجه به وجود قلم
نامـه بـه   شوند، گاه در اثنـاي مـتن وصـیت   منجر به آسیب دیدن اصل وصیت می

داند بـا  کارشناس محترم خود را موظف می. خوریمنامفهوم برمیکلماتی ناخوانا و 
جـایگزین  []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     
* ت عدم وجود جایگزین قطعی براي کلمـه ناخوانـا، قسـمت مـوردنظر بـا عالمـ      
  .مشخص شدده و در پاورقی به ناخوانا بودن کلمه در اصل وصیت اشاره کند

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

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

  .شودگردآوري می -نامه استوالدت و متن گزیده وصیت
ها، پیش از ایـن سـه دفتـر بـا عنـاوین      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  53000، از بین »، تفرقه، فتنه و نفاقهمبستگی، اتحاد
نامه به ایـن مهـم اشـاره شـده     هزار وصیت20000در بیش از  -شهداي کل کشور

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

دفتر بـه موضـوع    1، »انسجام و همبستگی«دفتر به موضوع  1، »وحدت«موضوع 
پرهیز از فتنه «موضوع دفتر به  1و » پرهیز از تفرقه«دفتر به موضوع  1، »اتحاد«

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

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

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

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

  
  و ایثارگران واحد انتشار آثار و اسناد شهدا
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  انسجام و همبستگی :فصل اول  

   والیت فقیه سارسایه در

  
  )قم 1344 -1362(  احمدي اهللاحشمتشهید  

 ةو بنـد چنـد حقیـر   هر مهم است، ۀدو توصی پیامی به ملت قهرمان دارم و آن
بـه  را ندارم که به شما ملت غیـور ایـران پیـام بـدهم،      کوچک خداوند، قابلیت آن

اول اینکـه   :کنم بـه ایـن دو توصـیه توجـه کنیـد      عنوان تذکر از شما خواهش می
دانید، انقـالب مـا فقـط و فقـط بـه خـاطر یـاري اهللا و وجـود          طوري که میهمان

. اکنون روي پاي خود ایستاده اسـت  قدرمان به پیروزي رسیده و هم رهبري عالی
اید، از این بـه بعـد نیـز     بري بودهخواهم که اگر تا به حال یار و یاور ره از شما می
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  .این یاري و همبستگی را ادامه دهید
زیرا یکـی   ؛گاه از والیت فقیه و روحانیت دست برندارید چدوم اینکه هی ۀتوصی

فقیه و روحانیت اصـیل بـوده و     از عوامل پیروزي انقالب اسالم و مسلمین، والیت
  .باشد می

  
  )شهر خمینی 1340 -1361(اسحاقیان درچه محمدکاظم هید ش 

بیشـتر و   ]چـه [خـواهم کـه هـر   ران مـی من از این ملت غیور و شـهیدپرور ایـ  
تر، پیوند همبستگی خـود را بـا امـام امـت، خمینـی عزیـز و همچنـین بـا          مصمم

  .تر کنندیکدیگر مستحکم

  
  )تهران 1351 -1367(اسدي درباغی محمد شهید  

نگذاریـد؛ رهبـري کـه وجـودش     هرگـز امـام را تنهـا    ! اي پویندگان راه اسالم
اي .باشـد  یي امت اسالمی و مستضعفین جهان مـ بخش و فوزي عظیم برا انسجام

زده و خـواهم کـه فریـب منـافقین و روشـنفکران غـرب      از شما می! مردم مسلمان
زده را نخورید و حامی روحانیون مبارز و همیشه در صحنه باشید و در آخـر  شرق

  .»امام را دعا کنید«
  

  )تهران 1337 -1360(اسکندري عبداهللا شهید  
هرگز امام را تنها مگذارید؛ رهبـري  ! اي امت مسلمان، اي پویندگان راه اسالم

   که وجودش انسجام بخش اسـالم و تـوده عظـیم اسـالمی و مستضـعفین جهـان       
  .باشدمی
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  )اقلید 1342 -1366(اسالمی اهللا حبیبشهید  

اطاعـت امـر رهبـر را از اهـم     ! شـنوید عزیزانم، اي کسانی که وصیت مـرا مـی  
هـاي حضـرت امـام و بـا پشـتیبانی از امـام       رهبري ۀوظایف خود بدانید و در سای

رهبر در شهرمان، بر اتحاد و انسجام خود بیفزایید کـه در   ةمحترم و نمایند ۀجمع
اتحاد، هیچ قدرتی یاراي مقابله با شما را نداشته و بـاالتر اینکـه خداونـد بـا      ۀسای

  .ت استجماع
  

  )قم 1342 -1362(اشعري حسین  غالمشهید   
هایمان از مرزهاي کشـورمان  فراموش نکنید که ما با خون! اي امت شهیدپرور

چه زیادتر، خط امام خمینی هر کنیم و شما در پشت جبهه با همبستگییدفاع م
چنین با خون سـرخ خـویش علیـه     ما این. و نهادهاي انقالبی را نیرومندتر سازید

هـا و افشـاگر   آور خـون و شما همچون زینب، پیـام  1استکبار جهانی به پا خاستیم
  .هاي وابسته به شرق و غرب باشیدمهره
  

  )شهر خمینی 1344 -1363( یلهراسب بهمنشهید  
در آخر عبادات، دسـت بـه   : خواهمهایی که به سخنانم اعتماد دارند، میاز آن

را از  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(مهديسوي خداي خویش دراز کنند و فرج امام 
هـا بـه امـام امـت، نائـب االمـام، روح اهللا       ایزد منان بخواهنـد و سـپس دعـاي آن   

و حاال در نظرتان مجسم است کـه منسـجم هسـتید؟    ...  الموسوي الخمینی باشد
                                                             

 میخواست پا به: تیوص اصل در -1
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پرسید کـه عامـل منسـجم بـودن شـماها چیسـت؟ آري، عامـل        چرا از خود نمی
  .باشدنماي اسالم، رهبر عزیزمان میتمام ۀو آیین انسجام، پیر جماران

  
  )شیراز 1345 -1367(نشین بهاهللا عزتشهید  

بخـش اسـالم    قدر این رهبر را بدانید که وجودش انسجام! ملت مسلمان ایران
باشـد؛ رهبـري کـه پیـام و     عظیم امت اسالمی و مستضـعفین جهـان مـی    ةو تود

اهللا  اي امـت حـزب  . یابداجتماع جریان میکالمش مانند خونی است که در پیکر 
  .هرگز فریب منافقین را نخورید و روحانیت مبارز را حامی باشید! ایران
  

  )تهران 1329 -1361( بیکتن علیشهید  
طور که جنـگ مـا تنهـا بـا     همان. شما مردم خیال نکنید که جنگ تمام شده

رویـم کـه    یآنجا پیش م ما تا. عراق نبوده، پس با سرنگونی صدام کافر تمام نشده
قدر این جنـگ و ایـن مبـارزات را ادامـه     حتی یک جنایتکار هم باقی نماند و این

ل اهللا تعـالی  عجـ (اش، مهدي موعوددهیم تا این انقالب را به دست صاحب اصلیمی
انسجام خودشان را  تحویل بدهیم و یک شرط اساسی دارد که ملت، )فرجه الشـریف 

  .1و دنبال روحانیت باشندحفظ کرده و دنبال رهبر 
  

  )تهران 1342 -1361(پوازي د وداوشهید  
دانید که این اسالم خود می! مادرم، خواهرم و برادرم و اي پویندگان راه اسالم

در تبلیغ آن بکوشید بـا عمـل و رفتـار    . شودها میاست که موجب سعادت انسان
                                                             

 نکنند رها را تیروحان دنبال و رهبر دنبال: تیوص اصل در -1



 

  23       »دفتر ششم«دت وح
 

هرگز امـام  ! راه اسالم هستید ة، برادرم و اي کسانی که پویندمادرم، خواهرم. خود
انسجام بخـش اسـت؛ رهبـري کـه کالمـش       را تنها نگذارید؛ رهبري که وجودش

  .مانند خونی است که در پیکر اجتماع جریان دارد
  )شهر خمینی 1345 -1361(ترکیان والشانی مسیح شهید  

 توانید، چـه می تا. ال خود نثار این انقالب کنیداز جان و م! اي امت شهیدپرور
ها بفرستید تا برادران رزمنده شما بر علیـه کفـر    نیرو و چه مال و جنس، به جبهه

. خدمت کنیـد . همت کنید. ما در برابر خدا مسئولیم ۀهم بجنگند و اگر دیر شود،
پیروزي از آن شماست و چون هدف، خداست متکی به خدا باشید و بـه ریسـمان   

و انســجام و وحــدت و شــعور انقالبــی خــود را بــا تکیــه بــه  1خــدا چنــگ بزنیــد
  .رهنمودهاي والیت فقیه حفظ کنید

  
  )تهران 1333 -1361(محمد جوادي  محمدعلی حاجشهید  

به شـما  ] که باید[چند مطلبی است ...  !اما برادران و خواهران انجمن اسالمی
ه بـیش از پـیش   اتحاد و انسجام خود را بـر محـور والیـت فقیـ     -1: عزیزان بگویم

اي باشـد،   زیرا اگر در درون شما خداي ناکرده اختالف سـلیقه  ؛تر نماییدمستحکم
خودسـازي خـود    -2.را بیش از پیش بزرگ جلوه خواهند داد دشمنان انقالب آن

امکان ایستادگی کنید و از هیچ  را در اولویت قرار دهید و در برابر ناحق تا سرحد
  .تهدیدي نهراسید

  
  )آباد نجف 1346 -1365(اللهی حبیباصغر شهید  

                                                             
 103 هیآ؛ عمران آل سوره ؛»التفرقوا و عاًیجم اهللا بحبل واعتصموا« به اشاره -1
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دعایمان این باشد که خدا امام عزیزمان را حفظ کند و به ایشان، طـول عمـر   
عنایــت فرمایــد و بــه مــا توفیــق دهــد کــه از ایــن امــام اطاعــت کامــل کنــیم و  

اجرا بگـذاریم و    ۀو به مو به مرحلبخش امام امت را مرهنمودهاي انقالبی و رهایی
 ةبخش اسـالم و قـو   ا تنها مگذارید؛ رهبري که وجودش انسجامهرگز رهبر خود ر

  .باشد عظیمی از امت اسالمی و مستضعفین جهان می
  

  )فیروزآباد 1344 -1365(حدادي اهللا عزتشهید  
بیایید تا با خط امام باشیم و جـز خـط امـام،    ...  !اهللا برادران و خواهران حزب

پیـروي از خـدا و فـرامین اسـالم و      هیچ خطی را نپذیریم که پیروي از خط امام،
 این اطاعت، وحدت و همبسـتگی  ۀالزم .است )لی اهللا علیه و آله و سلمص(پیامبر اکرم

دسـتورات اسـالمی و دوري از    ]از[اقشار مسلمین است، پیروي جزء به جزء  ۀکلی
 1ترك کردن واجبات و انجام دادن مستحبات ]دوري از[گناه و معصیت و نفاق و 

  .است
 

  )اردکان 1346 -1361( عقدا حسینی دسیدمحمشهید  
پرور که پیامم به شما این است که امـام را رهـا نکنیـد و     مردم شهید سالم بر

هـا را خـالی    جبهـه ! تر کنید و اي بـرادران همبستگی خود را با والیت فقیه محکم
  .دنگذارید و همیشه گوش به فرمان امام امت باشید و از او اطاعت کنی

  
  )شوشتر 1339 -1361(داروییان منصور شهید  

                                                             
 امام مستحبات: تیوص اصل در -1
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کنـد،   یی که ظالمی بر روي زمین حکومت مـ ما وظیفه داریم تا موقع! برادران
در راه برقـراري  ] بوده و[ جهاد ةرا بر زمین نگذاریم و همیشه آمادگرممان  ۀاسلح

بـدون وجـود رهبـري کـه      ،1نظام قرآن و حکومت اهللا مبارزه کنیم و ایـن مبـارزه  
بر هواهاي نفسانی و شـیطانی غالـب    کامالً 2و] است[مسائل اسالمیمتخصص در 
پـس بیـاییم   . پذیر نیسـت امکان ،، اطاعت از وي را بر ما واجب کرده3شده و قرآن

گونه تکبر فکري و عملی، همه با هم مانند پروانه با اتحاد و همبستگی، بدون هیچ
جـدا   ]ایـن دو [اگـر  باشـیم کـه   ) امـام و والیـت  (به دور این شمع همیشه روشن 

جدایی ما، همانا عدم و نابودي ماسـت و اگـر ایـن انقـالب الهـی شکسـت        ،شدند
شـهدا مـا مسـئولیم و بایـد در      ۀرگ و در مقابـل کلیـ  بخورد، در مقابل خداوند بز
  .فرداي قیامت جوابگو باشیم

  
  )تبریز 1346 -1365(لی  هومحمد دشهید  

چراغ راه است که تا زمانی که بـه   ۀراي مردم به منزلوالیت فقیه ب! امت مبارز
 اتحـاد و انسـجام  ...  شـود العبور آسان میپردازد، گذر از معابر صعب نورافشانی می
یک  ناپذیر که هیچ مانند سدي است نفوذ 4رهبري حفظ کنید که ۀخود را در سای

ولـی در تفرقـه و جـدایی، احتمـال     . ها قادر به از هم پاشیدن آن نیسـت از سالح
  .هر کاري از سوي دشمن بعید نیستانجام 
  

                                                             
 را مبارزه نیا: تیوص اصل در -1
 که: تیوص اصل در -2
 را قرآن: تیوص اصل در -3
 و :تیوص اصل در -4
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  )فردوس 1336 -1365(رادمرد رضا  غالمشهید  
پشتیبان والیت فقیه و روحانیت متعهد و ...  کنم اهللا سفارش می به امت حزب

توانـد هـادي امـت اسـالمی      مکتبی و مبارز باشند که تنها روحانیت است که مـی 
شـکن جمعـه و جماعـات    دشمندر نمازهاي . 1باشد و از انحرافات جلوگیري کند

اهللا،  شرکت کنند و همیشه در صحنه باشند که وحدت و انسجام شما ملت حـزب 
  .تحت رهبري والیت فقیه، تنها تضمین پیروزي اسالم در منطقه است

  
  )تهران 1336 -1361( فررفیعیاهللا سیفشهید  

قـدر امـام را   باشد که  پیامم به امت شهیدپرور و دوستانم و دیگر اقوام این می
 ةبخش اسـالم و تـود   انسجام رهبري که وجودش باشد؛ بدانید که خیلی عزیز می

 .باشدعظیم امت اسالمی و مستضعفین جهان می
  

  )فیروزآباد  000 -1362( زارعی حسینشهید  
 اهللا موسـوي  اهللا روح سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایـران، حضـرت آیـت   

بزرگ که با برکت وجود خود، ملت ایران را بـا فرمـان    سالم بر آن رهبر .الخمینی 
چنان قانونی و اسالمی ] و[ خود از ظلمت به سوي نور راهنمایی کرده ۀپیامبرگون

اند  همبستگی، به لرزه درآمده ]و[ هاي جهانی از وحدتپیاده کرد که تمام قدرت
هه رفـتن را داریـم،   ها توان به جبتا ما جوان !داریم که اي امام عزیز و ما اعالم می

پـرور ایـران، ایـن     هـا بـا کمـک ملـت شـهید      شما هیچ فکري نداشته باشید که ما
بـا  . مـانیم  هـا مـی   خـون خـود در جبهـه    ةتا آخرین قطر .داریم عمارتت را نگه می

                                                             
 کنندي ریجلوگ انحرافات از و باشندی اسالم امتي هاد: تیوص اصل در -1
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دان تـاریخ   جنگـیم و تـا صـدام کثیـف را بـه زبالـه       صـدام مـی   ةسربازان سرسپرد
  .، از جبهه باز نخواهیم گشت1نفرستیم

  
  )المرد 1344 -1364(شیري مصطفی شهید  

د ایـن انقـالب را بـه    تواننـ  کنند با این حرکات مذبوحانه مـی  دشمنان فکر می
هـاي دیگـر، داراي   غافل از اینکه ایـن انقـالب بـرخالف انقـالب     ،شکست بکشانند

ناپذیر اسـت و هرگـز در مقابـل ظلـم و سـتم      مکتبی پویا و زنده و رهبري سازش
  .گردد گذرد، مقاومت و انسجام او بیشتر می آورد و هر روز که می نمیسرفرود 

  
  )نائین 1339 -1366(طاهري مجتبی شهید  

 2خـواهم اوقـات خـود را بـه    می...  از امت شهیدپرور، به ویژه همشهریان عزیز
البالغه و دیگر کتب اسالمی، به ویـژه کتـاب آسـمانی یعنـی قـرآن،       خواندن نهج

عمل درآورند و دیگر اینکـه در اطاعـت امـر والیـت      ۀبه مرحلصرف کنند و آن را 
فقیه بوده و همبستگی خود را با اصل والیت، مستحکم و اسـتوارتر گرداننـد و در   
هر زمانی از ولی امر اطاعت کنند که در زمان حاضر، ولی امر، رهبر و حجت خدا، 

  .3»مر منکماطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی اال«: باشند که]می[خمینی روح خدا 
  

  )مشهد 1337 -1362(عباسی بادآشیانی حسین شهید  

                                                             
 میبفرست: تیوص اصل در -1
 در: تیوص اصل در -2
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 ]ي[با الهام از مکتب انقـالب ...  خودم خواهانم که ةوسیله از شما خانواد بدین
گیر و ثمربخشی را در باال بردن سطح آگاهی و هوشـیاري   و پربار اسالم تالش پی

 ۀاسـالمی بـر پایـ   حکومـت  و مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کـرده و طـرح   
در کشـور  [ که انسجام نوینی را در مردم مسلمان ایجـاد نمـوده،  ] را[ والیت فقیه
  ].پیاده کنید

  
  )املش 1344 -1363(پور قاسمایرج شهید  

خـواهم کـه    که پویندگان راه اسـالم هسـتند، مـی    از امت شهیدپرور و کسانی
هـا را   کمـک بـه جبهـه   همیشه طرفدار حق بوده و از اسالم و قرآن دفاع کنیـد و  

فراموش نکنید و به یاد داشته باشید که تنها دین اسالم است که موجب سـعادت  
پس سعی کنید در تبلیغ آن بکوشید و رهبر را هرگز تنها نگذاریـد؛  . هاستانسان

اعظم امت اسـالمی و مستضـعفین جهـان     ةبخش اسالم و تود رهبري که انسجام
  .باشد می

  
  )شیراز 1349 -1366(قلندري محمدجالل شهید  

اینک امام ما علم خونین قیام حسینی را بر دوش گرفته و  !شما اي ملت عزیز
باید که به پشتیبانی آن امـام  ! پس شما اي ملت. رودها به پیش میبه بلنداي قله

برخیزید و به پیش بروید و همبستگی خـود را بـا آن رهبـر عزیـز اعـالم کنیـد و       
ر بروید و نداي هل من ناصر حسـین زمـان را لبیـک    گویان به طرف آن رهبلبیک

گویید و به پیش بروید و دعا کنید که رزمندگان در مقاصد خـود پیـروز شـوند و    
  .اهللا فتح آخرین نزدیک است شاء کربال و قدس، از دست اجانب رها گردد که ان
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  )بید خرم 1338 -1360(آبادي کارگر شهرخداداد شهید  

هرگز امام را تنها نگذاریـد؛ رهبـري   ! پویندگان راه اسالماي امت مسلمان، اي 
عظیم امت اسالمی و مستضعفین جهان  1ةکه وجودش انسجام بخش اسالم و تود

  .باشد می
راهی را که انتخاب نمودم، با شناخت بوده و راهی است کـه در  ! پدر و مادر... 

از خـون و جـان   نظام جمهوري اسـالمی،  ] به[ آن راه باید براي انسجام بخشیدن
  ].شود[مایه گذاشته 

  
  )کوهپایه 1346 -1364(کاظمی سیدحسن شهید  

 از ولی امر زمان خود که به حـق، ...  !انقالبی] و[ امت مسلمان و مردم قهرمان
هستند، پیروي کنید کـه در غیـر ایـن    ) اهللا تعالی فرجه الشریف لعج(ب امام زمانئنا

انسجام خود را در سـایه رهبـري   اتحاد و . صورت، شکست در پیش روي شماست
ها قادر بـه از هـم   یک از سالحوحدت سدي است نفوذناپذیر که هیچ. حفظ کنید

ولی در تفرقه و جـدایی، احتمـال انجـام هـر کـاري از سـوي       . پاشیدن آن نیست
میـدان مبـارزه را تـرك نکنیـد کـه راه بسـیار       ! امت مسلمان. دشمن بعید نیست

  .طوالنی است
  

  )مشهد 1339 -1362(طالبی محمدیوسف شهید  
اي، پشتیبانی خود را از امام و  از ملت ایران تقاضا دارم که همیشه حتی لحظه

                                                             
 مژده: تیوص اصل در -1
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والیت فقیه قطع نکنند که این انسجام که بین ملت ایران است و همیشه خواهـد  
  .شرق را نخورند هاي غرب وبود، حفظ شود و گول گروهک

  
  )شهر خمینی 1346 -1362(موسوي درچه سیدعلی شهید  
طورکه رمز پیروزي اسالم و مسلمین، از صدر تاکنون، وحدت بوده است  همان

] و[ها و عصرها، مسـلمانان را در کنـار دعـوت بـه خـدا      و پیامبران توحید از زمان
به پیش  ]اهداف خود را[و با وحدت  1کردند دعوت به وحدت و انسجام می اسالم،

یادآوري و الهام گرفته از سخنان امـام عزیـز   بردند، پس من حقیر به عنوان ]می[
روز فرا رسد که دسـت از والیـت    به خدا قسم اگر آن! گویم که اي امت اسالم می

اسـالم را بایـد بـراي     ۀن روز فاتحـ فقیه بردارید و از امام عزیزمـان جـدا شـوید، آ   
 تـا شـما   !اي مردم مسـلمان . نخواهید شد طور اهللا این شاء ان که  همیشه خواند

و دیگـر   کفـار هسـتید   ۀپیروز و سرافراز بر همـ  و پشتیبان والیت فقیه باشید، یار
کـه سـخنان    سخنی که در مورد وحدت و انسجام شما امت اسالم دارم، این است

  .کارهاي خود قرار داده و به آن عمل کنید ۀهم ۀامام را سرلوح
  

  )تهران 1342 -1361(زاده مهديمجید شهید  
اطاعـت از امـر ولـی فقیـه را     ! برادران و خـواهران متعهـد   دوستان و آشنایان،

طور که بهتـر  همان ،3زیرا نقش رهبري ؛داشته باشید 2جا مدنظرهمیشه و در همه

                                                             
 کردندیم سفارش: تیوص اصل در -1
 مدنظر در: تیوص اصل در -2
 تیرهبر: تیوص اصل در -3
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ها و وحدت، در پنـاه ایـن   همبستگی  این  ۀهم .دانید، بسیار مهم استاز من می
مـا بـه    تـک پیوندد و همراه با آن خودسازي است که تکاصل مهم به حقیقت می

  .آن احتیاج داریم
  

  )ریز نی 1342 -1365(نگهداري رضا غالمشهید  
اتحاد یگانه عـاملی اسـت کـه نیروهـاي      ... !اهللا و همیشه در صحنه امت حزب

بنابراین تحت فرمانـدهی امـام خمینـی، وحـدت     . دهد مخلص را به هم پیوند می
تفرقـه بپرهیزیـد کـه    از هرگونه . کلمه و انسجام خود را بیش از پیش حفظ کنید

 .هاي ما از اختالف و عدم همبستگی استماندگیها و عقبتمام بدبختی
  

  )دزفول 1339 -1361(فرد  نوروزيعبدالحمید شهید  
اي به هموطنان و دوسـتان و   من در لحظات پایان عمرم خواستم تا چند کلمه

و سـبب   هایی که بـر گـردن ماهاسـت   یکی از تکلیف. آشنایان عزیزم گوشزد بکنم
همبستگی و وحدت ملت ماست کـه ایـن    ها شده است، پیروزي ما در تمام جبهه

باشـد؛ وگرنـه    وحدت، تنها با اطاعت از سخنان امام و پشتیبانی از والیت فقیه می
  .توانستیم تا این حد به پیش برویم ما نمی
  

  )اصفهان 1338 -1361(یزدانبخش مهدي شهید  
باید با وحدت کلمـه و  ! کشیدهمستضعفان ستمي محروم و اي  ها شما اي امت

گونه انحرافی که شما را از خـط  و از هر انسجام زیاد در کنار امام عزیز قرار گیرید
دست در دست رهبـر و بـا الهـام از رهنمودهـاي     . کند، فاصله بگیرید امام دور می
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  .دایشان، بر علیه دشمنان خدا قیام کنید و در این راه از هیچ قدرتی نهراسی
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  ؛انسجام و همبستگی :فصل دوم    
   پیروزيو راز رمز 

 
  )قم 1341 -1361(فردویی احمدیان محمدجواد شهید  

آشنایان و برادران و خواهران و دوستان این است که امـام   ۀسفارش من بر هم
گندیـده بـدخواهان و    ةپـوز  خـویش،  ةهـاي گـره کـرد   را تنها نگذارند و با مشـت 

منافقان و ضدانقالبیون را بر خاك بمالند و قطعاً بدانند که رمز پیروزي نهایی مـا،  
روحانیت و پیروي از قوانین اسـالم و در  ] از[در پیروي از فرامین امام و پشتیبانی

  .اتحاد و همبستگی است
  

  )شهرکرد 1343 -1364(اسماعیلی  زپرویشهید  
کلیـد را   ایـن رمـز و   امـام، رمـز پیـروزي اسـت و     ۀفتبه گ همبستگی، اتحاد و

تحت هیچ شرایطی بگذاریم کـه   نباید تحت هیچ عنوان و محکم باید نگه داریم و
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خـدمت در راه خداونـد    پس هدف اصلی بایـد اسـالم و   .دشمن از دستمان بگیرد
  .باشد و همه به سوي او پیش رویم

  
  )تهران 1344 -1364(اسمعیلی رضا علیشهید  

. نظام جمهوري اسالمی نیازمند حمایت و پشـتیبانی شـما ملـت عزیـز اسـت     
در حفظ ایـن   .انسجام و وحدت شما، خواب را بر چشم دشمنان اسالم حرام کرده

اي درنگ نکنید که جدایی شما از دولـت، شکسـت ایـن جمهـوري     وحدت لحظه
  .است و شکست اسالم است

  
  )الرستان 1336 -1366(امانی اکبر علیشهید  

وحدت بیشتر در بین خـود  ...  !و شما امت مسلمان و فداکار و وفادار به اسالم
زیرا رمز پیروزي مسلمانان ایجـاد وحـدت و همبسـتگی بـین خـود       ؛ایجاد نمایید

هایی یا مسائل جزئی در بـین شـما اسـت، بـه     باشد و مبادا اگر اختالف سلیقهمی
در این موقعیت حساس  تفرقه مبدل سازید که گناهی است بس بزرگ؛ مخصوصاً

صـدد ایجـاد تفرقـه در بـین شـما امـت       هـاي مرمـوز در  انقالب که تمام دسـت از 
  .باشدمسلمان می

  
  )مشهد 1331 -1364( امتحانی اسماعیلمحمدشهید  

عرض کوچک دیگر بنده این است که اتحاد و همبستگی، مردم باید داشته  ...
  .باشند تا همیشه پیروز شوند
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  )شهر خمینی 1347 -1365(باقري آبچوئیه  اهللا حجتشهید  
ممالک  ایران و را از توانستید دست ابرجنایتکاران...  شما !اي مردم شهیدپرور

ـ  را مسـلط بـر   ممالک اسـالمی  اسالمی دورکنید و رهبـري آگاهانـه    ایمـان و  ۀپای
دستورات اسالمی و قرآنی فراموش شده را به یاد آورید و بـاروي آوردن   و گردانید

 مجـالس دعاهـا، توانسـتید یـادي از     هـا و  جمعـه  نمـاز  و هـا  حسینیه مساجد وبه 
عوامـل   همبسـتگی یکـی از   وحدت کالم داشته باشید و خونین کنید و عاشوراي

نـواهی را   پوشـید و  عمـل  ۀتوانستید به اوامر الهـی جامـ   اگر .پیروزي اسالم است
 در حاصـل کنیـد و  کارهـاي انقـالب اسـالمی موفقیـت      توانید درترك کنید، می

 از دسـتورات قـرآن و   مـذاهب سـربلند باشـید و    ادیـان و  تمامی جوامع و ]میان[
  .امام عزیز استفاده نمایید اسالم و

  
  )کرمانشاه 1323 -1364(بیات محمدامین شهید  

 ؛شما باید همیشه اتحاد و همبستگی خود را داشته باشید! مردم قهرمان ایران
زیرا تا این اتحاد و همبستگی باشد، پیروزي و نصرت خدا با شماست و زمانی کـه  
    شما وحدت خود را خـداي نخواسـته از دسـت بدهیـد، پیـروزي بـه سـوي شـما         

  .آیدنمی
  

  )یزد 1344 -1363(توتونچیان مهدي شهید  
از سـخنان   1در هـر کجـا، خـداي نـاکرده     ]اگـر کسـی  [ !شما ملت غیور ایران

                                                             
 ناکردهیی خدا: تیوص اصل در -1
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خـداي  . 1دیـ امام عزیزمان سـرپیچی کـرد، در مقابـل او ایسـتادگی نمای     ۀپدرگون
به شـایعات توجـه نکنیـد    . ناکرده دشمن را شاد نکنید که دشمن در کمین است

شـود و دشـمن در حـال    مـی   که شایعات در هر زمان باعث متفرق شـدن شـما   
ه طـور کـه در گذشـت    نهما .باشدمی     ساختن شایعه، جهت متفرق کردن شما 

دومـین رمـز شکسـت    ] و[ رمز پیروزي ما، یکی رهبري قاطع امـام عزیزمـان بـود   
کسانی کـه بـر علیـه روحانیـت متعهـد شـایعه      . همبستگی شما ملت بود دشمن،

اگر به شایعات توجه شود، مقامـات  . ها نکنیدکنند، هیچ توجهی به آنپراکنی می
کمین شکست مقامات خورند و دشمن در متعهد به اسالم خداي ناکرده ضربه می

  . مسئول است
  

  )شهرکرد 1347 -1364(وردنجانی   توکلیاسماعیل شهید  
امیـدوارم کـه از مـن حقیـر      ها را بـه شـما امـت شـهیدپرور دارم؛    این وصیت

اتحـاد  ؛ 3»واعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً و التفرقـوا  « .باشید 2هابپذیرید و عامل به آن
همبستگی چقدر مهـم   شود که اتحاد و فوق معلوم می ۀیاز آ خود را حفظ کنید و

همچنـین اسـت    شود، اتحـاد اسـت و   یکی از عواملی که موجب پیروزي می. است
       مـا شکسـت    عـدم اتحـاد وجـود داشـته باشـد،      اگر اتحاد خـوب حفـظ نگـردد و   

  .خوریممی
  

                                                             
 دینما: تیوص اصل در -1
 عمل به عالم: تیوص اصل در -2
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  )شهر قائم 1336 -1365(جعفري سیداحمد شهید  
در پیروي از فرمان والیـت امـر و رهبـري رهبـر      امروز حفظ اسالم و پیروزي،

متعهد و اتحـاد و انسـجام امـت    ] و[ کبیر انقالب اسالمی و روحانیت معظم و آگاه
  .اسالمی است

  
 )تهران 1350 -1366( آبادي جعفري نجفابوالفضل شهید  

گاه خـط رهبـري را رهـا نکنیـد و همیشـه ایـن راه را        هیچ! اهللا اي امت حزب
سعادت شما در این راه است و دیگر اینکه اتحاد و همبسـتگی خـود   بپیمایید که 

شـهدا را فرامـوش   . را از دست ندهید که پیروزي ما در گرو اتحاد و وحدت اسـت 
  . خواهند نکنید و راهشان را ادامه دهید که شهدا چیزي جز تداوم راهشان نمی

  
  )اصفهان 1337 -1360(جمالی قهدریجانی اهللا  رحمتشهید  

بیاییـد  ...  عنوان یک برادر کوچک از این امت بزرگ عاجزانه خواستارم کـه به 
با اتحاد و انسجــام و وحدت و یکپارچگی، خود را . دست در دست یکدیگر دهید

مصـائب و   ۀتـوان بـر کلیـ    یایـن یگـانگی مـ    ۀسـای ان دهید که در به جهانیان نش
 .مشکالت پیــروز شد

  
  )مشهد 1344 -1362(آبادي  حاجیرضا غالمشهید  

با سالم به امت شهیدپرور ایران که با همبسـتگی خـوب خـود، انقـالب را بـه      
  .پیروزي رساندند
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  )مسجدسلیمان 1339 -1367(پور  حسینمرتضی شهید  
و ] قائـل شـوید  [ و احتـرام ] بوده[ روحانیت را پشتیبان ... !برادران و خواهران

مـا از گمراهـی و سـرگردانی     ةدهندها را حافظ باشید که نجاتحامی باشید و آن
این رابطه بین ما و اهل بیت را فراموش نکنید و قدر این نعمت الهی را . باشند می

انقالب نیاز به وحدت و انسجام و هماهنگی دارد . سپاسگزاران باشید ]از[بدانید و 
  .و عامل پیروزي وحدت شماست

  
  )فسا 1341 -1365( خاکی جوادمحمدشهید  

تر کنید که تنهـا چیـزي    توانید وحدت خود را محکم تا می !اي امت شهیدپرور
چـه بیشـتر، هـر    هر رساند، وحدت کلمه است و با انسـجام  که ما را به پیروزي می
شان و منافقین کـوردل   عمال داخلی اي به ابرجنایتکاران و روز بیش از پیش ضربه

  .وارد کنید
  

  )بندرعباس 1346 -1361(دارا علی گنجشهید  
هوشیار باشید ! شهیدپرور ایران، اي دالوران ایران، اي امت عزیز ایراناي امت 

و این را بدانید که تنهـا رمـز پیـروزي    ...  و همیشه در صحنه حضور داشته باشید
  .مسلمانان، اتحاد و همبستگی و ایمان است

  
  )آباد خرم 1342 -1365(داودزاده مراد شاهشهید  

اتحـاد داشـته   . شما نیز در این دنیا از گناهـان گریـزان باشـید   ! اهللا امت حزب
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را پیشـه کنیـد و از    1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً و التفرقـوا  « ۀشـریف  ۀیباشید و آ
به ریسمان الهی چنـگ بزنیـد و اتحـاد و همبسـتگی     . تفرقه و نفاق دوري جویید

خود را حفظ کنید و بدانید که تنها عامل پیـروزي و موفقیـت شـما تنهـا اتحـاد      
هـم   ]با[ .2پذیر نیستاتحاد و همبستگی، پیروزي امکان] با[ چرا که جز ؛شماست

جلسـات   ]در[ .3میـان شـما نفـوذ نکننـد     دوست مصمم باشـید کـه دشـمنان در   
هـاي  در سـخنرانی ] و در[ هـا نمـاز جمعـه  ] در[مذهبی و اسالمی شرکت کنید و 

، مخصوصاً در دعاهـاي کمیـل شـرکت کنیـد تـا هرچـه       ]ها[ در دعا] و[ اسالمی
شـجاع و آزادمـرد   . ندهیـد  به مادیات اهمیـت . تر باشدبیشتر اتحاد شما مستحکم

ها بجنگید کنید و تا آخرین توان، با آن ]دشمنی[ م بیشتربا دشمنان اسال. باشید
و خـود پیـروزي    4و بدانید که گرچه شهید شـوید، سـعادتی بهتـر از ایـن نیسـت     

دشمن را شکست دهید، باز هم پیروزیـد؛ در هـر دو صـورت    ] اگر[ بزرگی است و
را حفظ کنید و از تفرقه و نفاق  6پس این اتحاد و انسجام. شماست 5پیروزي براي
  . دوري کنید

  
  )اصفهان 1346 -1364(کجویی   علی دایی احمیدرضشهید  

چندین قرن بود که مـا از  ...  !و مادر، پدران و مادران و خواهران و برادران پدر

                                                             
 103 هیآ عمران؛ آل سوره -1
 است: تیوص اصل در -2
 ناخوانا: در اصل وصیت -3
 است: تیوص اصل در -4
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خلـق   )لیه السالمع(م که اي کاش خداوند ما را در زمان امام حسینیخواست خدا می
حال دعایمان را اجابت کرد و فرزند رشید او را . جانمان را فدایش کنیمکرد تا  می

دیگـر، لـزوم حفـظ     ۀنکتـ  .حال موقع امتحان و عمل است. در میان شما قرار داد
بیدار باشـید کـه غفلـت شـما را     . باشد وحدت و اطاعت از دستورات امام امت می

نکنـد  . کنـد  ج مـی دشمن براي یک لحظه غفلت شما، میلیاردها ریال خـر . نگیرد
 ۀهـا باشـد و بـه گفتـ    مبادا اختالفی بین نهادها و ارگان. اختالفی در شهرها باشد

  .امام، وحدت و همبستگی رمز پیروزي است
  

  )قم 1345 -1361(دربهشتی امیرحسین شهید  
تواند بـه مقـام واالي    من از این دنیا چیزي ندارم ولیکن در آن دنیا، انسان می

ـ  حفظ وحدت و همبسـتگی : پیام به عنوان برادر کوچکخویش برسد و یک   ۀمای
  .پیروزي است

  
  )گرمسار 1344 -1366(دیلمی اهللا نبیشهید  

را  خواهم اگر چنانچـه بینتـان اختالفـاتی اسـت، آن     اهللا می از شما امت حزب
کنار گذاشته و هیچ شخص یا شخصیتی را تضـعیف نکنیـد و همیشـه و در همـه     

چرا که یکی از عوامل شکست مسـلمین،   ؛وحدت داشته باشیدحال با هم اتحاد و 
خالصـه وحـدت و انسـجام    . حال، تفرقه است] زمان[چه در صدر اسالم و چه در 

خود را حفظ کـرده و بدانیـد کـه اصـل حفـظ اسـالم و حفـظ شـعور اسـالم بـه           
 .است ١»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«
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  )یدنفر 1348 -1365(ریاحی مسعود شهید  
آخـرت  ها را فراموش نکنیـد و همیشـه بـه یـاد خـدا و      جبهه! امت شهیدپرور

چرا که فرزند را خدا داده و او است  ؛میدان نبرد کنید ۀهایتان را روانباشید و بچه
چرا کـه ایـن بـه قـول معـروف       ؛ها هراس نکنیدگیرد و از مرگ آنها را میکه آن
اتحـاد و همبسـتگی را   . آیـد مـی  د وهمه فر ۀمانند شتري است که در خان مرگ،

      ایـم، از اتحـاد   فراموش نکنید که مـا اگـر ایـن همـه فتوحـات را بـه دسـت آورده       
  .باشدمی

  
  )دزفول 1339 -1361(باف ریسماننورعلی شهید  

چرا که رمز پیروزي ما  ؛خود را حفظ کنیم و اما باید همیشه وحدت و انسجام
باشد و این خط مقدس امامـان را   به قول امام وحدت کلمه و برادري و برابري می

  .اهللا ادامه بدهیم شاء ان
  

  )تهران 1336 -1361(نی  زاده نیزکیقاسم شهید  
دشـمنان   ۀاز مکـر و حیلـ   ... کـنم کـه  از خانواده و تمام عزیزان خـواهش مـی  

ها باشید که اگـر  داخلی و خارجی غافل نباشید و چون کوهی استوار در مقابل آن
شه به یاد داشـته  همی. زنند ها غافل شوید، دست به مکر و حیله میاي از آن لحظه

امام عزیزمان، این وحدت و انسجام اسـت کـه شـما را بـه ایـن       ۀباشید که به گفت
  .1ت به ریسمان اهللا بزنید و از تفرقه بپرهیزیددر تمام موارد، دس. پیروزي رسانید
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  )تهران 1348 -1365(سبزگل ختمی محمدحسن شهید  
کناره از هم پاشیدگی ملت، شود،عواملی که باعث شکست انقالب اسالمی می

خـالی  ] و[هـاي حضـرت امـام    گیري از مسائل مملکتی، گوش نکردن بـه فرمـان  
 .گیـرد جلـوي تمـام ایـن عوامـل را مـی      البته، باز هم خدا،. هاستگذاشتن جبهه

     عــاملی کــه باعــث پیــروزي مــا شــد، همبســتگی ملــت بــا هــم و خنثــی کــردن 
فراوان بـه سـخنان گهربـار حضـرت     ] دادن[هاي داخلی در کشور و گوشگروهک

  ].بود[ امام
  

  )تویسرکان 1331 -1363(سلیمانی قمر  علیشهید  
شـوید و بـه نـداي ایـن رهبـر      ار از خواب خرگوشـی بیـد  ! اي مسلمین جهان

اسالم پاسخ مثبت دهید که همانا پیروي از این رهبر و از ایـن روحانیـت،    ١جهان
پیروي از این مرجـع بـزرگ، پیـروي از    . است 2)اهللا علیهم سالم(پیروي از ائمه اطهار

پیروي از این فقیه به تمام معنا، پیـروي  . است )لی اهللا علیه و آله و سلمص(رسول خدا
پیروي از این ابـراهیم زمـان، پیـروي از فرمـان خـدا و پیـاده       . از قرآن کریم است

کنیـد کـه رمـز    مبادا غفلـت  ! اي مسلمین. نمودن احکام خدا در روي زمین است
امام امت، اتحاد و همبستگی و در یک صـف واحـد بـودن     ةپیروزي شما به فرمود

  .ستشما ا
   

                                                             
  جهانی: در اصل وصیت -1
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  )ایالم 1343 -1366(صحرایی حمیدرضا شهید  
کـه   ]این است[ بنده تنها وصیت و سفارشی که براي ملت قهرمان ایران دارم،

تا آخرین لحظـه و آخـرین نفـس و آخـرین نفـر بجنگیـد و یـار و مـددکار امـام          
امـام عزیـز و مسـئولین مملکتـی فرادهیـد و       بزرگوارمان باشید و گوش به فرمان

فرمایند، اطاعت کنید و یک لحظه امام را تنها نگذاریـد و از دادن   ها میچه آنهر
جان و مال در راه اسالم و انقالب دریغ نورزید و همیشه در صحنه حاضـر باشـید   
که با بودنتان در صحنه، باعث یأس و ناامیدي دشمنان و مایه شادي و خوشحالی 

 ها و مراسـم دعـاي کمیـل و    ها و نماز جمعهو در نماز جماعت ١شوید دوستان می
ها شرکت کنید که همـین  پیماییشهدا و راه ةتوسل و مراسم شهدا و تشییع جناز

ها بود که انقالب را به پیروزي رسانید و نیز خداوند در آیاتی از قرآن نماز جماعت
یعنی دست خداوند با جماعت است و یک مسئله  ٢»یداهللا مع الجماعه«: فرماید می

آن اسـت، همـین    اصلی که باعث پیروزي انقالب اسـالمی و تـداوم بخشـیدن بـه    
در بـین تمـام    ٣اتحاد، وحدت، یکپارچگی و همبستگی است که بایـد ایـن اتحـاد   

واعتصـموا بحبـل اهللا   « :فرماید اقشار ملت حفظ شود که همانا خداوند در قرآن می
و همگی بـه ریسـمان دیـن خـدا     «؛ )103سوره آل عمران؛ آیه ( »تفرقواجمیعاً و ال

  ٤».ویدشمتفرق نچنگ زنید و 
   

                                                             
 گرددیم: تیوص اصل در -1
 10 هیآ فتح، سوره ؛»ایدیهم فوق یداهللا«اشاره به  -2
 را اتحاد نیا: تیوص اصل در -3
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  )سنقر 1334 -1362(صمدي شجاع موسی شهید  
امـام امـت،    ةکنید که رمز پیـروزي شـما بـه فرمـود    مبادا غفلت ! اي مسلمین

  .اتحاد و همبستگی و در یک صف واحد بودن شماست
  

  )تهران 1341 -1367(نژاد طباطباییسیدباقر شهید  
هاي الهی غافل نگردید تا خداي ناکرده بـر اثـر کفـران    از نعمت!... ملت شریف

 پیروزي ما بـوده، نگـه   ۀرا که مای وحدت و انسجام .نعمت، گرفتار خسران نگردیم
ها را خالص کنید و نیت .و هواهاي نفسانی را کنار بگذارید) مدنظر بگیرید(داشته 
ها را پاك کرده و آنچه در توان داریم به کار گیریم، بدانید هر اندازه که نیتیقین 

  .به همان اندازه نصرت الهی نصیبمان خواهد گشت
  

  )دهدشت 1345 -1362(زاده عالینعمتی شهید  
نگارم تا اگر لطف خدا کاغذ می ۀنامه به صفحاي را به عنوان وصیتچند کلمه

اهللا مورد توجـه بازمانـدگان شـهدا قـرار      شاء ان نصیب من گردید و شهید گشتم،
پشتیبان والیت فقیه باشید و وحدت و انسـجام را کـه   . امام را تنها نگذارید .گیرد

  . عامل پیروزي است، حفظ کنید
  

  )شاهرود 1339 -1363(عامریان محمدحسین شهید  
و رمز پیروزي شما بـر کـافران    !اي امت اسالم و اي پیروان خط سرخ شهیدان

مقـدس   و اطاعت از مقـام  عزیز و یکپارچگی، وحدت منافقان، پیوستگی به اسالم
 بـه اسـالم  . اهللا اسـالم اسـت   حبـل : امام فرمـود . از اسالم جدا نشوید .رهبري بود
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مبادا وارد تفرقه و جدایی و از هم بیگانگی گردیـد کـه رنـگ و بـوي     . چنگ بزنید
شیطان مـا  . ماند برایتان باقی نخواهدآبرویی  رفت و در دنیا و آخرت، شما خواهد

توزي با یکدیگر دعـوت  کینه شیطان، دوستانش را به نزاع و. خواندرا به تفرقه می
شـیطان را   .خداي رحمان ما را به وحدت و همبستگی فرمان داده اسـت . کند یم

مـال، موجـب    حب و جاه و حـب . آدم استآشکار بنی ٢که دشمن ١بندگی نکنید
  .و جمعتان متفرق گردد شکل و انسجامتان به هم خوردهکه ت آن نگردد

  
  )تبریز 1345 -1362(عبدي عباس شهید  

پیروزي مـا در گـرو وحـدت بـوده      ۀکلی !اي ملت غیور و قهرمان ایران اسالمی
تر نمـاییم و  را بیش از پیش محکم است، لذا سعی نماییم همبستگی و اتحاد خود

مستضـعفین جهـان، بیشـتر توجـه      ةایـن قلـب تپنـد    به فرمایشات امام عزیزمان،
نماییم و در عملی ساختن فرامین امام کوشا باشـیم و در دعـاي کمیـل و دعـاي     

هـا،  ها حضور به هم رسانیم که شرکت در دعاها و نماز جمعـه توسل و نماز جمعه
  . کند ارتباط را با خدا بیشتر می

  
  )تبریز 1349 -1365( صیغار  عبديامیدعلی شهید  

همیشـه  ! پایگاهی و دوستان و آشنایانبرادران عزیزم، همسنگران، برادران هم
 3حـد امکـان   تا! برادران. عمل نمایید] و[ فرامین خدا را درك به یاد خدا باشید و

                                                             
 دیننه: تیوص اصل در -1
 دشمنان: تیوص اصل در -2
 دیدار امکان تاحد: تیوص اصل در -3
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هاي سیاسـی و مـذهبی    پشت جبهه به فعالیت 1اگر نتوانستید، در. به جبهه بروید
 از وحـدت و  !برادران گرامـی  .2غول شویدها مش خبر و مبارزه با منافقین از خدا بی

همبستگی است کـه ایـن مـردم     این وحدت و و ]کنید[ 3همبستگی خود مراقبت
  .کرد 4امیدوار يبه پیروز ایران را

  
  )کاشان 1348 -1365( زاده مرقیعرباکبر علیشهید  

تـوانم بگـویم کـه اگـر اتحـاد و      نویسم، مـی نامه را میدر حالی که این وصیت
کشد کـه پیـروز خـواهیم    ینم] طول[همبستگی بین شما باشد، چندي وحدت و 

  .شد
  

  )کاشمر 1335-1364(حسین زاده اکبرعلیشهید  
امـور   ۀهم ۀجنگ را سرلوح امام، ةبه فرمود...  !اللهی برادران و خواهران حزب

زیرا در این موقعیت حساس که دشمن داخلی و خارجی در کمین مـا   ؛قرار دهید
نهایی را وارد خواهنـد آورد و اتحـاد    ۀها ضرباست، چنانچه اندکی غافل شویم، آن

تـرین عامـل پیـروزي    زیرا بزرگ ؛اتحاد و همبستگی را حفظ کرده. از یادتان نرود
  .ترین عامل شکست تفرقه استباشد؛ چنانچه بزرگاتحاد می

   

                                                             
 به: تیوص اصل در -1
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  )نیشابور 1337 -1367(غفوریان ذبیحی  نسیدحسیشهید  
کنم که همیشـه   اهللا توصیه می  بازماندگانم و به امت حزب ۀدر پایان به هم ...

بـرادران و  . در صحنه باشند و هرگز دست از اطاعت امام امت و وحـدت برندارنـد  
و اتحـاد و   بدانید آنچه که موجب پیروزي باشد، مکتب ما و رهبري امام! خواهران

  .سعی کنید این سه عامل را فراموش نکنید. همبستگی بود
  

  )کاشان 1343 -1362(کردمیل حسین شهید  
دهـی و یـا    نامـه گـوش مـی   اي ملت عزیز ایران، اي کسی که به ایـن وصـیت  

توانیـد ایمـان و همبسـتگی بـین خـود را حفـظ کنیـد و از هـم          تا می! خوانی  می
بـه قـول   . ایمان و همبستگی بین خـود را حفـظ کنیـد   گسسته نشوید و باید این 

شـود،   آنچه در این جنگ باعث موفقیت مـی : گفت برادر شهیدمان، رجایی که می
  .ایمان و همبستگی امت است نه موشک و میگ

  
  )تهران 1330 -1362(کریمی امیر شهید  

 رمز پیروزي شـما امـت حـزب   . وحدت و همبستگی و اتحاد را فراموش نکنید
اول داشتن رهبر آگاه و عـادل و دوم داشـتن وحـدت و    : در دو چیز بوده استاهللا 

رهبـري   رةدربـا  ؛فرمایـد  انسجام و قرآن کریم بر ایـن دو اصـل دقیقـاً اشـاره مـی     
و امـروز صـاحب   » ١اطاعت کنید از خدا و از پیامبر و از صاحبان امـر « :فرماید می
واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً « :یدفرما و دوم می نائب، امام خمینی کبیر است] و[ امر

                                                             
 59 هیآ نساء، سوره ؛»منکم االمری اول و الرسول عوایاط و اهللا عوایاط« به اشاره -1
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پـس  ...  ».همگی به ریسمان خـدا چنـگ بزنیـد و متفـرق نشـوید     «؛ 1»و التفرقوا
وحدت و انسجام خود را حفظ کنید و دیگر اینکه حافظ خون ! برادران و خواهران

  .شهیدان باشید
  

  )بیرجند 1346 -1365(مالدار موسی شهید  
پشـتیبان والیـت   ...  ایـران خواسـتارم   ا و امت شـهیدپرور از شم! عزیز ةخانواد

که  3دیوحدت و انسجام مذهبی را حفظ کن. 2دیفقیه بوده، امام عزیز را تنها نگذار
در . خـواهم مسـاجد را خـالی نگذاریـد     وحدت رمز پیروزي ماسـت و از شـما مـی   

  .مجالس مذهبی شرکت جویید
  

  )ممسنی 1327 -1361(محمودي حمداهللا شهید  
تر از همه وحـدت  مهم: در چند مورد است! پرور ملت شهیدرمز پیروزي ما، اي 

  .و همبستگی است
  

  )آباد خرم 1318 -1365(مدهنی مردان علیشهید  
پیرو روحانیت و به خصوص والیت فقیه باشید به ...  !برادران و خواهران عزیزم

هاي امام عزیز با دل و جان عمل کنید که پیروي و اطاعـت بـر   و فرموده 4سخنان

                                                             
 103 هیآ عمران؛ آل سوره -1
 نگذارند :تیوص اصل در -2
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و فشارهاي دشمنان اسالم و مشـکالت،   1هاتیدر مقابل محروم. باشدواجب میتو 
و یارانش صبور و مقاوم باشید و همه توکل بـه خـدا    )لیه السالمع(همچون اباعبداهللا

: کنید و اتحاد و همبستگی خود را حفظ نمایید و پیروزي شما در سه چیز اسـت 
  .شکالتتوکل قلبی به خدا، وحدت و استقامت در مقابل م

  
  )کاشان 1340 -1362(باقري مالحسین شهید  

حفظ  اتحاد خویش را بپرهیزید و افکنیاصرار و تأکید به آن است که از تفرقه
  .مان بوده است همبستگی ما از وحدت و درپی هاي پیآري، این پیروزي. کنید
  

  )اراك 1351 -1365(میراحمدي محسن شهید  
حقانیـت آن   کنـیم و بـر  راه خـدا جهـاد مـی   امروز افتخارمان این است که در 
اي  هروز شـویم و یـا شـهادت را چـون اسـلح     آگاهیم و راهی باقی نمانده که یا پیـ 
 پیـروزي شـما یـک راه دارد و آن، وحـدت و    . مرگبار بر فرق دشمن فـرود آوریـم  

هاست و اي کسانی که دم از انقالب زده و همبستگی شما و شتاب به سوي جبهه
خـوش   ]روز[بدانیـد کـه شـما    ! 2دیـ زناسالم و انقالب ضربه می در پشت پرده به

ملت ایران هوشیار است و جـرم شـما   . نخواهید دید و خدا شما را نخواهد بخشید
 3دیـ و در آتـش جهـنم خواه  ] اسـت [ در هر پست و مقـامی کـه باشـد، سـنگین    

 همه با هم برادر باشـید و . ببینید دشمن اصلی ما کیست و با آن بجنگید. سوخت

                                                             
 محرومات: تیوص اصل در -1
 زنندیم: تیوص اصل در -2
 خواهد: تیوص اصل در -3
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آمریکـاي  . اهللا سـال پیـروزي اسـت    شـاء  ها بشتابید که امسـال ان به سوي جبهه
حلقـه   ]غالم[توسط مزدور و ] و[ 1ندیبجنایتکار نابودي خود را به دست ایران می

خواهد جمهـوري اسـالمی را از بـین    ، صدام به خیال خام خود می]خود[به گوش
اسـالم وحشـت دارنـد و    عراق و کشورهاي مرتجع شـرق و غـرب از صـدور    . ببرد

  .شود که دشمن را شکست دهیدبدانید که وحدت و همبستگی شما باعث می
  

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

و  بحبـل اهللا جمیعـاً   واعتصـموا  « :گویـد طوري که قرآن میهمان. وحدت شماست
  .ها را خالی نکنید در ضمن جبهه .2»التفرقوا

  
  )ممسنی 1351 -1362(نظري  قلیمرادشهید  

. اسالم باشـد  ۀکه در سای اتحاد و همبستگی؛ اتحاد اتحاد، اتحاد،! اي مسلمین
بـا بـه خـرج دادن    . این اتحاد و اطاعت از رهبري الهی باعث پیروزي اصلی اسـت 

هاي ایـران بـه   ایثاري که مسلمین در صدر اسالم داشتند و با ایثاري که در جبهه
کارهایتـان   ۀیاد او و براي او همـ خورد، به خدا توکل کنید و همیشه به چشم می

از کارهـایی کـه رضـاي خـدا در آن نیسـت،      . دارید نماز را به پاي. را انجام دهید
  .کوچک باشد یا بزرگ، خودداري کنید

  

                                                             
 باشدیم: تیوص اصل در -1
 103 هیآ عمران؛ آل سوره -2
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  )شهر خمینی 1345 -1363(کوشکی  نوریان  نحسیشهید  
وحـدت همیشـگی خـود را     باشید و هوشیار !ایران ۀاي مردم همیشه درصحن

به «؛ 1»التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و«. ادامه دهید براي یک هدف، یعنی اهللا
شـعارهایتان   طـور کـه در   همـان » .پراکنـده نشـوید   چنـگ بزنیـد و   ریسمان خدا

اگـر   بدانیـد  ایـن را   امـام را تنهـا نگذاریـد و    گفتید، شما اهل کوفه نباشید و می
ایـن انقـالب بـه ایـن پیـروزي عظـیم        همبستگی شما مردم نبود، هرگز وحدت و

حتی  ده براي کشورهاي اسالمی واین وحدت شما سرمشقی ش. 2یافت دست نمی
بـه اهـداف خـود     3تواننـد  هم نباشند، نمـی  اند اگر همه با فهمیده] و[ غیر اسالمی
  .دست یابند

  
  )همدان 1340 -1366( یمسلک هاشمیاهللا فرجشهید  

شـهادت فـیض    اوالً دربـارة شـهادت؛   :نمایم ذکر می] که[چند سفارشی دارم 
اهللا هستند که به این فـیض   تنها اولیاء شود و کس نمیبزرگی است که نصیب هر

شـوند و شـهید نـزد خداونـد مقـامی واال دارد و از همـه بـه خـدا          بزرگ نائل می
کـه   ایران این است ۀر وصیت بنده به ملت همیشه در صحنو دیگ. تر است نزدیک

، رمز پیـروزي مـا  ] و[وحدت را حفظ نمایند، چون تمام دستاوردهاي انقالب ۀکلم
اگر کلمه وحـدت نباشـد، هـیچ    . 4وحدت بود و ملت را انسجام بخشید ۀهمانا کلم

خط اصلی ما اسالم است و قرآن و از روحانیت پشتیبانی کنیـد  . چیز دیگر نداریم
                                                             

 103 هیآ عمران؛ آل سوره -1
 دیافتیینم: تیوص اصل در -2
 توانیدنمی :وصیت اصل در _3
 نمود: تیوص اصل در -4
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  .و امام را دعا کنید
  

  )نیشابور 1342 -1361(یغما اکبر علیشهید  
کفن کربالي ایران و ملـت شـهیدپرور کـه همبسـتگی     گلگون يدرود بر شهدا

  .ها باعث پیروزي انقالب شدآن
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  نماز جمعه و جماعت؛: فصل سوم 
    انسجام و همبستگی نماد

  
  )شهرکرد 1345 -1362(آزاده قهفرخی  بسیدشهاشهید  

ملت ایران دارم و آن هم این است که امام عزیزمـان، خمینـی    1یک توصیه به
زیـرا کـه    ؛برپـا دارنـد   هـا را  جماعـت  هـا و  نماز جمعه و 2شکن را تنها نگذارندبت

دین مشت محکمی به دهن این منافقین ضـد  دهند و نشان می همبستگی خود را
  .دزنن می

   

                                                             
 با: تیوص اصل در -1
 دینگذار: تیوص اصل در -2
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  )شهر زرین 1343 -1363(آقابابایی ریزي احمد شهید  
کـه در ایـن شـهر مـا، از      پیام من به برادران و خواهران دینی خودم این است

خداست و ما که یـک خـدا بیشـتر     ما همه هدفمان. دودستگی و تفرقه بپرهیزید
دستگی بینمان به وجود آید؟ شما بـا وحـدت و همبسـتگی خـود،     چرا دو نداریم؛

 1که توانسـتیم ] بود[با همین وحدت و همبستگی . شکوه کنیدها را پر نماز جمعه
خـواهیم توانسـت    کشورمان بیرون کنیم و بـا همـین وحـدت،    2مریکا را ازآعامل 
 .ن داخلی و خارجی را نابود کنیمدشمنا ۀمریکا و همآخود 
  

  )تهران 1334 -1361(مجیدي آقااحمد شهید  
بـا حضـور در نمـاز جمعـه و مجـالس و      . حضور خود را در صحنه حفظ کنیـد 

عبادي، به کسانی کـه بخواهنـد سـد راه انقـالب بشـوند، نشـان        -محافل سیاسی
 .توانند بکنند نمیدهید با انسجامی که امت شهیدپرور ایران دارند، هیچ غلطی 

  
  )فراشبند 1334 -1362(احمدي محمود شهید  

تابان  از ما شهیدان این وصیت هست که دست از این ماه...  !اي دوستان عزیز
بـا اتحـاد و   . امید مستضـعفان جهـان و ایـران اسـت     ۀبرندارید که روزن) خمینی(

ادامـه دهیـد و   کارهـاي خیـر، راه مـا را    ] و[ انسجامتان در نماز جمعه و جماعات
  .باشد تا خدا از شما راضی و خشنود باشد 3کارهاي شما مخلصانه

                                                             
 دیتوانست: تیوص اصل در -1
 در: تیوص اصل در -2
 مخلص: تیوص اصل در -3
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  )تهران 1343 -1363( یادهم فومن احمیدرضشهید  
خواهم که در پشت جبهه، وحدت و یکپـارچگی خـود را    از شما ملت ایران می

ها مطالعه، سازمان کثیف سـیا تنهـا راه نـابودي ایـن     زیرا بعد از سال ؛حفظ کنید
کـامالً هـم درسـت     ؛انقالب را جدایی انداختن بین صفوف این مردم دانسته است

در ] هـا [ها و تمـامی نهضـت  زیرا نه این انقالب بلکه تمامی انقالب ؛تشخیص داده
شود و ما باید با وحدت خود ثابـت کنـیم کـه     اثر نفاق و جدایی از هم پاشیده می

هاي اعالم همبستگی اندازد و راه میچیز ما را از پا ن ملتی هستیم یکپارچه و هیچ
کت کنـیم و  ما با اسالم و انقالب این است که در نمازهاي جماعت در مساجد شر

  .تر برپا کنیم و با یکدیگر دوست و مهربان باشیم چه باشکوهنماز جمعه را هر
  

  )ممسنی 1347 -1362(ایزدي مهرنوش شهید  
از جمعـه، جماعـت و دعـاي    هاي نماز شما امت عزیز تمنا دارم که همبستگی

  .ترسد یمن تنها و تنها از دعا مهمانا دش. 1کمیل و توسل را حفظ نمایید
  

  )تهران 1344 -1362(بیون  دحمیشهید   
خواهم که با حجـاب خودشـان، حـافظ     اللهی می  از خواهرانم و خواهران حزب

مریکـا و  آمشت محکمـی بـر دهـان     حجاب خودشان،] با[خون شهیدان باشند و 
الم سـ (و حضرت زینب )الم اهللا علیهاس(شما باید مانند فاطمه زهرا. ها بزنندایادي آن

 ]در[ .نماز جماعت در مسجد شـرکت کنیـد   ]در[ .استوار و صبور باشید )اهللا علیها
نماز جمعه و دعاي کمیل و دعاي توسل شرکت کنید که باعث همبسـتگی شـما   

                                                             
 نموده: تیوص اصل در -1
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  .شود اهللا می  افراد حزب
  

  )مشهد 1341 -1365(ی هخانقا پاکدلحسین شهید  
امام امت، ایـن پیـر جمـاران را در تمـام     ! عزیز و گرامی و دوستانم ةاي خانواد

ها و مشکالت یاري نمایید و در نمازهاي جماعت و جمعه شرکت کنید که سختی
وحدت جامعه در گرو همـین اجتماعـات اسـت تـا چشـم منافقـان از ایـن همـه         

ها بدانید که این ملت آزاده، ملتی که بـا  ابرقدرتهمبستگی شما کور شود و شما 
در [خون هزاران شهید درخت تنومند اسالم را آبیاري کـرده اسـت، از راهـی کـه     

  .گردد باز نمی د،دار ]پیش
  

  )میبد 1351 -1365(نسب شورکی تقیحمدحسن شهید م 
تـذکر  : تر شما، این چند تذکر را از من گناهکار بپذیریدبه عنوان برادر کوچک

امام باشید و نگذارید کـه   ةکننداول اینکه همیشه پشتیبان این رزمندگان و یاري
دشمن در بین شما نفوذ کند و همیشه بـا شـرکت فعـال خـود در صـفوف نمـاز       

کجـا کـه هسـتید، خـدا را     بخشـید و هرگـز در هر   جمعه، وحدت خود را انسجام
  .فراموش نکنید

  
  )راكا 1341 -1361(آبادي حسینمختار شهید  

شـهدا دارنـد،    ةکـه خـانواد   ]را[ ايخواهم که همچون روحیـه ام میاز خانواده
همیشه گوش بـه فرمـان امـام    . از خدمت به اسالم کوتاهی نکنید ... داشته باشند

وحـدت خـود در انقـالب، در راه   ] و[بـراي خیـر و نیکـی و انسـجام     . امت باشید
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 .مذهبی شرکت کنید 1 ها و در تمام مراسم ها، در نماز جمعه پیمایی
  

  )تربت حیدریه 1342 -1362(  زاده حسینمحمدحسن شهید  
ترین پیام مـا ایـن   از ما شهیدان به شما ملت قهرمان این نصیحت باد و بزرگ

ـ   بر) امام امت(است که دست از این ماه تابان  امیـدتان اسـت و    ۀمداریـد کـه روزن
پیوسته با اتحاد و انسجامتان در نماز جمعه و در مساجد و در کارهـاي خیـر، راه   

  .ما را ادامه دهید و از خون ما پاسداري کنید
  

  )بناب 1345 -1365( بناب پور اصل قلیحسین محسنشهید  
سیاسی نمـاز جمعـه کـه     -در مراسم عبادي! اهللا و امت اسالمی برادران حزب

باشـد و در  گاه وحدت و همبسـتگی اقشـار مـردم و مهـبط مالئکـه اهللا مـی      تجلی
نمازهاي جماعت و دعاي کمیل و سایر محافل دینی شرکت جویید و خویشتن را 

همیشـه سـعی در تزکیـه و    . گونه مجالس محـروم نسـازید  از فیوضات معنوي این
خـویش   ةتوکل بر خدا بـر نفـس سـرکش و امـار     تهذیب نفس خویش نمایید و با

  .غالب شوید
  

  )اصفهان 1343 -1363(خودسیانی مسعود شهید  
دفی بیندیشــید کــه امــام و فقیــه بــه آن هــ...  !اهللا و شــهیدپرور امــت حــزب

، ابـراهیم  )الم اهللا علیهاس(اندیشد و به آن راهی بروید که فرزند زهرا قدرمان می یعال
اماممـان، ایـن دژ محکـم نمـاز      ةرونـد و بـه فرمـود    امام خمینی می شکنمان،بت

                                                             
 هامراسم: تیوص اصل در -1
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  .ها را با وحدت و انسجامتان حفظ کنیدجمعه
  

  )اراك 1343 -1361(ي رداوداوود شهید  
کنم به شما که در نماز جماعت و جمعه شرکت کـرده و وحـدت و    وصیت می

گویـان   انسجام خود را بیش از پیش گسترش داده و مشت محکمی در دهان یـاوه 
خواهم کـه   می) مساجد(داخلی  ۀدر جبه برادران همسنگرشرق و غرب بزنید و از 

. هـاي ضـدانقالب باشـند    سنگرهاي خود را همچنان حفظ کرده و مراقب حرکـت 
  .مساجد سنگرند، سنگرها را حفظ کنید: فرمایدطورکه امام میهمان
  

  )شیراز 1344 -1361(دقت حسین شهید  
چـه زودتـر   هر ... خواهم که ، میبرادران مسجد از شما برادران عزیز، مخصوصاً

 ۀکـه نشـان   ]را[ نماز جمعه. صدام و صدامیان و منافقین را از بیخ و بن برکَنید شر
] بـه [ االمکـان  وحدت و همبستگی مردم اسـت، فرامـوش نکنیـد و نمـاز را حتـی     

  .جماعت بخوانید
  

  )تهران 1349 -1367(رادان کوپایی بهرام شهید  
 ۀمـدم تـا وظیفـ   جهاد در راه خدا به جبهه آبدانید که من براي ! مادرم و پدرم

 ۀانجام رسانم و این تکلیف براي همحساس به  ۀشرعی و الهی خود را در این بره
از شـما  . ها را پـر نگـه داریـم   ماست که از انقالب عزیزمان پاسداري کنیم و جبهه

وقت دست از رهبر و امام عزیزمان نکشید و در نمـاز جماعـت    خواهم که هیچیم
در دعـاي   .ها وحشت دارنـد ت کنید که منافقین از همین اتحاد و همبستگیشرک
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  .توسل و کمیل شرکت کنید و در دیگر کارهاي عرفی و اجتماعی نیز به همچنین
  

  )تهران 1346 -1367(سقرجوقی فراهانی محمد شهید  
هـا را خـالی   دعاها و نمـاز جمعـه  ...  چند توصیه نیز به امت شهیدپرور دارم... 

همبسـتگی و وحـدت اسـت،     ۀما از این دعاها و نمازها که ماینکنید که دشمنان 
  .ترس زیادي دارند

  
  )شهر خمینی 1343 -1361(سلیمانی دهنوي رضا غالمشهید  

 ... که راه شهیدان را ادامه دهنداز مردم قهرمان و شهیدپرور ایران، خواستارم 
و  سـنگر هسـتند، خـالی نگذاریـد    ] کـه [خـواهم مسـجدها را    شـما مـی   ۀو از هم

تشـویق مـردم و    ۀار چشم دشمنان اسـالم هسـتند و مایـ   نمازهاي جمعه را که خ
  .برگزار نمایید 1تر اتحاد و انسجام مردم، هرچه باشکوه

  
  )تهران 1347 -1363(علیایی زاده  صالحاحمد شهید  

اسالم، دین اجتماعی از آنجا که . نماز جماعت را فراموش نکنید ... !پدر و مادر
و دین توحید و همبستگی است، براي نمـاز جماعـت اهمیـت بسـیار قائـل شـده       

نماز جماعت در اسالم، مظهر یگانگی و برادري و مهر و الفت است و بـدون   .است
  .دار نظم آن باشد، خود داراي روح انضباط و نظم و ترتیب است آنکه کسی عهده

   

                                                             
 ترباشکوه هرچه و: تیوص اصل در -1
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  )شهر خمینی 1345 -1362(صرامی علی عباسشهید  
منـافقین در   هـا و هوشیار و بیدار باشـید و مواظـب گـروه   ! شما اي مردم عزیز
همیشه پیرو خط رهبري و امام باشید و به فرمایشات او ...  کشور اسالمی باشید و

در . گاه امام را تنهـا نگذاریـد  هیچ. با دل و جان گوش فرا داده و به آن عمل کنید
انسجام شرکت کنید و نماز جمعه و جماعت را به پا داریـد  نماز هرچه بیشتر و با 

ترسـد و همیشـه در دعاهایتـان     که دشمن از وحدت و نماز جمعه و جماعت مـی 
  .امام را دعا کنید

  
  )اقلید 1346 -1361(صمدي مسعود شهید  

هرگز فریب منافقان را نخورید ] خواهم کهمی[ از ملت ایران] و[از امت اسالم 
چـرا کـه دشـمن از     ؛هـا شـرکت کنیـد   در نماز جمعه. حامی باشیدو روحانیت را 

وقت مـا نبایـد منتظـر     همین اتحاد و همبستگی شما به لرزه درآمده است و هیچ
مگر انسـان یـک دفعـه    . باشیم که مرگ ما را فرا رسد، بلکه باید سراغ مرگ برویم

  .میرد؟ پس چه بهتر که آن یک دفعه هم در راه خدا باشدبیشتر می
  

  )تهران 1343 -1361(زاده برزي عباسمجید شهید  
من حقیر شما را به پرهیزکاري و تقـوا سـفارش    !عزیزمة خانواد و مادرم و پدر

که نماز نخواند، مانند  یچون انسان ؛اهللا که نمازهایتان قضا نشود شاء کنم و انمی
کـنم بـه   مـی طور نباشید و شـما را دعـوت   اهللا این شاء یک کافر است که شما ان

ها، نمازهاي روزانه، دعـاي  کارها، از جمله نماز جمعه ۀدر هم وحدت و همبستگی
خوانید براي امـام و رزمنـدگان و   یکمیل و دیگر دعاها و موقعی که شما نمازي م
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من حقیر دعا کنید که بلکه خداوند ما را به راه راست هدایت کنـد و جـزو یـاران    
  .خود قرار دهد

  
  )یاسوج 1347 -1366(مجیدي عبدالکاظم شهید  

. پشتیبان امام باشید و در نمازهایتان امام را دعـا کنیـد  ! اهللا اما اي امت حزب
ها را مانند اهل کوفه نباشید که امام را تنها گذاشتند و به مادیات دل بستند و آن

وسیله قرار دادنـد بـراي عـیش و نـوش و تبهکـاري و دیگـر مسـائل نامشـروع و         
دعاهـاي  . اسالم فاصله گرفتند و قدم در راه جهـل و نـادانی گذاشـتند   برعکس از 

چـرا کـه دشـمن همیشـه از اجتمـاع       ؛کمیل و نمازهاي جمعه را فراموش نکنیـد 
براي اینکه . گیردها را ترس و تألمات فرا میمردم وحشت دارد و سراسر وجود آن

دند و بر وحدت بندر همین نمازهاي جمعه است که مردم با هم عهد و پیمان می
  .سازندخود می ۀپیش ]را[افزایند و تقواي خدا شان بیش از پیش میو همبستگی

  
  )تبریز 1341 -1362(عبدلی فاضلی یحیی شهید  

خـونین مـن را    ۀاسـلح  .شما هم راه برادرخودتان را ادامـه دهیـد   !برادران من
حسـینی و  ] ي[بردارید و به میدان جهاد قدم بگذارید و انتقام خون شهداي کربال

مسجد را تـرك نکنیـد؛ مسـجد     ... از استکبار جهانی بگیرید] را[ایران ] ي[کربال
سنگر است و با رفتن به مسجد و شرکت کردن در نماز جماعت و نمـاز جمعـه و   

  .دعاي کمیل، وحدت مسلمین را انسجام دهید
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  )تهران 1342 -1362(فریدونی رضا علیشهید  
 1چرا که از شـعائر اسـالمی   ؛نماز جماعت دست برنداریداز دعا و نماز جمعه و 

  .از اختالف دست بردارید. اتحاد و انسجام مسلمین است ةباشد و جلو می
  

  )تهران 1338 -1361(پور فالحمحمدحسن شهید  
ایم که دشـمن، از تجمـع مسـلمین    دریافته 2طبق تجربه...  !اهللا اي امت حزب

به طرقی، این وحـدت و همبسـتگی را بـه     کوشد که هموارهدر هراس است و می
 .انـد هر شکل و خیانتی بر هم زند و به لطف خداوند تاکنون کاري از پیش نبـرده 

عظیم اسالم شرکت کرده و نقـش   ةاین کنگر نماز جمعه، تر درچه باشکوهپس هر
  .اساسی خود را که حضور در صحنه است، بازي نماییم

  
  )اصفهان 1350 -1365( قربانی میرآباديمحسن شهید  

در مساجد و دعاها شرکت کنید و در دعـا، امـام و    ... !و اما برادران و خواهران
رزمندگان را فراموش نکنید و حتماً در نمـاز جمعـه شـرکت کنیـد کـه از مراکـز       

  .وحدت و انسجام بین اقشار ملت است
  

  )ابرکوه 1345 -1364(کارگر ابرقویی اکبر علیشهید  
هایم را ریز ریز نماینـد، راضـی هسـتم؛ ولـی     استخوان کنند وتکه اگر مرا تکه

قـدر ایـن نعمـت    ! بـرادران عزیـز   .تنها بگذاریـد  راضی نیستم این امام عزیزمان را

                                                             
 یاسالمي شعارها: تیوص اصل در -1
 تجربه طور به: تیوص اصل در -2
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همیشه با اتحاد و انسـجامتان در نمـاز جمعـه و در مسـاجد و در     . بزرگ را بدانید
و بـه خـاطر    ییـد کارهاي خیر، راه شهدا را ادامه دهید و از خونشان پاسـداري نما 

و از شـما مـی   باشـد  تـر  ههایتـان مخلصـان  حرمت این همه شهید، کارها و عبادت
هـا  اخـتالف  گاه بین یکدیگر اختالف نیندازید کـه دشـمن از ایـن   خواهم که هیچ
بـین   هـا را از تان بر این باشد که این اخـتالف  یکند و همیشه سعسوءاستفاده می

  .ببرید
  

  )تهران 1328 -1365( دهباشیکاظم ابوالقاسم شهید  
کـه دنیـا    مبادا نماز جمعه را بدون عذر ترك کنید، چون تنها چیزي...  !مردم

ام هـم در نمـاز   و دوست دارم حتی جنـازه  را به وحشت انداخته، نماز جمعه است
پـرور، جسمشـان هـم در نمـاز      جمعه تشییع شود که منافقین بدانند امت شـهید 

هر هفته با انسجام بیشتر در نماز جمعـه  ! دوستان خوبمپس مردم و . جمعه است
  .شرکت کنید و دشمن را بیشتر ذلیل و خوار گردانید

  
  )تبریز 1333 -1365( سراکنعانی سقینقربان شهید  

از شما خواهشمندم کـه در  ! که در پشت جبهه هستید اللهی حزب اي عزیزان
تـرین عامـل    مبدانید که مه این را...  باشید 1هر سنگري از تالش هستید، مخلص

پیروزي ما در این انقالب و جنگ، امدادهاي غیبی الهی بوده است و نزول آن بـه  
ترین عوامل تقرب عمومی امـت  جز نزدیکی و زیاد کردن معنویات نیست و از مهم

اول، حفـظ انسـجام و یکپـارچگی و وحـدت کلمـه       ۀهللا به خداوند در وهلـ ا حزب

                                                             
 مخلصانه: تیوص اصل در -1
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رکت در نمازهاي جمعـه و پـرداختن بـه دعاهـاي کمیـل و      باشد که اکثراً با ش می
  .یابد توسل تحقق می

  
  )اقلید 1346 -1361(کوثري اکبر شهید  

ها  ها گوش ندهند و در نماز جمعهسخنم با مردم شهرم این است که به شایعه
هـا اسـت کـه باعـث همبسـتگی مـا ملـت ایـران          شرکت کنند که این نماز جمعه

  ].باشندمی[ اسالمی
  

  )رشت 1342 -1361(دوست مبرهن مسلکاصغر علیشهید  
شما عزیزان این است که همیشـه و در   ۀخواهشم از هم ... !برادران و خواهران

ها و دعاي کمیل  خصوصاً حضورتان در نماز جمعه. هر صحنه حضور داشته باشید
. ترسـند  که تمام ابرجنایتکاران شرق و غرب از همین وحدت و انسـجام شـما مـی   

خواهید مورد رضاي خدا واقع شوید، پایبند به قرآن و انقـالب و امـام    پس اگر می
  .بخش است تشما سعاد ۀراه براي هم د که اینباشی

  
  )تهران 1341 -1362(متولی امیر شهید  

صابر و مجاهد باشید و در ایجاد اجتماعـات و صـفوف نمازهـاي    ! اي مسلمین
  .انسجام داشته باشیم جماعت و جمعه،

  
  )آران و بیدگل 1344 -1363(محمدپور محمدرضا شهید  

استکبار جهانی درصدد است که امروز اتحـاد و یگـانگی شـما    ! برادران گرامی
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تـرین نشـانگر اتحـاد و همبسـتگی شـما،      هم بپاشد و بزرگ 1ملت شهیدپرور را از
مبادا با عـدم شـرکت خـود در    ! عزیزان. جمعه و نماز وحدت است سنگرهاي نماز

و گـوش بسـته   دشمن را بخواهیـد چشـم    ۀنقش این سنگرهاي عبادي و سیاسی،
بیایید اتحاد خود را بیشـتر  . استکبار از این اتحاد شما عصبانی است. عملی سازید

  .ها در این عصبانیت بمیرندتر سازید تا به تعبیر امام عزیز، آنو منسجم
  

  )مرودشت 1347 -1365(مظفري محمدقاسم شهید  
از دسـت افتـاده مـن را     ۀف و راه من را دنبال کنند و اسـلح برادران دیگر هد
دعـاي  ...  هـا را نـابود کننـد   روح صدامیان را نشانه برونـد و آن  برداشته و پیکر بی

 ةفریند و متحدکننـد آ چون انسجام و اتحاد می ؛کمیل و دعاي توسل را برپا دارید
  .تمردم اس

  
  )کوهپایه 1341 -1361(ملکی حسین شهید  

اتحاد را حفظ کنید و ایـن اتحـاد   جا خواهم در همه از شما ملت شهیدپرور می
نماز جمعه و جماعات و شـرکت در   ۀخود را در صفوف به هم پیوست و همبستگی

  .دعاهاي کمیل و توسل و با پر کردن مساجد به نمایش بگذارید
  

  )میبد 1342 -1361(آبادي  میرطالبی رکنسیداحمد شهید  
فرمودند، رمز پیـروزي  طوري که امام عزیزمان همان! خواهران و برادران عزیزم

چـه  هر هاي نماز جمعه را با انسـجام که صف از شما تقاضا دارم. ما وحدت ماست
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  .بیشتر تشکیل داده و مساجد را خالی نگذارید
  

  )تهران 1346 -1362(یمنی شریف مسعود شهید  
چرا کـه   ؛هرگز نماز جماعات، جمعه و دعاي کمیل را رها نکنید! برادران عزیز
عبادات به وجود در کشور ما همین اتحاد و انسجام بوده که در این دلیل دگرگونی 

  .اند آمده و راهنمایی روحانیون که همیشه پرچمدار انقالب بوده
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  انسجام و همبستگیلزوم : فصل چهارم  
    در جبهه انقالب

  
  )یزد 1343 -1364(ابوترابی زارچی محمدکاظم شهید  

در کارهایتان با هم متحد باشید و ...  !پاسداران انقالباي همکاران عزیز و اي 
همبستگی داشته باشید که یک دست، صدا ندارد و یک انگشت، مسـلماً قـدرتش   

  .کمتر از یک مشت گره کرده است
  

  )تهران 1342 -1362(احیایی  شهید مجید 
دهید، براي خداسـت یـا بـراي غیـر     متوجه باشید کاري که انجام می! برادران

به خدا اگر در مورد این مسائل فکر نکنید و از روي هواي نفس کـار بکنیـد،    .خدا
هواي نفس ایـن نیسـت کـه    . بدانید شهدا جلوي شما را در آخرت خواهند گرفت

ــدا کــردم؛    ــواي نفســم رهــایی پی ــد کــه مــن از ه ــا کن ــ کســی ادع  ۀحتــی ائم
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حال که مـا  . بودندها، دچار این نفس و اصحاب باوفاي این )لیهم السالمع(معصومین
. دانیم، باید به این مسائل بیشتر توجه داشـته باشـیم  کسی نیستیم و چیزي نمی

بـه کارهـاي بسـیج    . کسی نباشد که غرق در کار شود و نداند کـار بـراي کیسـت   
ها هر چه ضـربه خوردنـد، از ایـن همبسـتگی     بیشتر توجه کنید که تمام ابرقدرت

  .خورندبسیج عمومی بود و هنوز هم دارند می
  

  )کازرون 1343 -1366(اخگر مصطفی شهید  
گـذرد،  مـی  هر روز که از این انقـالب و جنـگ  ! اللهی برادران و خواهران حزب

شـویم کـه ایـن    مـی  فردایـی پـر مسـئولیت و حسـاس نزدیـک      یک گام به سوي
اسـالم و مســلمین و   ۀحـق و حقــوق حقـ   يسرفصـلی از رسـالت مـا بــراي احیـا    

الزم است بیشتر دقـت  . شودمی  بجهان محسو ةبه استضعاف کشید مستضعفانِ
و توجه کنیم که آینده تا چه اندازه محتاج و نیاز بـه همـت و اسـتعداد و اندیشـه     

هـا و دسـتاوردهاي مقـدس    این نسل جوان دارد و سـپس در امـر تبلیـغ رسـالت    
بر تشـکل  انقالب که همان صدور آن در سراسر جهان است، کوشا و فعال باشیم و 

  .اللهی و در خط امام، در مدارس و مساجد فعال باشید و انسجام نیروهاي حزب
  

  )مشهد 1341 -1365(ي ارشادمسعود شهید  
تـرین مسـئله   دانید که در این موقعیت حساس، حفظ اسالم و جنگ مهـم می

  :ها از جنگ چند چیز بوددانیم که هدف ابرقدرتاست و همه می
  و حکومت اسالمی از بین بردن اسالم -1
  مریکا و شورويآمهار کردن مجدد ملت ما در برابر تسلیم و  -2
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  وابسته کردن کشور ما در ابعاد اقتصادي و نظامی -3
  مریکاآ ۀبروي از دست رفتاحیاي آ -4
زده و  بوردن خطوط غرهاي دیگر، به روي کار آهمزمان با جنگ و توطئه -5

  .از صحنه خارج کردن خطوط خط امامی
ماننـد  . ها، به نفع ما تمـام شـد  هاي آنبینیم که جنگ برعکس دیدگاهاما می

ز دیـدگی مـردم و درآمـدن ا   آب -2تثبیت و صدور انقالب اسالمی در جهـان   -1
هـاي بـزرگ و    تقـدر نفـاق و شـیطانی    ةشناسـایی چهـر   -3حالت راحت طلبی 

دهاي آشنایی بـه قـدرت خداونـد و امـدا     -4همچنین آزمایش کشورهاي منطقه 
فایی و جوشـیدن اسـتعداد و شـکو    -7همـدلی مـردم    -6انسجام ملـت   -5غیبی 

ها از جملـه اثـرات جنـگ    صنعت و فرهنگ که این ۀخالقیت و سازندگی در زمین
  .باشدمی

  
  )شاهرود 1314 -1365(اعمابصیر مهدي شهید  

شود جاي شهدا را خالی نگذارنـد و  پشت جبهه توصیه می ةبرادران رزمند 1به
ایـن دانشـگاه الهـی را خـالی نگذاریـد و بیاییـد درس       . یک دانشگاه اسـت  جبهه

مقاومـت بایـد انسـجام خـود را     ] هاي[باشد و پایگاهبیاموزید که درس آخرت می
  .ها تقویت شودبیشتر کنند تا جبهه

   

                                                             
 از: ـتیوص اصل در -1



 

 )9(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       70

 

  )تهران 1345 -1362(افرازیده سیدرضا شهید  
با انسـجام کامـل،   : 1که همیشه این شعار را در عمل پیاده کنید! اي مسلمانان

داند و همیشه در هر حال، در میرد، اما سازش را ننگ میجنگد، میاهللا می حزب
  .باشدستیزه با اهریمنان می

  
  )بوانات 1347 -1365(افالکی مجید شهید  

داریـد و نگذاریـد کـه     هـا را گـرم نگـه   به خدا سوگند جبهه ]شما را[ !برادران
تـا   !خـدایا  !خدایا«استفاده کند و شعار همبستگی شما عزیزان، منافق از شما سوء

  .را فراموش نکنید »خمینی را نگه دار ،حتی کنار مهدي ،انقالب مهدي
  

  )اردبیل 1340 -1362(اکبري علی حسینشهید  
 )لیه السـالم ع(ها خواهشمندم راه ما را که همان راه حسین از شما! مبارزان عزیز

بیشتر، جوانان و مبارزان را جهت مبارزه با کافران خدا مهیا  ادامه داده و باشد، می
تجهیـزات خـود    راه خدا با در همبستگی خود را از دست نداده و و اتحاد و سازید

  .آماده باشید
  

  )تبریز 1343 -1363(زاده اللهوردياحمد شهید  
ها کمک کنیم تا به یـاري   باید به جبهه. اصلی ما است ۀلامروز جنگ یک مسئ

تعـالی و نائـب    )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(خداوند متعال و به فرماندهی امام زمان
شـرق و   ةو سرسـپرد  نهایی را بر پیکر صدامیان بزنیم ۀضرب برحقش، امام خمینی

                                                             
 و دیدرآور عمل در :تیوص اصل در -1
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ملتی که ایمان  .هیمدان تاریخ بسپاریم و درسی براي تمام دنیا بد غرب را به زباله
ها نخواهند شد و هـر شـهیدي   راسخ به خداوند متعال دارد، هرگز تسلیم ابرقدرت

شود و  رود، وحدت و انسجام ملت بیشتر می می )لیه السـالم ع(که از تبار امام حسین
ــاد مــی  ــه  . شــود مســئولیت در قبــال شــهیدان هــم زی بایــد پیــام شــهیدان را ب

هـا هـم قیـام کننـد، جنایتکـاران را از      تـا آن  جهان برسانیم ۀترین نقط مستضعف
را بـر  » ال اله اال اهللا و محمد رسـول اهللا «کشورشان بیرون کنند و پرچم پرافتخار 

 .شان بزنند میهن اسالمی
  

  )فریمان 1346 -1366(امالکی علی شهید  
همیشـه  . خواهم که امام را تنهـا نگذارنـد  جوي ایران میمردم حق ۀمن از هم

اهللا ایـن انقـالب مـا بـه انقـالب جهـانی حضـرت         شـاء  امام باشند تا انپشتیبان 
هـا را  هـا و مسـجد  هـه همچنین جب. متصل شود )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي

خواهد که ما این سنگرها را خالی کنیم تا دفاع زیرا دشمن هم می ؛خالی نگذارید
ت و همبسـتگی مـردم   وحد ۀجبهه و سنگر مسجد، همه نشان. ما را درهم بشکند

ما است و با حضور در این سنگرها، باید به دشمن بفهمانیم که ما با هـم یکـدل و   
  .دست هستیمیک

  
  )شیراز 1341 -1362(ایزدي  رجهانگیشهید  

جبهه رفتن بنده نه به خاطر این است که بـراي پـول یـا چیـز دیگـري رفتـه       
باشم، بلکه به خاطر این است که بتوانم اسالم خود را حفظ کرده و بتوانم از عزت 
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بلی اگر ماها نرویم جبهه، پس کـی بـرود؟ و اگـر ماهـا     . 1و ناموس خود دفاع کنم
 2یم، ایران شکسـت خواهـد  نباشیم که در سنگر جبهه اتحاد و همبستگی پیدا کن

، 3طور دست به دست همدیگر داده و راه اهللا را دنبال کنـیم ولی اگر همین. خورد
ایـن کشـورهاي    ةگهداري کنیم و خواهیم توانست پـوز خواهیم توانست اسالم را ن
  .منحرف را به خاك مالیم

  
  )کردکوي 1318 -1361(باالجاده اسداهللا شهید  
دائمـاً در عمـق جـان خـود درك کنـیم و در فـراز و       حضور خدا را ...  !برادرم

هاسـت، بـر مشـکالت    بخش دلنشیب زندگی مأیوس نشویم و با یاد خدا که آرام
سالم مرا به برادران انجمـن اسـالمی   ... 4»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب« .پیروز شویم

  .برسانید و بگویید که اتحاد و انسجام خود را همچون گذشته حفظ کنند
  

  )تهران 1348 -1366(بهزادپور  دحمیشهید  
روحانیت باید سعی کند دعاي توسل را با کمک برادران بسیجی و دیگر مردم 

اهللا تشکیل بدهند که واقعاً ما با همین دعاهاست که انقالب را تا بـه اینجـا     حزب
نکند خداي نکرده اختالفی بین روحانی مسـجد و بـرادران بسـیجی رخ    . ایم آورده

دهد که وحدت و همبستگی از بین خواهد رفـت و اختالفـات بـه گـوش دشـمن      
نبایـد میـدان را   . رسیده و ضربه از این ناحیه به مسجد و برادران وارد خواهد شد

                                                             
 بگذارم جا به را خود ناموس و عزت بتوانم: تیوص اصل در -1
  شکست خواهد:وصیت اصل در _2
 کرده: تیوص اصل در -3
 28 هیآ رعد؛ سوره -4
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ارد شـود تـا   دشمن سعی دارد از هر راهی که شـده، و . به دست دشمن جاهل داد
ولی اگر تمـام برنامـه   . نهایی را بر پیکر اسالم و روحانیت و بسیج وارد سازد ۀضرب

ها را با هم و با مشورت هم بریزید و اجرا کنید، دشمن زبون مأیوس خواهـد شـد   
و پیامبر هم از شـما راضـی خواهنـد     که شده است الحمدهللا و در این صورت خدا

  .شد
  

 )پاکدشت 1347 -1364(پازوکی علی شهید  
شما هم انسجام خویش را بیشتر از پیش حفظ کرده و در  !شما برادران عزیزم

راه رضاي حق تعالی قدم بردارید و به مانند سابق در بسیج که یادگار چند شهید 
  .است، فعالیت کنید و نگذارید جاي من در این بسیج خالی بماند

  
  )دامغان 1330 -1364( تقوي سیدمهديشهید  

اهللا  حـزب . هستم، کـافی نیسـت   1یالله من حزب! اهللا، اي عزیزان زبامت ح
باید انسجام داشته باشد و از روحانیت مبارز و در خط امـام درس گرفتـه و عمـل    

  .نماید
  

  )اصفهان 1342 -1365(قینانی تقی محمدتقی شهید  
گویم کـه دسـت   می! خوانیدنامه را میاي دوستان و بسیجیانی که این وصیت

آیـد کـه وقتـی هـدفتان یکـی بـود،       یادتـان مـی  . وحدت و همبستگی برنداریداز 
خورد و با یک گلوله، دست یکی به بـازوي دیگـري و بـه    صدایتان با هم پیوند می

                                                             
 اهللا حزب: تیوص اصل در -1
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تـوپ و   ةآید زیر رگبـار گلولـه در محاصـر   شد؟ یادتان میقلب دیگري دوخته می
ــودیم  ــک و مسلســل ب ــدیگر در بیمارســتان ] و[ تان ــه یک ــا خــون،ب ــذا و آب  ه         غ

کنـیم؟  مگـر چـه شـده اسـت کـه اخـتالف مـی       . رساندیم؟ ما همان مـردمیم می
خدایمان عوض شده است؟ قرآنمان عوض شده است؟ اماممان عوض شده اسـت؟  

پس چه خبر است؟ چرا باید سر این یا آن و گروه دیگر اخـتالف کنـیم؟ بایـد    . نه
خودمـان را بـه دسـت تعـالیم     . بدانید که این خواست طاغوتی و شـیطانی اسـت  

کشـد و عقـل را تـازه و زنـده     هاي مخل نفسانی را مـی اسالمی بسپاریم که انگیزه
  .کندمی

  
  )تهران 1342 -1365(جباري محمدتقی شهید  

و هـا را از دسـت ندهیـد    ام می باشد که فرصتابتدا سخنم با برادران بسیجی
بایـد در   اهللا  بعنوان حزیافتن زیرا براي تحقق  ؛جهات مهیا سازید ۀخود را از هم

بـا سـالح اخـالق     .روز به روز بر انسجام خود بیفزایید. علم و ایمان سبقت جویید
  .وارد شوید و با آن سالح، مردم را تربیت کنید

  
  )فردوس 1345 -1365( جباري هاشمشهید  

و  1هـا از اداره. تنهـا نگذاریـد  ] را[ خـواهم کـه امـام   از شما امت شهیدپرور می
  .خواهم که اتحاد و همبستگی داشته باشندمی... ها ونهادها و ارگان

   

                                                             
 هاجاتاداره: تیوص اصل در -1
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  )برخوارومیمه 1342 -1361( جزي اسماعیلشهید  
بـه   چه بیشتر امام را یاري کننـد و خواهم که هر برادران می از تمام دوستان و

 خـط  امام وة گویی دربار اگر کسی بد یاري کنند و اهللا را سوي او بشتابند و حزب
کاییـان  یمرآ مریکـا و آت به دهان او بکوبید که به دهـان  اهللا کرد، با مش  حزب او و

همبسـتگی نداشـته باشـیم و عملکـرد      مبادا که از هـم جـدا شـویم و    کوبیدیم و
واعتصـموا بحبـل   « :فرمایـد  این آیه را فراموش نکنید که می و کارتان خوب نباشد
و بـه  » .متفـرق نشـوید   چنـگ بزنیـد و   به ریسمان الهـی «؛ 1»اهللا جمیعاً و التفرقوا

اگـر متفـرق باشـیم، دشـمن از      و توانـا  فرماید خداوند دانا و راستی که درست می
     بـه راسـتی کـه یـاد خـدا       کنـد و  متفرق بودنمان بر علیه خودمـان اسـتفاده مـی   

  .هاستبخش دلآرام
  

  )یاسوج 1342 -1363(جمشیدي جعفر شهید  
طلـب و   سعی کنیـد عناصـر فرصـت   : باشد سپاهی میلب دوم با برادران مط... 

مان ایـن اسـت   خواست دشمنان انقالب اسالمی ... صفت وارد سپاه نگردندشیطان
درگیري ایجاد کردن مشـغول باشـید    یکدیگر و با هم] به[ که شما به تهمت زدن

بنابراین اتحـاد و انسـجام خـود را     .استفاده و به اهداف خود برسند ]سوء[ها و آن
اسـت کـه    3زدن به ریسمان الهی 2متحد شدن و چنگ ۀزیرا به وسیل ؛فظ کنیدح

  .٤رسند ها، به امیال پلید خود نمیمتجاوزان و گروه
                                                             

 103 هیآ عمران؛ آل سوره -1
 وندیپ: تیوص اصل در -2
 103 هیآ عمران، آل سوره ؛»التفرقوا و عاًیجم اهللا بحبل واعتصموا« به اشاره -3
 شوندینم خود دیپل الیام به حاضر: تیوص اصل در -4
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  )شیراز 1346 -1367(بخت جوانحسین شهید  
سـنگر ایـن    راه پررهـرو شـهدا باشـید و    ةادامه دهند برادران تقاضا دارم که از

 بین خودتان و برادري در اخوت و همبستگی و با ایجاد عزیزان را خالی نگذارید و
بـه   این حقیقت باشـید و  معظم شهدا، بیانگر ةاهللا و خانواد  امت حزب بین مردم و

  ).السالم علیه ( الحسین  عبداهللا مطهر آقا ابا امید زیارت قبر
  

  )اراك 1338 -1361(چقایی محمود شهید  
هر چه بهتـر   1سپاه :شودمیمواردي مورد نظر است که براي برادران برشمرده 

اولـین  . خود مشغول بـوده و از انسـجام کـاملی برخـوردار اسـت      2به خدمتگزاري
  .شرط، نظم است که سپاه باید نظم داشته باشد

  
  )رشت 1346 -1362(حاتمی دلچه محمدرضا شهید  

خـواهم کـه وحـدت و    من از برادران انجمن شهید انصاري و شهید چمران می
اد کنند و کارهاي مردم را بـه امـروز و فـردا نیندازنـد و اخـالق      انسجام خود را زی

  .اسالمی را رعایت بکنید
  

  )بندردیر 1345 -1364(پور حاجیاسفندیار شهید  
 من از همگی شما خواهشـمندم کـه وحـدت و انسـجام     ... !دوستان و برادران

                                                             
 سپاه تا و: تیوص اصل در -1
 يخدمتگذار: تیوص اصل در -2
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اهللا بـا   شـاء   ناز این وحدت ما هراسان گشته که ا دشمن که 1را حفظ کنید خود
  .شد کن خواهد ریشه صدام و صدامیان ۀریش همین وحدت،

  
  )تهران 1350 -1365(خلیلی نیازعلی شهید  

ــرادران بســیجی پایگــاه شــهید اســالم،   ــاالخص از ب ــرادران بســیجی، ب  و از ب
هـاي اسـتوار خـود بـراي جهـانی شـدن اسـالم و پیـروزي         با گام...  خواهم که می

دانم برادران مسئول می ۀاین را هم باز من وظیفی کنند که فشانمستضعفین جان
کـار سـعی بیشـتري    تـازه  2که این انسجام را بیشتر کننـد و در رشـد دادن افـراد   

  .نمایند
 

  )تهران 1347 -1367(درخشانی محمودرضا شهید  
انقالبـی کشـورمان توصـیه    ] و[ اقشـار، بـه خصـوص نسـل جـوان      ۀمن به هم

هـاي   هـا، اعـم از جنـگ و سـازندگی     صحنه کنم با حضور فعال خود در تمامی می
بـا شـرکت مـؤثر    . فرهنگی، علمی، صنعتی، دین خود را به اسالم و قرآن ادا کنند

خود در بسیج، توان علمی، اخالقی و نظـامی خـود را بـاال ببریـد و بـا انسـجام و       
  .اهللا را بر قلب دشمنان اسالم حاکم کنید تشکل خود هیبت و رعب جند

  
  )ارسنجان 1346 -1362( دهقانجالل شهید  

دانیـد کـه امـروز انقـالب خونبـار اسـالمی        شما می ... !برادران محترم و مؤمن

                                                             
 کرده: تیوص اصل در -1
 افراد به: تیوص اصل در -2
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رود تا در حرکت تکاملی خود، تمام موانع و سـدهاي مـزاحم انقـالب را یکـی      می
خود را به دست آورد و براي رسیدن  ۀري از میان بردارد تا اهداف عالیپس از دیگ

بایـد تمـام   . به این پیروزي بزرگ باید نیروي عظیم و قدرتمنـد را بـه کـار گیـرد    
کننـد، بـا وحـدت و یکپـارچگی و      هایی که به انقـالب خـدمت مـی   نیروها و گروه

  .انسجام خود هدف واحدي را دنبال کنند و با این کار خود انقالب را یاري کنند
  

  )میناب 1339 -1365( ذاکري قشمیشاه غالمشهید  
انقـالب و جنــگ حاضـر باشـید کــه     ۀچنــان در صحــن  !شـما اي بســیجیان  

 1دررا انقالب داخلی و دشمنان خارجی، فکـر توطئـه علیـه انقـالب و اسـالم      ضد
کـه پایگاهتـان    پس مسـاجد را نیـز  . اهللا است بسـیج، پیرو رسول. نپرورانند] سر[

 2اهللا چنگ زنیـد   لحب  دهید و به  هاي خود قرار فعالیتاست، مرکز علم و تقوا و 
و با اتـحاد و انسجام، جامعه را به سوي وحـدت کلمـه و خلـوص بـراي اهللا پـیش     

  .ببرید
  

  )دهدشت 1342 -1365(نژاد  رامسیدعباس شهید  
  .وحدت و انسجام خود را مستحکم نمایید...  !اللهی برادران حزب

  
  )اهواز 1344 -1364(طالبی  زرگرمحمدحسین شهید  

هاي مسجد این است که همبسـتگی خودشـان   هاي بسیج و بچهپیامم به بچه

                                                             
  بر: در اصل وصیت -1
 103 هیآ عمران، آل سوره ؛»التفرقوا و عاًیجم اهللا بحبل واعتصموا« به اشاره -2
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  .را از دست ندهند و همیشه با هم باشند و با هم کار کنند
  

  )خوانسار 1343 -1365(زمانی اهللا نبیشهید  
همبسـتگی و اخـوت و بـرادري را فرامـوش     : نیروهـاي مسـلح   ۀهم خطاب به

ل عجـ (نکنید که خداي ناکرده، قلب امام عزیزمان را اذیت کنید که قلب امام زمان
 وحدت خود را حفظ کنیـد تـا بتوانیـد   . را اذیت کرده باشید )اهللا تعالی فرجه الشریف

کنید و اگر وحدت داشته باشـید،   1خبر را خردیدشمنان و منافقان از خدا ب ةپوز
  .جا پیروز هستیدهمه

  
  )مالیر 1344 -1362(ساریخانی احمد شهید  

اید و سنگر خـود   طور که بودهپشتیبان انقالب باشید، همان !عزیزم اي برادران
داریـد و راه   همبستگی خود را با روحانیت، استوار نگه .ها ترك نکنید را در جبهه

  .راه شهدا باشید ةبدهید و ادامه دهندتان را ادامه برادر
  

  )تهران 1345 -1365(سازمند مرتضی شهید  
چـون راهـم روشـن     ؛راهم را ادامه دهید: وصیت به تمامی برادران حزب اللهی

چون تضعیف بسیج مسـاوي اسـت    ؛بسیج را ترك نکنید. رسیداست و به خدا می
بعـد از نمـاز   . دعاي کمیل و توسل را حتماً بـه پـا داریـد   . با تضعیف امام عزیزمان

حب . سعی کنید که با هم اتحاد داشته باشید. .. صبح زیارت عاشورا را به پا دارید

                                                             
 خورد: تیوص اصل در -1
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ام بـر زمـین   اگـر اسـلحه  . 1رسـید مـی   جلوي چشمتان را نگیرد که به پوچیدنیا 
تمامی کفر جهانی بروید و در آخـر از   2مرا بردارید و به جنگ با ۀاسلحما افتاد، ش

  .همه آرزوي همبستگی دارم 3طلبم و برايهمه حاللیت می
  

  )تویسرکان 1340 -1363(سوري سیدواسع شهید  
ـ   ۀخواست خداوند از همـ ه این جنگ ب  4اول انسـجام  :نفـع ماسـت  ه جهـات ب
مـادگی بیشـتر بـراي    آدوم وفاداري مـردم نسـبت بـه انقـالب و      ؛نیروهاي ایرانی

تـرین   زادي ملت محروم و مستضـعف عـراق کـه سـخت    آو ...  هاي بیشتر و کمک
  .دارند 5خفقان و تحت ستم] را در[زندگی 

  
  )اصفهان 1341 -1364(دارگانی   محمدرضا شرافتشهید  

خـواهم کـه   شما مـی من از ! پس برادران عزیز. ارتش و سپاهی، دو لشکر الهی
تر خود را با ارتـش و  تمام  چه هر من شرکت کنید و همبستگی ةدر تشییع جناز

 ۀرمایـد و همـ  شما اجر و پاداش عنایت بف ۀبه هم باشد که خدا. مردم اعالم کنید
قرار بدهـد و   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ما را از لشکریان خود و سربازان امام زمان

  .اسالم را موفق و پیروز بگرداند 6رزمندگانشما و تمام 

                                                             
 رسدمی: وصیت اصل در -1
 بر: وصیت اصل در -2
 از: تیوص اصل در -3
 تر شدن انسجام: در اصل وصیت -4
  ستم را: در اصل وصیت -5
 ناخوانا: در اصل وصیت -6
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  )تبریز 1338 -1362(شرفخانلو علی قربانشهید  
برادران نسبت به حفظ وحدت و انسجام خود و پیروي از روحانیت مبـارز کـه   
علمداران واقعی انقالب هستند، کوشا بوده و براي طول عمر امـام امـت و اتصـال    

دعـا   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (مهـدي انقالب اسالمی ایران به انقالب حضرت 
  .کنند
  

  )آباد نجف 1337 -1361(شریعتی سیدمهدي شهید  
بدانید کـه وحـدت و   ! اندرکاران حکومت اسالمیها و دستاي مسئولین ارگان

در جهـت رشـد انقـالب و     1وحدت و انسـجام اسـت و بسـیج    ۀوسیل پشتکار شما،
و پشـتیبانی امـام و امـت، جهـت      و با توکل به خدا تحقق اهداف مقدس آن است

  .بهاي شهدا صبر و استقامت کنید تحقق قانون اساسی، یعنی خون
  

  )خمین 1337 -1362(شریفی سیدعلی شهید  
شه در صـحنه باشـید و واقعـاً پیـرو والیـت      یهم! اهللا برادران و خواهران حزب

نکته به نکته . فقیه باشید و امام عزیز را تنها نگذارید و گوش به فرمان امام باشید
 همچنان کـه امـام عزیـز فرمودنـد،     ...  ان ایشان را گوش کنید و عمل کنیدسخن
موضـوع دیگـر   . جبهه و پشت جبهه را تقویـت کنیـد  . اصلی ما جنگ است ۀمسئل

وحدت و انسجام و تشکل داشته باشید و از روحانیـت مسـئول و متعهـد    ] اینکه[
 .جدا نشوید و مسجد را خالی نگذارید

  
                                                             

 هاجآنیبس :تیوص اصل در -1
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  )کازرون 1346 -1365( زاده کازرونی صادقیاکبر علیشهید  
و ] بـوده [اهللا زنده، جاوید، هماهنگ  حزب و این پیامی است به منافقین که... 

  .با هم همبستگی دارند
  

  )بوشهر 1347 -1365(صالحیان مصطفی شهید  
 ها يزودن البته اینکه جنگ به همی :اهللا این است من به امت حزب ۀاما توصی

بـه ایـن    توفیق شـهادت را  خداوند ولی اگر. 1رسدبه پیروزي می کربال آزادشدنبا 
راه امـام   پیـرو  نگذارید و تنها امام امت را که دارم تقاضا شما عنایت کرد، از حقیر
موفـق باشـید و سـخن دیگـرم ایـن اسـت کـه         و و آخرت، پیروز دنیا در تا باشید

دا کنیــد کــه وحــدت و وحــدت داشــته باشــید و بیشــتر در مســاجد حضــور پیــ
  .گیردهمبستگی از مسجد سرچشمه می

  
  )شاهرود 1348 -1363(صحرایی رمضان شهید  

بـه خـانواده و   . تنها راه پیروزي و رسیدن بـه کـربال، وحـدت اسـت و وحـدت     
صبر و اتکا بـه   :کنم از دو چیز کمک بجویند آشنایان و دیگر دوستان سفارش می

ایـن  ! دوستان عزیز و گرامی. آن را به دست آوردتوان نماز می ۀخداوندکه به وسیل
  .انسجامتان را از دست ندهید کنم کهمطلب را به گروه مقاومت امام تأکید می

  
  )تهران 1335 -1365( کوهی  صدرياحمدعلی شهید  

طلـبم و اگـر    هـا حاللیـت مـی   نمـایم و از آن   به برادران بسیج سالم عرض می
                                                             

 دیرسیم: تیوص اصل در -1
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اند مرا  ها کار کردیم، از من بدي دیدهبسیج با آن زمانی که در بسیج و یا بیرون از
آید، جهت همبستگی بیشتر در محل، دسـت بـه    ببخشند و اگر از دستشان برمی

گیري نمایید و دشـمن را شـاد نکنیـد و بـا      دست هم بدهند و از اختالفات کناره
  .دهد عمل و رفتار خودتان، کاري را انجام دهید که یک بسیجی واقعی انجام می

  
  )مشهد 1345 -1367(ساز  منزل پور علیعباس بوالقاسماشهید  

انـد؛ ببینیـد چـه     گذاشـته ل شما نگاه نکنید که چـه کسـی را مسـئو   ! برادران
خـواهم کـه بـا مسـئولین      از شـما مـی  ! بـرادران  .خواهد گوید و از شما چه می می

داشـته  با هم همبسـتگی  . ها گوش کنیدهمکاري کنید و بنشینید به درد دل آن
  .در کارها از همدیگر سبقت بگیرید. باشید
  

  )تهران 1342 -1362(عبدي حسین شهید  
دسـت از   ... !اي سرورانم :حال سخنی چند دارم با برادران بسیجی و دوستانم

 .ایمان و تقوایتان نکشید و مبادا تقواي الهـی را توسـط شـیطان از دسـت بدهیـد     
انقالب محکمی بر دهان تمامی منافقین ضـد  امیدوارم که با اتحاد خودتان، مشت

بزنید و نگذارید که منافقین در بین شما نفوذ بکنند و اتحاد و همبستگی شـما را  
اهللا و   از بین ببرند و شماها سعی کنید که الگویی باشید بـراي دیگـر امـت حـزب    

اخالق و رفتار شما طوري باشد که افراد به سمت شما جذب شـوند و سـنگرهاي   
  .یه باطل را خالی نگذاریدحق عل
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  )تهران 1346 -1365(عبدي شاهرخ شهید  
دسـت از  ...  !اي سرورانم :حال سخنی چند دارم با برادران بسیجی و دوستانم

. مبادا تقـواي الهـی را توسـط شـیطان از دسـت بدهیـد      . ایمان و تقوایتان نکشید
منافقین و ضـدانقالب  امیدوارم که با اتحاد خودتان، مشتی محکم بر دهان تمامی 

بزنید و نگذارید که منافقین در بین شما نفوذ بکنند و اتحاد و همبستگی شـما را  
اهللا و  از بین ببرند و شماها سعی کنید که الگویی باشید بـراي دیگـر امـت حـزب    

اخالق و رفتار شما طوري باشد که افراد به سمت شما جذب شـوند و سـنگرهاي   
  .ریدحق علیه باطل را خالی نگذا

  
  )شاهرود 1348 -1363(انصاري عربعیدمحمد شهید  

شما هوشیاري کنید و وحدت و انسـجام خـود    ... !اي عزیزان و یاران امام امت
را براي نابودي دشمن حفظ کنید و کاري نکنید کـه دشـمنان اسـالم بـین شـما      

اسـتعمارگران و دشـمنان    ۀي اولیـ هـا  چرا که این یکی از خواسته ؛تفرقه بیندازند
اي، خداي ناکرده ناراحتی ایجـاد نکنیـد و    ترین مسئلهقرآن است و بر سر کوچک

ها بیرون کنید و دشمن اصلی خود را بشناسید و همراه امـام  از دل] را[ها کدورت
با دشمن خود بجنگید و عزت و شرف خود را حفظ کنید و ذلـت را بـه خـود راه    

  .ندهید
  

  )کازرون 1336 -1360(زاده عربحسین شهید  
کنون شـاهد تبلیغـات سـوء    شما خود از آغاز تا ... !برادران هموطن و خواهران

ها نیز در داخل و خارج از امپریالیسم و صهیونیسم در سطح جهانی و مزدوران آن
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ایـن انقـالب اسـالمی و روحانیـت مبـارز و       1کشورمان که جهت تضعیف رهبـري 
تفاوتی این ملت مسلمان صـورت گرفتـه، بـوده و     متعهد و دلسوز و دلسردي و بی

شـان  هـاي گروهـی   بلنـدگوها و رسـانه   ۀتبلیغاتی که به وسیل همچنین از. هستید
اما . اند، آگاه هستیمگان در طول جنگ تحمیلی کردهرزمند ۀجهت تضعیف روحی

توانـد خللـی در    تبلیغات نمی اند درك کنند که نه تنها این نتوانستهاین کوردالن 
وحـدت هرچـه    ، بلکه موجـب انسـجام و  2مظلوم ما ایجاد کند] ملت[استوار  ةاراد

  .گردد ها میانقالبی آن ۀبیشتر و تقویت روحی
  

  )آران و بیدگل 1340 -1361( آرانی عربیانقاسم شهید ابوال 
گـویم کـه دشـمن    خاصی کـه دارم، مـی   ۀاین حرف را با تجرب !برادران عزیزم

سخت در پی این است که این نیروهاي فعال و پر جوش و خروش، فعال و شجاع 
هاي اسـتوار، خـود را بـراي    بسته تا با گام] همت[را که مانند زنجیري محکم کمر

فشانی سربلندي اسالم و پیروزي جان] براي[ و] آماده سازند[ جهانی شدن اسالم
دانم کـه ایـن   برادران مسئول می ۀباز هم وظیفکنند، از هم جدا کند و این را می

 ]بـه [و ] نموده[ کارتازه 3انسجام را بیشتر کنند و سعی بیشتر در رشد دادن افراد
  .خداوند توفیقتان دهد .جذب نیرو بپردازند

   

                                                             
 تیرهبر: تیوص اصل در -1
 کنند :تیوص اصل در -2
 افراد به: تیوص اصل در -3
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  )تهران 1346 -1365(عزیززاده بهروز شهید  
هـا را خـالی    و جبهـه ...  خویش را بیشتر کنید و انسجاموحدت ! برادران عزیز

  .شهدا را به دست بگیرید و راه آنان را ادامه دهید ۀو اسلح نگذارید
  

  )دهدشت 1342 -1365(عزیزي اهللا قدرتشهید  
خـواهم   یما مکنند و از شحرکت می ]اسالم[عزیزانی که در راه  هسالم بر هم

اید که دوستان شما پرواز ندهید و اگر فهمیدهکه وحدت و همبستگی را از دست 
  ندهیـد و جـاي   دسـت   خواهم که وحـدت و همبسـتگی را از  اند، از شما میکرده

  .ها را بگیرید و سنگرشان را خالی نکنیدآن
  

  )آباد نجف 1349 -1366(عموقنبري محمد شهید  
یار و یاور خواهم که از امت شهیدپرور می: و اما سخنی با امت شهیدپرور دارم

شکن باشید و پشتیبان امام باشـید و همیشـه امـام را دعـا     امام امت، خمینی بت
ل اهللا تعـالی  عجـ (کنید و از خداوند بخواهید که امام عزیز را تا ظهور حضرت مهدي

را  »... !خدایا !خدایا«نگه دارد و همیشه شعار همبستگی خود، یعنی  )فرجه الشریف
  .فراموش نکنید

  
  )شوشتر 000 -1366(فتاحی ر اسکندشهید  

پور حاللیـت   از تمامی دوستان و آشنایان و خصوصاً برادران پایگاه شهید نوري
  .کنید  طلبم و امیدوارم که انسجام خویش را بیشتر محکم می

  



 

  87       »دفتر ششم«دت وح
 

  )دزفول 1346 -1365(نیا فرخرضا شهید  
من به عنوان اتمام حجت از طرف خـودم بـه شـما عـرض     ! اي برادران مسجد

ایـم، بـار دیگـر بـا      دالیل بیهـوده، تـرك کـرده     کنم که اگر مسجد را، شاید به می
  .، محکم نگه دارید]ند[1ها را که مکمل یکدیگرچه بیشتر، هر روز آنی هرانسجام
  

  )نقده 1340 -1361(فروردین مهرداد شهید  
] و[خواهم که به حرف امام گوش نماییم که او از ما اتحـاد   از شما می! برادران
دست به یکی کنید و این مملکت و این گوشـه از مملکـت را   ...  خواهد وحدت می

خواهرانم کـه در  . پشتیبان هم باشید، نه علیه هم. است، آباد کنید  که خراب شده
باید احساس مسئولیت بیشتر کنید و تشکل خـود  ! کنید شهر خودمان زندگی می

  .ذلت است ۀیچرا که در اسالم، تفرقه ما ؛را انسجام دهید
  

  )بهبهان 1344 -1364(اسالمی  فالحاهللا لطفشهید  
الخصوص انجمن اسالمی میثم تمار، ]علی[ هاي اسالمی،و شما برادران انجمن

حـافظ و  ! )ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(پاسداران گمنام و سربازان واقعی امام زمان
داریـد کـه    نگهبان خون پاك شهدا باشـید و سـنگرهاي مسـاجد را محکـم نگـه     

اهللا وحشـت دارنـد و فنـاي     حـزب  دشمنان اسالم و انقالب اسالمی از مسـاجد و  
پایـدار و اسـتوار باشـید و از    . 2بیننـد یم  خویش را در وحدت و همبستگی شما 

  .هیچ قدرتی جز قدرت اهللا هراسی نداشته باشید

                                                             
 را گریکدی: تیوص اصل در -1
 ندیبیم: تیوص اصل در -2
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  )مرند 1345 -1362( کشکی ديئقابهروز شهید  
اهللا مـورد   شاء ان اللهی توصیه دارم که خواهران حزبچند کلمه به برادران و 

دعاي کمیـل   -2. تر برگزار نمایید چه باشکوهنماز جمعه را هر -1 :قبول واقع شود
از  -3. اهللا اسـت  قـرب ] دعاهـاي [ تر برگزار نمایید که ایـن دعـا از  چه کاملرا هر

کنید، چون چشم دنیـا بـه   غیبت بپرهیزید و امام را قبل از نماز و بعد از نماز دعا 
انسجام خود را با امام جمعه و نهادهاي انقالبـی، بـه خصـوص سـپاه و      -4 .اوست

  .روحانیت زیادتر کنید
  

  )خلخال 1339 -1362(قطبی سیدعزیزاهللا شهید  
 ۀن و نمایندگان امام در سپاه و همپیامی که به یاران و پاسداران و به بسیجیا

ـ     دوستان و آشنایان و رزمندگان  اهللا و   لک بـه حبـ  دارم، ایـن اسـت کـه بـا تمس
ریسمان الهی و وحدت و انسـجام و یکپـارچگی بـا تمـامی بـرادران ارتشـی و بـا        
یکدیگر و با ملت اسالمی و توکـل بـه خداونـد، حفـظ نظـم و مقـررات و ضـوابط        
اسالمی و اخالق و برخورد اسالمی و اطاعت از فرماندهی و طلب کمک و یـاري از  

به رزمندگان و با داشتن خلوص نیت و یـاري پیـر جمـاران در ایـن     خدا و کمک 
غریب و مظلوم واقع شـده، بشـتابید و بـراي     )لیه السالمع(رزوها که همچون حسین

  .اسالم خالصانه خدمت کنید
  

  )جرقویه 1347 -1365(آبادي قیصري حسنحسن شهید  
پیـام  ...  زندگی در سراسـر کشـور وظیفـه دارنـد    برادران و خواهران جهاد سـا 

طلـب و   ملـت مـا شـهادت    ۀاهللا همـ  شـاء  شهیدان را به گوش همه برسانند تـا ان 
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اهللا  شـاء   نماه محرم و ماه صـفر ا  شهیددوست شوند و ما بتوانیم در این ماه عزیز،
چه بیشتر وحدت و انسجام پیدا کنیم و براي مقابله با دشمنان اسـالم، بیشـتر   هر

  .آماده شویم
  

  )کریم رباط 1341 -1365(  کافیاصغر شهید  
همیشه یار مظلومان و بدخواه ظالمان باشید و شما را به اتحـاد  ...  !اي برادران

حـق  . دارم کنم و از نفاق و پراکندگی برحذر می و همبستگی و اتصال سفارش می
، چـه هنگـامی کـه    1جـا  هو حقیقت را همیشه جلوي چشم داشته باشید و در همـ 

شود و چه وقتی که رفاه و شـادمانی داریـد، از قـانون    غضب و اندوه بر شما چیره 
  .ثابت عدل و عدالت پیروي کنید

  
  )مرودشت 1341 -1361(کبیري علی براتشهید  

و آشــنایان و عمــوم مــردم  خــواهران و بــرادرانم و اقــوام و دوســتان ۀاز کلیــ
تقاضا دارم که با حضور خـود در صـحنه، توطئـه منـافقین و دشـمنان       شهیدپرور

ل اهللا عجـ (در خط اسالم باشند و به نائب برحق امام زمـان  اسالم را خنثی نمایند و
، امام خمینی وفادار باشـند و بـا وحـدت خـود اسـالم را یـاري       )تعالی فرجه الشریف

کـنم کـه وحـدت     توصیه مـی به شما ! آبادبرادران عزیز انجمن اسالمی علی .دهند
کلمه و انسجام خود را حفظ نماییـد و در جهـت پیشـبرد اهـداف اسـالم هرچـه       

ریا به اسالم خدمت کنیـد   مخلصانه و بی کوشش کنید و خالصانه و بیشتر سعی و
  .و هدفتان اهللا باشد

                                                             
 يجا همه در: تیوص اصل در -1
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  )تهران 1347 -1361(کردي محسن شهید  
قه بـین هـم نیندازیـد و    وحدت و همبستگی را رعایت کنید و تفر! اي برادران

و اي ...  کنیــدتفرقــه را از هــم جــدا و دور کنیــد و در کارهــا همــدیگر را کمــک 
خواهم که وظـایف شـرعی خـود را انجـام دهیـد و وحـدت و       از شما می! برادرانم

  .خود حفظ کنید و اخالق اسالمی را رعایت کنید] میان[همبستگی را در 
  

  )اصفهان 1339 -1361(آبادي کریمی حبیباحمد شهید  
از هر لحظـه  1زمان دهم که اینبه شما امت اسالمی قهرمان و آگاه هشدار می

بکوشید تا اسالم زنده بمانـد و بجوشـد    ... تر است اي که فکرش را بکنید، حساس
، در محیط نهضـت ادامـه   2انسجام جمع بخروشید تا. تا انقالب اسالمی حفظ شود

کمر ظلم سـیاه، یعنـی جنایتکـاران شـرق و     داشته باشد و صادر شود و در نتیجه 
  .غرب شکسته و حکومت اسالمی در سراسر دنیا به دست مستضعفان ایجاد شود

  
  )نهاوند 1339 -1361(کیانی عیدمراد شهید  

و پیام آخر من به برادران عضو انجمن اسالمی این است کـه همیشـه لفـظ    ... 
همبستگی محکمی با همـدیگر  برادر در زبان شما باشد و همدیگر را صدا کنید و 
  .داشته باشید و با هم برخورد اسالمی داشته باشید

   

                                                             
 یزمان که: تیوص اصل در -1
 جمع انسجام و تداوم تا: تیوص اصل در -2



 

  91       »دفتر ششم«دت وح
 

  )ساوه 1340 -1362(محدودي جعفر شهید  
آمـوزان را   دانـش ! پیامی که به همکاران عزیزم دارم این است که برادران عزیز

انسجام و وحدت کلمه را بیاموزید و  ۀها کلمدر سنگر مدرسه بسیج کرده و به آن
خبر و صـدامیان کـافر هـدایت فرماییدکـه بـه       ها را بر علیه منافقین از خدا بیآن

  ].است[ همت همین برادران خردسال بسیجی است که آمریکا به زانو درآمده
  

  )برخوارومیمه 1343 -1361(آبادي محسنی حبیبمحمد  علی 
 اجازه ندهید افرادي کثیف و ضعیف در بین شما رخنه کنند و! برادران عزیزم

خـواهم کـه   من به عنوان یک برادر از شما مـی . اتحاد و همبستگی شما را بگیرند
در نماز جمعه شـرکت کنیـد و دسـت از دامـن روحانیـت مبـارز و والیـت فقیـه         

  .برندارید
  

  )رشت 1343 -1362(محمدپور چناري محمدرضا شهید  
 مسـجد مـال علـی محمـد و مسـجد طالقـانی       من از برادران انجمـن اسـالمی  

خواهم که وحدت و انسجام خود را زیاد بکنید و کارهاي مـردم را بـه امـروز و     می
  .فردا نیندازید و اخالق اسالمی را رعایت بکنید

  
  )تهران 1340 -1360(مظاهري تهرانی محمدحسین شهید  

آورم که واقعاً گوید مردم ما خوب هستند، به یاد میو این حرف امام را که می
تیبان نیروهاي رزمنده خود هستند و در جبهه هم از همه چه مردم خوبی که پش
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و ارتشی و پاسـدار و ایـن نشـان همبسـتگی      1نوع مردم هستند و بسیج و سپاهی
تواند انسـان را بـه پیـروزي    اهللا همین متحد و یکپارچه بودن، می شاء است که ان

  .برساند
  

  )الرستان 1335 -1366(مفید علی نجفشهید  
شهدا را عمل کنید و راه شهدا را بـا   ۀنام خواهم که وصیت میاز برادران بسیج 
ایـن  : سازان بسیج ایـن اسـت  ها ادامه دهید و پیامم به آینده حضور خود در جبهه

گروه را حفظ کنید و وحدت و انسجام خود را از دست ندهید و خود را به احکـام  
  .باشیداسالم آشنا سازید و راه شهدا را ادامه دهید و در خدمت جنگ 

  
  )گرگان 1343 -1361(مهاجر سبزواري رضا علیشهید  

وحـدت و   2خواهم کـه همچنـان   از تمام برادران بسیجی و انجمن اسالمی می
هـا شـرکت کننـد و     یع جنـازه یانسجام خود را حفظ کنند و در نماز جمعه و تشـ 

  .فعاالنه بسیج و انجمن را به پیش ببرند و نگذارند یک لحظه غفلت در آن شود
  

  )فردوس 1346 -1365(دار میدانمحمدرضا شهید  
کنـد کـه   افتد، شـما را طلـب مـی   که بر زمین می 3هر سالحی! بسیجیان دلیر

غلتد، فریادش بلنـد اسـت کـه    هر بدنی که به خون می. بیایید، بیایید مرا بردارید

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصت -1
 آنچنان: تیوص اصل در -2
 رای سالح هر: تیوص اصل در -3
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هـا را بـا   خـودفریبی . جهالـت و گمراهـی را کنـار بزنیـد     ةدپر. راه مرا ادامه دهید
بیایید دیگر براي خـدا کـار   . اخالص و حساب کشیدن از نفس خود کنار بگذارید

اتحـاد و  . بـا هـم مهربـان باشـید    . کسـی دیگـر را در نظـر نداشـته باشـید      کنید؛
  .پذیر باشیداطاعت. همبستگی داشته باشید

  
  )مشهد 1342 -1365(میرزایی زهان محمود شهید  

سنگر شهدا را بیشتر از همیشـه پـر   خواهم که  از برادران پاسدار و بسیجی می
نمایند و کارها را براي رضاي خداوند متعال انجام دهند که چنین کاري دلسردي 

از مسـئولین ســپاه و بسـیج تقاضـا دارم نهایــت سـعی خـود را در جهــت      . نـدارد 
همکاري و همفکري با دیگر برادران بنمایند و در جهت انسجام بیشتر تشـکیالت  

  .کدیگر تفاهم و همکاري بیشتر داشته باشندبسیج، برادران با ی
  

  )مراغه 1346 -1363( حسین میرسالمی فردوسشهید  
و رضاي خدا را طلب کنیـد   وقفه تالش کنیدبی! ام یدوستانم و برادران بسیج

را مگذارید زمین بماند و تا رفع ) کربالهاي ایران(ها  و سالح خونین شهداي جبهه
انسـجام را بیشـتر کنیـد و     هـاي مقاومـت،  پایگاه در. فتنه علیه شیاطین بجنگید

کارهایتان جلب رضاي الهـی و عطوفـت را بـه     ۀمی را رعایت و در هماخالق اسال
کار بندید که ایمان و تقوا با اخالق اسالمی و محبت و عصمت، عالم را جـذب راه  

  .کندخدا می
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  )همدان 1345 -1365(نجاري عقیل شهید  
لیـه  ع(علـی ابنحسین راه سرخ موالیشان، يرودنباله خواهم کهاز دوستانم می

هـا  اتحاد و همبستگی را در بین خود حفـظ کـرده و در سـختی   ] و[ بوده) السالم
حالل مشکالت یکدیگر باشند، سخنان امام عزیزمان را از جان و دل پذیرفته و به 

  .آن عمل نمایند
  

  )همدان 1339 -1360(رمان نجفی آعلی معصومشهید  
مجاهدان و مبارزان را بیشتر تشویق کنید که این نشان همبسـتگی  ! دماي مر
  .هاستشما با آن

  
  )بردسکن 1345 -1363(نخعی  دحامشهید  

چه ضـربه خوردنـد، از   ها هرتمام ابرقدرت: سخنی هم به شما برادران بسیجی
توانیـد همیشـه وحـدت کلمـه      تـا مـی  . این همبستگی شما برادران بسیجی است

  .باشیدداشته 
  

  )آباد علی 1343 -1362(نظري محمدرضا شهید  
خدا هرگز براي کافران نسبت به اهـل  . جنگند، بجنگید با آنان که با شما می«

  1».ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد
رود و هر روز انسجام و اسـتحکامش فزونـی    انقالب ایران با قدرت به پیش می

  .خواهند شدیابد و مخالفانش با شکست مواجه  می
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  )کبودرآهنگ 1334 -1365(نظري نعمتیه محمد شهید  
که همچـون کـوهی بـر جـاي خـویش       با درود فراوان به ملت شهیدپرور ایران

استوار هستند و کمترین ناامیدي و هراسی در خود راه نـداده، بلکـه بـا بـودن در     
ان آن تـو باشد که نمـی  صحنه نشان دادند انقالب برخوردار از چنین انسجامی می

  .را متزلزل و متالشی کرد
  

  )دزفول 1339 -1361(وحیدیان  زیزعبدالعشهید  
اش بـه صـدها و هـزاران    بلکه هـر قطـره   ،خون شهید هرگز هدر نخواهد رفت

بلکه به دریایی از خون تبدیل خواهد شد و به پیکر اجتمـاع نفـوذ خواهـد     ،قطره
مشاهده کردیم که با ریختن خون بهترین یاران امام بزرگوارمـان بـه دسـت    . کرد

اهللا و مردم شـهیدپرور ایـران بیشـتر شـد و      انسجام و وحدت امت حزب ،منافقین
ا ریخـتن خـون شـهیدان    اما ب. نان نسبت به این منافقان داخلی بیشتر شدآخشم 

چرا که شهید حقی به گردن دیگـران دارد کـه از    ؛شودتر میولیت ما سنگینئمس
 .همه باالتر و واالتر است و ما باید این حق شهید را ادا نماییم

  
  )تهران 1341 -1364(هاشمیان سیدسعید شهید  

ملـت،   .قدر خود را بدانید: صحبتی هم دارم با برادران بسیجی و دیگر برادران
توانـد در برابـر    قدر این نیروي عظیم الهی را بداند که تنها نیرویی اسـت کـه مـی   

تا بتوانیـد بسـیج را تقویـت    . ها را نابود سازدها مقاومت کند و آنترین قدرت    قوي
توانیـد در ایـن    اید و اگر مـی  کنید که با این کار، انقالب را تقویت و تضمین کرده

توجهی در کار، به این نهـاد مکتبـی ضـربه وارد    گیري یا کم با کناره. راه کار کنید
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. آمادگی رزمی خـود را حفـظ و تقویـت کنیـد    . انسجام خود را حفظ کنید .نکنید
تبلیغات را به نحو احسـن انجـام   . ها قرار دهید  برنامه ۀقرآن را در سرلوح خصوصاً

نکنید و تا آنجـا   ها را فراموش جبهه. دهید و از کارکردن در این راه خسته نشوید
ها  مبادا بگذارید جاي شهدا و جانبازانمان در جبهه. ها برویدتوانید به جبههکه می

  .هاستمال کردن خون آنخالی بماند که پاي
  

  )اصفهان 1335 -1360(هراتیان حسن شهید  
رهبـر خـود    مکتـب و  که با پشتیبانی از دیـن و  ایران درود بر امت شهیدپرور

اند و با درود به  اهل کوفه نیستند و ثابت کردند که تا آخر ایستادهثابت کردند که 
 هـا بـه مـردم، آگـاهی و     روحانیت مبارز و آگاه که با حضـور در جلسـات و جبهـه   

بخواهیـد فـرج    قهرمان خواهانم که از خدا] و[ از شما امت مسلمان .انسجام دادند
دعـاگوي نائـب بـرحقش،     و نزدیک گـردد  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج( ]زمان[ امام

ایـن   الشـأن داریـم و  عظیم این رهبر چه امروز داریم، ازکه هر امام خمینی باشید
  .لرزند بر خود می ها از نامش بیم دارند وابرقدرت ۀامام بود که امروز هم

  
  )یزد 1343 -1362(هزارپیشه حسن شهید  

هـا بـراي تسـکین    استغفار و دعا را از یاد نبریـد کـه بهتـرین درمـان    ! برادران
دردهاي روحی است و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم برداریـد و هرگـز   
 دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند کـه اگـر  

هـا و دشـمنان اسـالم    چنین کردند، روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقـدرت 
ادامـه   تان همپـاي دیگـر بـرادران رزمنـده،    است و با حضور و همبستگی مسـتمر 
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راه شهدا باشید و در امام بیشتر دقیق شـوید و سـعی کنیـد عظمـت او را      ةدهند
 .بیابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید
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  99       »دفتر ششم«دت وح
 

  
  
  
  
  
  
  

   انسجام و همبستگیلزوم : مپنجفصل  

    ...در میان ملت، خانواده و 
  

  )تبریز 1335 -1360( آبشتابراهیم شهید  
پروردگار شما را انتخاب نموده تا دین اسالم را در ! ي ملت قهرمان ایرانا شما

مهیـا   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(روي زمین حاکم و زمینه را براي ظهور ولی عصر
کـربال   ۀانید که قیام شما دنبالـ بد. سازید تا مستضعفان بر مستکبران پیروز بشوند

ایـن همبسـتگی و   . اید، باشید گونه که تاکنون بوده استوار و مصمم همان. باشد می
 که غیر از لطف خدا هیچ] را[ قدر این نعمت رهبري. وحدت الهی را حفظ نمایید

  .اسالم نظیرش را ندیده، بدانید ۀچیز دیگري نیست و تاکنون جامع
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  )آباد نجف 1341 -1361( مصطفی آذريشهید  
پشتیبانی خود را از امام و لشکریان اسالم دریغ نفرمایید و از ! امت قهرماناي 

 خواهم که اتحاد و همبستگی خود را بیشتر کنید و با هم متحد شـوید و شما می
هرچه نیرو و توان در بدن دارید، بکوشـید بـراي بـه ثمـر رسـاندن اهـداف و       ] با[

  .احکام اسالمی و پیروزي اسالم و مسلمین
  

  )آباده 1341 -1360(آزادي  لسیدخلیشهید  
ایـم، بـه    شویم و دعوت حق را لبیک گفته اینک که ما به سوي جبهه اعزام می

بـا کـافران بعثـی    . رویم تا آنچه در وجودمان هست، تقـدیمش کنـیم   ها می جبهه
جنگیم و اگر دعوت حق نصیبمان شـد، آن را جـواب گفتـه و بـه سـوي حـق        می

تمام شـرق و غـرب طاقـت دیـدن اسـالم راسـتین را       تعالی بشتابیم و حال چون 
توانند همبستگی تمام مسلمین را ببینند، باید اسالم را یاري نمود و  ندارند و نمی

آمـاده   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (زمینه را براي انقالب جهانی حضرت مهـدي 
  .کنیم
  

  )بهبهان 1338 -1362(آزمون  حمداهللاشهید  
خوشبختی در ایـن دنیـا و آن دنیـا، تنهـا در راه اسـالم      راه سعادت و ! عزیزان

مـان را بـا اسـالم وفـق دهـیم و       زندگی کردن است و ما بایـد راه و روش زنـدگی  
امر به معروف و نهی از منکر را فرامـوش نکنـیم و بـا    . فرامین الهی را انجام دهیم

ننـد و  هم اتحاد و همبستگی داشته باشید تـا منـافقین و کفـار میانتـان نفـوذ نک     
 .انقالب اسـالمی باشـید   ۀنافقین را بگیرید و همیشه در صحنم هاي جلوي توطئه



 

  101       »دفتر ششم«دت وح
 

ل مذهبی و نمازهاي جماعـت شـرکت کنیـد و قـرآن و نهـج     ئدر انتخابات و مسا
  .ها یاد بگیریدالبالغه را حتماً بخوانید و راه و روش زندگی را از آن

  
  )دگلآران و بی 1344 -1361(آرانی  قاپورآ اسماعیلشهید  

که فقـط  ] را[ خواهم که با اطاعت از امام، این مرد از ملت شهیدپرور ایران می
براي خدا به نفع مستضعفین جهان بر علیـه مسـتکبرین، رسـالت خـود را انجـام      

، 1یید کـه حـرف او   هایش گوش و عمل نمادهد، یاري دهنده باشید و به حرف می
پیغمبر و در نتیجـه حـرف خداسـت     و )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حرف امام زمان

خـواهم کـه دسـت از     اهللا اسالم در سراسر دنیا حاکم شود و از شما می شاء  نکه ا
برنداشته و با این وحدت و همبستگی که دارید، منافقین را یـک بـه یـک     وحدت
  .اسالمی بزدایید ۀده و از جامعکر یشناسای

  
  )طبس 1347 -1365(ابراهیمی احمد شهید  
چه بیشتر کرده و بدانید که تنهـا راه  خود را هر اتحاد و همبستگی! اسالمامت 

  .سعادت، همین است
  

  )آباد نجف 1344 -1361(سعادت ابوترابی شهید  
  .وحدت و همبستگی را همیشه حفظ کنید تا بتوانید در کارها موفق باشید

  

                                                             
 آن: تیوص اصل در -1
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  )آباد نجف 1344 -1362(ابوترابی محمود شهید  
ایـد و بـراي هـر    ها حضور داشـته که در تمام صحنه اي ملت عزیز، اي شمایی

خـواهم کـه    یاکنون من از شما م! ایداي به رهبري امام عزیزمان آماده بودهبرنامه
چون این امام عزیز بود که فانوس قلب ما را بـا نـور    ؛این امام برحق را یاري کنید

پس به یاري او بشتابید و اگر در پی حقید، در خانۀ او را بکوبید . الهی روشن کرد
 اي،و پیــرو والیــت فقیــه باشــید و دســتورات او را عمــل کنیــد و در هــر برنامــه 

  .همبستگی و اتحاد خود را به تمامی کشورهاي شرق و غرب ثابت کنید
  

  )اصفهان 1342 -1361(احتشامی محمدرضا هید ش 
هـا همچـون کـوه    شما که در برابر تمام مشکالت و سختی ،اي امت شهیدپرور

ایـن را بدانیـد تمـام ایـن      !اید و پشت شرق و غرب را بـه خـاك مالیدیـد   ایستاده
سـوخته و دردآشـنا در زیـر    ها در اثر وحدت کلمـه و رهبـري مـردي دل   موفقیت

ل اهللا تعالی فرجه عج(امیدوارم این انسجام را تا انقالب امام مهدي .پرچم اسالم است
بنـد   چنان حفظ کنید و این را بدانید تا زمانی که شما بـه اسـالم پـاي   آن )الشریف

  .توانند کاري بکنند باشید، نه شرق و نه غرب نمی
  

  )آبدانان 1342 -1363( فر احسانیرضا شهید  
 :فرمایـد  طوري که قرآن مـی است که همانوصیت من به ملت غیور ایران این 

کـه همیشـه    ]را[ اتحـادي  1».چنگ بزنید بـه ریسـمان الهـی و متفـرق نشـوید     «

                                                             
 103 هیآ عمران، آل سوره ؛»التفرقوا و عاًیجم اهللا بحبل واعتصموا« به اشاره -1



 

  103       »دفتر ششم«دت وح
 

زیرا آنچه که ما در این برهـه از زمـان    ؛1اید، داشته باشید تا استوارتر باشید داشته
چـون   ؛هاي مردم مسـلمان اسـت   بودن شما توده احتیاج مبرم به آن داریم، متحد

اتحـاد   ۀو کلمـ  توجه به همبستگی اي غفلت کنید و ناکرده شما لحظه اگر خداي
گـردن اسـالم و مملکـت مـا حلقـه       نداشته باشید، بار دیگر اسـتکبار جهـانی بـر   

وحـدت   ۀپس با استفاده از کلم .کشد افکند و مملکت ما را به زیر یوغ خود می می
والیـت فقیـه و امـام    توانید مانع راه استکبار جهانی بشـوید و از   است که شما می

ماننـد  ] باشـید کـه  [ بزرگوارمان، خمینی کبیر حمایت کنید و پیرو والیـت فقیـه  
ماند که هرکس بر آن سوار شود، رستگار و هرکس از آن سـرپیچی   کشتی نوح می

  .نمود، به قعر دریا خواهد افتاد
  

  )آران و بیدگل 1341 -1362(زاده  احسن یتقشهید  
چـون   ؛همبسـتگی و وحـدت را همیشـه حفـظ کنیـد      !اي ملت قهرمان ایران

  .دشمن در کمین است
  

  )ریز نی 1343 -1362(احصایی محمدعلی شهید   
از مبـارزه خسـته   . به آینده بنگریدکه هنـوز مـا اول راه هسـتیم   ! اهللا حزب اي

نشوید که ما درصدد هستیم تا برافراشته شـدن پـرچم اسـالم بـر جهـان از پـاي       
کـه  ] رویـم [ انسجام و با شعار اسالم و رهبري واحد به پیشبا وحدت و . ننشینیم

  .پیروزي از آن ماست
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  )رودسر 1340 -1361(احمدپور یداهللا شهید  
 که خون در بدن خود جریان دارد، نخـواهیم گذاشـت   تا زمانی! برادر و خواهر

مال گردد و االن بهترین موقعی است کـه مـا   هایی که ریخته شده، پايخون 1این
هـا را  ابرقدرت ةپوز انسجام بیشتري به خود بگیریم و با وحدت و یکپارچگی،باید 

     جـوییم و مـدد را از او   به خـاك بمـالیم و از خـداي خـود در ایـن راه یـاري مـی       
در انتظار پیروزي اسالم بر کفر هستیم که همانا خدا به ما وعده داده . خواهیممی

  .است
  

  )ابرکوه 1347 -1364(زاده  احمد دسیدحمیشهید  
اولین وصیتم این است که امام را تنها نگذاریـد و  . کنم وصیت خود را آغاز می

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (درهمه حال یار و یاور امام امت که در واقع یـاور امـام عصـر   
خواهم که وحدت را حفـظ کنـیم کـه تـا ایـن اتحـاد و        می است، باشیم و )الشریف

داشته باشد، دشمن هیچ موقع نخواهد توانست وجود  همبستگی در بین مسلمین
  .خود بگیرد ۀنیز زیر سلط ها رابر مسلمین سلطه پیدا کند و آن

  
  )مراغه 1340 -1367( احمدزاده صفانورالدین شهید  

کـه قصـد نفـوذ بـه خـاك       2]اي[هر بیگانه يپندارم که جلوبر خود واجب می
آري، . داشته باشد، ماننـد سـدي باشـم    ]را[ عزیزم و حتی عزیزتر از جان شیرینم
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نهند، خـواهم  که براي غارتگري و خونخواري به وطن پا می 1بیگانگانی يمن جلو
از فریاد مـن،   2دشمنان اسالم و خاك ایران فریاد خواهم زد تا يایستاد و در جلو

ـ     3صدها هزار مردم مستضعف جهان به پا خیزند ، 4مـن  ۀو ایـن فریـاد حـق طلبان
این میهن را بشنوند و خود را براي اتحاد و همبستگی آمـاده نماینـد    سرباز حقیر

] و[ کن سازیم و تمام محرومان دنیا را از ظلمتتا بتوانیم استکبار جهانی را ریشه
  .تاریکی، به سوي روشنایی سوق دهیم

  
  )بافق 1345 -1361(احمدي بشگانی سعید شهید   

کشور اسالمی که  ۀهمیشه در صحنما مردم شهیدپرور و با سالم و درود به ش
گونـه سسـتی در   اسالم را به وحدت و همبستگی دعوت کرده و شما هـیچ  ]امت[

چرخانیـد   ها را می زیرا شما، بعد از خدا شما هستید که جبهه ؛اید این مورد نکرده
و این شما هسـتید کـه فرزنـدان محبوبتـان، ایـن نـور چشـمانتان را بـه میـدان          

  .د که همیشه پیروزیدشما هستی. فرستید می
  

  )جهرم 1341 -1362(حنایی  ياحمداهللا فرجشهید  
خواهم که مساجد را پر کنند و در مسـاجد،  از ملت شجاع و مسلمان ایران می

تـا در بـین    5نماز جماعت را برقرار کنند و مردم را به وحدت کلمه دعـوت کننـد  
                                                             

 راي اگانهیب هر: تیوص اصل در -1
 تا و: تیوص اصل در -2
 زدیخ پا به: تیوص اصل در -3
 منی طلبانحق ادیفر نیا و من و: تیوص اصل در -4
 دیکن: تیوص اصل در -5
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هم متحـد شـوند و    ها، یک وحدت و همبستگی به وجود بیاید و همه باتمام ملت
کـه از کفـار   ] را[ براي خدا قیام کنند و تمـام دشـمنان اسـالم و تمـام منـافقین     

  .روزگار براندازند ۀاز صحن بدترند،
  

  )آران و بیدگل 1345 -1361(احمدیان رضا علیشهید  
جـا همبسـتگی   خواهم که وحدت خود را حفـظ نمـوده و در همـه   از مردم می

  .شکندچون پشت دشمن از وحدت و همبستگی می ؛]باشند[ داشته
  

  )شهر قائم 1342 -1362(اختري علی شهید  
هاي شـرق و  دست اتحاد به یکدیگر دهید و نگذارید ابرقدرت! امت شهیدپرور

آري، با اتحاد و یکپارچگی خود، این اسالم و ایران . مان را از ما بگیرندغرب اسالم
ه ساختیم و با این همبستگی، راه پاك شـهیدان  را در جهان نمونه سازید که نمون

  .را ادامه دهید
  

  )مرند 1346 -1364(ادریسی اکبر علیشهید  
. رزمندگان، به خداوند و شما ملت عزیز اسـت  ۀتکی ]و[ امید! باري، ملت عزیز

 شـاء  سـازید و ان  یشما هستید که با حمایت خود از رزمندگان، آنان را امیدوار م
یکپارچگی و همبسـتگی، بـه زودي شـاهد پیـروزي رزمنـدگان اسـالم       اهللا با این 

  .خواهیم شد
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  )شهر زرین 1345 -1364(پور ادیبیمحمود شهید   
هستید، وحدت خود را حفـظ نماییـد   ] که[در هر پست و لباسی ! عزیزان من

بدانیـد  . که این وحدت، موجب انسجام مسلمین و تقویت ایمان رزمنـدگان اسـت  
  هـا را بـه خـاك    لرزانـد و دمـاغ آن  ها را مـی اتفاق شما، پشت ابرقدرتکه اتحاد و 

  .مالدمی
  

  )سبزوار 1347 -1365(اردیبهشتی محمد شهید  
آور صلح و سـازش  آواي ننگ] دشمنان[ این زمان که! شما اي حسینیان زمان

اند واهللا العلی العظیم، هدفی شوم در سر دارند که انتهاي آن، خفـت و  را سر داده
هر فسـاد و تبـاهی را از بـین     ۀپس بیایید متحد شوید تا ریش .خواري قرآن است

 هـاي مسـلمان، بـه امیـد پیـروزي در     همبستگی امـت  ]و[ اتحاد ]امید[به . ببرید
  .سراسر گیتی به رهبري امام عزیز

  
  )قزوین 1342 -1363(اسداللهی اکبر علیشهید  

هـا بـراي تسـکین    بهتـرین درمـان  یاد نبریـد کـه    استغفار و دعا را از! برادران
دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قـدم برداریـد و همیشـه سـعی     
کنید انسجام خود را حفظ کرده تا دشمنان بین شما نفوذ نکنند که خـود باعـث   

 .شودیتفرقه م
  

  )تالش 1336 -1362(اسدپور بهرام شهید  
خواهم مرا با همین لباس پاسـداري دفـن نماییـد تـا الیـق شـهید       شما میاز 



 

 )9(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       108

 

خونین مرا در دسـت داریـد و در    ةوقتی که جناز. بودنم را با خودم به آخرت ببرم
بریـد، بـا انسـجام و همبسـتگی،     هاي شهرم به منزل دوم مرا مـی کوچه و خیابان

  .نبریداز یاد ] را[ مریکا و مرگ بر شوروي و اسراییلآر مرگ بر شعا
  

  )اصفهان 1346 -1366(اسدپور قهفرخی بهمن شهید  
د و همیشـه  یرفتـار باشـ  خواهم که با برادرانم خـوش می ... زیزماز شما برادر ع

طوري رفتار کنید که جاي مرا هم پر کرده باشـی و اتحـاد و همبسـتگی شـما از     
  .باشیدبین نرود و دست به دست هم بدهید با برادران تا یار و یاور پدرمان 

  
  )اقلید 1347 -1364(اسدي محمد شهید  

پیامم را ملت مسلمان به گوش جهانیـان رسـانیده کـه اسـالم، دیـن اتفـاق و       
درثانی وحدت و حضـور در صـحنه را در   . لکن بایستی متحد شوید. انسجام است

خـدا را  . هـا مغـرور نشـوید   ثالثـاً در پیـروزي  . پیوسته اوقات داشته، دلسرد نشوید
  .امام را یاري کنید. یاد داشته باشیدهمیشه به 

  
  )نهاوند 1346 -1366(اسدي ولی شهید  

ها شرکت کنید و با همبسـتگی،  همیشه در نماز جمعه...  !پدر و مادر بزرگوارم
نماز را به پا دارید و زکـات بدهیـد و بدانیـد    «شکنید و شماها دل دشمنان را می

فرسـتید، آن را در نـزد خداونـد     یه از خیر و خـوبی بـراي خـود پـیش مـ     آنچه ک
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  1».کنید، آگاه استهمانا خداوند به آنچه که عمل می. خواهید یافت
  

  )کازرون 1343 -1365(ندري اسکمحمدحسین شهید  
خداونـد شـما را انتخـاب کـرد و بـر شـما منـت        ! شما اي ملت قهرمان ایـران 

ــ   یگذاشــت تــا دیــن خــدا را بــر روي زمــین حــاکم و زمینــه را بــراي ظهــور ول
آماده سازید تا مستضـعفین بـر مسـتکبرین     )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(عظماال اهللا

 پیروز گردند و شکر این نعمت بزرگ را به جاي آورید و بدانید که این قیام شـما، 
  مصـمم باشـید،   . اسـتوار و مقـاوم باشـید   . اسـت  )لیـه السـالم  ع(قیام حسـین  ۀدنبال

همبستگی و وحدت الهی را حفظ کنید و قـدر   این. ایدگونه که تاکنون بودههمان
  .که جز لطف خداوند هیچ چیزي نیست، بدانید] را[این نعمت رهبري 

  
  )قزوین 1345 -1361(اسالمی اهللا عینشهید   

با هم برادر باشـید و بـا هـم     ...غیور ایران] و[سخن کوتاهی با ملت شهیدپرور
، 2تفرقه در بین شما پیدا شـود، ایـن  ] اگر[وحدت و انسجام خود را از یاد نبرید و 

سعی کنید که وحدت و یکپارچگی خود را حفـظ کنیـد و تـا    . اول شکست ماست
پشـتیبانی   جان در بدن دارید، از این نهضت اسالمی که خداوند نصیبمان کـرده، 

  .نمایید
  

                                                             
 تعملون بما اهللا انّ اهللا عند تجدوه ریخ من النفسکم تقدموا ما و الزکوه اتوا و الصلوه موایاق و« به اشاره -1

 110 هیآ بقره، سوره ؛»ریبص
 نیا که: تیوص دراصل -2



 

 )9(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       110

 

  )میبد 1345 -1361(بادي اسالمی امیرآمحمد شهید  
توانید به جبهه بروید، در پشت جبهه کمـک  اگر نمی! شما اي خواهران گرامی

امیـدوارم کـه در   . از رزمنـدگان نیسـت   کنید و دستمزد شما در نزد خـدا کمتـر  
هاي شهدا بیشتر شرکت کنید که باعث همبسـتگی شـما و شـادي    تشییع جنازه

  .شودروح شهدا و کور شدن چشم دشمنان می
  

  )شهرکرد 1349 -1366(زاده سودجانی اسماعیلنقی علی 
خواهم که در کارهایشان خدا را فراموش نکننـد و نمـاز و   اهللا می از امت حزب

 1روزه و زکات، امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنند و در مراسم انقـالب 
و والیـت فقیـه و   ...  راه خـود قـرار دهیـد    ۀرا توش تقوا. شرکت فعال داشته باشند

  .گاه متفرق نشویدهمبستگی و اتحاد را حفظ کنید و هیچ
  

  )درگز 1347 -1362(اسماعیلیان خالق شهید  
تنها خواهش من از شما این است که پیرو والیـت فقیـه،    ... !پدر و مادر عزیزم

مذهبی که به  2حضرت امام خمینی باشید و قدر این انقالب را بدانید و در مراسم
داشته باشـید کـه   شود، همانند قبل شرکت فعال  هاي مختلف برگزار میمناسبت

مریکـا کـه سـهل    آداشته باشند،  اگر چنین باشد و مردم با هم اتحاد و همبستگی
هاي غرب و شرق، طبق فرمایش امام خمینی، هیچ غلطـی   کشور ۀاست، حتی هم

  .توانند بکنند نمی

                                                             
 انقالبي هامراسم: تیوص اصل در -1
 مراسمات: تیوص اصل در -2
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  )اصفهان 1339 -1361(اشجع علی شهید  
به جماعـت خوانـده و   سعی کنید نمازهاي یومیه را ...  !امتمام اهل خانواده اي

ریا و عجب و خودپسندي در قلب شما رخنه نکند کـه شـما را   ]. بخوانید[صحیح 
دسـت  ۀمای[وحدت و اخوت و انسجام را بین خودتان زیاد کنید که . زندآتش می

  .ما به خوشبختی دنیا و آخرت هست] یابی
  

  )تهران 1347 -1367(مدانی ه یاشرفمحمدرضا شهید  
توانم اسم خود را یک رزمنده بگذارم، بلکه بـه  یجانب که نماین! اي ملت عزیز

خواستارم که جنگ را  )لیه السالمع(عنوان یک شرمنده و به عنوان رهرو راه حسین
توجه داشته باشید که جنگ، فقط جنگ با عـراق و نیروهـاي بعثـی    . از یاد نبرید

نیست، بلکه بعد از اینکه کربال آزاد شد، باز جنگی از براي آزادي قدس در پـیش  
پس بدانیـد  . هایی دیگر براي رساندن نداي اسالم براي جهانیانداریم و باز جنگ

هـا، جـوان  شما در ایـن جنـگ  ! ملت غیور. تمامی ندارد جنگ بین ظالم و مظلوم
پـس وحـدتتان را حفـظ    . ایـد تان را در راه خـدا داده هاي خود و هستی و نیستی

  .چون ترس دشمن فقط از وحدت و همبستگی شما است ؛کنید
  

  )آباد پارس 1343 -1362( یاشکانحسن شهید  
. امـام را پشـتیبانی کنیـد   . وجه از امام دست برندارید به هیچ! اي مردم مبارز

هـاي نمـاز جماعـت و    صف...  روحانیت مبارز را پشتیبانی کنید .امام را دعا کنید
کلمـه وحـدت را   . تر کنید تا دشمنانتان از شما حساب برندچه فشردهجمعه را هر

وحدت و انسجام شما دشمنان را خود به خود به هـراس خواهـد   . از دست ندهید
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  .انداخت
  

  )مشهد 1345 -1365(اعتمادي عیدگاهی حسن شهید  
وحدت خود را، انسجام خود را حفظ کنید و بـراي پیـروزي انقـالب    ! اي ملت

اسالمی و براي رزمندگان اسالم و براي سالمتی امام و طول عمرشـان تـا انقـالب    
  .دعا کنید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
  

  )آباد نجف 1346 -1364(نوراهللا اکبري شهید  
آنان هسـتند کـه بـه لبـاس     . بیشتر از دشمنان داخلی بترسید! اما اي عزیزان

بـا اسـتفاده از افـرادي مـؤمن     ] و[ انـد روحانی و افرادي مؤمن در سپاه نفوذ کرده
اند، بـه اغفـال و    هها را خوردهاي آنواقعی و مخلص درگاه متعالی که فریب حیله

هـاي  اه و حـزب و دیگـر ارگـان   هـا، از قبیـل سـپ   هاي این ارگانسست کردن پایه
خواهند وحدت کلمه و یپردازند و با ایجاد تفرقه در بین افراد جامعه مانقالبی می

همبستگی را در بین مردم از بین ببرند تا بتوانند کارهاي خود را به راحتی انجام 
  .دهند و انقالب اسالمی را از بین برند

  
  )تهران 1343 -1362(اکبري داریان ابوالفضل شهید  

خـواهم کـه همیشـه پیـرو خـط       از شما مـی ! اهللا اي برادران و خواهران حزب
آمریکـا و   ةکوبنـد  والیت فقیه بوده و با حفظ اخالق اسـالمی و حجـاب اسـالمی،   

منـافقین داخلـی مقابلـه کنیـد و      هـاي  این توطئـه  با...  شوروي و منافقین باشید
یشـتر در راه انقـالب اسـالمی    وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید تا بتوانید ب
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کوشا باشید و نگذارید نفاق در بین شما بیفتـد و آخـرین حـرف مـن بـه جوانـان       
اهللا این است که راه امام و راه شـهیدان را ادامـه داده و از انقـالب اسـالمی      حزب

  .حراست نمایید
  

  )ابرکوه 1346 -1366(اکرمی ابرقوئی  نحسشهید  
خـواهم کـه سـنگرها را تـرك نکنیـد و همچنـین        از شما می! برادران بسیجی

مساجد را و مردم را بـه اتحـاد و همبسـتگی دعـوت کنیـد و تنهـا نیـروي         سنگر
  .اسالمی و عمل صالح است جاذبه، اخالق

  
  )شیر عجب 1341 -1362(الماسی گوروان محمدعلی شهید   

راه خـونین  بخش ها باید تداوم شما! اهللا اهللا، اي یاوران روح اما شما امت حزب
شهدا باشید و بدانید که رمز پیروزي شما در این اسـت کـه در نمازهـاي دشـمن    

گویـان  تر نمایید و به یـاوه شکن جمعه شرکت نمایید و صفوف خودتان را منسجم
و منافقان داخلی و خارجی، بـا حفـظ انسـجام و وحـدت و یکپـارچگی خودتـان،       

  .مجال فعالیت ندهید
  

  )سنندج 1339 -1379(اللهی امانمحمود شهید   
هرکه بـا حـق درافتـاد، ور افتـاد و بـه خـاك       : اندفرموده) لیه السالمع(موال علی

را در انقالب اسـالمی ایـران بـه رهبـري امـام امـت        و مصداق بارز آن افکنده شد
 هـا در ایـن  1دیدیم که چگونه دو ابرجنایتکـار شـرق و غـرب و دسـت نشـاندگان     

                                                             
 گاننشانده دست: تیوص اصل در -1
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کمـک همـه   1رغـم خلـیج فـارس، علـی    ۀدرکران کشورهاي جهان سوم و خصوصاً
مالی، تبلیغاتی و تسلیحاتی و نیروي انسانی به غالم حلقه به گـوش خـود،    2ۀجانب

انقالب، سـرانجام روز بـه روز بـا    منافقین و ضد شان،صدام کافر و مزدوران داخلی
 خشم انقالبی و اتحاد و انسجام بیشتر امت شهیدپرور روبرو گشـته و قـدرت خـدا   

  .کنندمی اهللا غالب بیرون آمده، مشاهده کرده و که از آستین حزب] را[
  

  )تهران 1343 -1365( امیرعالیذوالفقار شهید  
] را[آن اینکه امتحان خـود  ] و[و یک سخن با ملت شهیدپرور و قهرمان دارم 

اند و با حفظ وحدت و انسجام خود، فریب منافقـان  تا به حال نزد خدا خوب داده
دسـت از امـام و اسـالم و     بازان را نخوردند و با تمـام مشـکالت و مصـائب،   و دغل

 .انقالب برنداشتند
  

  )اصفهان 1345 -1361(جعفري  حسن امینشهید  
رزوي آکنم که اگر خداونـد یکتـا مـرا بـه      من حسن امینی جعفري وصیت می

  .وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید ،خود رساند
  

  )فیروزآباد 1347 -1369(امینی رضا علیشهید  
انسـجام و وحـدت خـویش را حفـظ کنیـد کـه        ... !برادران و خواهران گرامی

بدانید که هرچه ما از صراط مستقیم دور شـویم،  . خداي تعالی پشتیبان شماست
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شود و نعمت و رحمت خداونـد کـم مـی   عذاب الهی بیشتر و پیوندها گسسته می
خویشتن را به دام اسـارت انداختـه و   شود و این چیزي است که ما با دست خود، 

  .کنیمیا از قید اسارت آزاد می
  

  )قم 1348 -1365(ی عباس اویسی فردویشهید  
آن دنیا، تنها راه اسـالم   راه سعادت و خوشبختی در این دنیا و در! عزیزان من

مان را بـا اسـالم وفـق دهـیم و فـرامین الهـی را       است و ما باید راه و روش زندگی
بـا هـم اتحـاد و    . امر به معـروف و نهـی از منکـر را فرامـوش نکنـیم     . مانجام دهی

همبســتگی داشــته باشــیم تــا منــافقین و کفــار بینمــان نفــوذ نکننــد و جلــوي  
  .هاي منافقین را بگیریم توطئه
  

  )یاسوج 1349 -1364(ایزدي جواد شهید  
بـه   ام وآموختـه  )لیـه السـالم  ع(این هدف و راهی را که از موالیم حسـین ! خدایا

. روم تا درکنار همسنگرانم باشمبه جبهه می. ام، از ما بپذیرسوي آن حرکت کرده
خـون از   ةو غرب نشان دهیم که تا آخرین قطرروم تا به دنیاي شرق به جبهه می

مرزهاي اسالم، دفاع و حراست و پاسداري خواهیم کرد و بر علیه هر ظلمی، قیـام  
خـونی   ةهر قطر. ز کشته شدن باکی نداریماو هر مظلومی را نجات خواهیم داد و 

انسجام و وحدت یکپارچگی ملت مـا را   که از پیکر پاك عزیزان ما بر زمین بچکد،
 .کندبیشتر و بیشتر می
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  )دهدشت 1338 -1365(خواه ایمانعبداهللا شهید  
اگر ما وحدت کلمه و همبستگی و هماهنگی داشـته باشـیم،   ...  !اي مسلمانان
تواند در مقابل ما ایستادگی و مقاومت کند و باید ما جوانـان کـه   هیچ احدي نمی

قدرت سالح برداشتن و جنگیدن را داریـم، بـه جبهـه بـرویم و جنـگ را یکسـره       
هاي زمـان بـزنیم تـا بداننـد کسـی کـه       کنیم و مشت محکمی به دهان ابرقدرت

  .تواند مقابله کنداش خدا است، چگونه میسالحش قرآن و یاري دهنده
  

  )بابل 1343 -1362(بازپیچ علی عباسهید ش 
 .شـما وارث خـون تمـامی شـهدا هسـتید     ! آموز و معلمان گرامیبرادران دانش

درس سـعادت   1قـرآن کـالم  توانیـد از  خطیر بـر دوش شماسـت و تـا مـی     ۀوظیف
گونه پیروي هواي نفس، خود را رهایی دهید و وحدت و انسـجام  بیاموزید و از هر

خواهد به اسـالم و انقـالب ضـربه    می نی کهدست هر خائخویش را حفظ کنید و 
بان والیـت فقیـه باشـید و دسـت هـر      یوارد کند را کوتاه گردانید و همیشه پشـت 

  .بیگانه، چه داخلی و چه خارجی را قطع کنید
  

  )آستانه اشرفیه 1339 -1361(باقري شهید صدراهللا  
خاطر پـول و  ه مقام و بخاطر ه دانید من ب شما می !و اما اهالی مسلمان و غیور

باشد و من از شـما   هدف من فقط اهللا و اسالم می .خاطر چیزهایی دیگر نیامدمه ب
ه جان هـم نیفتیـد و بـ   ه خواهم بین هم وحدت و همبستگی داشته باشید و ب می

همیشه بـه فکـر خـدا     .خاطر خدا کار انجام بدهید و در فکر مقام و قدرت نباشید
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 گی شـما بیشـتر  بسـت هم و ن وحـدت آ ،هید شـدن مـن  امیدوارم بعد از ش .باشید
  .اهللا هستید شاء  و بیشتر در فکر اسالم بوده و ان ]شود[

  
  )کرمانشاه 1328 -1365(باقري محمدحسین شهید  

. شـان را حفـظ کننـد   امت مسلمان و شهیدپرور، پیوسته اتحـاد و همبسـتگی  
هاي دشـمنان  توطئهترین نقش را در خنثی نمودن اتحاد بین شما مسلمین، مهم

آن اتحاد و اسـتمرار   ۀالبته الزم. نقالب اسالمی داراستداخلی و خارجی اسالم و ا
  .به سالح تقوا خود را مجهز نموده و آماده نگاه دارید. آن، داشتن تقوا است

  
  )اصفهان 1347 -1365(بدیعی اهللا  امینشهید  

هـا باشـید و بـا    زمینههمیشه بیدار و هشیار در تمام ! ملت شجاع و دلیر ایران
انقالب اسـالمی نقـش فعـال داشـته و نقـش       ابعاد ۀتر در هم هرچه تمام هشیاري

همیشـه در صـحنه   . کنید و امام امت، این پیر جماران را تنها نگذارید خود را ایفا
افتـد و   با در صحنه بودن شما لرزهاي شدید بر اندامش می وارد شوید که دشمن،

راه شهیدان باشـید کـه سـالح     ةو ادامه دهند و حماسه آفرینید 1دیچنان برزمآن
ها بـر انـدامش لـرزه     ها بر زمین نماند که دشمن با دیدن این ایثارها و حماسهآن
اي کـه خداونـد در قـرآن داده، لشـکر اسـالم بـر       اهللا طبق وعده  شاء ان افتد و می

ي حاصـل شـود، بایـد    پیروز است و براي اینکه این پیـروز  لشکر کفر و ستمکاران
تر کرده و عزمشان را جزم و با اتحاد و همبستگی، تمام را راسخ این ملت عزمشان

هـاي درون و بـرون را   هاي زمان و شیطانهم شکسته و بت در استکبار را يدژها
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  .روزگار براندازند ۀاز صحن
  

  )نیشابور 1324 -1364(برجی سیدعباس شهید  
اتحـاد و انسـجام خـود را    ! ملـت شـهیدپرور  : و پیامی هم بـه هموطنـان دارم  

به دین و مـذهبتان ضـربه   ] نا[شمنتر نمایید و اجازه ندهید که د همچنان محکم
  .بزنند
  

  )تهران 1344 -1361(برنایی احمد شهید  
ها به نمـایش بگـذارد کـه    ملت باید انسجام و وحدت خودش را براي ابرقدرت

  .حریم مقدس ایران را نکننداش خیال تجاوز به آمریکا و نوکران وابسته
  

 )آران و بیدگل 1342 -1365( بلندي آرانیحسین شهید  
اي است براي رسیدن بـه  از اتحاد و انسجام که وسیله ... !شما اي امت قهرمان

و  کارها خدا را فرامـوش نکنیـد   ۀدر هم .قدر خداوندي دست برنداریدالطاف عالی
  .راه خود سازید ۀهمواره تقوا را پیش

  
  )خمین 1342 -1365(اسدي  بنیمحمدحسین شهید  

بـس کـه    کرده باشم؟ همـین  حق تمام مردم را ادا من چه باید وصیت کنم تا
ن او را در روي زمـین  شما را انتخاب کرده و بر شما منت گذاشته تـا دیـ   خداوند

آمـاده سـازید و    ]را[  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(ظهور امام زمان ۀحاکم و زمین
. باشـد  یقیام کربال مـ  ۀدنبال بدانید که این قیام شما،. این نعمت بزرگ کنید شکر
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اید، این همبسـتگی و وحـدت الهـی را    گونه که تاکنون بودهاستوار و مصمم همان
که جز لطف خداونـد هـیچ چیـز دیگـري      ]را[ يقدر این نعمت رهبر. حفظ کنید

  .خداوند را به جا آورید نیست، بدانید و شکر
  

  )تهران 1341 -1365(بوذري کرودي ابوالقاسم شهید  
رحم را فراموش نکنیـد کـه انسـجام و وحـدت      ۀز دوستان تقاضا دارم که صلا

  .شما در این است
 

  )اسدآباد 1326-1364( بهرامیاهللا حبیبشهید  
همیشه به سخنان اماممان گوش فرا دهیـد و از او پیـروي کنیـد،    ! عزیزان يا

. ام ام و به آرزوي خـود رسـیده   راه خود را انتخاب نمودهطور که بودید و من  همان
  .بیشتر با هم همبستگی داشته باشند 1امیدوارم که مردم زادگاهم

  
  )خمین 1346 -1365(بهشتی سیدناصر شهید  

به جبهه کمک کنید و دولت جمهوري اسالمی و رهبري ایران ! مردم مسلمان
دستگی دوري کنید و انسجام خـود        دواز دورویی و نفاق و . اسالمی را رهرو باشید

زندگی بایـد  . به خاطر خدا باید کار کرد. را بیشتر نموده و وحدت را حفظ نمایید
  .به خاطر خدا باشد
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  )بجنورد 1324 -1361(بیرجندي حسین شهید  
چنان راهـم را دنبـال   خواهم که بعد از من آناز شما می...  !گرامی ةاما خانواد

ها باعث انسجام هرچه بیشـتر امـت مـی   دشمن بفهمد که این شهادتنمایید که 
چنان در شهادت مـن اسـتوار باشـید کـه دشـمن نتوانـد ایـن        شما باید آن. گردد

  .گونه که تاکنون نتوانسته استاستواري شما را تحلیل نماید؛ همان
  

  )دزفول 1342 -1361(آبادي  پاپی خلیلعلی  دینشهید آ 
انسجام و پیروي از والیت فقیه را همیشه به یاد داشـته  وحدت و یکپارچگی و 

  .اهللا مدیون دین، رهبر و این انقالب هستیم زیرا که ما جوانان حزب ؛باشید
  

  )سبزوار 1348 -1367(پرتانیان الرضا موسیشهید  
شکن و ملـت  ب برحقش، خمینی بتئم بر یگانه منجی عالم بشریت و نابا سال

ایران که با وحدت و همبستگی، پشت ابرقدرت زمان  قهرمان و همیشه در صحنه
آورند و با نثار جان و مال و تمام هسـتی خـود، اسـالم و    را به لرزه درآوردند و می

  .امتی را به تمام جهان شناساندند
  

  )شیراز 1343 -1361(پژمان حسین شهید  
برادران و خواهران تقاضا دارم وحـدت و همبسـتگی خـود را از دسـت      ۀاز هم

  .ندهند و از نفاق بپرهیزند
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  )گچساران 1343 -1364(پژوه امراهللا شهید  
اگرچه من قابلیت پیام و نصیحت به شما را ندارم، اما بر اساس ! اوالً امت عزیز

حضـرت امـام    ]از[وظیفه و رسالتم باید همگی شما را به قرآن سوگند دهـم کـه   
عزیز و بزرگوارمان متابعت و پیروي نمایید و به سخنان گهربار و تـاریخی ایشـان   
در رابطه با تمامی مسائل جهانی گوش فرا دهیـد و در تمـامی لحظـات زنـدگی،     

ثانیاً وحدت و اتحاد و اتفـاق و انسـجام خـود را حفـظ     . به فرمان او باشید 1گوش
برد و شما را به لـب پرتگـاه   حاد شما را از بین میزیرا که تفرقه و افتراق، ات ؛کنید

  .کشاندسقوط می
  

  )رودسر 1345 -1365(پسند اهللا عزتشهید  
خـواهم   یکنم و از شـما مـ  دعوت می اقشار ملت را به اتحاد و همبستگی ۀکلی

بدانید این دنیـا ابـدي نخواهـد بـود، بلکـه      ...  که همیشه پیرو والیت فقیه باشید
] را[ پس بیایید ایـن اتحـاد و همبسـتگی   . از این دنیا هم وجود دارددنیایی باالتر 

شما مشت محکمی  2همبستگی این دنیا،] در[با همدیگر حفظ کنید و بدانید که 
  .است بر دهان تمامی ابرنکبتان

  
  )آباد نجف 1340 -1361(پورقوریان علی عباسشهید  

ینـک در ایـن مکـان    من یک سرباز هستم که ا! اي ملت مبارز و مسلمان ایران
اي : اي بـا شـما صـحبت دارم   چنـد جملـه  . باشممقدس مشغول انجام وظیفه می
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مردمی که با خون جوانان خود نهال انقالب اسالمی را آبیاري نمودیـد و بـه ایـن    
چـه بیشـتر و اسـتوارتر،    خـواهم کـه هر  از شـما مـی  ! مرحله از پیروزي رسـانیدید 

خواهنـد سـد راه   مشـکالت کـه مـی    ۀبخشیده و بـا کلیـ   نیروهاي خود را انسجام
  .مبارزه کنید انقالب باشند،

  
  )نکا 1345 -1366(پوروایی اهللا عینشهید  

در  !خواهران دینی مـن ] و[ هان اي بستگان، دوستان، آشنایان و تمام برادران
اي بـه  اسالمی خویش چنان انسجام و وحدت داشته باشید که هیچ بیگانه ۀجامع

 .لم ننمایدشما ظ
  

  )کازرون 1311 -1365(پوالدي سردار شهید  
به خدا توکل داشته باشید که  ... !مردم همیشه در صحنه و امت همیشه بیدار

ساز، اساس پیروزي مـا توکـل   در این شرایط حساس و سرنوشت. خدا با شما است
 ان اهللا مـع «استقامت داشـته باشـید کـه    . صبر و بردباري پیشه کنید. به خداست

اگر شما وحدت و انسجام خود را حفظ کنیـد، یـأس و ناامیـدي را در    . »الصابرین
  .ایدافکنده] دشمنان[دل آنان 

  
  )شهر دره 1327 -1362(پیروزي یارمحمد شهید  

ام کـه عمـري بـراي مـن زحمـت      سالم بر ملت شهیدپرور و سالم بر خـانواده 
مبـادا بـر   . رتبه رسـاندند کشیدند و چنین روزي را به من عطا کردند و مرا به این 

شما نبایـد ایـن شـهیدان و    . شودشهادتم بگریید و زاري کنید که دشمن شاد می
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باید همبسـتگی داشـته   . اهللا را تنها بگذارید که دشمنان ما شاد شوند ملت حزب
هـا را  هاي کثیف آمریکایی و امپریالیسـتی قیـام کنـیم و آن   باشیم و بر علیه رژیم

  .ایمطوري که تاکنون کردهسرکوب نماییم؛ همان
  

  )گرگان 1338 -1361(تازیک علی عباسشهید  
که ملت ایـران بـا توکـل و اتکـا بـه       آرزویی که بعد از شهادت دارم، این است

   چـه زودتـر بنیـاد و    تر خـود نیـز هر  و انسـجام بیشـ   1خداوند منان و طلب وحدت
صـفحات تـاریخ عقـب    هاي کفر و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را از ریشه

  .2زده و به نیستی و نابودي ببرند
  

  )خمین 1342 -1365(تدبیري علی غالمشهید  
دیگـر وقـت آن نیسـت کـه     ! اما کالمی هم با جوانان عزیز دارم که اي عزیزان

 ۀپـس وظیفـ   .خبرهاي منافقین و افراد از خدا بیتفاوت باشیم نسبت به توطئهبی
      ن و ولگردهـاي  دشـمنا ] و[بـه دسـت گیـریم     ما است کـه دیگـر امـور جامعـه را    

ولی باید بدون ترس و وحشـت، بلکـه بـا    . روزگار کنار بزنیم ۀلیاقت را از صحنبی
 ۀدر همـ اتحاد و همبستگی و تشکیالت قوي با دشمن مبـارزه کنـیم و اسـالم را    

  .نقاط کشور خود حاکم کنیم
   

                                                             
 طلب وحدت: تیوص اصل در -1
 برندیم: تیوص اصل در -2
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  )کرج 1342 -1364(ترکیان رضا غالمشهید  
سخن بسیار است؛ ولی سخن با شما امت سخت اسـت، چـون   ! اهللا امت حزب

ي خود شایسـته  1هااید و خود به عمل به تمام فضیلت امتی هستید که الهی شده
باشید و این وحدت و انسجام و امام خود را و قامت اسـتوار خودتـان را حفـظ    می

  .کنید و براي امام دعا کنید
  

  )تهران 1339 -1362(پور تقیمحمدمهدي شهید  
اهللا پشـت و پناهتـان باشـد و همیشـه در      شـاء  خداونـد ان ...  !و حال برادرانم

خواهم که خانواده را ناراحت نکنید و در کارهـا  از شما می. کارهایتان موفق باشید
ها همکاري کنید و از کارهـاي بیهـوده و خـالف اسـالم شـدیداً بپرهیزیـد و       با آن

  .که به تنهایی کاري از پیش نخواهد رفتاتحاد و همبستگی خود را حفظ کنید 
  

  )تبریز 1340 -1362(توتونکار یوسف شهید  
اطهـار و دیگـر    ۀائمـ  دانـیم کـه انبیـا و   مـا مـی  : سخنی با خواهران و برادرانم

ترین شرایط زندگی، صـبر و شـکیبایی و   هاي اسالمی، همواره در سختشخصیت
کـوه اسـتوار و همچـون دریـا     وحدت و انسجام را هرگز از دست نداده و هماننـد  

ترین جـان خـود،   و جهت پیاده شدن دستورات الهی از شیرین] اند ه[خروشان بود
  .2اند دست کشیده و شربت شهادت را نوشیده

   

                                                             
 هالتیفض تمام مشق به خود: تیوص اصل در -1
 دنینوش :تیوص اصل در -2
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  )رودبار 1347 -1364(تیموري  قسیدصادشهید  
کند تـا بتوانـد انقـالب     خود سعی می هاي توطئه ۀامروز استکبار جهانی با هم

ولـی مـا بـا    . از ما بگیرد و نگذارید کـه از مرزهـاي مـا عبـور کننـد      اسالمی ما را
] هـاي [فداکاري ملت همیشه در صحنه و به یاري خدا و همبستگی، تمامی نقشه

و امیدوارم که با پیروزي نهایی رزمنـدگان، اسـالم در    1آنان را نقش بر آب کردیم
  .ها به اهتزاز درآیدهاي جهان رخنه نماید و پرچم اسالم بر فراز آن سراسر کشور

  
  )قوچان 1341 -1361(ثابت اسماعیل شهید محمد 

خـواهم کـه وحـدت و انسـجام خـویش را حفـظ       من از ملت قهرمان ایران می
جا، اطاعت و پشتیبانی از رهبر عزیزمان، خمینی کبیر  نموده و همیشه و در همه

چرا که وجود چنـین رهبـري    ؛و دولت جمهوري اسالمی ایران را فراموش ننمایند
ت و باید در حفـظ آن بسـیار   خداوند اس ۀنین دولتی از عنایات و الطاف خاصو چ

  .کوشید
  

  )اقلید 1329 -1365(ثریا رحیم شهید  
شـهدا   چرا کـه خـون سـرخم، مسـیري را کـه انبیـا و       ؛براي من اشک نریزید

تـان   یاسـالم  ۀقبـال جامعـ   شـما را در  تر و احسـاس مسـئولیت   اند، رنگین پیموده
قدر امام عزیزمان را بدانید و در وحدت و همبستگی کوشـا  . تر خواهد کرد سنگین
اسـالم دادنـد؛    يبنگرید که جوانانتان چگونه خون خـویش را بـراي احیـا   . باشید

حال این شـما و ایـن انقالبتـان و ایـن هـم      . داشتی و اجر و پاداشیهیچ چشم بی
                                                             

 میداد آب بر را آنان نقشه: تیوص اصل در -1
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تـان گـام   در مسـیر انقـالب اسـالمی   . اشیدپاسدار خونشان ب. کفنشهیدان گلگون
  .بردارید

  
  )فردوس 1342 -1365(فر ثقفیحسین شهید  

ما که براي حفظ و حراست از اسالم عزیز به جبهـه  ! ملت غیور و قهرمان ایران
. چه بیشتر حفظ کنیدخود را هر خواهیم که وحدت و انسجامرویم، از شما میمی

  .بین شما وحدت اسالمی وجود داشته باشددشمن وقتی ناتوان خواهد بود که 
  

  )زنجان 1339 -1365(جباري موسی شهید  
هـاي جزئـی و زودگـذر را    اتحاد و انسجام خود را حفظ کنید و اختالف سلیقه

را دستاویزي براي انداختن تفرقـه میـان    نادیده بگیرید تا خداي نکرده دشمن آن
  .مسلمین قرار ندهد

  
  )قزوین 1342 -1360(جبلی محمدمهدي شهید  

خواهم اتحاد و همبستگی خود را حفظ نموده و نگذارند که بـه  من از ملت می
خواهنـد مـا را    یدشمنان اسالم در کمین هستند و م .این انقالب صدمه وارد شود
دسـت همـدیگر را   . ما باید با هم برادر و مهربان باشیم. از راه راست منحرف کنند

ها بـه  تا دشمن از ما سوءاستفاده نکند و ابرقدرت اختالف را کنار بگذاریم. بگیریم
  .زانو درآیند
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  )ارومیه 1336 -1361(جعفرزاده عزیز شهید  
دیگر امید و آرزوي من این است که مسلمانان، اتحاد و همبسـتگی خـود را   ...

  .و مملکتی نشوند 1حفظ کنند تا دچار سرسپردگی به هیچ مقام
  

  )زنجان 1341 -1365(جعغري ابراهیم شهید  
کنیـد و یـا مـی   اهللا که االن به وصیت من گوش می اي مردم مسلمان و حزب

وحدت و همبستگی که سمبل یک مسلمان آزاده است را حفـظ کنیـد و   ! خوانید
ایشان، پشت تمام جهـان را بـه خـاك     2قدر این رهبر عزیز را بدانید که با رهبري

باعث آن شود کـه شـما بـه     مالیدیم و نگذارید مشکالت زندگی، کمبودها و غیره
  .انقالب بدبین بشوید

  
  )زنجان 1348 -1365(جعفري خلیل شهید  

! خوانیـد  کنید و یا می اهللا که االن گوش به وصیت من می اي مسلمان و حزب
قـدر ایـن   . آزاده است را حفظ کنیـد  وحدت و همبستگی که سمبل یک مسلمان

تمام جهان را به خاك مالیدیم و ] ةپوز[، ایشان 3رهبر عزیز را بدانید که با رهبري
آن شـود کـه شـما بـه انقـالب       نگذارید مشکالت زندگی، کمبودها و غیره باعـث 

دانید مشقت که همان سختی و بدي اسـت،   طور که شما می بدبین بشوید و همان
  .شود باعث نعمت می

                                                             
 مقام چیه بهی خوردگگره دچار: تیوص اصل در -1
  تیرهبر: تیوص اصل در -2
 تیرهبر: تیوص اصل در -3
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  )یاسوج 1347 -1365( جمشیدينظر شهید  
ـ  .سالم بر شما! عمویان و آشنایان در . راه شـهدا کوشـا باشـید   ] بـرد [یشدر پ
چیـزي را کـه خـود بـراي     . کسـی بـدگویی نکنیـد    ةدربار .کارهایتان کوشا باشید

خودتان می پسندید، براي دیگران هم بپسـندید و چیـزي را کـه خودتـان نمـی     
 ]بـه [ .همیشـه وحـدت خـود را حفـظ کنیـد      .خواهید، براي دیگران هم نخواهید

، گـوش فـرا   1شـوند وحدت و انسـجام شـما مـی   که باعث پاره شدن  حرف کسانی
  .ندهید
  

  )شیراز 1343 -1365(کره گاوي   جمشیديقلی حسینشهید  
بیشتر  و همبستگی بین خودتان را بیشتر خواهم که اتحاد و همگی شما می از

  .بگردانید
  

  )آباد نجف 1346 -1366(جمشیدیان اهللا فتحشهید  
خواهم کـه همیشـه پیـرو امـام     می از شما! اي امت شهیدپرور و قهرمان ایران

زنـدگی خـود قـرار     ۀنها نگذاریـد و سـخنان او را سرچشـم   خویش باشید و او را ت
همبستگی و وحدت را در بین خود حفظ کنید و تنها از والیـت فقیـه کـه     .دهید

والیت فقیه استمرار حرکت انبیا است، پیروي کنید و تنها از حـزب خـدا پیـروي    
  .پیروز است کنید که حزب خدا همیشه

   

                                                             
 شودیم: تیوص اصل در -1
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  )زنجان 1345 -1362(جوادي  دسیدحامشهید  
مبـادا اسـتغفار و دعـا را از یـاد ببریـد کـه       ! من و متعهدؤبرادران و خواهران م

ها، دعا و راز و نیاز با خداسـت و همیشـه بـه یـاد     ها و تسکین قلببهترین درمان
بـین شـما و خـدا    خدا باشید و در راه اهللا قدم بردارید که مبـادا دشـمنان اسـالم    

و شما را از روحانیون مبارز و متعهد و مسئول دور سازند که اگـر   1تفرقه بیندازند
این چپاولگران و غارتگران بین مسلمین، تفرقه بیفکنند، روز بدبختی مسلمانان و 

باید با همکاري و همبستگی، با پیـروي  . هاستروز شادمانی و خوشحالی ابرقدرت
و بـا حمایـت از انقـالب اسـالمی و     ) حاکمیـت اهللا ( ت فقیـه از فرامین امام و والی

  .علماي دلسوز، اسالم را یاري کنید
  

  )دهدشت 1344 -1362(جوکار عزیزاهللا شهید  
راه  ۀادامـــ -1 :ام دارمدر آخـر چنـد کلمــه بـه عنــوان وصـیت بــا خـانواده     ... 

 ۀه نیـروي انســانی و شرکــت در جبهـ   شهیـدان، چـه از طریق کمک مادي و چ
گوش به فرمـان امــام   ]اگر[و ] امام[ طول عمر] و[دعا بر بقا  -2حق علیه باطل 

رهبر انقالب همیشـه بـر آن تکیــه    ] را که[ و انسجام 2وحدت. باشـید، رستگارید
  .فرمود، در نظر داشته باشیدمی

  
  )یزد 1338 -1360(جوکار محمدحسن شهید  

 فراموش کرد که شکست دشـمن بـه  این را هم نباید ...  !اي پدر و مادر عزیزم

                                                             
 ندازدیب: تیوص اصل در -1
 وحدت به: تیوص اصل در -2
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مثل شما بـه مثـل حـروف    . اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنید] این است که[
دانید که حروف الفبا به تنهـایی فقـط صـداي حـرف     شما خود می. 1ماندالفبا می
حـالی کـه ایـن     در. توانند براي ما مفهومی داشـته باشـند  دهند و نمیمی خود را

مـی ] هـا آن[محدود است، ولی در صورت به هم چسبیدن حروف الفبا تعدادشان 
اي بسـازید و بنویسـید؛ همچنـان کـه      هموزنـد کلمـات بسـیار شـیرین و آ    2توانید

  .برعکس آن نیز ممکن است
  

  )تهران 1337 -1362(جهانی فرهاد شهید  
وصیت کلی بنده به شما ایـن اسـت کـه    : وصیت به اقوام و آشنایان و دوستان

گاه از دسـت ندهیـد و هیئـت هفتگـی را     بین خودتان را هیچاتحاد و همبستگی 
  .حتماً تشکیل دهید

  
  )نیشابور 1348 -1363(چنارانی حسن شهید  
رگ، شهادت بـراي یـک انقـالب بـز    : طور که رهبر کبیر انقالب فرمودند همان

اگر من و امثـال مـن شـهید    ! رسیدن به پیروزي است، پس اي پدر و مادر ۀنتیج
تواننـد در   رسد و در آینده تمـام مسـلمانان مـی    تر به پیروزي میشوند، اسالم زود

کنـد   آیا وجدان انسان قبول می. اسالم و دور از گزند دشمنان زندگی نمایند ۀسای
م باشد؟ چرا مـا نتـوانیم   سد قدس در دست دشمن صهیونیکه محل مقدسی مانن

مسـلمان مـا را   هـاي بـرادران    به قدس راه پیدا کنیم و یا هر روز یهودیـان، خانـه  

                                                             
 شودیم: تیوص دراصل -1
 توانندیم: تیوص دراصل -2
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، اسـراییل کـه نـه، پـدر     1خراب کنند؟ اگر تمام مسلمین همبستگی داشته باشند
  .تواند قدرت مقابله با مسلمانان را داشته باشد اسراییل هم نمی

  
  )زنجان 1350 -1365(حاتمی محمدعلی شهید  

باید اتحـاد و همـدلی داشـته باشـیم تـا      . مهمی است ۀلاتحاد و یگانگی، مسئ
بتوانیم این جنگ را به پیروزي برسانیم تا اسـالم بـا پیـروزي در ایـن جنـگ، در      
جهان حاکم بشود و این هم، یعنی پیروزي در جنگ، یعنی اعمال خالص و اتحاد 

 )الشـریف ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (ساز ظهور امام زمان، مهدي و انسجام بین ما، زمینه
  .گردد
  

  )اهواز 1343 -1362(حردانی نادر شهید  
امـام را تنهـا   . هـاي جنـگ را خـالی نگذاریـد    میـدان ! هران عزیزابرادران و خو

ها را بدانید و این سـنگرها را   ها و جماعت اهمیت و ارزش این نماز جمعه. نگذارید
فرامـوش   رسالت خود را که همانا پیـروي از قـرآن و رهبـر اسـت،    . خالی نگذارید

هـایی   هـا و تفرقـه   از شایعه. نکنید که خیانتی بزرگ به خون شهیدان اسالم است
خود را حفـظ   انسجام ]دوري کنید و[آگاهانه باشد،                 که ممکن است آگاهانه و یا نا

  .کنید
  

  )کاشان 1342 -1364(زاده حسنحسین غالمشهید  
اولـین  ! و اما شما اي برادران عزیز و بهتر از جانم و تو اي تنهـا خـواهر عزیـزم   

                                                             
 کنندی همبستگ: تیوص اصل در -1
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خواهش من از شما، ایمان به خداست و پیشه کـردن تقـوا و انجـام دادن وظـایف     
دینی و دومین خواهش من از شما، ایمان به خداست و همبسـتگی و وحـدت در   

در خـانواده و محبـت و   گونه برخـورد  تان با یکدیگر و دوري کردن از هرطول عمر
  .کمک زیاد به پدر و مادر و افراد صالح

  
  )اصفهان 1339 -1361( یئحسن زهرا تحابوالفشهید  

شـکوه سـازید و   جمعه و جماعت و مجالس دعـا را پر  این نماز ... !ملت بزرگوار
چه بیشتر حفظ کنید و با دشمنان داخلی و منافقـان،  خود را هر وحدت و انسجام
  .برخورد کنیدبا شدت و قدرت 

  
  )نهاوند 1348 -1365(حسن گاویار جواد شهید  

پس بیایید تا هم خدا از ما راضی باشد و هم مـا  ! پروراي برادران و امت شهید
 ةامتـی باشـیم کـه خداونـد وعـد      جهاد و شمشیر و قرآن، ۀبیایید در سای .از خدا

شـدن در   آگاه باشید حصول این مرحله نیـز جـز غـرق   . شان را داده استپیروزي
 2عزیـزان، اصـول   ۀمباشد و در پایان به همادیات نمی 1معنویات و پشت پا زدن به

 اسالم، باالخره برخورداري از وحدت و انسجام فرهنگی و دولتـی  ۀو قوانین شرعی
  .سفارش و از همگی طلب مغفرت و بخشش دارم] را[
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  )زنجان 1326 -1364(حسینی کریم شهید  
همـواره یـار و حـامی اسـالم     ...  بستگانم نیز انتظار دارم کهام و از خانواده، اقو

. عزیز باشند و مسئولیت خود را در این برهه از زمان به نحو احسن عمـل نماینـد  
حتماً اتحاد و انسجام و وحدت قلبی خویش را به منظور نشان دادن قدرت اسالم 

دار اسـالم  بر استکبار جهانی، کما فی السـابق، حفـظ کـرده و بـراي عـزت و اقتـ      
  .بکوشند

  
  )تهران 1343 -1365( حسینیان نایینیاسماعیل شهید  

چـه  خـود را هر  اتحـاد و همبسـتگی  : و دوستان و آشنایان 1خطاب به خانواده
عمـل کـرده و    2»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا« ۀشریف ۀیبیشتر کنید و به آ

بیشـتر بـا حـاالت روحـانی و     ها هرچـه   در جبهه. بدانید که تنها راه سعادت است
عرفانی و معنوي شرکت کنید و هدف شـهید شـدن را کنـار گذاشـته و بـه نیـت       
کشتن و در هم کوبیدن دشمن بـه پـیش رویـد کـه در ایـن میـان اگـر شـهادت         

  .سراغتان آمد، الحمدهللا و اگر هم زنده و پیروز گشتید، باز الحمدهللا
  

  )اردستان 1341 -1362(حقیر زواره حسن شهید  
آن اسـت   3فقط نابودي اسالم و محو انقالب و رهبري...  هدف دشمنان اسالم

تنهـا و تنهـا یـک راه    . س، مـأیوس ماندنـد  ئاو تقریباً دشمنان ما از طرح این دسـ 
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 اتحاد و یگانگی و انسجام ملت را از بین ببرند] اینکه[نخست . برایشان باقی مانده
...  

  
  )بافق 1348 -1366(حکیمی قطرمی اکبر علیشهید  

شما را سفارش . مبادا دست از اسالم و امام بردارید! اي دوستان و اي آشنایان
امیدوارم . ها صراط مستقیم هستندکنم به وفاداري و تقوا و پرهیزگاري که آنمی

هجوم خونخواران جهـانی و عمـال آنـان را     يبا وحدت و همبستگی خویش، جلو
  .سد نمایید و از نابودي دین خدا جلوگیري کنید

  
  )آذرشهر 1344 -1363(زاده  حمداهللاسماعیل شهید  

 والیـت   خـواهم کـه مطیـع امـر     همیشه در صحنه می اهللا و از شما امت حزب
 و اسـت خـدا اطاعـت کـرده     کس از امام اطاعت کنـد، از که هر فقیه باشید، چون 

شـماها   از اسـالم مخالفـت کـرده اسـت و     مخالفت کند، بـا خـدا و  ] با او[ هرکس
ایـن را   متدین باشید و خواهم که پشتیبان سرسخت روحانیت مبارز ومتعهد و می

ها این را بفهمانیم کـه  بدانید که ما توانستیم با یاري خداوند متعال، برابر ابرقدرت
خونمان از اسالم  ةخرین قطرتا آ داریم وجنگ هراسی ن از ما مرد جنگ هستیم و

هـاي اسـتعمارگر   نخواهیم گذاشت کـه ایـن ابرقـدرت    قرآن دفاع خواهیم کرد و و
مریکا هـیچ  آ :امام که فرمودند ةفرمودبه . اي به انقالب اسالمی ما وارد کنند لطمه

 بتـوانیم  همبستگی، اتحاد و تواند بکند، امیدوارم که با وحدت بیشتر و غلطی نمی
  .ها را به خاك بمالیماین ابرقدرت ةپوز
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  )تهران 1340 -1361(حمداللهی منصور شهید  
در ) انقالب اسالمی(الهی  ۀامروز این ودیع ... خدمت برادران و خواهران عزیزم

هـاي اجانـب را چـه از    نزد ماست و باید به خوبی از آن پاسـداري کنیـد و توطئـه   
و انسجام بیشتر بکوبید و همزمان به مبارزه تر   چه تمامبا شدت هر داخل و خارج،

را جهاد اکبر فرموده، بکوشـید و تقـوا و پرهیزکـاري پیشـه      با نفس که پیامبر آن
  .کنید
  

  )آباد خرم 1307 -1365(الغیب حیاتالدین سیدنجمشهید  
ظیفه وبنده براي اینکه دین خود را ادا کرده باشم و طبق ! فرزندان و خویشان

کـه برابـر کفـار و ظـالمین سـر       )لیهم السالمع(ائمه و امامان معصومشرعی و سنت 
خون خود میدان مبارزه را ترك نکردند، با لبیـک   ةخرین قطرفرود نیاوردند و تا آ

به نداي امام عزیزمان به جبهه ایمان بر کفر، نـور علیـه ظلمـت و حـق بـر باطـل       
خبـران زمـان    و از خدا بیروم تا بتوانم در حد توان در برابر دشمنان دین خدا  می

تا اینکه ملت مسلمان و مستضعف جمهوري اسالمی ایران، از چنگ ایـن   1بایستم
 و ددان ستمگر در امان باشند و مسـلمانان بـا وحـدت و همبسـتگی    ] نا[خیمدژ

، بتوانند دین خـدا و کتـاب   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان ۀخود در زیر سای
اندیشـند و   گیتی به آن کسانی کـه هنـوز بـه مادیـات مـی     آسمانی را در سرتاسر 

ظلـم و سـتم در جهـان     ۀبفهمانند تا ریش پرستی هستند،مادي ةگرفتار این غریز
  .خدادادي برکنده شود

  

                                                             
 میستیبا: تیوص اصل در -1



 

 )9(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       136

 

  )جرقویه 1348 -1366(حیدري عبدالحمید شهید  
همیشه و در همه حـال  ! اي امت اسالم: و اینک سخنی با شما امت شهیدپرور

تواند بـر   اتحاد خود را حفظ نمایید که با حفظ وحدت، هیچ نیرویی نمیانسجام و 
  .شما غلبه نماید

  
  )اصفهان 1335 -1362(حیدري عبدالرحمن شهید  

از چهـارده قـرن در تـاریخ اسـالم، پـس از       و پـس  گذاشت خداوند بر ما منت
ي و در ایـن دنیـاي ظلمـت بـراي بیـدار     ] را[ هـا فرزندي از آن ،)لیهم السالمع(ائمه

بایـد قـدر    .کرد و در مقابل ظلم و جور قیام کـردیم  هدایت ما فرستاد و ما را پیدا
اسـالم عمـل کـرد و از او کـه نائـب امـام        این نعمـت را دانسـت و طبـق دسـتور    

از انحراف بـه چـپ و   . است، پیروي و اطاعت کرد )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
ظالمـان را سـر جایشـان نشـاند و در     راست خودداري کرد تا به معبـود رسـید و   

مقابل آزمایشات الهی سربلند درآمد و باید با سـردمدار طـاغوت، شـیطان نفـس،     
  .مبارزه کرد و او را از بین برد تا انسجام و وحدت بیشتر شود

  
  )فیروزآباد 1348 -1365(حیدري محمدرضا شهید  

کنم کـه ایـن   اضا میاز برادران و خواهرانم و مادر و پدر و تمام خویشاوندان تق
 ۀو تـابع اوامـر او کـه همـان ادامـ     امام را یاري کنند و گوش به فرمان وي باشـند  

 ۀلها را فراموش نکنید که به فرمـان امـام مسـئ   خواست خدا است، باشید و جبهه
اصلی، جنگ است؛ اول جنگ با هواي نفس و بعد جنـگ بـا متجـاوزان داخلـی و     

  .د و همبستگی بین برادران و خواهراندیگر عرضی ندارم، جز اتحا. خارجی
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  )یزد 1339 -1363(آبادي رحیدري بندعباس شهید  
بـه   جهان به دست بگیرند و این قدرت، ترین قدرت را درمسلمانان باید بزرگ

انسجام مـردم و تقـوا و شـهادت ایثـارگران راه حـق       حدت وجز با همبستگی و و
  .گردد فراهم نمی

  
  )داراب 1338 -1363(خادمی حیدرقلی شهید  

نوید پیروزي را بـه   خود ۀبئبی شا ]و[ دریغشما ملت قهرمان، با پشتیبانی بی
 هاي شما را جبران نمـاییم و اي از این فداکاري امام دادید و امیدواریم بتوانیم پاره
ایـن   ۀاکنـون نتوانسـته عمـق و ریشـ     مریکـا، آدریغا که این صدام حلقه به گوش 

بفهمد که ایـن جنـگ، نبـرد مقـدس اسـت بـراي        را درك کند و همبستگی شما
ي زمین و امیـدوارم بـه زود   ةاقصی نقاط کر سازي تمام مستضعفین جهان در رها

ــرچم پر ــر اهللا«افتخــار پ ــه ال«  و  »اکب ــابودي   »اهللا اال ال ــان و ن در سرتاســر جه
  .اهللا برافراشته شودقالبیان و ضدو غارتگران و طاغوتیان و ضدان هاابرقدرت

  
  )دامغان 1345 -1366(بیگی خانمحمدعلی شهید  

گاه متفرق نشـوید کـه   وحدت خود را حفظ کنید و هیچ ... !خواهران برادران و
از میـان  ] را[ و تفرقـه  1»واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً و التفرقـوا    «: گویدقرآن می

بـا هـم   . از همدیگر بگذرید تا خداونـد هـم از شـما بگـذرد    . همدیگر بیرون کنید
با انسجام قوي و مستحکم، اسـالم عزیـز را کـه هرچـه مـا داریـم از       ] و[ یکپارچه

  .اسالم است، یاري دهیم
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  )همدان 1342 -1361(محمدي خانمحسن شهید  
اگـر ایـن جنـگ طـول     . مبادا امام را تنهـا بگذاریـد  ! اي مردم قهرمان همدان

. لبیـک گوییـد  هـا را پـر کنیـد و بـر نـداي امـام بزرگوارمـان        کشید، بروید جبهه
دست از روحانیـت برنداریـد و نمازهایتـان را سـبک     . پشتیبان والیت فقیه باشید

نشمارید و سعی کنید در نمازهاي جماعت، به خصـوص در نمـاز جمعـه شـرکت     
  .شکندیکنید و شعار همبستگی، قلب منافقین را در هم م

  
  )شهر زرین 1344 -1365(انی دخدادادي چمگرمحمدرضا شهید  
ام و به خصوص به ملت ایران این است که امـام  یام این حقیر به خانوادهابتدا پ

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

  .بکشد و چه کشته شود، پیروز است
  

  )اردبیل 1342 -1364( خروشیسعید شهید  
کــه در پشــت جبهـه مشــغول فعالیــت   اي امـت شــهیدپرور و اي آن کسـانی  

خـاطر    مبـادا بـه  . خود را حفظ کنیـد  خواهم وحدت و انسجام از شما می! هستید
مسائل دنیوي از هم پراکنده شوید و خداي نکرده والیت فقیه را در پشت میـدان  

ا بگذاریـد و باعـث شکسـت نهضـت     نبرد با تمام دشمنان داخلـی و خـارجی تنهـ   
  .باشد، شوید یاسالمی که در حال صادر م

   



 

  139       »دفتر ششم«دت وح
 

  )فیروزآباد 1347 -1367(خسروانی سهراب شهید  
خـواهم کـه نگذاریـد خـون      از شما، این امت قهرمان و مصـمم، عاجزانـه مـی   

مقاومت در تـاریخ بشـر ثبـت     ةمام عزیزمان که اسومال گردد و از اشهدایمان پاي
، اطاعت کنید و اوامرش را مو به مو و نکته به نکته اجرا کنیـد و همـان  ]ه[گردید

امور قرار داده و اختالفات را  ۀجنگ را سرلوح طور که امام عزیزمان فرموده است،
 انقالبیون ومنـافقین و ضـد   کنار گذاشته و با وحدت و انسـجام همیشـگی خـود،   

  .خارجی را نابود سازید داخلی وگران  توطئه
  

  )تهران 1344 -1362(فر خشممهرداد شهید  
مـرا   ۀنامـ پیام من ایـن اسـت کـه امـت، اي کسـانی کـه وصـیت       : اما پیام من

شهید، راهـت ادامـه دارد، اي کسـانی کـه از     : گوییدخوانید، اي کسانی که می یم
توانیـد  وقتی میشما . پس گوش کنید! شویدجاي خالی من بین شما ناراحت می

بـر جهـاد   . راه مرا ادامه دهید که توبه از گناهان بکنید و تقوا را تقوا را پیشه کنید
جـاي مـرا پـر    . با یکدیگر مهربان و رئوف باشـید . اکبر و اصغر همواره کوشا باشید

. با یکدیگر همبستگی محکم داشته باشید. اهللا را خالی نگذارید سنگر حزب. کنید
] و[ اي باشیدخود مفید باشید؛ کاره ۀبراي جامع .ابل باد بایستیدمانند کوه در مق

  .کشور اسالمی ما را به پیش ببرید
  

  )بابل 1338 -1360(  زاده خلیلخسرو شهید  
همبسـتگی   خواهیم وحـدت،  از تمام برادران و خواهران هوشیار ملت ایران می

و یکپارچگی خود را حفظ کنند و قدر این رهبر کبیر، امـام خمینـی را بداننـد و    
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انقالبیون مایند و هیچ موقع نگذارند این ضدهمیشه دستورات و فرمان او را اجرا ن
  .اي وارد کنند به انقالب شکوهمند اسالمی لطمه

  
  )گچساران 1345 -1363(خندانی اهللا قدرتشهید  

ام و مردم شهیدپرور تقاضا دارم که خط امام را حتماً ادامه دهنـد  از خانواده. ..
مـال شـود و امـام را تنهـا     ها، خون این شـهدا پـاي  و نگذارند که با شایعه پراکنی

هـا، اتحـاد و   صـحبت   زیرا که ما اهـل کوفـه نیسـتیم و عـالوه بـر ایـن        ؛نگذارند
  .تر و پایدارتر کنیدخود را محکم همبستگی

  
  )اهواز 1339 -1360(زاده  خنیابحسین شهید  

اال بذکر اهللا «. مردم عزیز ایران، همواره باید با یاد و ذکر پروردگار زندگی کنند
و امـر بـه معـروف و نهـی از     » گیـرد  ها با یاد خدا آرام میقلب«؛ 1»تطمئن القلوب

و پیرو خط امـام عزیـز و گرامـی و     »و اقم الصلوه«منکر کنید و نماز را به پا دارید 
امام خمینـی بـا رهنمودهـاي خـود     . عزیزمان باشید و گوش به فرمان امام باشید

هـاي  توانست ایران را که زیر اسارت و بند رژیم گذشته بود، نجات دهند و خرابی
زیادي را در جامعه به آبادانی تبدیل کردنـد و مـردم بایـد همبسـتگی و اتحـاد و      

  .خود در زندگی بدانند ةف عمدهد برادري را
  

  )کاشان 1344 -1362(خوشگو مجتبی شهید  
ایـم؛ آن روزي بـه پیـروزي    این را بگویم که ما هنوز به پیروزي نهایی نرسـیده 
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ایم که اثـري از ظلـم و جـور سـتمگران بـاقی نمانـده باشـد، یعنـی         نهایی رسیده
باید با وحدت کلمه . بنشینیمپس نباید از پاي . هاي اشغالی را آزاد کنیمسرزمین

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

  .خودمان باشیم
  

  )کرج 1342 -1363(زاده خیاطعلی شهید  
ها خطـر را  تا قبل از پیروزي انقالب، غربی ... !اي ملت عزیز و شهیدپرور ایران

تـرین خطـر بـراي    گفتنـد کـه کمونیسـت، بـزرگ    دانستند و میاز کمونیست می
 ۀمونیسـت را کنـار گذاشـتند و حتـی همـ     ولی بعد از پیروزي انقـالب، ک . ماست

و خطر اصلی را اسالم دانستند و بعد از پیروزي انقـالب   1ها یکی شدندکمونیست
امـا بـا لطـف خداونـد     . انقالب چیدنـد ها توطئه بر ضداسالمی ایران تا به حال، ده

بینی امام عزیزمان، همه نقـش بـر    نمتعال و همبستگی شما مردم مبارز و با جها
أمور ایـن کـار   و صدام مزدور را مـ  2آب شد و خالصه به فکر جنگ با ایران افتادند

 ةکم مـز ولی کم. کردند و عراق هم به امید پیروزي سه روزه، وارد خاك ایران شد
دانیم که عراق رفتنی است و دنیا هم ایـن  تلخ شکست را چشید و همه این را می

  .داند یرا م
   

                                                             
 اندشده: تیوص اصل در -1
 شدند: تیوص اصل در -2
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  )دهدشت 1335 -1366(خیراندیش  رسیدقادشهید  
رضـاي خـدا کـار کننـد و بـا      که تنها بـراي   خواهم می امت شهیدپرورۀ هم از

 و هـاي شـرق  هاي استکبار جهـانی و ابرقـدرت   اتحاد و همبستگی خویش، توطئه
. کردنـد  را نقش بـر آب  چندین توطئه تاکنون طورکهنموده، همان را خنثی غرب

 فرمـان  گوش بـه  و فراموش نکنید را ها جبهه لحظه کنم یک توصیه می به همگی
هـاي افـراد   زدنهاي پـوچ و نـق   فو فریب حرهاي مملکتی باشید امام و شخصیت

  .فاسد و مخالف امام را نخورید
  

  )بناب 1344 -1363(دادخواه نریمان شهید  
...  به ملت مبارز ایران این است که وصیت من به تمامی مسلمانان و مخصوصاً

چـون مسـجدها سـنگر اسـت و مکـان       ؛1وقت مسجدها را خالی نگه ندارنـد  هیچ
  .ارتباط همبستگی و وحدت مسلمین است و مسجدها را افزایش دهید

  
  )آباد نجف 1343 -1361(آبادي  نجف  داورياکبر شهید  

اهللا   اهللا باید همیشه در صحنه حاضر و ناظر باشد و اسـم حـزب    حزب! برادران
و منحـرفین و فاسـدین    باید مانند پتکی باشد بر سر منافقین و دشـمنان اسـالم  

پـذیرد   سازش نمی ،میرد اهللا می  حزب: که اجتماع و هرگز هم سازش نکنید، چون
و سخن دیگرم باز هم با ایـن امـت اسـت کـه رسـتاخیز بـه حسـاب همگـی مـا          

و کسانی که بـه اسـالم و رهبـر     2توانید با آیات عظام رسیدگی خواهد شد و تا می

                                                             
 نداشته نگه: تیوص اصل در -1
 عزام: تیوص اصل در -2
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  .1داشته باشیدهمبستگی  ،کنند انقالب خدمت می
  

  )گچساران 1343 -1366(درودگرنژاد محمد شهید  
این نور چشـم   گوییم که امام بزرگوار، به امت اسالمی و سلحشور و قهرمان می

و دل خود را تنها نگذاشـته و بـا پیـروي و پشـتیبانی او و روحانیـت عزیـز، ایـن        
مراحـل و  علمداران و پیشروان جامعه و با انسـجام و وحـدت همیشـگی در تمـام     

با حضور همیشگی خود در صحنه، این انقالب را کـه  ] و[موانع و مشکالت انقالب 
ل اهللا تعـالی  عجـ (انقالب جهانی آقا امـام زمـان   2سازبه روایات و سخنان ائمه، زمینه

  .است، به پیش ببرند )فرجه الشریف
  

  )اهواز 1344 -1366(درویشی فرشاد شهید  
امیدوارم همچنان، همانند گذشته، بـا برپـا کـردن    : هاي محلو سخنی با بچه

همبستگی خود را حفظ کرده و فقط مواظـب باشـید    ،]مختلف[ 3کالس و مراسم
ها در هاي مفسد در میانتان رخنه نکنند که آنها و گروهکايکه منافقین و توده

بـه  اهللا که شماها هم بـا رفـتن    شاء  نا  زنند وش اسالم به شما ضربه میزیر پوش
  .ها راه شهیدانمان را ادامه دهیدجبهه

   

                                                             
 دیینمای همبستگ: تیوص اصل در -1
 سازنهیزم که: تیوص اصل در -2
 هامراسم: تیوص اصل در -3
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  )تهران 1349 -1367(بادي آدولت يدرمحسن شهید  
 ۀبـه گفتـ   ... شـهیدپرور و غیـور دارم ایـن اسـت کـه     وصیتی که به شما امت 

هاي امام  تصحباماممان، کارهایتان را خالص براي رضاي خدا انجام دهید و روي 
انجام دهید و قدر امام عزیز را بدانید که او یک ها را به نحو احسن فکر کنید و آن

 وحـدت و . غیرت تنهـا نگذاریـد  نعمت است براي ما و هرگز او را مانند کوفیان بی
چه بیشـتر کنیـد و بدانیـد کـه دشـمنان اسـالم و قـرآن از        خود را هر همبستگی

وحدت شما در وحشتند و بدانید که اگر وحدت شما از بین برود، دشمنان حتمـاً  
توانید چـه مـاالً و چـه    ها را خالی نگذارید و تا میجبهه. شما غلبه خواهند کرد بر

  .ها کمک کنیدجاناً در راه پیروزي اسالم به جبهه
  

  )آباد خرم 1343 -1365(دریکوند خدارسان شهید  
پیـروي از  ] از[ و] بوده[ اهللا این است که در خط امام  سخن من به مردم حزب

دارند تا اسالم محفوظ بماند و وحدت را  ها را گرم نگه جبههامام دست برندارند و 
  .ترسندحفظ کنند که دشمنان اسالم از وحدت و همبستگی می

  
  )ایذه 1349 -1366( دژآهنگاسکندر شهید  

حقیقت ایـن اسـت کـه مـن      :و اما وصیتم به مردم قهرمان و شهید پرور ایران
خـواهم کـه از    و لکن از شـما مـی   تر از آنم که شما را وصیت و اندرز نمایمکوچک

خط والیت دور نشوید، بلکه با اتحاد و همبستگی و با توکل بر خـدا بـه راه سـرخ    
اهللا در دنیا و آخرت پیـروز و سـرافراز باشـید و دیگـر       شاء شهدا ادامه دهید تا ان

  .گونه که تاکنون مقاوم بودید، مقاومت کنید اینکه در مقابل مشکالت، همان
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  )مشهد 1338 -1363(دشتبان موسی شهید  
از وحـدت و اتحـاد و همبسـتگی دسـت نکشـید و      ...  !و اي خواهران و مادران

نگذارید دشمنان اسالم و قرآن در میان شما عزیـزان خانـه کننـد و مـابین شـما      
  .جدایی بیندازند 1عزیزان
  

  )جهرم 1343 -1372( دالوري جهرمیاکبر علیشهید  
عمرتان، اخوت و همبسـتگی خـود را حفـظ و یـار و     در تمام مراحل ! فرزندانم

  .مددکار یکدیگر باشید
  

  )تهران 1343 -1362(دورانی محمد شهید  
ام و امـت  به تمامی دوستان و آشـنایان و خـانواده  ] خطاب[ نامه رااین وصیت

شهیدپرور دارم که خط امام را فراموش نکنند و با پیروي و عمل خود ثابت کننـد  
به فـرامین امـام عزیـز، ایـن امانـت الهـی در       . در صحنه هستندکه مانند همیشه 

میانمان، عمل کنید و براي این مرد مجاهد و نستوه دعا کنید و وحـدت کلمـه و   
همبستگی را حفظ نمایید و در نمازهـاي جمعـه و دعـاي کمیـل و دیگـر دعاهـا       

  .شرکت نمایید و روز جمعه، روز مرگ دشمن است
  

  )زابل 1345 -1371(دولتی مقدم محمود شهید  
خـواهم  مـی  نعزیـزا  ۀاز همـ  ... اهللا در پایان سخنی با دوستان و امت حزب... 

کـل قـوا برنداشـته و     ةي والیت و فرمانـد دست از حمایت ولی فقیه و مقام عظما
                                                             

 را زانیعز شما: تیوص اصل در -1
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را با تمامی وجودتان بـه سـرمنزل عمـل برسـانید و بـا وحـدت و       ] له[اوامر معظم
تمامی زورگویان، خصوصاً اسـتکبار جهـانی   انسجام خود، مشت محکمی به دهان 

  .کنون، پاسداري عملی نماییداز صدر اسالم تا وارد نمایید و از خون شهیدان،
  

  )یاسوج 1345 -1362(پور دهراباهللا عینشهید  
انـدازه دوسـت   ] یک[اقوام به یک دید نگاه کن و همه را به  ۀبه هم ... !برادرم

و در جهـت خـدا قـرار داده و سـبب      1یکنـ هـا را راهنمـایی   بدار و سعی کـن آن 
فروتن و متواضع باش، اگرچه هستی و با کسی بـه  . ها باشوحدت آن ]و[ انسجام

  .جز دشمنان خدا درگیر نشو
  

  )زرندیه 1342 -1365(دهقانی  نحسشهید  
به تبعیت از دیگر شهیدان واالمقام، اولین سفارشم این اسـت  ! پرور امت شهید

 اهللا  امام امت را کـه در عصـر حاضـر بـه نیابـت از بقیـه       ۀگونهاي پیامبرکه فرمان
بر شما والیت دارند، مو بـه مـو اجـرا نماییـد و      )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(االعظم 

امـت  . اي ایشان را از خود نرنجانده و کاري نکنید که احساس تنهایی نماید لحظه
اسـالم و انقـالب، بـه     وحدت و همبستگی را حفظ کرده و به دشـمنان ! اهللا  حزب

زمان اگر مـا یـک   خصوص منافقینِ از کفار بدتر، مجال ندهید که به قول امام عزی
  .آیند ها صد قدم جلو میآنقدم عقب بنشینیم،
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  )استهبان 1343 -1361(ذاکري  نسیدحسیشهید  
کنم که براي تداوم انقالب اسالمی  من از شما خواهش می! برادران و خواهران

باید خون شهیدان . مال نکنیدخون شهیدان را پاي کاري کوتاهی نکنید و از هیچ
سرنگونی ظالمان اسـتفاده شـود و    ]از آن براي[ و] باشد[ راهی براي آزادي قدس

این راه اولین چیزي که الزم است، اتحاد و همبستگی بین امت مسلمان اسـت   در
  .رساند نهایی می بعد خون شهیدان است که انقالب اسالمی را به پیروزي و

  
  )تالش 1337 -1366(راحلی مقدم رحمان شهید  

والیت فقیه باشید که حکم  ]همراه[و در همه حال  1همیشه! اي ملت قهرمان
مساجد را پر کنید و سعی کنید کـه بـا اتحـاد و    . ایشان، حکم خدا و پیامبر است

  .همبستگی خود، دشمن را به شکست بکشانید
  

  )بجنورد 1346 -1364(رباطی  ارض حمیدشهید  
وقت دیدند خداي نخواسته اسالم در خطر اسـت،   خواهم که هر از برادرانم می

همه واالتـر و   دست اتحاد و همبستگی را محکم کنند و بشتابند به سوي او که از
شان این اسـت کـه     همتا است و به قول امت همیشه در صحنه که شعار همگی بی

  .ا بماندما اهل کوفه نیستیم، حسین تنه
  

  )تهران 1345 -1365(حسین رجب غالم محمدشهید  
طوري کـه از اول انقـالب بـا امـام و روحانیـت      همان! ملت غیور و شجاع ایران

                                                             
 همیشه و :وصیت اصل در -1
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مبـادا ایـن وحـدت و    . کردید، راه خود را ادامه بدهیـد ها پیروي میبودید و از آن
 هـیچ  مواظـب باشـید کـه   . همبستگی که بین شما و روحانیت است، از هم بپاشد

وحـدت و  . فرمایشاتش را کامالً و دقیقـاً اطاعـت کنیـد   . وقت امام را تنها نگذارید
همبستگی را که بین خودتان است، از هم نپاشید کـه دشـمن از آن سوءاسـتفاده    

  .کندزیاد می
  

  )اراك 1345 -1361(رحمانی محمدرضا شهید  
بعـد   ۀلمسـئ . شناور شوید تا به ساحل حـق برسـید  ) شهادت(در دریاي مرگ 

و دیگر ائمـه و   )لیه السالمع(راه علی ۀوجود یک نظم و تشکیالت قوي است که ادام
تـر در   و تشکیالتی متشکل 1تر باید دوباره انسجامی قوي. مردان بزرگ اسالم است
  .جهان اسالم به وجود آید

  
  )جهرم 1344 -1362( کوشککی نیانرحماعلی حسنشهید  
 بایـد  پاسـخ گفتـه باشـیم و    )لیـه السـالم  ع(حسینکه به نداي  رویم شاید ما می

خدا، بکوشیم که اسالم را بـه   ۀبا پشتوان همبستگی داشته باشیم و همگی اتحاد و
ستم، به یاري خـدا   بار زیر ستمدیده را از مردم مظلوم و کنیم و تمام جهان صادر

  .بیرون آوریم
  

  )شهر خمینی 1346 -1361(رحمتی مصطفی شهید  
خداوند شما را یـاري کنـد کـه بـا مالتـان و بـا       ! اهللا حزب] و[اي مردم مبارز 

                                                             
 تريقوی انسجام با: تیوص اصل در -1
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همیشه پیرو . امام را دعا کنید. کنیدجانتان، اسالم و رزمندگان اسالم را یاري می
خـود را   رؤساي مملکتی را دعا کنید و خالصه وحدت و همبستگی. خط او باشید

  .حفظ کنید که شما پیروزید
  

  )تهران 1345 -1365(رحیمی نصراهللا شهید  
ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهـم  «: دیفرماخدا در قرآن می

هایشان را و بـه درسـتی   مال ها و خرد از مؤمنان نفسهمانا خداوند می«؛ 1»الجنه
  ».هاست، بهشتکه بر آن

پیدا کردیـد،  ) خدا(اگر کسی را بهتر از او . کنیدببینید با چه کسی معامله می
ایمانتان نسبت به هدفتان سسـت نشـود و سـردي در خـود راه     . بروید به سوي او

خواهنـد  دهنـد و مـی  بعضی کارهایی که معرضین به انقالب انجام مـی  2از. ندهید
 ؛به وجود آورند تا خداي نکرده ضربه به انقالب بزنند، ناراحـت نشـوید   3نارضایتی
ن خواهند رفت و تا شـما بـه منبـع    داها هم مانند معزولین قبلی به زبالهچون این

اصلی قدرت متصل هستید و وحدت و همبستگی با هم داریـد و بـا رهنمودهـاي    
  .امام عزیزمان، هیچ سستی به خود راه ندهید

  
  )کاشمر 1344 -1362(رزقی فرگی سیدقاسم شهید  

پیامی به مردم شهیدپرور کاشمر دارم که انسـجام خـود را حفـظ کننـد و بـا      
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طور که امام را دوست داشتند و این منافقین را از بین ببرند و همانانسجام خود، 
  .بهتر بخواهند و او را تنها نگذارند 1*شاه را بیرون کردند، امیدوارم که حاال 

  
  )بردسکن 1348 -1363(رستگار علی شهید  

با منافقان سـخت  ... ایران دارم ۀبراي امت مسلمان و همیشه در صحن و پیامی
ها را سرکوب و رسوا سازید و در آخرِ نمازهایتان به جـان امـام دعـا    بجنگید و آن

را  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (کنید و از خدا بخواهید که ظهور حضرت مهـدي 
نزدیک گرداند و سخن دیگرم آن است که وحدت و همبسـتگی را بـین خودتـان    

  .رعایت کنید و اخالق اسالمی را سرنوشت خود قرار دهید
  

  )اصفهان 1339 -1360(رستمیان اصغر علیشهید  
چـه  خود را داشته باشـند و هر  خواهم که همبستگیاز ملت مسلمان ایران می

چـه زودتـر بـه پیـروزي کامـل      ها عمل کنند تا هرگویند، به آنرهبر عزیزمان می
  . برسیم
  

  )تهران 1309 -1361(زاده رسولمحمدرضا شهید  
بدانیـد کـه شـما امیـد     . و انقالبی ایـران سالم بر شما همرزمان شجاع و صبور 

دین خدا هستید و خداوند منت بزرگـی بـر دوش    ةدهندشما یاري. اسالم هستید
پس سعی کنید این وحدت و همبسـتگی و ایـن   ]. است[شما مردم ایران گذاشته 
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و امـام   1نعمت بزرگ را که خداوند به شما عطا کرده، به نحو احسن حفـظ کنیـد  
  .امت را تنها نگذارید

  
  )کرمانشاه 1348 -1367(رشیدي لرستانی محمدرضا شهید  

گوي ها و رهنمودهاي حضرت امام گوش جان بسپارید و لبیکهمیشه به پیام
مبادا حضرت امـام از دسـت مـا ناراضـی باشـد و مبـادا       . او باشید» هل من ناصر«

چـرا کـه    ؛اي ایجـاد شـود  ن فاصلهاي غافل شوید تا بین شما و رهبر عزیزمالحظه
ها بر ایـن  خواهند و همیشه سعی و تالش آندشمنان پلید اسالم نیز همین را می

اهللا  بوده که امت مسلمان ایران را از رهبر کبیر انقـالب و از آن اعتصـام بـه حبـل    
هـاي رنگارنـگ   هوشیار باشـید کـه توطئـه    .نابودي بکشانند ۀنموده و به ورط جدا

هانی و دیگر دشمنان اسالم، به خصـوص منـافقین کـوردل، هنـوز بـه      استکبار ج
   هـا و  پایان نرسیده و تـا امـت اسـالمی و جمهـوري اسـالمی هسـت، ایـن توطئـه        

لـه بـه   حم هـاي دشـمن، از  رغم تمام توطئـه هاي مذبوحانه نیز هست و علیتالش
هاي اسـالمی گرفتـه   اقتصادي و ترور شخصیت ةخاك جمهوري اسالمی و محاصر

هشـیاري، اتحـاد و    ۀتنهـا در سـای   ها،مردمی آنحرکات ضداسالمی و ضدتا دیگر 
  .ها غلبه کردتوان بر این توطئههمبستگی و پیروي از حضرت امام، می

  
  )دیواندره 1351 -1367(رشیدیان ناصر شهید  

کـه خـدا در قـرآن سـفارش نمـوده،       ]را[بین مسلمین  اتحاد و همبستگی در
  .چون تفرقه باعث بدبختی مسلمین است ؛فراموش نکنید
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  )دهدشت 1342 -1362(رضایی اسماعیل شهید  
اسالم جهت رسیدن به اهـداف پلیدشـان    ةتنها عاملی که دشمنان قسم خورد

اسـت و ایـن    1دهند، آسیب رساندن به اتحاد و انسجام مردمی نوك حمله قرار می
لـذا بایـد مـردم قـدر و     . باشد و غرب میترین دژ استحکام پایگاه شرق خود بزرگ

ارزش خودشان، جهت حراست از این انقالب خدادادي را درك نمـوده و انسـجام   
  .خویش را بیش از پیش حفظ نموده و در جهت تحکیم آن گام بردارند

  
  )سرا صومعه 1335 -1361(رضایی عبدالرحمن شهید  

قـوانین الهـی گشـته و     بیاییم متکی به خدا و آیـات و ! برادر و خواهر مسلمان
سعادت اخروي را بر مظاهر دنیوي نفروشیم و تمام افعال و کردارمان فقط و فقط 

بیاییم در مقابل دشمنان اسالم که چـون کرکسـان در    .براي خدا و در راه او باشد
اند، به قول امام عزیزمان ید واحده باشیم و بـا ایـن انسـجام و    کمین الشه نشسته

  .ذلیل و زبون سازیم یکپارچگی، دشمن را
  

  )اصفهان 1342 -1360(رضایی مصطفی شهید  
کردند و در راه خدا با خون خود ایثار ) شهدا(ها این! پدران و مادران و عزیزان

جنگیدنـد و شـما بایـد وحـدت کلمـه و همبسـتگی و       ] خـون [ة تا آخـرین قطـر  
اهللا است، ادامه که همان راه ] را[ هاو هدف آن ]داشته باشید[یکپارچگی کامل را 

  .دهید
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  )سمیرم 1346 -1362(نوازعلی رضایی شهید  
سفارش من به ملت قهرمان و شهیدپرور این است که همبستگی و وحـدت را  

  .امام را دعا کنید که هرچه داریم، از دعا داریم. حفظ نموده و امام را تنها نگذارند
  

  )نورامی 1344 -1361(آبادي باب رضایی مصلحمحمدحسن شهید  
با سالم و درود بر رهبر انقالب و سـالم بـر شـهیدان صـدر اسـالم، مخصوصـاً       

کنم که در راه خدا جهاد و پیکار کنید و بـه جـز خـدا    وصیت می. شهداي انقالب
در راه اسالم بکوشید و هدفتان اهللا باشد و این حرف را از . کسی را ستایش نکنید

د و نگذارید کـه خـون شـهیدان    یبگویبه پیام خون شهدا لبیک . برادرتان بشنوید
مال شود و با هم وحدت و همبستگی داشته باشید تا اسـالم در تمـام جهـان    پاي

جا حکمفرما باشـد و راه شـهیدان را ادامـه    گسترش یابد و حکومت اسالم در همه
  .دهید و با ایثار و فداکاري این درخت آزادي را آبیاري کنید

  
  )سنندج 1345 -1364(رضاییان سعدان شهید  

عفت و پاکدامنی را پیشه کنید و با سالح عفت جواب کافران ! خواهران عزیزم
همیشه مرد است که پاسدار حرمـت و آبـروي ملـت و    ! امبرادران گرامی. را بدهید

 خویش است؛ هرگز تسلیم ظلم و تجاوز نشوید و همچنان این برادرانتـان  ةخانواد
 م،بـا تعـاون و همکـاري یکـدیگر داریـ     که در کنار همـدیگر در یـک سـنگر،    ] را[

  .این همبستگی را از یاد نبرید] و[ جنگیم می
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  )مشهد 1317 -1360(نقندر   رضوانیاسماعیل شهید  
اگـر  ! اي مانـدگان . ایم ما به شما پیوسته !اي رفتگان .بسم اهللا الرحمن الرحیم

زیـرا شـهدا بـراي از بنـد      ؛شما حرکت نکنید، به خون شهدا مدیون خواهید شـد 
شهید شدند و اگر شما هم در سازندگی و پیشبرد مملکـت   1استعمار بیرون آمدن

فشارد و گذشـته از ایـن اسـالم    نباشید، باز هم استعمار خونخوار گلوي شما را می
راه شهدا را ادامه دهید؛ همچنان که ما هم ادامه ! کند که مسلمینبه شما امر می

از جماعـت محـل دسـت نکشـید و     . در کارخانه کوتاهی نکنیـد  از اجتماع. دادیم
زیـرا کـه دشـمن از همبسـتگی      ؛فراموش نکنید] را[ دانشگاه] و[ جمعه 2جماعت

  .هراس دارد
  

  )قیروکازرین 1344 -1364(رفیعی عبدالرحیم شهید  
با تکیه به رهبري  پیگیر خود و ةبا مبارز ازخودگذشتگی و ملت ایران با ایثار و

اي زود، ضمن مبارزه بـا   سرانجام در آینده همبستگی، امام و با اتحاد و ۀپیامبرگون
را  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (دشمنان نوع بشر، زمینه ظهور و حکومت مهـدي 

  .یاور آنان خواهد بود و و در این راه، خداوند هم همیشه یار] ه[فراهم آورد
  

  )تهران 1346 -1362(رمضانی برمی محمدرضا شهید  
اهللا کـه اي مـردم    حـزب ] و[ و حال سخنی چند با امـت همیشـه در صـحنه   

لذا از شما بـه عنـوان   . باشیدیشما وارثان خون هزاران شهید و مجروح م! قهرمان
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خون خـود، دسـت از یـاري امـام      ةخرین قطرخواهم که تا آیک حقیر گنهکار می
را تنهـا گذاشـتند و راضـی     )ملیه السالع(برندارید و مثل مردم کوفه که امام حسین

اصـلی خـود    ۀلبه ریختن خون آن حضرت شدند، نشوید و همیشه جنگ را مسـئ 
بدانید و از بذل جان و مال در این راه دریغ نفرمایید و شـما بایـد خـون شـهدا را     

عـرض دیگـر مـن اینکـه وحــدت و     . هـا را ادامـه دهیــد  پاسـداري کنیـد و راه آن  
] و[اوایل انقـالب، حفـظ کنیـد کـه بـا ایـن کـار        همبستگی بین خودتان را مثل 

توانیـد  پشتیبانی و یاري امام امت و وحدت بین خودتان و با توکل بر خداوند مـی 
  .آیید 1قئبر تمامی مشکالت فا

  
  )تهران 1348 -1366(رمضانیان عبدالحمید شهید  

خواهم که تـا آخـرین نفـس، از ایـن      من از این ملت سلحشور و شهیدپرور می
ب دفاع کنند و از این امام امت و نستوه زمانه دفـاع کننـد و هرگـاه دشـمن     انقال

اي به این انقالب بزند، با همبستگی و اتحاد و بـا کوشـش کـردن و     خواست ضربه
  .نشانده را بگیرند حمایت از امام، جلوي این مزدوران دست

داشـته  خواهید کشورمان پیشـرفت اقتصـادي    اگر می...  !ملت شهیدپرور ایران
 باشد، باید دست در دست هم بگذاریم و اتحاد را به وجود آوریم تا کشورمان را از
همه لحاظ جلو ببریم و حال این جنگ، به خدا قسـم اگـر ایـن جنـگ نبـود، مـا       

اگرچه . دانستیم وقت قدر همدیگر را نمیها، هیچها، بهتر بگوییم ما مسلمانانسان
اتحاد و همبستگی را به ما آموخت؛ آموخت  این جنگ کسانی را از ما گرفت، ولی

تـوانیم دنیـاي کفـر را از     که اگر ما مردم مسلمان دست در دست هم بگذاریم، می
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  .هم بپاشانیم
  

  )شیراز 1345 -1365(رنجبر عبدالرضا شهید  
 اگر عاشق حقیقی اسالم هسـتید، رو ! اي جوانان و اي تمامی عاشقان شهادت

مسـاجد بـا شـعار     ها وخیابان که در] ى[نعهد و پیماهمان  ]به[به جبهه کنید تا 
. امام بزرگوار بسـته بودیـد، وفـا کنیـد     خمینی رهبر، با خداي خویش و ،اکبر اهللا

 قـدر . تـان را حفـظ کنیـد   الهـی    همبسـتگی و وحـدت    .محکم باشـید  استوار و
 سوگند کـه اسـالم در زمـان مـا توسـط      )لیه السالمع(به حسین. روحانیت را بدانید

لطـف   ۀکه وجودش نشـان  ]را[ رهبر انقالب قدر. متعهد زنده شده روحانیت آگاه و
  .حرکتی انجام ندهید که قلب او را ناراحت کند خداست، بدانید و

  
  )فومن 1343 -1367(روحی حسن شهید  

چـه بیشـتر بـا    و وحـدت هر  سخنی با مسئولین شهر که بایستی با همبستگی
مظلوم بـه ایـن مـردم محـروم خـدمت نماییـد و در       اهللا   روحانیت دلسوز و حزب

المال دقت نموده و با همـه یکسـان رفتـار کنیـد و شـما را بـه خـون         مصرف بیت
بازي را حتی به خاطر خودتان که شده، کنار بگذاریـد تـا بـه قهـر و      شهدا، پارتی

  .عذاب الهی دچار نشوید
  

  )اهواز 1341 -1362(روزبهانی احمد شهید  
ها را خالی نگذاریـد و بـا حضـور     خواهم جبهه می عزیز خود و مردم ةخانواد از

و آرمـان  امـام امـت   پشـتیبانی از  هاي نبرد حق علیه باطل و مداوم خود در جبهه
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هـاي شـرق و غـرب    ابرقـدرت  خت انقالب را تنومندتر کرده و بـه هاي انقالب، در
همبستگی که  آنکه ما با وحدت کلمه و با رهبري امام خمینی و با  1دینشان ده

و اسـتقامت در برابـر حمـالت صـدامیان،      2شـویم نمی گاه تسلیم آنانداریم، هیچ
  .غرب هاي شرق وگویان و ابرقدرتمشت محکمی است بر دهان یاوه

  
  )ریز نی 1336 -1365(روستانژاد محمدعلی شهید  

را اید و امام همچنان که تا امروز در خط امام بوده. سالم! ملت خداجوي ایران
، هرگـز یـک لحظـه از جبهـه و جنـگ غافـل نشـوید کـه دشـمن          3دیایاري کرده

شما بایـد ایـن فرصـت را بـا     . گرددخودفروخته به شرق و غرب، دنبال فرصت می
دریغتان از دشمن بگیرید و چنـان  هاي بیو با کمک 4فرستادن فرزندان شجاعتان

اي چـون  روختـه خبر حمله کنید که هـیچ کشـور خـود ف   بر آن دشمن از خدا بی
شـماري از  انگشـت ] تعداد[هرگز فریب . عراق، نتواند به میهن اسالمی تجاوز کند

  .ها را از پا درآوریدمنافقین را نخورید و با وحدت و همبستگی خود آن
  

  )بوانات 1342 -1362(روستایی محمود شهید  
 وصیت من به ملت سلحشور این است که با پاسداري از خون شهداي انقـالب، 

] حفـظ کنیـد و  [طوري که امام، رهبر کبیـر گفتنـد   همبستگی و وحدت را همان

                                                             
 دهند: تیوص اصل در -1
 نشده: تیوص اصل در -2
 اندکرده: تیوص اصل در -3
 شجاعشان: تیوص اصل در -4
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  .رخنه کنند 1نگذارید منافقان در میان شما
  

  )شیراز 1344 -1363(رهسپار علی غالمشهید  
باشـد کـه پشـتیبان صـدیق امـام       حقیر گنهکار این می ةپیام این بند !عزیزان

در انتخابـات بـا همـاهنگی    . کبیر باشید تـا خـدا پشـتیبانتان باشـد     امت، خمینی
مریکـاي جنایتکـار بزنیـد و    آدهـن کثیـف    هایتان بـر با رأي دادن و اجتماع کنید

اهللا بـا وحـدت و    شـاء  ان پیروزي و آزادي قـدس عزیـز   . همیشه درصحنه باشید
  .گیرد تعالی صورت می انسجام شما و کمک خداوند باري

  
  )فالورجان 1345 -1364(رهنما بهروز شهید  
گوش به فرمان امام باشید و هر دستور و فرمانی که امـام داد،  ! عزیزم ةخانواد

از دل و جان بخرید و از دستورات امام، والیت فقیه و علماي اسالم پیروي کنیـد  
هاي نزدیک به خدا شدن است بروید و وحـدت و  کی از راهنماز جمعه که ی] به[ و

  .انسجام خود را با مردم بیشتر کنید
  

  )شیراز 1344 -1362(دي ئسعید زارع موشهید  
ایران که حتی یک لحظه از اطاعت اماممـان   اول وصیتی دارم به امت بزرگوار

بـا  ] و[ همه حال، فـرامین ایشـان را اجـرا کـرده     عقب نمانند و سعی کنند که در
ترین عوامـل پیـروزي مـا،    آغوش باز و از دل و جان آن را بپذیرند که یکی از مهم

به ایـن  . چه پیش از انقالب و چه بعد از انقالب، همین اطاعت از امام و رهبر است
                                                             

 هاآن در: تیوص اصل در 1-
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گیرنـد   می )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(علت که ایشان این دستورات را از امام زمان
پرور مـا   ن و شهید دهند و بعد اینکه ملت مسلما ي نمیوقت از خود دستور و هیچ

یک از اوقات، وحدت خود را خداي نکرده از یاد نبرند، بلکه بکوشـند کـه    در هیچ
کوشند کـه   تر کنند که دشمنان می روز به روز وحدت و یکپارچگی خود را محکم

بـه ایـن   این وحدت ما و همبستگی ما را از بین ببرند و داخـل مـا نفـود کننـد و     
  .وسیله اسالم و جمهوري اسالمی را نابود سازند

  
  )اصفهان 1335 -1365(زاهدي سهروفیروزانی مصطفی شهید  

هـا کـه رفتنـد، کـار     بدانید و آگاه باشـید آن ! اي امت قهرمان و همیشه بیدار
اند و باز زیديیها که ماندند، باید کار زینــبی بکنند و اگر نه حسینی کردند و آن

مبـادا خـداي   . کـنم شما را به وحدت و همبستگی سفارش می! اهللا حزب هم امت
ها کـه هـر روزي بـه    هاي چپ و راست کشیده شوید؛ مانند بعضیناکرده به گروه

پیوندند و با نام آن ارگان و حزب فقط به منـافع خـود   یک حزب خلق گروهی می
مسلمان و روزي به نـام انجمـن حجتیـه و     1روزي به نام حزب خلق. کنندکار می

   روزي با اسم مجاهدین خلق و روزي بـا اسـم حـزب جمهـوري بـه اسـالم ضـربه        
هـدایت و اگـر    هـا اگـر قابـل هدایتنـد،    این! خدایـا. ها باشیدمواظب این. زنندمی

  .نیستند، نابودشان کن
   

                                                             
 یا: وصیت اصل در -1
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  )شیراز 1344 -1361(زراعت گلزار شهید  
به خدا قسم اسـالم عزیـز خیلـی حـق بـر      ! برادرم و خواهرماي پدر و مادرم و 

ماها دارد و باید همگی دست به دسـت هـم دهـیم و بـا همبسـتگی و بـا        1گردن
  .وحدت، اسالم عزیز را به رهبري امام خمینی به پیش ببریم

  
  )تهران 1348 -1366(زریون محمدرضا شهید  

کفـن   نگلگـو  ]شـهید [خـون هـزاران    ةالب را که ثمراین انق! اي نور چشمانم
است، حفظ کنید و با اتحاد و انسجام خویش، توطئه دشـمنان انقـالب را خنثـی    

اند، بدانیـد عـزت و    نمایید و امروز که دشمنان ما این جنگ را به ما تحمیل کرده
  .ها را خالی نگذاریدجبهه. شرف ما در گرو مبارزه در جبهه است

  
  )اردکان 1344 -1365(زفاك حسن شهید  

ها بیایید و اگر هم این توانایی را ندارید، توانید به جبههتا آنجا که می! برادرانم
برادران در جبهه و با وحـدت   2با کار کردنت، با درس خواندنت و با کمک و یاري

و انسجام خود، با پر کردن سنگر مساجد، با شرکت نمـودن در دعاهـاي کمیـل و    
 ه به نفع این جمهـوري اسـالمی اسـت،   دیگر کارهایی ک شکن جمعه ونماز دشمن

گویان شرق و غـرب بزنیـد و   و مشت بر دهان این یاوه 3خود عمل کنید ۀه وظیفب
ابرقدرت شرق و غرب را به خاك  ةمودن به سخنان گوهربار امام، پوزعمل ن نیز با

                                                             
 ماها سر بر: تیوص اصل در -1
 به کردني اری: تیوص اصل در -2
 دیبده انجام: تیوص اصل در -3
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  .فنا بمالید
  

  )مشهد 1348 -1364(زدي ابراهیم زمانیان یشهید  
ــرادران و   ــا ب همیشــه ! خــواهران مســلمان، هموطنــان عزیــز ســخنی چنــد ب

وسـیله وحـدانیت خـود را بـه      همبستگی و انسجام خود را حفظ کنید تـا بـدین  
چون در تـاریخ ثبـت شـده اسـت، بهتـرین راه بـراي       ؛ دشمنان اسالم نشان دهید

از تفرقـه  ! شما برادران و خواهران عزیز. باشدتفرقه می ،وحدت یک جامعه نابودي
 .وسیله خار چشم دشمنان باشـید  به دست هم دهید تا بدین دوري کنید و دست

هـاي انقـالب را بـه    شما برادران و خواهران که با اتحاد و همبستگی خود شـکوفه 
کنیـد بـراي رضـاي    هر کـار مـی  . ثمر رساندید، همیشه سعی کنید مخلص باشید

فتـاد  ر هکنید، برابخداوند باشد، چون هر قدم شما که براي رضاي خداوند کار می
خلـوص بـه معنـاي رضـاي     . شوداعمالتان نوشته می ۀهزار حسنه است که در نام

  .خداوند است
طـوري کـه قـبالً گفـتم،     همـان . و برادري یادتان نرود 1اخوت! برادران عزیز... 

ولی شـما بـا ایجـاد    . دشمن سعی دارد که انسجام مسلمین را از هم متالشی کند
 تر کنید تا بـدین تر و گستردهادري را وسیعیک محیط مهربان و دوستانه، این بر

وقـت بـه خـاطر     وسیله به دشمنان نشان دهید که ما همه با هم بـرادریم و هـیچ  
  .بریمحب دنیا، این دوستی و انسجام خود را از بین نمی

   

                                                             
 اخوت از: تیوص اصل در 1-
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  )زاهدان 1341 -1361(سیستانی مهدي زورشهید  
خـود   ةآینـد  1نسـل بـا تربیـت کـردن    : سفارشم بیشتر به مادران گرامی است

بفهمانید که انقالبمان همیشه پابرجـا و پیـروز بـوده و خواهـد بـود و بیشـتر بـه        
دارم که وحدت و همبستگی خود را حفـظ نمـوده تـا    ] توصیه[برادران و خواهران

ها را نابود تا به نیروي وحدت خود ابرقدرت دیگر کشورها رواج دهیم 2اسالم را در
هـاي مسـلمین بیـرون کـرده و سـر      را از سرزمینکرده و دیگر صهیونیسم غاصب 

  .جاي خود نشانیم
  

  )اسدآباد 1327 -1360(پور زهدي علیعلی معصومشهید  
آري، برادران و خواهران و دوستان، اي کسانی که در پشت جبهه قرار گرفتـه 

نیسـت کـه بـه جبهـه رفتـه و       3هجرت کرده و جهاد کنید و جهاد فقط ایـن ! اید
توانید با مـال و کسـب و اتحـاد و همبسـتگی خـود هجـرت       شما هم می. بجنگید

  .ایدنموده و جهاد کنید، وگرنه حق شهدا را ادا نکرده
  

  )تهران 1342 -1362(لی علی زینشهید  
اند تا این انقـالب را   ها دست به دست هم دادهامروز که تمام ابرقدرت! عزیزانم

هـا، فقـط انسـجام و وحـدت کامـل و      بـا آن ] ه[بلما در مقا ۀوظیف دهند،شکست 
چرا که همین امام بود که پس از امامان، بار دیگـر اسـالم    ؛اطاعت از رهبري است

                                                             
 ناخوانا: وصیت اصل در -1
 به: وصیت اصل در -2
 نجایا: تیوص اصل در -3
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هـا بـه    هـا و از نیسـتی   ها بـه پـاکی   بخش را به ما هدیه داد و ما را از پستینجات
  .ها آورد یهست

  
  )کرمانشاه 1339 -1366(زینی محمدجعفر شهید  

همچنان که شما در جبهـه بـه طـور مـداوم حضـور داریـد، در       ! برادران دینی
تـر کنیـد و   تـان بـازوي قـوي اسـالم را قـوي     پشت جبهه هم با اتحاد و استقامت

همیشه پشت سر امام عزیز با توجه به فرمایشـات ایشـان و قـائم مقـام رهبـري و      
و بـا  ] باشـید [ ضور داشـته در صحنه ح] بوده و[ دیگر مسئولین جمهوري اسالمی

اهللا پیـروز   شـاء  واحـد بودنتـان، بـر دشـمن ان    ] لواي[این همبستگی شما و زیر 
  .خواهید شد

  
  )دورود 1335 -1367(ساالروند مهرعلی شهید  

خـواهم کـه از نمـاز و    و مسلمین مـی  1من از تمام خواهران و برادران و فامیل
و همیشه اتحاد و همبسـتگی بـا    روزه و همبستگی در راه اسالم کوتاهی نفرمایید

  .2دیهم داشته باش
  

  )خوانسار 1341 -1365(سجادي سیدجعفر شهید  
ها و غرورهاي کـاذب و  گونه خودخواهیها و اعمالمان را از هرمی بایستی قلب

داشتی به این دنیاي فانی نداشته باشیم تـا بتـوانیم   جاهالنه به دور داریم و چشم

                                                             
 النیفام: تیوص اصل در -1
 باشند داشته: تیوص اصل در -2
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کوشا باشیم و دین خود را نسبت به اسالم عزیـز ادا   خالصانه در جهت این انقالب
 جـا و همـه   چه بیشـتر نمـوده و در همـه   د را هرسپس وحدت و انسجام خو .کنیم

اي بـر آن وارد   خوي، خدشـه حال مراقب این انقالب نوپا باشیم تا دیوصفتان زشت
 .نسازند
  

  )تهران 1347 -1366(سجادیان سیدمصطفی شهید  
خواهم کـه   از شما برادران می ... خواهران ارجمندمسخنی چند با برادران و  ...

گونـه در انجـام مسـئولیتی کـه      خواهم که زینـب  وار و از شما خواهرانم می حسین
دارید، قاطع و برّنـده باشـید؛ بـه خصـوص کـه االن چشـم تمـامی چپـاولگران و         

] و[ کـوردالن ]چشـم [ستمگران دنیا به این مملکت اسالمی دوخته شده اسـت و  
  .شود چشم این ظالمان فقط با اتحاد و همبستگی و تالش شما کور می

  
  )آران و بیدگل 1339 -1360(سروري اکبر علیشهید  

هـا و دوسـتان و   از تمـام فامیـل  ...  نویسـم نامـه را مـی  و حال که این وصـیت 
راه آشنایان و تمام اهل محـل خواسـتارم کـه وحـدت کلمـه داشـته باشـند و در        

  .تر از پیش قدم بردارند تر و محکم انقالب و اسالم عزیز با انسجام
  

  )تهران 1341 -1362(سروري نبی شهید  
دوسـتان و   ۀام و همـ دانم تا به خانوادهاما بعد سخن کوتاهی دارم که الزم می

آشنایان و آنان که ممکن است به نحوي ایـن نوشـته بـه دستشـان برسـد، تـذکر       
ـ    ا درخواست میاز شماه ... بدهم قـدم باشـید و بـا     تکنم در ایمـان بـه اسـالم ثاب
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اهللا، آشنایی عمیق با اسالم و قرآن، وحدت و یکپـارچگی، مهـر و    تمسک به حبل
محبت را در میان خویش برقرار نمایید و در پی دین باشید کـه قـدر زیسـتن در    

در هـیچ  قـدر حضـرت امـام را بدانیـد و     گران رهبري ] و[ پرتو جمهوري اسالمی
همبستگی میان خودتان و اسـتفاده از   1الهی را تنها مگذارید و با ۀن هدیزمان، ای

بزرگی که بر دوش فرد فرد شما  2مسئولیت ةاز عهد امام، ۀگونرهنمودهاي پیامبر
نهفته است، برآیید و آن حراست و پاسداري از خون هزاران شـهید اسـت کـه بـا     

  .اندهاکبر به خاك و خون غلتید نداي اهللا
  

  )خمین 1340 -1362(سعادتمند محسن شهید  
خواهم که به پـاس خـون شـهداي عزیـز،     اول از شما مردم عزیز می ۀدر درج

دست از اختالف برداشته و در کمال دوستی و برادري، دسـت وحـدت و اتحـاد و    
که شما را به سوي تفرقـه  ] را[ یکپارچگی را به هم بدهید و شیطان نفس خودتان

همبستگی و اتحاد و یکپارچگی  ۀک، مالئ3نابود سازید و به جاي آن ،دهدیسوق م
  .اهللا شاء گزین سازید تا اسالم به پیش برود انرا جاي
  

  )کاشان 1346 -1364(سلطانی اصغر شهید  
امروز خمینی، حسین مظلوم . شما باید از خون ما پیروي کنید! اي ملت ایران

شـما امـام را تنهـا    . هستند )علیه السالم(اباعبداهللاست و روحانیت، انصار و اصحاب 

                                                             
 از: تیوص اصل در -1
 تیمسئول به: در اصل وصیت -2
 آنکهي جا به: تیوص اصل در -3
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اگـر خـداي   . وحدت و همبستگی را حفـظ کنیـد  . روحانیت را رها نکنید. نگذارید
، فرداي قیامـت جـواب خـون شـهیدان و پیـامبران و      1ناکرده امام را تنها بگذارید

مردم . شما را خواهند گرفت يقرآن را چه خواهید گفت؟ فرداي قیامت همه جلو
مراسم دعاي کمیل و دعاي توسـل را  ] و[باید خیلی به نماز جمعه اهمیت بدهند 

  .فراموش نکنند
  

  )شهر خمینی 1347 -1362(سلطانی تیرانچی علی شهید  
کنم به مردم روستایم که به سخنان امام امـت گـوش فـرا دهنـد و     وصیت می

این روسـتا را  عمل کنند و همیشه از انقالب خونین خویش دفاع کنند تا خداوند 
 شـاء  هاي فراوانی قرار دهد و از وجود مقدس امام اسـتفاده کنیـد تـا ان   در نعمت

شود و  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(اهللا، این انقالب متصل به انقالب حضرت مهدي
بـرد   تواند در این روستا مفید باشد براي پیشهمبستگی جوانان عزیز است که می

 .ا آگاه کنندانقالب اسالمی و مردم ر
  

  )شهر زرین 1328 -1360( پورانمحمد سلیمشهید  
اول اینکه از روحانیت و امام جدا نشـوید کـه   : چند پیام براي برادران مسلمانم

دوم، وحدت خـود را حفـظ کنیـد و انسـجام بیشـتري داشـته       . نابود خواهید شد
  .هاي کافر را به لرزه درآوریدباشید تا کمر ابرقدرت
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  )شهر خمینی 1343 -1365( سلیمانی درچهباقر شهید  
گونه که تاکنون با حفظ وحدت خـویش وگـوش بـه فرمـان     همان! امت اسالم

اي است که از خـون   ترین وظیفهاید، باشید که این مهم رهنمودهاي امام امت بوده
معصـومین   ۀرا بدانید که ائمـ  شهدا به گردن شماست و قدر این وحدت و انسجام

عوامـل   هـا از افکن باشید که آن هاي تفرقهمواظب دست. اند اشتهچنین امتی را ند
  .آمریکا هستند

  
  )شهر زرین 1338 -1361(سلیمیان ریزي محمدعلی شهید  

ایـن  . به اهللا بپیوندیـد و بـه یـاد خـدا باشـید      .امام را تنها نگذارید! اي برادران
مانـدن مـا در ایـن    انقالب ما و این جمهوري اسالمی اگر نباشد، ما هم نیستیم و 

بیاییـد دسـت در دسـت    ! پس برادران. اي ندارد جز غرق در گناه شدندنیا فایده
از همـدیگر جـدا   . منسجم باشید. یکدیگر بدهید و همبستگی خود را اعالم کنید

  .شکست دهد را شما تواندنشوید که دشمن زود می
  

  )همدان 1343 -1364(سهرابی اهللا احسانشهید  
جوانـان عزیـز،    ةهـاي ریختـه شـد   دا در مقابـل اسـالم و خـون   مبا! اي عزیزان

مبادا امام و انقالب را تنها بگذارید کـه  . تفاوت بوده، احساس مسئولیت ننمایید بی
ها را خالی بگذارید که در این صورت پشت اید و مبادا جبههاسالم را تنها گذاشته

بـا اتحـاد و   . اهللا نموده و مشـمول قهـر خداونـد خواهیـد بـود      به جبهه فی سبیل
انسجام و پیروي از خدا و امام که همان اسالم اصیل اسـت، خـود را بـراي انجـام     

کند، آمـاده نمـوده و قـرآن و اسـالم را      رسالت بزرگی که بر دوشتان سنگینی می
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  .احیا و زنده نمایید
  

  )سمنان 1335 -1366(سیادت  مسیدابراهیشهید  
گاه امـام را تنهـا نگذاریـد و    ها را پر کنید و هیچ اهللا باید جبهه  امت حزب شما

گوش به فرمان او باشید و از خط اصلی والیت فقیـه و روحانیـت اصـیل منحـرف     
هـا را  نشوید و در نمازهاي جمعـه و جماعـات بیشـتر شـرکت نمـوده و صـف آن      

انقالب حاضر شوید، چون دشـمنان اسـالم    ۀتر نموده و همیشه در صحنمستحکم
از این اتحاد و همبستگی وحشت دارند و مشت محکمی بر دهـان ابرجنایتکـاران   

  .دباش جهانی می
  

  )نکا 1345 -1360(چهره اطربی سیهاهللا نبیشهید  
خواهم که با اتحـاد و همبسـتگی، شـیطان را از خـود دور     از ملت قهرمان می

هـاي  گرایـی کـه از وسوسـه   از گـروه . را پـی بگیرنـد  کنند و اهداف پاك شهیدان 
بـازي کـه بـا خـون شـهیدان بـازي        از طیف. شیطانی است، جداً خودداري کنند

شـما کـه توحیـد    . کردن است و هدر دادن اثر خون شهیدان است، پرهیز نماییـد 
طـور کـه   همـان . عبادي دارید، توحید عملی را هم به معناي کامل، حفـظ کنیـد  

تعـدد و  ] نیـز [ خالیـق  ]مـورد [است در درگاه خدا، در  1تعدد، شرك] اعتقاد به[
زنـد، موحـد   آنکه دست بـه تفرقـه مـی   ] و[ گرایی، یک شرك اجتماعی استگروه

  .واقعی نیست
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 )تاکستان 1340 -1360(شاهی احد شهید  
 ،هیچ موقع این روحانیت مبارز و همیشه در صـحنه ! اما اي خواهران و برادران

 ةامید مستضـعفین جهـان و زنـده کننـد     کبیر، این خمینی به خصوص امام عزیز،
 اسالم راسـتین را تنهـا نگذاریـد و همیشـه یـار و یاورشـان باشـید کـه در         ةردوبا

پیشگاه خدا اهرمی عظیم خواهید داشـت، چـون ایـن همیشـه در صـحنه بـودن       
 شـیطان بـزرگ،  تـالش   روحانیت بود که انقالب ما را به پیـروزي رسـاند و تمـام   

آمریکا این است که اختالف بین مردم و روحانیت ایجـاد کنـد و مـا بایـد خـدا را      
این خواست خداسـت کـه   . شود نقش بر آب می شکر کنیم که تمام تالش دشمن

 این همه بین مردم و روحانیت، اتحاد و همبستگی باشد تا بـا ایـن متحـد بـودن،    
چـه  هر اهللا شـاء  ار زده شود که انمریکاي خونخوآخصوص   ظالمان به تمام ۀریش

 )ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(فراز دنیا با حکومت عدل مهدي زودتر پرچم اسالم بر
  !بش امام خمینی برافراشته گردد؛ آمینئو نا

  
  )امیدیه 1343 -1361(شریفی سعید شهید  

آن کـامالً در جوامـع   ] بـه [ مسئله دیگري که نیاز! خواهران و برادران مسلمان
شود، ایجاد یک تشکیالت اسالمی در جهـت انسـجام تمـامی     اسالمی احساس می
چرا که از صدر اسالم تاکنون یکی از عوامل مهمی که مـانع   ؛اقشار مسلمین است
  .هاي مسلمین بوده، همین نبود یک تشکیالت اسالمی است به ثمر رسیدن قیام

  
  )خمین 1314 -1361(شریفی مهدي شهید سید 

 ].باشـید [ همیشه در خط امـام  ]و[ پیرو خط امام !شهرستان خمیناي مردم 
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  .و همبستگی را حفظ کنید 1اتحادامام را تنها نگذارید و سفارش می کنم 
  

  )تهران 1345 -1365(شفاعت علی بخششهید  
اي که هستید، چه از نظر درسـی، کـاري، نفسـی و     در هر جبهه! اي بسیجیان

عزیزمان را از یاد مبرید و سراپا گـوش بـه فرمایشـات    مبارزه با کافران، هرگز امام 
و محبت و دوستی را بین خـود   مرد دوران باشید و وحدت و همبستگی آن بزرگ

  .افزایش دهید تا به سر منزل مقصود برسید
  

  )دزفول 1349 -1365(شکوهنده محمدحسن شهید  
را از دست ندهید و  خواهم که اتحاد و همبستگیاز برادرانم و خواهرانم می

حجاب اسالمی را رعایت کنید و . 2دیتوانید آن را مستحکم کنچه میهر
  .و به جماعت بخوانید 3نمازهایتان را اول وقت

  
  )کازرون 1346 -1364(شمسی امیرحسین شهید  

با شما عزیزان چند کلمه وصیتی دارم؛ شما عزیزانی که در سنگر پشت جبهه 
زنند،  کسانی که واقعاً به اسالم ضربه می 4د؛ باید بامشغول خدمت به اسالم هستی

هـا   به مردم بگویید که در دعا. را ادامه دهید )لیه السالمع(مبارزه کنید و راه حسین
ها شرکت کنید تا اتحـاد و همبسـتگی شـما عزیـزان، باعـث کـوري        و نماز جمعه

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
 کنند: تیوص اصل در -2
 وقت اول از: تیوص اصل در -3
 جلوي: در اصل وصیت -4



 

  171       »دفتر ششم«دت وح
 

  .چشم منافقان گردد
  

  )اصفهان 1342 -1361(ی محمدآبادي باشه  علیحسینشهید  
من پیام به ملت اسالم دارم که همه بسیج شوید و دشـمنان اسـالم و خـدا و    

حکومت عـــدل اسالم را در سرتاسر جهان  ]پرچم[مستضعفین را درهم کوبید و 
کنیـد و بـا وحـدت و همبسـتگی، بـرادران      ] اجتمـاع [ به اهتزاز درآورید و همگی

 ۀمتجـاوزین از خانـه و کاشـان   ال اسـت  فلسطینی و لبنانی را کـه چنــــدین سـ   
ــد، خودشــان آواره کــرده ــه خانــه و کاشــان ان ــاره ب ــاز ۀدوب گردانیــد و  خودشــان ب

خمینی در آنجا بـه پـا     امام ]امامت[المقدس را آزاد کنید و نماز وحدت را به  بیت
گویم که دست از یاري امام برندارید و امـام   دارید و به شما برادران و خواهران می

گذارید که اگـر دسـت از یـاري امـام برداریـد، دسـت از یـاري اســــالم         را تنها ن
این پیـر دل . اید اید و اگر امام را تنها بگذارید، اسالم عزیز را تنها گذاشته برداشته
مام مال و جـان یـاري کنیـد و    هدفش اسالم عزیز است، با ت ۀکه هم ]را[ سوخته

تنهـا نگذاریـد و همیشـه پیـرو     را  )الم اهللا علیهـا سـ (ن زمـان و فرزنـد فاطمـه   حسی
هـا را بـه پـا داریـد کـه       روحانیت مبارز باشید و هرچه بیشتر، صفوف نماز جمعـه 

مریکـا و شـوروي و   آیعنـی   دشمنان، ةو وحدت هست که گرد همبستگی 1همین
  .ها را به خاك مالیده استدیگر ابرقدرت

  
  )تهران 1329 -1367(شهریسوند علی خانشهید  

کـنم، از روي پـاکی و    دادگري به روان راستی سوگند یاد مـی از روي مروت و 
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پاکدامنی، از روي سرشت انسانی و رادمـردي، از روي وفـا و مـردي سـوگند یـاد      
جنگم تا هیچ ظلمـی بـه    خواهی میخونم در جبهه عدالت ةخرین قطرکنم تا آ می

خـاموش  دانم که نبایـد در برابـر زور و سـتم     می ... روي زمین وجود نداشته باشد
  .کن کنیمباشیم، بلکه با همبستگی و همفکري باید آن را ریشه

  
  )گناباد 1337 -1364(قلی محمدعلی شهشهید  

سالم و درود بر امـت شـهیدپرور و همیشـه در صـحنه ایـران کـه بـا حضـور         
هاي شرق و غـرب  ابرقدرت ةهاي نبرد حق علیه باطل، پوز خود در جبهه ةگسترد

و با وحدت و انسجام و با چنگ زدن به قـرآن   1اند خاك مالیدهها را به و ایادي آن
ــ   ــه مای ــا ک ــان  ۀو انبی ــد انس ــد     پیون ــود همانن ــرخ خ ــون س ــا خ ــت، ب ــا اس ه

، سرور شهیدان، اسالم و قـرآن و انقـالب اسـالمی را    )لیه السالمع(الحسین اباعبداهللا
 .دهند کنند و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می یاري می

  
  )آباد نجف 1345 -1361(شیاسی اکبر  شهید 

بهـایی  همیشه گوش به فرمان امام باشید و از این نعمت گران! برادر و خواهرم
که خداوند نصیب ما کرده است، دست برندارید و در حفظ وحدت و رسـیدن بـه   

لـیهم  ع(و معصومین )لی اهللا علیه و اله و سلمص(اهداف او که همان اهداف پیامبر اسالم
کُنها و منمافکنها و منافقین و نفاقباشد، کوشا باشید و گول گروهکمی )السـالم 

افکنـی،  ها را از خود دور کنید و اجازه ندهید افرادي بـا شـایعه  ها را نخورید و آن
یـابی نماییـد و از   ها را ریشهافکناختالف. وحدت و انسجام ملت را از هم بپاشانند
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  .خود دور کنید
  

  )فیروزآباد 1330 -1367(صابریان رضا غالمشهید  
یـز  خواهم که همیشه در خط امام عزهموطنان و همشهریان عزیزم می ۀهماز 

و از تفرقه و جدایی بپرهیزید کـه خـالف اسـالم و    ...  باشید و امام را تنها نگذارید
هایتان را تقدیم اسـالم    شما عزیزانی که جگرگوشه. انقالب و مصالح مسلمین است

به هوش باشـید کـه جنایتکـاران شـرق و غـرب و منافقـان کـوردل در        ! اید نموده
  .مال کرده و انسجام شما را بر هم زنندتالشند تا خون عزیزانتان را پاي

 
  )میناب 1325 -1365(بهمنی محمد صادق راه 

خواهم وحدت خود و همبستگی خود را حفظ کننـد  از خواهران و برادرانم می
  .داده باشند و مو به مو فرمان امام را اجرا کنند و همیشه گوش به نداي امام

  
  )داراب 1344 -1365(صادقی محمد شهید  
اتحـاد و   از هرگونـه تفرقـه بپرهیزیـد و بـا آوردن جسـد هـر شـهید،       ...  !مردم

انـداز در هـر نـوع    همبستگی خود را بیشتر کنید و مبارزه کنید بـا عوامـل تفرقـه   
  .لباس و مقام

  
  )بجنورد 1344 -1362(صادقی مقدم غالم شهید  
آن وحدت و انسجام خودشان را حفظ کنند  خواهم روستاییان عزیزم میاز هم

  .طلبی و ایثار را حفظ کنند و امام را تنها نگذارندشهادت ۀن روحیو آ
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  )تهران 1342 -1366(ابربکوه   صبوريبهمن شهید  
مان صـدر اسـالم قـرار    امروز ما در زمانی همچون ز! امت مسلمان و شهیدپرور

 ۀدر جبه ]مبارزه[ :داخلی و خارجی در حال نبرد هستیم ۀایم و در دو جبه گرفته
 ۀر جبهـ د...  تـرین مبـارزات اسـت   باشـد، از مشـکل   داخلی که مبارزه با نفس می

کـه   )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   صـ (خارجی، اگر روبرو هستیم با دشمن خدا و پیغمبر
اصـلی اتحـاد و همبسـتگی و در صـحنه      ۀوظیفـ  بین ببـرد، خواهد اسالم را از  می

حنه بـوده کـه لـرزه بـر     در صـ  1زیرا حضور شما ؛باشد بودن شما مردم قهرمان می
اي  ها و دشمنان اسالم انداخته است و ایـن انقـالب وظیفـه   ابرقدرت ةاندام پوسید

از است بر دوش یکایک شما که باید به نحو احسـن ایـن وظیفـه را انجـام داده و     
  .دولت نیز حمایت خود را دریغ ندارید

  
  )داراب 1350 -1367(صحرایی حسن شهید  

اتحاد و همبستگی خود را هرچه بیشتر کرده و بدانید که تنهـا راه  ! امت اسالم
ها شـرکت   هرچه بیشتر با حاالت روحانی و عرفانی در جبهه. سعادت همین است

و در هـم کوبیـدن دشـمن،    کنید؛ نه به هدف شهید شدن، بلکه به نیـت کشـتن   
پیش روید و اگر در این میان شهادت به سراغتان آمد، شـکر خـدا و اگـر زنـده و     

  .پیروز بازگشتید، باز هم شکر خدا
  

  )استهبان 1346 -1366(صفاییان رضا علیشهید  
و  دیـد کـه ظالمـان   برادر شـما مـی  ! خواهر مهربانم: اي با خواهرانمچند جمله

                                                             
 شما حضور با: تیوص اصل در -1
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ملـت  ] و[وحدت امت اسـالمی را از هـم قطـع کننـد      ۀخواهند رشتستمگران می
از این جهت تصمیم گـرفتم بـراي سـربلندي    . محروم و مستضعف را به بند کشند

جبهه شـوم و بـه شـما جـز حفـظ       ۀروان اسالم و اتحاد و همبستگی امت اسالمی،
  .کنمحجاب و عفت سفارش دیگري نمی

  
  )اراك 1343 -1366( عباس صفريشهید  

و مهربـان   بـا یکـدیگر رئـوف   . انفـاق کنیـد   .راه خدا جهاد کنیـد در ! اي مردم
با همدیگر اتحاد و همبستگی و خلوص نیـت در تمـام کارهایتـان داشـته     . باشید
مبادا دنیاي مادي را بر دنیاي معنوي که دنیـاي آخـرت اسـت،    ! اي مردم .باشید

  .ترجیح دهید
  

  )دهلران 1345 -1363(صفري علی شهید  
ملت در نمازهـاي پرشـکوه جمعـه شـرکت کننـد، چـون کـه        اقشار  ۀو هم ...

بهترین نمازها، نماز جمعه است و اتحاد و همبستگی داشـته باشـید و دسـت بـه     
  .دست هم بدهید و بر علیه ظلم و جور جهاد کنید

  
  )فردوس 1320 -1365(صفري محمد شهید  

در . کنیـد صبر کنید و جهاد . تقوا پیشه کنید...  از ملت شهیدپرور تقاضا دارم
اتحـاد و همبسـتگی   . مسجدها را خالی نگذارید. دعا بخوانید. مساجد جمع شوید

  .داشته باشید
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  )شاهرود 1351 -1370(صفري محمدرضا شهید  
باید خواهران عزیز اسالم بدانند که مسئول خون شهدا هستند و باید حجـاب  

در هـراس  دشمن از این عفت و پاکـدامنی و همبسـتگی شـما    . دارند خود را نگه
  .دهیدشمایید که فرزندان پاك و باایمان پرورش می. است
  

  )اصفهان 1346 -1362(اصفهانی  صمدانیانمجتبی شهید  
بـه شـما سـفارش    ! اماي برادران و خواهران عزیز و دوستان هنرجو و بسـیجی 

کنم مستقل فکر کنید و با تحقیق و مطالعه، پی بـه حقـایق اسـالم و انقـالب     می
اي از یاران حضـرت  بینیم که عدهزیرا اگر تاریخ اسالم را مطالعه کنیم، می ؛ببرید
چون طلحه و زبیر، تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان اسالم قـرار   )لیه السـالم ع(علی

نشـین کـرده و بـه او از    را خانـه  )لیه السالمع(روند که علیگرفته و تا آنجا پیش می
خوانـد؟ و  مگر علی هم نماز می: ند کهگویپشت خنجر زده و پس از شهادتش می

شود و همان دوستان نادان و دشمنان دانا، یـاران امـام را   یحاال هم تاریخ تکرار م
کنند؛ چون شهید بهشـتی کـه   ها اختالف ایجاد میاز یکدیگر جدا کرده و بین آن

بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسالم بـود  : امام فرمودند
ما باید بدانیم کـه اینـان بـا    . خواننداز شهادتش، او را یار و همرزم خود می و پس

شخص بهشتی مخالف نبودند، بلکه با فکر و شخصیت و راه او که همـان اتحـاد و   
  .مخالفند] بود[ همبستگی بین افراد مختلف اجتماع، اعم از روحانیت و غیره

  
  )برخوارومیمه 1341 -1362(ضیایی جزي حسن شهید  

از تفرقـه و دروغ و غیبـت   ...  !اي برادران و خواهران و دوستان و خویشـاوندان 
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طلـب  سودجو و فرصت 1با وحدت و انسجام خود نگذارید که دشمنان...  بپرهیزید
گرانه بین شما جدایی اندازنـد و   هاي وسوسهشما رخنه کنند و با حرف ]میان[ در

  .شما را از هدفی که در پیش دارید، باز دارند
  

  )خمین 1348 -1366(طالعی سیدحسن شهید  
که وحـدت   من به عنوان یک برادر کوچک به امت خوب امام این است ۀتوصی

و انسجام خودتان را در پشت جبهه حفظ کنید و با این وحدت، سـیلی محکمـی   
  .به صورت جهانخواران شرق و غرب بزنید

  
  )سمنان 1343 -1362(کرد طاهرجمشید شهید  

در صحنه باشـید کـه خـداي    . همیشه گوش به زنگ باشید ... !امت شهیدپرور
که با خون هـزاران شـهید تـا بـه اینجـا       2ناکرده این انقالب ضربه نبیند و انقالبی

که واهللا این انقالب تـا االن بـا انسـجام و    ...  ایم، ضربه نبیند و از پا نیفتد رسانیده
 شـاء  به پـا مانـده و ان  ... ها ووحدت و همین دعاهاي کمیل و همین دعاي توسل

متصـل   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(اهللا تا این انقالب را به انقالب حضرت مهدي
  .داریمنسازیم، دست برنمی

  
  )شهر خمینی 1319 -1360(طاهري عبدالکریم شهید  

رسد این اسـت کـه نیـک     جانب، عبدالکریم طاهري، به هرکس میوصیت این

                                                             
 دشمن: تیوص اصل در -1
 رای انقالب: تیوص اصل در -2
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، ایـن  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ب امام زمـان ئان بدانیدکه طبق امر امام امت و
جنگ تحمیلی مبارزه بر علیه کفر است و همه جاي ایـن کشـور در حـال حاضـر     

و  دسـت شـوید   جبهه است و بر همه کس واجب است کـه بـر حراسـت آن یـک    
بنـدي  هـاي مختلـف، گـروه   ها را در داخل کشور که بـه نـام  فریب عمال ابرقدرت

گفتند و خودفروخته  زنند، نخورید و بدانید اگر راست می ز خلق میاند و دم ا شده
هـا  ها در جبهـه ولی یک نفر آن ،رسیدند زده مینبودند، االن به کمک خلق جنگ

ها و سـتون پـنجم کـه    نیستند و این یک آزمایش خوبی است براي شناخت گروه
جبهـه بـا    سـنگرها و پشـت   خوبی آشکار شده است و بدانید حفظ ها بهآن ةچهر

ل عجـ (اتحاد و همبستگی و اطاعت امر امام، عالوه بر وجوب آن که امر امـام زمـان  
هشیار باشید و بدانید که نزد . تر استاست، از خط اول مهم )اهللا تعالی فرجه الشریف

خدا هیچ عذري نداریـد بیاوریـد و مواظـب باشـید ناآگاهانـه از لشـکر شـیطان و        
  .ود، همه نداي حق را لبیک خواهیم گفتها نباشید و دیر یا زابرقدرت

  
  )شیراز 1344 -1361( سبهزاد طهمورشهید  

قیـد و  ترین سالح شما در راه حفظ اسالم تقـوا اسـت، یعنـی تسـلیم بـی     مهم
شـدن و انسـان   هاي خدا شدن که به راستی تنها راه رسـتگار  شرط حالل و حرام

راهتان و به هدف رسیدن در بهترین حالت، نظم، سـالح   ۀشدن است و براي ادام
ما درحال حاضر در تمام ابعـادش از انسـجام    ۀزیرا دشمن کفرپیش ؛دیگر شماست

دهد و ما که بـراي   و به هم پیوستگی برخوردار است و ملت واحدي را تشکیل می
ین و توحید در جهادیم، باید وحدت پروردگار و معبود واحـدمان، مـا را بـه بـاالتر    

  .دست ندهید فرصت را از. نظیرترین درجات وحدت برساند بی
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  )شهر خمینی 1346 -1365( عابدي درچهاکبر شهید  
دانیم، می   )لیه السـالم ع(پیروان حسین ما که خود را یاران و ۀهم ما، بر ۀهم بر

ظهـور امـام    ۀایـن انقـالب کـه مقدمـ     خـود، ] ي[نیـرو  ۀبا همـ  است که] واجب[
پیروي از دستورات خـدا،  . باشد را حفظ کنیم می )تعالی فرجه الشـریف  ل اهللاعج(زمان

رعایت حالل و حرام خدا و در یک کالم، رعایت حـدود الهـی، اطاعـت از والیـت     
ترین چـراغ  مستضعفان جهان، فروزان ةقلب تپند فقیه و در این زمان از امام امت،

تـرین  بـزرگ  ن گفـت امام خمینی کـه شـاید بتـوا    امروز، ةزدتابناك جهان ظلمت
نعمت خدا بر جهان بشریت، خصوصـاً امـت اسـالم در ایـن زمـان اسـت و حفـظ        

اسالمی، ضامن بقاي نظام جمهوري اسالمی  ۀهرچه بیشتر جامع وحدت و انسجام
  .خواهد بود

  
  )دهدشت 1349 -1367(نسب عادلیاصالن شهید  

هـواي نفـس   از پیـروي  ...  همسـن و سـال خـودم انتظـار دارم کـه      از برادران
. بپرهیزند و سعی کنند افرادي مفیـد بـراي اسـالم و ملـت شـریف ایـران باشـند       

صفت را نقش بر آب کنند و بدانند کـه خـدا بـا ماسـت و     مکرهاي دشمن شیطان
 از برادران و خواهران حزب. 1»اهللا واهللا خیر الماکرین و مکروا و مکر«وعده داده که 

  .یکپارچگی خود را حفظ کنندخواهم که انسجام و  اهللا می
  

  )شاهرود 1339 -1363(عامریان محمدحسین شهید  
رمز پیروزي شما بـر کـافران و    !اي امت اسالم و اي پیروان خط سرخ شهیدان
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منافقان، پیوستگی به اسالم عزیز و یکپارچگی، وحدت و اطاعت از مقـام مقـدس   
بـه اسـالم   . ، اسـالم اسـت  اهللا حبـل : امام فرمـود . از اسالم جدا نشوید. رهبري بود
گردید کـه رنـگ و   ] دچار[تفرقه و جدایی و از هم بیگانگی  1مبادا به. چنگ بزنید

. واهـد مانـد  بوي شما خواهد رفـت و در دنیـا و آخـرت آبرویـی برایتـان بـاقی نخ      
تـوزي بـا   شیطان دوسـتانش را بـه نـزاع و کینـه     .خواندمی  شیطان ما را به تفرقه

خداي رحمان ما را بـه وحـدت و همبسـتگی فرمـان داده     . کندمی یکدیگر دعوت
حـب و جـاه و   . آدم اسـت آشکار بنـی  3که دشمن 2شیطان را بندگی نکنید .است

حب مال، موجب آن نگردد که تشـکل و انسـجامتان بـه هـم خـورده و جمعتـان       
  .متفرق گردد

  
  )تهران 1347 -1363(اصل  پورعباسحمید شهید  

تواننـد   ها، هیچ کاري نمـی و شوروي و تمام ابرذلتبدانید که آمریکا ! اي مردم
اگر در قرآن مطالعه کـرده باشـید، متوجـه    . بکنند، زمانی که وحدت داشته باشید

آید در زمـان   یادتان می. خواهید شد که در قرآن اشاراتی به وحدت مسلمین شده
  شاه ملعون بر اثر نداشتن وحدت و انسجام چقدر بدبخت بودید؟

  
  )خمین 1344 -1365(باسی عحسین شهید  
وحـدت   تـرس از خـدا و   کنم بـه تقـوا و   شما را دعوت می ... !محترمم ةخانواد

                                                             
 در: تیوص اصل در -1
 دیننه: تیوص اصل در -2
 دشمنان: تیوص اصل در -3
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از تمـامی  . همبستگی تا دشمنان نتوانند در بین شما نفـوذ کننـد   اتحاد و کلمه و
دعاي کمیل  رود که در مراسم نماز جمعه و خواهران مسلمان انتظار می برادران و

را  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (دعاي فـرج امـام زمـان    توسل شرکت نمایند و و
  .بر حدیث، در ظهور آن حضرت بسیار مؤثر است بخوانید که بنا

  
  )تبریز 1342 -1364(رحیم عباسی النجق شهید  

مـان را  اسـالمی   م که وضعیت انقالب و موقعیـت کشـور  خواهام میاز خانواده
همیشـه بـا وحـدت و انسـجام      ترین وصیت من این اسـت کـه  بزرگ...  درك کند
دهندگان انقالب اسالمی باشید و همیشه در صف آنانی قرار گیرید کـه  خود، ادامه

  .هدفشان فقط خدمت به اسالم و انقالب است
  

  )جهرم 1346 -1362(عبدالهی عبدالرسول شهید  
ما باید جاي پاي امـام قـدم بگـذاریم؛ نـه یـک قـدم       ! برادران و خواهران عزیز

خواهم کـه همیشـه پشـت سـر روحانیـت       از شما می. تریک قدم عقب جلوتر و نه
 همچنان. و از روحانیت محترم حمایت کنید حرکت کنید مبارز، متعهد و مسئول

اید، در حفـظ ایـن وحـدت     که اتحاد و همبستگی داشته و همیشه در صحنه بوده
انتخـاب  ] را[ زیـرا اگـر مـرگ بـاعزت     ؛بکوشید و مرگ با افتخار را انتخاب کنیـد 
  .آید که چه بد مرگی است نکنید، مرگ در رختخواب به سراغتان می

  
  )دامغان 1332 -1365(هی علی عبدالشهید  

قـدر ایثـار و فـداکاري و از جـان     کـه در برابـر ایـن    تر از آن هستممن کوچک
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گذشتگی شما مردم شهیدپرور ایران لب به سخن بگشایم، ولـی برحسـب وظیفـه    
ها را پرکنید و پیامکه اوالً جبهه دهمپیام به شما ارائه می اي به عنوانچند کلمه

رسان خون شهدا باشید و امام را هرگز تنها نگذارید و شما مردم، مقـام وحـدت و   
کسانی  1سدي در مقابل شما نشوند و همبستگی خود را حفظ کنید که منافقین،

  .ذلیل شوندخوار و  کنند،که در پشت سر از انقالب و دولت بدگویی می
  

  )قم 1343 -1362(مارچوبه   عبداللهی رجعفشهید  
اگر شما دین خـدا را یـاري کنیـد، خـدا نیـز شـمارا یـاري        ...  !امت حزب اهللا

هـاي   تامپریالیسـ و بدانید کـه   2»ان تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم« ؛کند می
پس عامل . دانند میجهانخوار، نابودي خود را پایدار بودن اسالم و انقالب اسالمی 

سعی کنید اتحاد و همبستگی خـود را در پرتـو یـاد    . شان را پاسدار باشیدنابودي
در این صورت ملت الهی مبنی بر پیروزي حق بر باطـل بـه هـر    . خدا حفظ کنید

  .کند و تاریخ گواه این مطلب بوده است اي که باشد، تحقق پیدا می شکل و قیافه
  

  )قم 1352 -1364(لو  عجم یعل شمسشهید  
راه سعادت و خوشبختی در ایـن دنیـا و آن دنیـا     :سخنی چند با شما عزیزان

مـان را بـا اسـالم وفـق بـدهیم و      تنها راه اسالم است و ما باید راه و روش زنـدگی 
با هـم  . امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنیم. فرامین الهی را انجام دهیم
شیم تا منافقین و کفار میانمان نفوذ نکننـد و جلـوي   اتحاد و همبستگی داشته با
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  .هاي منافقین را بگیریم و همیشه در صحنه حاضر باشیم توطئه
  

  )خوانسار 1337 -1361(عرب محسن شهید  
خواهم که فقط گوش به فرمان امـام  دوستان و آشنایان می ۀدر پایان از هم ...

خـود را از دسـت ندهنـد     همبستگیباشند و دعا به جان امام را فراموش نکنند و 
 ]بسـتگی [ هـا پشت جبهه] در[ این رزمندگان، فقط به همبستگی شما ۀکه روحی

  .دارد
  

  )تهران 1341 -1365(حسین عرب مارکده شهید  
حقیر به امت شهیدپرور این اسـت کـه در همـه حـال، وحـدت و       ةوصیت بند

انخواران شرق و همبستگی خود را حفظ نمایید که این اتحاد و وحدت، پشت جه
  .غرب را به زانو درآورده است

  
  )اصفهان 1345 -1362(عربستانی رضا علیشهید  

صـدرها و  هـا و بنـی  شما با وحدتی که داشتید، شاه...  !اي پدر و مادر مهربانم
اکنون هم وحدت را فراموش نکنیـد و   پس هم. ها را از کشور بیرون کردیدرجبی

، )ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(انقالب حضرت مهديوحدت و همبستگی خود را تا 
که از اول انقـالب تـا    در نمازهاي جمعه شرکت کنید و با بانگ تکبیر. حفظ کنید

  .منافقین را فاش کرده، امام جمعه را یاري کنید ةبه حال چهر
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  )بهار 1345 -1361(عزیزپور محمد شهید  
کـه خـدمت بـه    مفتخر باش که مرا براي چنـین روزي تربیـت کـردي    ! مادرم

دانـم بـه   مبادا پیامم را نرسانی کـه مـی  . ثبات دینم باشد ۀاسالم کنم و خونم مای
البالغـه را  قرآن و نهج. وحدت و همبستگی را از یاد مبرید. ات آشنا هستیوظیفه

  .عمیقاً بخوانید
  

  )مشهد 1344 -1362(عسگریان  دسیدجواشهید  
گویم که دعا براي پیروزي رزمنـدگان و طـول   محترمم هم می ةبه شما خانواد

عمر رهبر کبیر انقالب و نیز اتحاد و همبسـتگی همیشـگی ملـت ایـران را از یـاد      
آوریـم، بلکـه مـا     نبرید و در خاطر داشته باشید که ما پیروزي را بـه دسـت نمـی   

کنـد و دیگـر نبایـد مغـرور بـه       مـی  کنیم و خداوند آن پیروزي را عطا فعالیت می
  .آورد آورد و تکبر، کفر به خدا را می چون غرور، تکبر را می ؛پیروزي بشویم

  
  )فیروزآباد 1337 -1365(عشقی مهران شهید  

رسانم کـه ایـن را همیشـه بـه یـاد       اهللا می پیام را حقیرانه به گوش امت حزب
عزیزمان را یاري کنید و قـدر نعمـت   امام . داشته باشید و پیرو والیت فقیه باشید

انسجام و یکپارچگی خودتان را حفظ  و همچنین وحدت و ... بزرگ خدا را بدانید
  .یاري کنید ]را[و اسالم  کنید
  

  )تهران 1344 -1361(قوچانی   عشقیامیر شهید  
سازد و انسـان را بـه اختراعـات و     گویم که جنگ است که انسان را می  من می
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 1دنـ توان جنـگ اسـت کـه یـک ملـت مـی       ]در[ گویم من می. دارد خودسازي وامی
  .دنخودشان را نشان بده همبستگی

  
  )تهران 1347 -1365(عطایی محمودرضا شهید  

زیرا شهدا از جان خود  ؛شما ملت ایران نباید زحمت این شهدا را از بین ببرید
] دریـغ [ جـان  ها نباشید؛ چه از مال و چه ازاند و شما هم باید کمتر از آنگذشته

اگر شما این انقالب را یاري نکنیـد، در قیامـت بـه شـهدا مـدیون      . نداشته باشید
زیـرا اگـر    ؛حرف امام را فراموش نکنید و همبسـتگی داشـته باشـید   . خواهید بود

شما نفوذ کرده و انقالب را از پـاي در  ] میان[ متحد نباشید، آمریکا و اشرارش در
  .تواند به شما ضربه بزند، هیچ قدرتی نمیولی اگر با هم باشید. آورندمی

  
  )املش 1344 -1365( علويسیدمصطفی شهید  

کـه   زیرا تا زمانی ؛اتحاد و همبستگی خود را از بین نبرید ... !اي برادران عزیز
بـا  . تواند شما را شکست بدهـد  شما با همدیگر متحد هستید، هیچ ابرقدرتی نمی

بـه  . شـوند  دان تاریخ ریختـه مـی   ، به زباله2ابرجنایتکاراناین ] که[ اتحاد شماست
همین منظور آنان در تالشند که اتحاد بین شما را از بین ببرند و بار دیگر بـر مـا   

  .»تفرقه بینداز و حکومت کن« :بنا به شعار استعماري .حکومت نمایند
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  )شیراز 1348 -1365(علیایی محمد شهید  
چه بیشتر کرده و بدانید که تنهـا راه  خود را هر اتحاد و همبستگی! امت اسالم

هـا شـرکت   چه بیشتر با حاالت روحانی و عرفـانی در جبهـه  هر .سعادت این است
کنید و نه به هدف شهید شدن، بلکه بـه نیـت کشـتن و درهـم کوبیـدن دشـمن       
پیش روید و اگر در این میان شهادت به سراغتان آمد، شـکر خـدا و اگـر زنـده و     

  .تید، باز هم شکرپیروز بازگش
  

  )شهر خمینی 1341 -1361( علیجانی احمدآباديمحمد شهید  
امـا   تر از آنم که بخواهم براي شما چیزي بگویم و نصـیحت کـنم؛  من کوچک

بیفزاییم ] خودی [مم و بر معلومات اسالیانسجام خود را حفظ کن ... کنمتقاضا می
ها اسالمی را تقویت کنید که آنهاي  و خود را براي فرداي بزرگ بسازید و انجمن

 کشـید،  سعی کنید در هر کجـا زحمـت مـی   . کشند براي آگاهی مردم زحمت می
  .خود قرار دهید و با خلوص نیت کار کنید ۀتقوا را سرلوح

  
  )تهران 1341 -1362(میرزالو  علی اکبرشهید  

جهـانی بـه   ساز حکومت عدل  این انقالب را که زمینه...  !پدر و مادر و برادرانم
اش تحویل  به صاحب اصلی است، )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(رهبري مهدي موعود

اي در  با وحدت و همبستگی، صفوف خویش را مستحکم کنیـد تـا بیگانـه   . دهید
  .صفوف شما رخنه نکند
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  )کاشان 1343 -1365(عیشی اصغر  شهید  
اهللا و همیشـه   بـر امـت حـزب    )لی اهللا علیه و آله و سلمص(درود خدا و رسول خدا

سرایان  حاضر در صحنه که با اتحاد و همبستگی خود مشت محکمی بر دهان یاوه
  .داخلی و خارجی و ابرجنایتکاران شرق و غرب زدند

  
  )فریدن 1348 -1365(غضنفري محمد شهید  

و همه حال تابع والیت فقیه باشـید   1همیشه! و اما اي مردم، اي ملت قهرمان
زیـرا والیـت فقیـه یکـی از      ؛اسـت  )لی اهللا علیه و آله و سلمص(که حکم خدا و پیامبر

امانات الهی است که در پیش ما به امانت گذاشته شده است و مساجد را پر کنید 
 .باشـد دهد، همین مساجد میمی سنگرهایی که ما را به پیروزي سوقکه یکی از 

دعـا بـراي رزمنـدگان و    . تر برپا شـود چه باشکوههر ،2هاماعت و نماز جمعهنماز ج
هاي خودتـان را بـه آنـان فرامـوش نکنیـد و سـعی کنیـد کـه بـا اتحـاد و           کمک

  .جویان ندهیدهمبستگی خود، بهانه به دشمنان و بهانه
  

  )000 1340 -1360(علی اوسط غالملو شهید  
رهبـر و روحانیـت متعهـد و مبـارز      يروخواهم که دنبالهمردم می ۀمن از هم

شـأن و مقـام   . اتحاد و همبستگی را حفظ کنند و فقط براي خدا کار کنند. باشند
. ها بسیار مقـدس اسـت  هدف و اعمال آن. خود را بشناسند، چون مسئول هستند

  .رسنداهللا به پیروزي کامل می شاء اگر آن راه را ادامه دهند، ان
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  )مشهد 1341 -1361(غالمی  دجواشهید  
اما باید به شما بگویم که تنها امید من این است هرچه زودتـر بـین مسـلمین    

هـاي زنجیـر، دسـت بـه      آید تا همه چون دانه همبستگی و اتحاد به وجود جهان،
دست هم داده و براي پیروزي دین مقدس اسالم و برافراشتن پرچم توحیـدي در  

  .و دین مقدس اسالم را زنده نگه دارند 1سراسر کشور مبارزه کنند
  

  )کرج 1341 -1364(غالمی عطاءاهللا شهید  
تر مطلبی بگـویم، ولـی   تر از آن هستم که به مؤمنین از خود بزرگ من کوچک

قـوة  ] و[ حـول ] به[عموماً باید وحدت و انسجام خود را : گویم برحسب وظیفه می
نماز را به جماعـت   همچنین و گسترش دهیم و] کرده[الهی و والیت فقیه، حفظ

 به خصـوص دعاهـاي کمیـل،    در روستاها برپا دارید و بیشتر توجه به دعا نمایید؛
ندبه، سمات و توجه خاص به نماز جمعه، این آیـین عبـادي و سیاسـی و دشـمن    

تـر باشـد، دشـمن را زودتـر بـه فنـا و نیسـتی و        رونقشکن که هرچه پربارتر و پر
  .کشاندنابودي می

  
  )میبد 1342 -1361(آبادي غالمی رکنمدحسین محشهید  

خواهم که امام امت را تنها نگذارند و هر شب و روز بـراي طـوالنی   از مردم می
چون نعمت الهی است که نصیب مـا شـده اسـت و بایـد      ؛شدن عمرش دعا کنند

شناسد و ما به طور ن دلسوز امت را مییدنیا و تاریخ، ا. شکرگزار این نعمت باشند
اتحـاد و همبسـتگی را داشـته باشـید و سـنگر      . شناسیمو صحیح او را نمیدقیق 
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همیشه از روحانیت مبارز و متعهد پشـتیبانی کنیـد،   . دارید مساجد را محکم نگه
  .چون سنگر ثابت مسجد و نیروي پر تحرك روحانیت مکمل یکدیگرند

  
  )جرقویه 1349 -1365(فاتحی پیکانی حسین شهید  

به شما عزیـزان ایـن اسـت کـه سـعی کنیـد اتحـاد و        و اما سفارش دیگر من 
وحدت و انسجام خود را حفظ کنید که خداي ناخواسـته، اجانـب بـه درون شـما     

هاي هـزاران شـهید و معلـول    نفوذ نکنند و نتوانند به این انقالب که حاصل خون
شما را به اطاعت و پیروي از امـام عزیـز   ! است، به آن لطمه بزنند و اي امت اسالم

کنم که پیروزي و سربلندي ما و خالصـه همـه چیزمـان     والیت فقیه توصیه میو 
  .در گرو اطاعت از والیت فقیه است

  
  )خمین 1342 -1361(فارسی حسین شهید  

تنها خواهش من به عنوان یک برادر کوچک ! اي ملت انقالبی و مسلمان ایران
کنیـد و دعـاي    شما این است که امـام را تنهـا نگذاریـد و بـراي او همیشـه دعـا      

را بـا آه و سـوز و    »خمینی را نگـه دار  ،تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا«همیشگی 
ناله و از صمیم قلب بعد از نماز و پیش از نماز بخوانید و از خدا بخواهید کـه او را  

هـا، ایـن یـاران     از ائمـه جمعـه   .دارد در پناه خودش تا انقالب جهانی مهدي نگـه 
هـا و  آن ]از[ کنیـد و بیشـتر کوشـش کنیـد در محافظـت     باوفاي امـام، حمایـت   

  چنـد کـه شـهادت    هر .ها را به شـهادت برسـانند  نگذارید این منافقین کوردل، آن
ها، یعنی یـاران امـام   شود، ولی این ها باعث همبستگی بیشتر ملت مسلمان میآن

  .ها ادامه پیدا کندانقالب به وسیله آن بایستی باشند تا
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  )جهرم 1345 -1365(فاصله جهرمی رضا علیشهید  
امـام عزیـز    ۀشما نیز خط آگاهان !و اما اي امت شهیدپرور و همیشه در صحنه

طقـه مظلـوم بمانـد و در    را دنبال کرده و نگذارید این خط سراسر سعادت، در من
هاي تنـدرو و کنـدرو   گونه خط انحرافی و مضمحل و حتی خطهر ةصورت مشاهد

 سـرکوب کنیـد و بـا اتحـاد و همبسـتگی خودتـان،      ] را هاآن[در مقابل این خط، 
گونه رشد خط دیگري در مقابل این خط ندهید و با تحریک فرزنـدتان  هیچ ةاجاز

هاي جنگ و یاري رساندن به دیگر رزمندگان و با هجوم به لشـکر کفـر،   به جبهه
  .مجال یک لحظه خوشحالی را به دشمنان اسالم ندهید

  
  )آباد نجف 1344 -1362(فتحی رضا علیشهید  

اوالً امـام و رزمنـدگان اسـالم و روحانیـت     ! پـرور وصیتی دارم به ملت قهرمـان 
دیگر اینکه با تمام مردم ملت و امت و طبقـات و اقشـار ملـت،    . مبارز را دعا کنید

هـاي  از کمک. اتحاد و همبستگی داشته باشید که منافقین بین شما رخنه نکنند
     نکنیـد و از شـما    1گ و کارهـاي خیـر کوتـاهی   هـاي جنـ  دریغ خود بـه جبهـه  بی
  .خواهم که در روزهاي جمعه، نماز جمعه یادتان نرودیم

  
  )داراب 1340 -1362(بخش فرحمحمدحسین شهید  

صـدر رفـت، کارهـا    و نگویید کـه بنـی   به گوش باشید! اي برادران و خواهران
صـدر خـائن   ها بنـی دهشود، اما باید منتظر اهللا درست می شاء ان. شوددرست می

که در هر لباسی و هر مقامی هستند و قصد دارند که به اسالم و مسـلمین ضـربه   
                                                             

 یدستکم: تیوص اصل در -1
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ها اجـازه نخواهـد داد و   این ملت شهیدپرور و پیرو خط امام به آن]. باشید[بزنند، 
ها را کوبیده و با وحـدت و انسـجام خـود، پشـتیبانی     کرده، دهان آن با مشت گره

  .به امام عزیز و روحانیت مبارز و آگاه اعالم کنیدیکبار دیگر ] را[خود 
براي ایـن حقیـر تبلیـغ نکنیـد، بلکـه بـراي پیشـرفت و زنـده         ! اي برادران... 

  .داشتن اسالم تبلیغ کنید و نیز وحدت و انسجام خود را از دست ندهید نگه
  

  )تهران 1337 -1360(فروغی رضا غالمشهید  
امام را تنها نگذاریـد و اگـر اسـلحه مـن بـه      . یار امام باشید و پشتیبان انقالب

خواهم که اتحاد و همبستگی خـود  یزمین افتاد، برادرانم آن را بردارند و از شما م
  .را از دست ندهید

  
  )کرج 1345 -1363( ینفرهادکیاارسالن شهید  
وحـدت و انسـجام خـود را همچنـان کـه حفـظ       . امام را تنهـا نگذاریـد  ! مردم

  .حفظ کنیدکردید، االن هم  می
  

  )شیراز 1339 -1361(فرید نظرعلی شهید  
کنم که بـراي رضـاي خـدا و بـه خـاطر اسـالم عزیـز،         تأکید می...  !ملت عزیز

ها را تحمل کرده و باشد که همیشـه گـوش بـه فرمـان رهبـر      کمبودها و نارسایی
  .انقالب، وحدت و انسجام خود را حفظ نموده و آماده فداکاري باشید
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  )یاسوج 1345 -1365(فریدونی  شسیاوشهید  
سرنوشـت هـیچ قـومی را تغییـر     : فرماید خداوند می...  !اي برادران صدیق امام

مـا هسـتیم کـه بایـد     . دهم، مگر خود آن قوم سرنوشت خویش را تغییر دهد نمی
آمـاده   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(الحسنابنرا براي ظهورحضرت حجت 1زمینه

همبستگی باید داشته باشیم و مساجد را در هـیچ ایـامی خـالی    نماییم و اتحاد و 
  .ترسند هاي جهانی از مساجد مینگذاریدکه ابرقدرت

  
  )فسا 1343 -1365(فوالدچنگ محمدرضا شهید  

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

  .داري کنید خون شهیدان است، نگه
  

  )زنجان 1344 -1361(فهرستی عباس شهید  
وصیت من به مردم شـهیدپرور ایـران ایـن اسـت کـه اتحـاد و همبسـتگی را        

خواهم که این انقالب را به انقـالب حضـرت    فراموش نکنند و از خداوند متعال می
متصل بفرماید و خمینی را تا ظهور مهدي نگـه   )الشریفل اهللا تعالی فرجه عج(مهدي
  .بدارد

   

                                                             
 مهیضم: تیوص اصل در -1
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  )فردوس 1341 -1363(فیاضیان محمدتقی شهید  
چـه  هر با اتحـاد و همبسـتگی   1میامیدوارم که بتوان! دوستان و هموطنان عزیز

مسـلمانان جهـان و مستضـعفین را از زیـر بـار یـوغ مسـتکبران و         2بیشتر، دیگـر 
  .اهللا شاء دشمنان اسالم نجات دهیم، ان

  
  )گرمسار 1339 -1364(فیروزجنگ مسلم شهید  

در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او 
قـرآن  ] حقایق[ بهبیشتر . سازید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید

کریم پی ببرید و از علماي اسالم پیروي کنید و اتحاد و همبستگی را حفظ کنید 
ها از شما بترسند و چنان سیلی به اولین دشمن اسالم بزنید کـه بقیـه   تا ابرقدرت

  .از شما بترسند
  

  )سمنان 1333 -1361(پور قاسماصغر علیشهید  
بـه گـوش باشـید کـه     ! همشـهریان  اي مسلمانان جهان، به خصوص ایرانیان و

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

  .کنندشوند و دست و پاي خود را گم مییم
   

                                                             
 بتوانم: تیوص اصل در -1
 گرید و: تیوص اصل در -2
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  )نوشهر 1343 -1365(نژاد قاسمشیرزاد شهید  
روحانیت متعهد را که ضـامن حفـظ سـالمت دیـن خـدا و دور      والیت فقیه و 

، همواره یار و یاور باشـید کـه   ]هستند[ ماندن دین حق از التقاط و انحرافات امت
دانشـگاه را از لحـاظ   . اینان با تاریخ خونبار و تابناکشان، این دین را به ما رساندند

لیاقـت  وابسته و بـی  علمی تقویت کرده و این سالح صالح جامعه را به دست افراد
مردم  ةرابطه جنگ را با تود ندهید و با حضور و فعالیت بیشتر دانشگاه در جنگ،

دانشگاه با معنویت را استحکام بخشـید و بـا تقویـت و تحکـیم و      ۀو رابطپابرهنه 
انسجام اسالمی و دفاتر جهاد و با پیاده کردن مو به موي رهنمودهاي امـام امـت،   

  .فضاي مقدس نزدیک کنید ها را به یکدانشگاه
  

  )فراشبند 1320 -1374(قاسمی اصغر شهید  
اللهـی درخواسـت دارم کـه پیـرو      برادران و خواهران حزب ۀدر پایان از کلی... 

ماننـد همیشـه   ...  اشـید و خط امام باشید و با یکدیگر وحدت و انسـجام داشـته ب  
باشید و سنگر امام جمعه را هاي نبرد علیه باطل را پر کنید و پشتیبان امام  جبهه

 .حفظ نمایید تا آسیبی به خط امام نرسد
  

  )تهران 1337 -1365(قدسی سیدعبدالکریم شهید  
امـروز  . ما وظیفه داریم در خدمت امام باشـیم و امـر او را اطاعـت کنـیم     ۀهم

حفظ وحدت و انسجام امت اسالمی، از شـرایط مهـم سـربلندي و نصـرت اسـالم      
هـاي   جـویی از وسوسـه   تـوزي و انتقـام   کینـه . مسائل جزئی را کنار بگذاریم. است

ل عجـ (ام زمانشیطان است؛ به دور بریزیم و براي رضاي حق تعالی و خشنودي ام
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، دست به دست هم دهیم و همه پشـتیبان جنـگ و جبهـه    )اهللا تعالی فرجه الشریف
  .باشیم
  

  )کرج 1349 -1366(قدیانی حسن شهید  
 .امراه را انتخـاب کـرده   ام ونام بریده من از جان و...  !اهللا خواهر حزب برادر و

 و )علیـه و آلـه و سـلم   لی اهللا صـ (بگو راه تو چیست؟ تا بگویم راه مـن، اسـالم محمـد   
  .تاس -این فرزند پاك اسالم -شکن ، راه حسین، راه خمینی بت)لیه السالمع(علی

نـه غربـی    همبستگی تمامی مسلمانان، یعنی نـه شـرقی و   راه، شعار مقدس و
هـاي حـق علیـه    افتخارم این است که به عنوان یک سرباز اسالم در جبهـه . است

  .جنگمباطل می
  

  )اصفهان 1333 -1359(داقلی باغسرخی اهللا قرنبیشهید  
خـواهم کـه امـام    از شما می...  !اي پدر و مادر، خواهر، فرزندانم و اي دوستانم

  .امت را تنها نگذارید و همبستگی خود را روز به روز بیشتر سازید
  

  )تهران 1346 -1366(زاده قلیحمیدرضا شهید  
... تکبر و  پرستی،دنیا، مقامها و خداي ناکرده حب با دوري از اختالف! عزیزان

بیاییـد بـا وحـدت و یکپـارچگی و بـا انسـجام        .نگذارید به انقالب ضربه وارد شود
کامل و کنار گذاشتن هر نوع اختالفی، از اسالم و انقالب اسـالمی پاسـداري و در   

  .حفظ آن کوشا باشیم
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  )قزوین 1338 -1361(قموشی محمد شهید  
و سـالم بـه ملـت شـهیدپرور      )لیه السـالم ع(حسینسالم به رهبر عزیزمان، امام 

هاي امام امت را با جان و دل گوش داده، اتحـاد  خواهم که گفتهها میاز آن. ایران
در این صورت اسـت کـه دشـمن هـیچ غلطـی      . و همبستگی خود را حفظ نمایند

  .تواند بکندنمی
  

  )یزد 1337 -1361(زدي یقنادزاده محمدحسین شهید  
از والیــت فقیــه کــه همانــا اســتمرار حرکــت انبیاســت، ! امهموطنــان گرامــی

کوشـش   .پشتیبانی کنید و امام عزیز را دعا کنید تا خدا او را بـه سـالمت بـدارد   
امـام   ۀاز سر راه بردارید کـه بـه گفتـ   کنید تا با انسجام هرچه بیشتر، منافقین را 

  .عزیزمان، منافقین از کفار بدترند
  

 )جهرم 1345 -1362( سنانیپیشه قناعتابوالفضل شهید  
خواهم جبهه را پر کنید و دشـمنان اسـالم را نـابود     از شما امت شهیدپرور می

زیـاد بخوانیـد و از او   ] را[ )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (سازید و دعاي امام زمان
جماعـت و   دارد و بـه نمـاز   بخواهید تا از خدا بخواهد امام را تا ظهور خودش نگه

اهمیت بدهید و زیاد ذکر بگویید و در نماز شب و نماز یومیه، امـام را  جمعه زیاد 
خواهنـد   زیرا آنـان مـی   ؛دعا کنید و نگذارید که منافقین در بین شما رخنه کنند

که سنگر نماز جمعه است، از بین ببرند و شـما همبسـتگی خـود را    ] را[ سنگر ما
د شد و خـدا را شـکر کنیـد    کن خواهناهللا که تمام آنان ریشه شاء ان. حفظ کنید

  .که در چنین موقعی هستید و از چنین رهبري با چنین بینشی برخوردارید
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  )میبد 1340 -1361(کارگر بیده محمدعلی شهید  
وقت وي را تنهـا   که براي امام دعا کنید و هیچ در پایان از شما تقاضا دارم ...

یـار و مـددکار ایشـان    پیوسته . نگذارید که خدمت به امام، خدمت به اسالم است
  .خدمت و انسجام خود را هر زمان حفظ کنید. باشید
  

  )نیشابور 1328 -1361(کاریزنوي علی شهید  
طـور وحـدت و انسـجام    کـنم کـه همـان    به مردم شهیدپرور ایران توصیه مـی 

خویش را حفظ کنند و از انجام اعمـالی کـه باعـث تفرقـه در بـین اقشـار مـردم        
اسـالم،   ةاین قلب همیشه تپند از والیت فقیه،. کنید شود، به شدت خودداري می

پشتیبانی کنید و همیشه با روحانیت مبارز و متعهد باشید که خداي نکـرده اگـر   
  .خورد روحانیت شکست بخورد، اسالم شکست می

  
  )اسدآباد 1341 -1365(عباس کاظمی شهید  

قهرمان هـم نیسـتیم،   ما براي این به جبهه نیامدیم که به ما قهرمان بگویند و 
جنگد و من براي یـک هـدف عـالی و آن هـم      چون قهرمان براي کسب قدرت می

براي اسالم و حکومت قرآن و جمهوري اسالمی ایران است و ما براي آب و خـاك  
اسالمی ماست کـه مـا را وارد بـه     ۀآن وظیف. جنگیم و ما جنگجو هم نیستیم نمی

. ا وحدت و همبستگی را از دست بدهیدکند و نباشد روزي که شم این مبارزه می
  .عشق بورزید و اطاعت از والیت فقیه کنید
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  )بیرجند 1343 -1363(عبدالرضا کاظمی شهید  
هاي ایران بیشتر از گذشته به فکر جنگ باشـند و همـه بـا    امیدوارم که جوان
اهللا به کربالي حسـین برسـند و از آنجـا  قـدس را از      شاء اتحاد و همبستگی، ان

  .نگال صهیونیسم آزاد سازندچ
  

  )تهران 1348 -1365( ممقانی  اقدم  کاظمی شهید صمد 
کار  ،دست وحدت و همبستگی بدهیم و با هم 1بیایید با یکدیگر !برادران عزیز

م ئاین جنگ را یکسره کنیم و در تهران ننشینیم و به اختالفات دامن بزنیم و دا
گر ، ابه خدا قسم شهدا هم از ما راضی نیستند .با هم جنگ و جدال داشته باشیم

  .مرزش کنیمآبیاییم و براي یکدیگر طلب  .این کارها را بکنیم
  

  )اصفهان 1339 -1362(نسب  خلیل کاظمیشهید  
چرا کـه هـم    ؛اتحاد و وحدت خود را هرچه بیشتر محکم نمایید! امت مسلمان

بـه  . تفرقـه و جـدایی را  و هم طعم ) انقالب( 2دیطعم اتحاد و همبستگی را چشید
دعـا  . بیشتر بـه معنویـات بپردازیـد   . امام امت، وحدت کلمه را حفظ کنید ةفرمود

مبـادا خـداي نـاکرده    . تر نماییـد  خود را با خدا هرچه بیشتر محکم ۀکنید و رابط
. گرانی، کمبود، تورم و بیکاري، مشکالت دیگر شما را از اصل هـدفتان دور سـازد  

  همت خود شما، این مسائل هم حـل خواهـد   خداوند متعال و اهللا به یاري شاء ان
  .شد

                                                             
  و با یکدیگر: در اصل وصیت -1
 دندیچش: تیوص اصل در -2
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  )تهران 1347 -1361(محسن کردي شهید  
خواهم خدا را فراموش نکنید و امام را دعا کنید  از شما می ... !اي اهل خانواده

و کمک به جبهه را هم فراموش نکنید و رزمندگان را هم دعا کنید و تفرقـه را از  
  .خود زیاد کنید] میان[ ت و انسجام را درخود دور کنید و وحد

  
  )فراشبند 1338 -1362(نژاد اهللا کرمیکرامتشهید  
برادران و خواهران محترم استدعا دارم که وحـدت و انسـجام خـود را     ۀاز هم

هـا و سـخنانش را   پیـام . 1امـام امـت را تنهـا نگذارنـد    . هرچه بیشتر حفظ نمایند
  .کار خود قرار دهند ۀسرلوح
  

  )فسا 1344 -1367(احمد کریم شهید  
همگی باید به فرمان خدا باشید و از هم جـدا نشـوید و در کارهـاي    ! اي مردم

ها و  خیر به همدیگر کمک کنید که خدا از ما خشنود باشد و ما را بیامرزد و کینه
ها را کنار بگذارید و دست پیمان به همـدیگر بدهیـد و دشـمنان     دردهاي گذشته
سرکوب کنید که اگر متفرق باشید، دشمن، شـما را نـابود خواهـد    واقعی را با هم 

] و[ کنـد بـراي متفـرق کـردن مسـلمین      تالش مـی ] بیشتر[ کرد و دشمن هرچه
دیـن اسـالم و   ] شـما [ زند تا با متفـرق کـردن   ها می دست به انواع و اقسام برنامه

معـین  هـایی بـراي مـا مسـلمانان     همبستگی شما را از بین ببرد و خداوند تکلیف
بین خدا و بنـدگان هسـتند، فـرو     ۀپیامبران و امامان که واسط ۀکرده که به وسیل
الرسول و اولی االمـر  ا اهللا و اطیعو یا ایها الذین امنوا اطیعوا«: فرمایـد  فرستاده که می

                                                             
 دینگذار: تیوص اصل در -1
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اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسـول خـدا و   ! اي مردم با ایمان«؛ 1»منکم
که خداوند کارهـاي خـود    »ان از طرف خدا و رسول خدااطاعت کنید از فرمانروای

هـا بـه مـا    آن ۀوحی بر رسول خود و امامـان ابـالغ کـرده و بـه وسـیل      ۀرا به وسیل
ها، ایمـان راسـخ   ها و نسبت به اینپس ما باید اطاعت کنیم از این]. است[رسیده 

  .داشته باشیم
  

  )بیرجند 1331 -1365(پور احمدي  محمدحسین کریمشهید  
بـا همـدیگر ارتبـاط    . متشـکل بشـوید  ! اهللا، عزیـزان  برادران و خواهران حـزب 

، 2انسـجام و وحـدت  ] حفـظ [ .اللهی را بیشتر کنید جلسات حزب ... داشته باشید
آنچه ]. امور قرار دهید ۀرا سرلوح[ بازي و باند گرایی دوري از تفرقه، دوري از گروه
  .برایتان مطرح باشد، خدا باشد

  
  )مشهد 1349 -1366(زادگان کریم دسعیشهید  

کنم که همبسـتگی و وحـدت    اي می در خاتمه به شما ملت بیدار یک اشاره ...
حفـظ  [کنم که حجابتـان را   گویم و تقاضا می ها میرا داشته باشید و به شما خانم

  .و به شما برادران، چشمتان را از دیدن چیزهاي حرام دور نگه دارید ]کنید
   

                                                             
 59 هیآ نساء؛ سوره -1
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  )سپیدان 1347 -1369(علی کریمی شهید  
فامیلم، این وصیت را دارم که هر طوري که باشـد، پیونـد و    ۀکلی 1در پایان به

  .اتحاد و همبستگی بین خودشان را حفظ نمایند
  

  )شوشتر 1342 -1365(محمد کریمی  عیديشهید  
 ةمردم باایمان بدانند کـه دوران کفـر سـر رسـیده و آینـد     ] و[مردان مسلمان 

جهان اسالم به ایثار و همبسـتگی یکایـک    ةآیند. به دست تواناي شماستجهان 
اسالم را خداي بزرگ و متعال، به دسـت نعمـت بزرگـی چـون      ةآیند. است 2شما

رهبـري حضـرت امـام    ] لـواي [و در زیـر   3امام و والیت فقیـه و شـما داده اسـت   
ان «سپرده و همـین شـما هسـتید کـه     ] به شما[ )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

اگـر دیـن خـدا را یـاري کنیـد، همانـا کـه        «؛ 4»تنصراهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم
  ».داردهایتان را ثابت و استوار میکند و قدمخداوند شما را یاري می

  
  )شهر قائم 1344 -1363(فرزاد کریمی شهید  

د دارم کـه بـا هـم اتحـاد و     وصیتی دیگر به برادران و خـواهران روسـتاي خـو   
همبستگی داشته باشند و از تفرقه و نفاق دوري کنند و در انجمن روستا فعالیـت  
کنند و در دعاي کمیل و دعاي توسل و نماز جماعـت و دیگـر مجـالس مـذهبی     

  .شرکت کنند
                                                             

 از: تیوص اصل در -1
 کیکای شما: تیوص اصل در -2
 شده داده: تیوص اصل در -3
 7 هیآ محمد؛ سوره -4
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  )زهرا بوئین 1330 -1362(صفرعلی کریمی تیره شهید  
 ... !شـهیدپرور ] و[ان و زنـان قهرمـان  پدران و مادران، برادران و خواهران، مرد

تفاوتی نسبت بـه مسـائلی کـه     آگاه باشید که خداي ناکرده یک لحظه غفلت و بی
واجـب اسـت   . گذرد، دشمنان را شـاد خواهـد کـرد    مان میدر کشور عزیز اسالمی

هـا   انسجام خودتان را حفظ کنید و جبهـه  ]و[ شما که همچنان وحدت ۀبراي هم
  .را تقویت کنید

  
  )اصفهان 1341 -1363(علی کریمی سمیرمی شهید  

همگی دست بـه دسـت هـم بدهیـد و بـا همبسـتگی و       ! اي خواهر و اي برادر
وحدت، اسالم عزیز را یاري کنید و شما اگر اسالم را یاري کردیـد، یعنـی خـدا را    

پـس  . کنـد اید و خداوند بزرگ شما را یاري مـی اید؛ امام را یاري کردهیاري کرده
به قول آن ابرمرد زمـان، امـام خمینـی، نصـرت     . اسالم عزیز کوتاه نکنید دست از

  .دهید به دین خدا تا خدا شما را نصرت دهد
  

  )آباد خرم 1343 -1364(نژاد  شهریار کریمیشهید  
همبسـتگی   پیام من به امت مسلمان و شهیدپرور ایران این است که وحدت و

اند، از این به بعد نیز حفـظ کـرده و    که تا به حال حفظ کرده طوريخود را همان
از رهبر عزیز اطاعت کنند و دعا به جـان ایشـان را فرامـوش نکننـد تـا دشـمنان       

  .آرزوي شکست انقالب اسالمی را به گور ببرند اسالم،
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  )شیراز 1341 -1361(رضا کشتکاران علیشهید  
    جمالتـی چنـد بـا شـما دارم کـه بـه عرضـتان        ! اي امت قهرمان و شهیدپرور

رهبـري  . و همچنان استوار و مقاوم در راه تداوم انقالب به پـیش رویـد  : رسانممی
تان پیاده کنید و از یـاري و پشـتیبانی ولـی    والیت فقیه را در تمام شئون زندگی

رر خواهید کرد؛ هـم در ایـن   فقیه زمانمان، تا آخرین نفستان دست نکشید که ض
و همبسـتگی محکمـی بـا روحانیـت، ایـن قشـر        1یپشتیبان. دنیا و هم در آخرت
باشید که اینان تنها کسانی هستند کـه انسـان، در   ] داشته[ همیشه مظلوم تاریخ

پـس  . ها داشـته باشـد  تواند اعتماد به آنتاریخ می ۀاین برهه از زمان و در همیش
و از پشتیبانی روحانیت دست نکشید که سعادت دنیـا و  حرف امام را گوش کنید 

  .حرف روحانیت است] به[ آخرتتان، در این پشتیبانی و گوش کردن
  

  )شیراز 1344 -1365(اصغر کالن شهید  
خواهم که مساجد را پر کنید و صـفوف نمـاز     اهللا و شهیدپرور می از امت حزب
تر کنیـد و دسـت   را محکم وحدت و همبستگی خودتان. تر نماییدجمعه را محکم

  .شکن برنداریداز رهبري امام امت، این پیر بت
  

  )پلدختر 1347 -1365(کمري رسول شهید  
ما باید بدانیم آن کسی که به مـا حیـات داده   ! اي برادران و خواهران مسلمان

] مـا [ ، خداست و در این زمان، والیت فقیه را محکم بگیریـد کـه آنچـه بـه    2است

                                                             
 بانیپشت: تیوص اصل در -1
 است داده اتیح به پا کهي زیچ آن: تیوص اصل در -2
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امام عزیـز و ثمـره خـون شـهداي      ۀدر زیر سای ،1است] ه[سربلندي دادپیروزي و 
قدر بوده است و انسجام و وحدت را فرامـوش نکنیـد و مواظـب باشـید کـه      گران

  .دشمن در بین شما تفرقه نیندازد
  

  )آستانه اشرفیه 1344 -1364( کوچکی حسن کیادهاحمد شهید  
  .وحدت و انسجام را فراموش نکنید...  !اي مردم

  
  )بندرگناوه 1339 -1361(پور گرگینعبدالرضا شهید  

اي خـویش دارم و آن مسـئله   و حال سخنی با ملت عزیز و شهیدپرور و غیـور 
هاي خـویش مقـدم بشمــارم و آن مسـئله تبعــیت و       است که باید بر تمام گفته

امـام عـزیـزمــان، خمیــنی بــت     ۀگـونــ  مل از سخنان گهـربار و علیپیروي کا
ها و متجاوزین غاصـب  هاي آن، پشـت تـمـام ابرقدرت اسـت کـه از گفـتهشـکن 

هـاي وارد شـده و   زخـم  ۀکلی است بر 2شود و از طرفی مرهمی  خاك مالیده می  به
. تسکین قلبی است بر تمـام ملـل مستضـعف جهـان از دسـت مسـتکبران ملحـد       

ه حـال،  کـه همیشـه و در همـ    ملت غیور ایـن اسـت   3حقیر به ةدوم بند پیشنهاد
 چون از انسجام و متحـد  ؛فظ کنیدوحدت و یکپارچگی خود را در هر شرایطی ح

وحشـت افتـاده و قـدرت تفکـر و       بودن شما ملت شهیدپرور است که دشـمن بـه  
  ].دیا[توطئه را از آنان گرفته

                                                             
 است و داد: تیوص اصل در -1
 یمرحم: تیوص اصل در -2
 از: تیوص اصل در -3
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  )ایالم 1323 -1361(گلی گلجبار شهید  
را بـه مـا دادیـد و    دریغ خود نوید پیـروزي  شما ملت قهرمان، با پشتیبانی بی

دریغـا کـه    .ها را جبران نمـاییم گذشتگیها و جاناي از این فداکاريامیدوارم پاره
مریکا، تاکنون نتوانسته عمـق ایثـار و همبسـتگی    آاین نوکر حلقه به گوش  صدام،

شما را درك کند و بفهمد که جنگ ما نبرد مقدسی است بـراي رهاسـازي تمـام    
زمین، نه براي مقـداري سـرزمین و احیانـاً     ةط کرعفین جهان در اقصی نقامستض

امیدوارم به زودي شاهد پیـروزي غرورانگیـز   . براي به دست آوردن یک یا دو شهر
دام هـاي نبـرد حـق علیـه باطـل و سـرنگونی صـ       رزمندگان اسالم در تمام جبهه

  .مریکایی باشیمآ
  

  )کاشان 1342 -1362(نیاسري  گلیرضا غالمشهید  
  از روحانیـت جـدا نشـوید و از شـما     ...  خـواهم کـه  شهیدپرور میاز شما ملت 

تان و با شـرکت  هاي نماز جمعه حاضر شوید و با همبستگیخواهم که در صفمی
هــا و در دعـاي کمیـل و جلســات مـذهبی، مشــت محکمـی بـر دهــان ابرقـدرت      

  .اهللا شاء جنایتکاران شرق و غرب و دشمنان داخلی و خارجی بزنید؛ ان
  

  )نهاوند 1340 -1361(گودرزي علی شهید  
جنگند و شـما   رزمندگان در جبهه می! اقوام ۀپدر و مادر، برادر و خواهر و هم

چه بیشترتان، مشتی کوبنده و سنگین بزنید به منـافقین  هر با وحدتتان و انسجام
ها که عمرشان به دست ما رزمندگان در همین روزها گرفتـه  و ستون پنجم بعثی
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  .1یاري اهللا و در همین ایام، عید فتح را جشن خواهیم گرفتخواهد شد به 
  

  )آبادان 1342 -1360(زاده  المیعباس شهید  
] بـه [ گـوش دادن  ةآمـاد  اي امت قهرمان و مسلمان که هر زمان و هر مکـان، 

شیطان بزرگ را نقـش بـر آب    هاي توطئه فرامین امامی و با همبستگی و وحدت،
امام امت است کـه انقالبـت را از گزنـد     ۀگونامامت علیپیروي از ! کردي، اي امت

راه حفظ انقالب و حضور تـو در صـحنه،   . کند دشمنان داخلی و خارجی حفظ می
پیروي از امام است، روحانیت اصلی است؛ روحانیتی که از اول انقالب در کنار تـو  

زمـانی  امام امت،  ۀسطح آگاهی تو شد و به گفتقدم گذاشته و باعث افزوده شدن 
ها است و خواسته من، یـک  که ملت را از روحانیت جدا کنند، روز جشن ابرقدرت

رزمنده از تو این است که در صحنه حضور داشته باشی که حضـور تـو در صـحنه    
  .دشمن است يها باعث خنثی کردن توطئه

  
  )مشهد 1320 -1362(لگزایی حسین شهید  

انقالب برندارنـد و   که دست از اینپرور ایران  پیامی دارم با مردم و ملت شهید
این انقالب باشند و لحظه به لحظه بـر تـوان خـود بیفزاینـد کـه       ۀهمیشه پشتوان

نکند روزي چون مردم کوفـه،  . دشمن از وحدت و همبستگی، خیلی وحشت دارد
طاغوت دست بـه  ] زمان[امام را تنها بگذارید که این امام بود که مردمی را که در 

  .د، امروز به راه اسالم آوردندزدنهر کاري می
  

                                                             
 دیکش میخواه آغوش در را فتح دیع: تیوص اصل در -1
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  )تهران 1345 -1362(ماستري فراهانی محمدطاهر شهید  
شما با حضور خودتان در صـحنه و بـا ایجـاد همبسـتگی و     ! اهللا اي امت حزب

وحدتتان و باال بردن سطح آگاهی خودتان، پاسـدار خـون شـهیدان باشـید و بـه      
ابود شـدن منـافقین و کفـار در    سخنان رهبر عزیز، خالصانه گوش فرا دهید و تا ن

  .تمام دنیا و همچنین با ایجاد عدالت در تمام جهان، از پا ننشینید
  

  )مشهد 1340 -1361(محقق علی غالمشهید  
درود بر شما ملت قهرمان و شهیدپرور ایـران کـه توانسـتید بـا همبسـتگی و      

 هاي جهانخوار را از سـر ملـت مستضـعف قطـع    وحدت کلمه خود، دست ابرقدرت
  .کنید
  

  )سبزوار 1346 -1363(رضایی محمدمهدي شهید  
بـه سـخنان امـام    ] این اسـت کـه  [ ... شما دارم 1وصیتی که به! مادرم و پدرم

هـا  بـه منـافقین و گروهـک   . وحدت و انسجامتان را حفـظ کنیـد  . گوش فرا دهید
  .افکنی ندهیدمجال تفرقه

  
  )گرگان 1350 -1365(ی علینمحمد علی حسینشهید  

گرامی بدارید که روحانیت، همانند پیامبران الهـی،   روحانیت را! بیداراي امت 
از روحانیت اصـیل در خـط والیـت فقیـه جـدا      . باشند گر امت اسالمی میهدایت
را کنار بگذاریـد و   اتحاد و همبستگی داشته باشید و تفرقه! اي امت بیدار. نشوید

                                                             
 با: تیوص اصل در -1
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نان اسالم یورش بـرده و  جملگی براي اسالم کار کنید که اگر متحد نباشید، دشم
  .شود باعث خطر براي انقالب می ]این امر[

  
  )همدان 1334 -1365(آبادي محمدي علیعبداهللا شهید  

شـماها بدانیـد   : هاي محترم کشور خانواده ۀخود و هم ةو اما صحبتی با خانواد
ها مسئولیتی سنگین داریـد؛ چـه    که اگر در خط مقدم نیستید، در شهرها و خانه

در تربیت فرزندان و چه در انسجام نیروهاي آماده و از جان گذشته و با انجام این 
] و از آن[ اجـر و پـاداش رزمنـدگان سـهیم بـوده      1وظیفه یقین داشته باشـید در 

  .پس سعی کنید این موقعیت خوب را از دست ندهید. ردار خواهید شدبرخو
  

  )شهرکرد 1348 -1366(محمدي گهرویی اهللا هیبتشهید  
اي امتی که آمریکا  اي امت شهیدپرور،: و پیامی نیز براي امت شهیدپرور دارم

برقدرتی سعی کنید همبستگی خود را حفظ کنید تا به هیچ ا! را به زانو درآوردید
. و سنگر مساجد را حفـظ کنیـد   2قرآنی متفرق نشوید ۀمتکی نباشید و به قول آی

ها خالی بماند و شما را به خدا قسـم  جبهه ها بکنید و نگذارید که کمک به جبهه
دهم که دست خود را از پیر جماران برندارید که مبادا با ایـن کارتـان، نفـرین    می

  .خدا دامنگیرتان شود
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  )لنگرود 1344 -1364(رودي  لیسه محمديشهید سیروس  
شـما را   ... من عاجزانه تقاضا دارم که مرا ببخشـید  :خدمت خواهران و برادران

بـاران   مـزارم را گـل   ،دهم اگر شـهید شـدم   قسم می )الم اهللا علیهـا س(زهرا ۀبه فاطم
براي  .کنید تا عطرهاي من حقیر به مشام همه برسد که مرا هرگز فراموش نکنند

همبسـتگی را هرگـز فرامـوش     .نسبت به همدیگر مهربان باشـید  .من گریه نکنید
  .نکنید
  

  )کلیبر 1341 -1363(محمودزاده خمارلو اکبر علیشهید  
 به امت غیور و شهیدپرور ایران این است که قدر اسالم و حکومت اسـالم  پیام
اتکال به خداوند بـزرگ  وحدت و انسجام خود را حفظ کنید و همواره ...  را بدانند

وجه فریب اشخاص روبه صفت را به هـر اسـم و شـکل و    را داشته باشید و به هیچ
عنوانی نخورید و بـا تمـام آگـاهی کـه داریـد، در مقابـل خودفروختگـان داخلـی         

  .شان را در نطفه خفه کنیدهاي بایستید و توطئه
  

  )دزفول 1343 -1364(محمودي دوبنداري عباس غالمشهید  
خـود تـا   خواهم که بـا اتحـاد و انسـجام     از امت دالور و مردم مجاهد ایران می

خون بر کفر جهانی بتازند و نگذارند که ظالمان بـر   ةآخرین نفس و تا آخرین قطر
  .مظلومین چیره شوند و حکومت شوم خود را بر مسلمین برانند

  
  )آذرشهر 1339 -1361(مرادزاده ابوالفضل شهید  

با درود و سالم بر امت شهیدپرور و قهرمان کـه در پشـت جبهـه، بـا اتحـاد و      
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تـر از   اند و مشتی محکم و حتـی کوبنـده   یگانگی و انسجام خود همیشه در صحنه
شـان   خـواران داخلـی  خون شهید، بر دهان ابرجنایتکـاران شـرق و غـرب و جیـره    

  .کوبند کوبیده و می
  

  )هرمج 1343 -1361( کوچی مراديحاتم شهید  
کـه   ]را[م مرزش گناهـان آ ]خواهم می[ خر از شماآ در...  !اي امت عزیز و بیدار

و همیشه در کارهایتان خـدا   1از خدا بخواهید ،ام در طی این چند سال انجام داده
افکنی و دودستگی دست بردارید و  شوید و از تفرقه را در نظر بگیرید که پیروز می

  .یاري نمایید و امیدوارم که در این راه پیروز شویدتان امام امت را  با همبستگی
  

  )گلپایگان 1330 -1362(مرجانی محمدرضا شهید  
از خداوند متعال بـراي سـالمتی و طـول    ] و درخواست[ در پایان ضمن دعا ...

عمر امام عزیزمان، امت شهیدپرور وحدت و انسجام خود را به طـور مـداوم حفـظ    
  .باشند و در نمازهاي جمعه شرکت کنندنمایند و همیشه در صحنه حاضر 

  
  )کرج 1341 -1361(پور مسیحعباس شهید  

عضو شـدن   گاه مانع ازکنم که هیچ درمورد بسیج نیز سفارش می ... !اي مردم
 .فرزندانتان در این ارگان مردمی نشـوید، بلکـه همـواره آن را از خودتـان بدانیـد     

در  کنـد تـا  ] تـالش [ توســل  ندبه، برقراري دعاي کمیل، ضمناً بسیـج همواره در
خــود   گاه تمام افکـار هیچ .ر مردم و انسجـام آن تالش نماییدتشوحدت هرچه بی

                                                             
  ام مرا از خدا بخواهید مرزش گناهانی که در طی این چند سال انجام دادهآطلب : در اصل وصیت -1
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رضاي خــداوند  ] در[اول  ۀدر درج را به مسائل نظامی ختم نکنید و در هر حال،
  .نوبت دوم در خودسازي و مبارزه با نفس بکوشید و در

  
  )ساوه 1343 -1361(مشتاق داوود شهید  

مـن   ةکه در تشییع جناز درود و سالم بیکران بر شما زن و مرد و پسر و دختر
که میـان شماسـت، حفـظ    ] را[خواهم این همبستگی  از شما می! ایدشرکت کرده

  .ها غلبه کنیدتوانید بر ابرقدرت کنید که فقط با این همبستگی می
  

  )شهر خمینی 1345 -1361( محمدحسن مشتاقیشهید  
عبادي و سیاسی جمعـه را   اهللا و آن است که نماز امت حزب سفارشی دارم به

هرگز فراموش نکنید و با شرکت خود در آن و اتحاد و همبستگی که همانا فرمان 
باشـد، مشـت محکمـی بـر دهـان یـاوه      حامی مستضعفان جهان، امام خمینی می

  .گویان و دشمنان امت اسالمی بکوبید
  

  )تهران 1344 -1365(مشهدي عبداهللا محمدرضا شهید  
چـه بیشـتر کـرده و بـرخالف نفـس خـود       خـود را هر  همبستگی !امت اسالم

طرفداري از حق برخاسته و مخالف باطـل باشـید و بدانیـد    ] به[ همیشه. بکوشید
بـه قـوت و   ] و[ ترین مراتب به باالترین مراتـب انسـانیت  که خداوند ما را از پست

اش صـرف  در راه اطاعت و بنـدگی رساند؛ قدرتی که به یاري خدا آن را یقدرت م
ه به پـاداش نیکـوي ابـدي    کنیم، نه در راه عصیان و ظلم به خلق خدا تا در نتیج

  .ل شویمئنا
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  )جهرم 1344 -1362(نژاد مصلینادر شهید  
سـفارش  . پاسدار این مکتب مقدس الهی باشـید ! و اکنون شما امت شهیدپرور

کند ها و بندگی هوا و هوس آزاد میکنم شما را به تقوا که آنچه شما را از قیدمی
کوشش در حفظ و حراست از تقواي خود نماییـد و  . رساند، تقواستو به هدف می
و در ] را[ تقویت کنید رهبري والیـت فقیـه  . تقوا حفظ کنید ۀوسیلخودتان را به 

تـان  پشت سر امام خمینی کبیر گام بردارید و وحدت کلمه و اتحاد و همبسـتگی 
  .حفظ کنیدرا چون گذشته 

  
  )جهرم 1344 -1361(مطرح جهرمی عبدالرحمن شهید  

هاي کوبنـده بـر    سالم بر ملت قهرمان ایران که با وحدت و انسجام خود، ضربه
زنند و درود به روان پاك شهداي انقالب اسالمی که بـه نـداي    دشمنان اسالم می

رین خـود  هاي نبرد حق علیه باطل، جان شی امام خمینی لبیک گفتند و در جبهه
را عاشقانه فدا کردند و سالم بر رزمندگان کفرستیز اسالم که بـا منطـق ایمـان و    

  .کنندهاي آمریکایی را استقبال میشهادت، سالح
  

  )اصفهان 1343 -1363(ه مطیمحسن شهید  
ماییم که باید با ایثار و فداکاري، کفر جهانی را عقب نشـانده و بـراي تشـکیل    

هـاي اسـالمی داریـم و    ملت ۀهم به اتحاد و همبستگییک حکومت اسالمی، نیاز 
هاسـت کـه پیـام    آماده شدن چنین زمینه، نیاز به خون هـم دارد و همـین خـون   

  .دهدنصرت الهی و پیروزي به ما می
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  )ریز نی 1344 -1364(معانی محمدجواد شهید  
ـ  اهللا و ملـت قهرمـان ایـران،    باید تمـام امـت حـزب    اول، وحـدت و   ۀدر مرحل

هـاي خـود    که اگر در اهـداف و برنامـه    یکپارچگی خود را کامالً حفظ کنند، چون
. هماهنگی و انسجام نداشته باشـیم، بـه حاجـت و هـدف خـود نخـواهیم رسـید       

 ةن ما خواهند انداخت و به مـا اجـاز  ما رخنه کرده و تفرقه بی ]میان[دشمنان در 
  .کاري را نخواهند داد  هیچ

  
  )اسدآباد 1342 -1364(معصومی  رجعفشهید  

همیشه به یاد خـدا باشـید و   ...  !اهللا و اي جوانان و اي دوستان اي امت حزب
در راه او قدم بردارید و هرگـز دشـمنان بـین شـما تفرقـه نیندازنـد و شـما را از        
روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنـین کردنـد، روز بـدبختی مسـلمانان و روز     

. هاي حق علیه باطل ثابت نگه داریـد  حضورتان را در جبهه. هاستجشن ابرقدرت
را خالی نگذاریـد و بیشـتر بـه مسـجد      1مساجد. سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید

باشـد و وحـدت و همبسـتگی خـود را      بروید که بسیار به مسجد رفتن جهاد مـی 
اهللا واعتصـموا بحبـل   « :طور که قرآن کریم مـی فرمایـد   تر بکنید و همانمستحکم

  .2»جمیعاً و التفرقوا
از همدیگر جدا نشوید تا بتوانید بر دشـمنانتان غلبـه کنیـد و بـا نفـس خـود       

  .ترین جهاد در راه خداستبیشتر مبارزه کنید که بزرگ
  

                                                             
 مساجدها: تیوص اصل در -1
 103 هیآ عمران؛ آل سوره -2
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  )شهر زرین 1338 -1365( معینی ریزيابوالقاسم شهید  
هاي تضـعیف  ها و سخن ها و توطئهبه دام ... !اهللا، اي امت اسالم اي امت حزب

 قدر توجه نکرده و با زدن مشت به دهان کسـانی امام و فقیه عالی 1رهبري ةکنند
که سعی در از هم پاشیدن انسـجام هماهنـگ ملـت را دارنـد و بـا یـک حرکـت        

  .، آنان را از صحنه خارج کنید و صراط مستقیم قرآنی را استمرار بخشید2عظیم
  

  )اراك 1339 -1366(مقیمی فرهاد شهید  
خواهم کـه بـراي پیشـبرد انقـالب و     خویشان و دوستان می ۀدر آخر از هم ...

در همـه  . همبستگی دارند، با تمـام قـوا کوشـش کنیـد     به ]نیاز[اسالم که هر دو 
جا بـا  حال، در خانه، در خیابان، در اداره، در کارخانه، در مدرسه، در بازار، در همه

هاي او عمل کنید که صـالح  حرف   به. زبان و عمل خود، قدر امام عزیز را بدانید
  .خواهدتر، موفقیت اسالم را میاین ملت و این کشور و از همه مهم

  
  )تهران 1341 -1361(ی ی مالولیکاظم شهید  

رفتن من به جبهه براي این بود که دیـن اسـالم و مسـلمین در خطـر بـود و      
روزي چون دانستم که رضاي خـدا در ایـن بـود، حرکـت کـردم؛ آن رضـایی کـه        

اند و امـروز رهبـر مـا، امـام خمینـی در      امامان ما آن را درك کرده و صدا برآورده
 يروجبهه سر داد و مسئله دیگر همبستگی با روحانیت بود که شـما بایـد دنبالـه   

الشأن را تنها نگذارید و بـه فـرامین امـام گـوش فـرا      خط انبیا باشید و امام عظیم

                                                             
 تیرهبر: تیوص اصل در -1
 میعظ حرکت کی با و دهیکوب: تیوص اصل در -2
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  .دهید
  

  )آباد غرب اسالم 1339 -1360(ملکی عبدالکریم شهید  
ترین مسئله در اسالم، شهادت  باشد و اساسی شهادت زیربناي رشد انسانی می

امید است که مـا جـزو   . شود، الّا اینکه مخلص شود کس نمی است که نصیب هیچ
رسـد کـه عبـارت     خاتمه به عـرض مـی   ضمناً سفارشاتی در. مخلصین خدا باشیم

هـاي بـزرگ و فاسـد و    برعلیه تمامی قدرتحفظ وحدت و انسجام کامل : است از
بـه رهبـري   ) ال الـه اال اهللا (نوکرانشان و به اهتزاز درآوردن پرچم پربار و پـر ثمـر   

  .بزرگمرد تاریخ، امام خمینی
  

  )کامیاران 1343 -1365(منبري مولود شهید  
ندگان اسالم را ببینیـد کـه در   رزم ۀحماس !اي مردم غیور و همیشه در صحنه

جنگنـد و آن نبرد حق علیه باطل که هستند، چگونه علیه کافران بعثی می ۀجبه
امیـد بـه خـداي متعـال داشـته      . نمایندمار می و ها را به یاري خداوند متعال تار

، )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (باشید که لشکر اسالم که همان لشـکر امـام زمـان   
و مظلوم عراق را از زیـر بـار    شود و ملت مسلمانباشد، پیروز میمهدي موعود می

خبـر آزاد  ظلم و ستم صدام و صـدامیان و همچنـین بعثیـون کـافر و از خـدا بـی      
خواهد کرد و بـه یـاري اسـالم و جمهـوري اسـالمی ایـران، ملـت عـراق و ایـران          

دارنـد و علیـه تمـامی    می و وحدت و برادري خودشان را اعالمهمبستگی و اتحاد 
  .ها را نیست و نابود خواهند کردجنگید و آن 1غرب خواهند استکبار شرق و

                                                             
 خواهد: تیوص اصل در -1
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  )خوانسار 1340 -1365(منصوري باقر شهید  
بیاییـد تحـت رهبـري اماممـان و بـا اتحـاد و       ...  !پـرور و قهرمـان   امت شـهید 

همبستگی، این دستورات اسالم را که ثمره خون هزاران شـهید اسـت، بـه پـیش     
تـابع او و امـر   . وند یاري بطلبـیم از خدا. ببریم و در حفظ و حراست از آن بکوشیم

بها را بـراي مـا   رهبر باشیم و همیشه از خداوند بزرگ بخواهیم که این گوهر گران
ر جوار او حفـظ فرمایـد و نیـز    و حتی د )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(تا ظهور مهدي

دارید و از فرستادن امکانات و رفتن به جبهه دریـغ نکنیـد و    ها را قوي نگهجبهه
  .تنها رضاي خدا را در نظر داشته باشید

  
  )سپیدان 1349 -1367(منصوري عبدالمطلب شهید  

بگذاریـد و   1هاي دیرینه را کنـار خواهم که اختالف از شما مردم شهیدپرور می
 در نتیجــه صــمیمیت قلبــی پیــدا کنیــد کــه اگــر چنــین شــد، بدانیــد تــازه روز

همبستگی خود را حفظ نماییـد و  اتحاد و . خوشبختی شما مسلمانان جهان است
  .ها باشیدراه آن يروبه یاد امامان و پیامبران باشید و الاقل بتوانید دنباله

  
  )زنجان 1340 -1361(موسوي  یسیدمجتبشهید  

خـواهم همبسـتگی خودشـان را حفظکننـد و      از خواهران و برادران عزیزم می
جان در بدن دارند، پشـتیبان  سر و جان فداکاري کنند و تا  ]فداي[براي اسالم تا 

باشند و هیچ موقع به این انقالب پشت نکنند  این انقالب و رهبر عزیز این انقالب
اند و اجـازه ندهنـد کـه منـافقین و ضـدانقالبیون ازخـدا        که به اسالم پشت کرده

                                                             
 دور: تیوص اصل در -1
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داننـد کـه ایـن     خبر، قدرتی پیدا کرده و به این انقالب صدمه بزنند و همه مـی  بی
روي این اصل، خدا ما را یاري خواهد کـرد و   حفظ قرآن بوده است وانقالب براي 

  .ما تا زمانی که خدا را داریم، از هیچ چیز و هیچ ابرقدرتی وحشت نداریم
  

  )زنجان 1338 -1366(موسوي سیدموسی شهید  
سـرافراز   این ملت ایران، امـروز تنهـا مردمـی هسـتند کـه در دنیـا سـربلند و       

چرا که چشم هر مسلمان در جهان، بـه   ؛میخود بیافزایهستند و به این سربلندي 
این (شما ملت عزیز و غیور ایران دوخته شده تا از مردم مبارز ایران الگو بگیرند و 

همبستگی خـود   پس وحدت و. رهنمودهاي امام را گوش به فرمان هستند) ملت
 ایـن . را حفظ کنید و همیشه در همه جا، گوش بـه فرمـان والیـت فقیـه باشـید     

وحدت و یکپارچگی ماست که دشمنان شرق و غرب را به وحشت انداختـه و االن  
  .این همان قدرت الهی است. دانند چه کنند؛ واقعاً هم گیج شدند نمی

  
  )تهران 1346 -1367( موسوي ایرایی سیدمصطفیشهید  

بیاییـد از ایـن پـس همبسـتگی     ...  !اي دوستان و همشهریان و نزدیکـان مـن  
  .وحدت خودتان را حفظ نماییدداشته باشید و 

  
  )شهر خمینی 1344 -1362(سیدحسن موسوي درچه شهید  

  وحدت خـود را حفـظ کنیـد و در نمازهـاي    ! اهللا و قهرمان اما شما امت حزب
اند، از این  جمعه و جماعات شرکت کنید و بدانید که دشمنان هرچه ضربه خورده

خواهم دست از حمایت والیـت   وحدت و انسجام شماست و دیگر اینکه از شما می
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  .فقیه برندارید و همیشه قدر این نعمت الهی را بدانید
  

  )کرج 1343 -1362(ی ئماسمطلق ک موسويمحمد شهید  
و در آخر پیامم به ملت شهیدپرور این است که بـا یـک دسـت، قـرآن و بـا      ... 

سـازي  دست دیگر، سالح ایمان به همبستگی در راه خدا و جهاد در راه سـرنگون 
که این هدیه ] بردارند[ که دین خاتم انبیاست،] را[ کفر و جاویدان ساختن اسالم

  .عالمیان به کسانی که این سعادت را دارند، عطا فرموده استرا پروردگار 
  

  )تهران 1340 -1361(لیقی  موسی شعار رازعادل شهید  
بـا دو بـازوي   ...  ایـن اسـت کـه    وصیت من به ملت غیور و دوستان و آشنایان

گاه مخالفت نکنیـد،  نیرومند امام و امت که روحانیت و سپاه پاسداران است، هیچ
واقعاً دلسوز ملت هستند و جز خدمت به مردم نظري ندارنـد و بـراي   ها چون این

درد و مظلومیـت ملـت را درك   . رسیدن به اهداف خود حاضرند از جـان بگذرنـد  
تواننـد   بعضی کوردالن کـه نمـی  . کنند و برخاسته از میان ملت محروم هستند می

ور بزنند کـه  کنند دست به مخالفت و تر هاي اتحاد را ببینند، سعی می این صحنه
بینیـد مـردم بـه اتحـاد و      اما مـی . شاید بتوانند بین اقشار مردم اختالف بیندازند

  .ها بایستی به عذاب شدید خداوند مبتال شوندآن. شوند تر میهمبستگی نزدیک
  

  )تهران 1337 -1360(موسیوند   حجتشهید  
ـ  اي که بعد از صدر اسالم می سابقه اولین امر بی را بـراي اولـین    آن ۀتوان نمون

بار در جهان مشاهده کرد، همین تحـول مـردم ایـران بـود کـه بـا همبسـتگی و        
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ها را به هاي شیطانی را شکسته و آننظیر خود، توانست پشت ابرقدرت وحدت بی
تـوان نتیجـه    تر که بعد از این انقالب می ها مهماین ۀاز هم .جنب و جوش بیندازد

 هـاي چـپ و راسـت و انحرافـی    از ابرقدرتیک چ هی گرفت، متمایل نشدن آن به
هـا و درگیـري  تحمل در سختی رشد این امت بود که توانست با ۀکه نشان ]است[

  .انقالب اسالمی بدمد ۀزه جان گرفتاي به کالبد تا ها و ایمان به خدا، روح تازه
  

  )اصفهان 1346 -1361(مویدي ورپشتی  نسیدحسشهید  
ادامـه  وار زنـدگی کـردي و    برادري کـه حسـین  اي : پیامم به تو برادر مسلمان

یـاد   )لیـه السـالم  ع(راه حسین بـودي و درس آزادگـی و شـهامت از حسـین     ةدهند
گرفتی و به دستور او بر علیه ظالمان و طغیانگران قیـام کـردي و از جـان و مـال     

ـ  خویش گذشتی تا بتوانی پیام حسین خـود را بـه گـوش تمـام مستضـعفان       ۀگون
پس به دستور قرآن کریم هجرت کن تا درد محرومان و مظلومـان  ! جهان برسانی

ها را از زیر ظلـم و سـتم بـه در آر و    ها بشتاب و آنرا احساس کنی و به کمک آن
که از فقر و ] را[ خواهانیطلبان و آزادي]حق[ کن کُن ورا ریشه 1فقر و محرومیت

هـل مـن ناصـر    «یشـان در گلوهـا خفـه اسـت، آزاد بنمـا و نـداي       میت صداومحر
کالم شو تا شـاید بـا اتحـاد و    ها همها برسان و با آنرا به گوش تمام آن» ینصرنی

  .را در سرتاسر جهان برافراشته نماییم »الاله اال اهللا«بتوانیم پرچم  همبستگی
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  )شهر زرین 1345 -1361( محمدتقی مهاجرشهید  
اگـر  ! امگرامـی  ر و مادر عزیز و برادر و خـواهران شهیدپرور ایران و پداي امت 

تفاوت از چیزي بگذرید و بگویید که طوري نیسـت و راه شـهدا   سستی کنید و بی
والیـت فقیـه    1را دنبال نکنید و به منتشر کردن اسالم کوشش نکنیـد و مخـالف  

غیـر ایـن صـورت    در . باشید، انقالب و مملکت اسـالمی را از دسـت خواهیـد داد   
داشت و خداوند هم یار شما ملت مسـلمان ایـران خواهـد     2دیانقالبی پیروز خواه

ایمـان   ۀزیرا که اتحاد و هماهنگی در سـای  ؛بود و اتحاد و همبستگی داشته باشید
اگر متحد باشید و دست هم را بگیرید، کسی بر شما مسـلط  . شودبه خدا پیدا می

  .رویدی نمیشود و زیر بار هیچ ابرقدرتنمی
  

  )زهرا بوئین 1346 -1364(زاده اکبر مهديشهید  
در مقابل مشکالت، به ویژه مشکالت جنـگ تحمیلـی    ... !و اما اي امت نستوه

در . چـرا کـه پیـروزي از آن ماسـت     ؛مقاومت کنید و همچون کوه اسـتوار باشـید  
شکن جمعـه، دعـاي توسـل، دعـاي     سیاسی، مثل نماز دشمن -هاي عبادي برنامه

وحـدت و انسـجام خـویش را حفـظ کنیـد و نگذاریـد       . شرکت کنیـد ...  کمیل و
  .خوار خارجی در بین شما نفوذ کنند و تفرقه بیندازند هاي جیرهگروهک

  
  )اردکان 1345 -1362(زاده اردکانی مهدي داحمشهید  

خمینـی بـت   خواهم که گوش به فرمان امام امـت،  پرور ایران می از امت شهید

                                                             
 مخالفت: تیوص اصل در -1
 خواهد: تیوص اصل در -2
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دستورهاي او را عمل کنند و در برابر این منافقان کوردل بایسـتند  شکن باشند و 
مشت محکمی بـر دهـان امپریالیسـم     ها،پیماییها و راه نماز جمعه و با شرکت در

خواهم که مردم جهان را بـه دیـن اسـالم و     مریکا بزنند و از روحانیون متعهد میآ
پایـان   کنند و در قرآن دعوت کنند و مردم هم همبستگی و وحدت خود را حفظ

  .کنمشما امت شهیدپرور ایران تشکر می ۀهم از
  

  )شهر خمینی 1343 -1361(مهرابی کوشکی اهللا سیفشهید  
طـور کـه تـاکنون از    خـواهم، همـان  از شما ملت ایران و روستاي خودمان مـی 

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

 همیشـه  و سنگرها را خالی نگذاریـد  فرماید مسجد سنگر است و طور که امام می
چـه بیشـتر   اهللا شـما هر  شاء همبستگی داشته باشید و ان وحدت داشته باشید و

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

  
  )یاسوج 1337 -1366(مهریان قاسم شهید  

سـوز خـرمن   صالبت روح شما، ایثار و مقاومـت، خـرمن  ! اي ملت بزرگوار ایران
. ایـم بـه سـاحل رسـیده   بدانید و آگاه باشید که ما . انباشته از زهر قلدران گردیده

  .معجون سیاست و دین توأم با مقاومت و همبستگی را حراست کنید! هشدار
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  )تهران 1333 -1367(پور میرخشوعیمهدي شهید  
خواهم که امام عزیز را تنها در صحنه نگذارید و همیشـه  از شما ملت عزیز می

حفظ کنید تا بتوانید در زیر  به فرمان او گوش دهید و اتحاد و همبستگی خود را
قرآن کریم بر ارتش کفـر   ۀو زیر سای »ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا«پرچم  ۀسای

  .اهللا پیروز است غالب شوید که همانا جند
  

  )گرگان 1345 -1365( میردادامیر شهید  
 در م تا منافقین کـوردل یهمبستگی داشته باش ]و[ ملت ایران، اتحاد] ما[باید 

 هاي استکبار جهانی را بگیریم و همیشـه در  ما نفوذ نکنند و جلوي توطئه ]میان[
امـور مـذهبی و نمـاز جمعـه      ها حاضر باشیم؛ بـه خصـوص در انتخابـات و    صحنه

  .شرکت کنیم
  

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

این سفارش امام است که وحدت را حفظ کنید و در راه خدا زنده باشـید  ...  شکن
دوم از کمک به جبهه به هـر  . و کار بکنید و حرف بزنید و در این راه کشته شوید

شــکل باشــد دریــغ نکنیــد کــه پشــتیبان رزمنــدگان بعــد از خداونــد و حضــرت 
انسجام خـود، بـا ایثـار    با وحدت و . شما هستید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي

مال خود و با رعایت قانون و نظم و پیروي از والیت فقیه که از همه بـاالتر اسـت،   
  .رزمندگان را یاري کنید
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  )میانه 1346 -1362(فخرالدین میرصمدي شهید  
  :من به این امت شهیدپرور چند عرض ناقابل دارم

  .به مو انجام دهند هاي او را مو فهاي امام امت لبیک گفته و حر فبه حر. 1
  .خبر را از پا درآورندتمامی منافقین از خدا بی. 2
  .اتحاد و همبستگی را همیشه حفظ نموده. 3
ها هجـوم آورده و  به جبهه: فقط یک عرض دارم! تمام جوانان قهرمان ایران. 4

  .این جنگ را تمام کرده باشید
  

  )فالورجان 1349 -1364(میرلوحی سیدهاشم شهید  
. تبلیغاتی دارد، شرکت کنیـد  ۀها و مراسمی که جنب یپیمایدر راه! مامت اسال

مسـاجد را تـرك نکنیـد و بـا وحـدت و      . وجه تـرك نکنیـد   نماز جمعه را به هیچ
. پشت دشمنان اسالم را، چه داخلی و چه خارجی، بر خـاك بمالیـد   انسجام خود

. مشکالت مبارزه کنیدبا . استفاده ندهید سوء ةبه منافقین و مزدوران داخلی اجاز
  .ها بسازید و همواره اسالم را در نظر بگیرید با سختی

  
  )فیروزآباد 1328 -1365(نژاد میريقیطاس شهید  

ۀ مبارکـ  ۀو بر اسـاس آیـ   مثل کوه مقاوم و استوار باشید! اي دالوران و عزیزان
وحـدت و  به ریسمان الهی چنـگ زنیـد و   ؛ 1»اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقواو«

چه بیشتر مستحکم سازید تا مبادا منافقین کـوردل بتواننـد در   خود را هر انسجام
هـاي  چه بیشتر بـه سـوي جبهـه   و هر اي وارد سازندوحدت و انسجام شما خدشه
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اصلی جنگ است  ۀلامام عزیزمان، مسئ ةه فرمودحق علیه باطل هجوم آورید که ب
مسـجد را خـالی نگذاریـد کـه     همین جنگ است و  عزت و شرف ما نیز در گرو و

  .ترسند دشمنان اسالم از مسجد می
  

  )گرگان 1342 -1360(میقانی احمد شهید  
 ۀبریـد و بـه درجـ    هاي اسالمی را از بـین مـی  چرا شما شخصیت! اي منافقین

هاي اسـالمی  اگر شخصیت: گویید رسانید؟ و شما به خیال خودتان میشهادت می
ولـی بایسـتی بگـوییم کـور     . رود همبسـتگی از بـین مـی   را از بین ببریم، اتحاد و 

روز رستاخیز پاي ! شما اي منافقین. زیرا صبر و استقامت ما زیاد است ؛اید خوانده
  .محاکمه خواهید نشست و محکوم به عذاب الهی خواهید شد

  
  )اصفهان 1345 -1365(درباغ شاهی نادري  دسعیشهید  

ۀ سـئل م. اکنـون جنـگ اسـت    اصلی ما هم ۀدانیم که مسئل می! اي مردم ایران
ایـن  ! عزیـز ) ملـت (اي برادران. ها را خالی نگذارید جنگ را نادیده نگیرید و جبهه

اید، حفظ کنید و نگذارید این همبستگی  حفظ کرده ]که[وحدت و همبستگی را 
از بین برود که دشمن منتظر این است که بین شما تفرقـه ایجـاد شـود و از ایـن     

  .بردکار بهره ب
  

  )سبزوار 1341 -1365(نامنی محمدابراهیم شهید  
همـان . خواهم که با صبر خود، اجر معنوي را ذخیره نمایندفقط از همگان می

اید از امتحانات با موفقیت بگذریـد، اکنـون هـم نشـان     طوري که تاکنون توانسته
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امیـد  . اي وارد نشـده اسـت  گونـه خدشـه  تان، هیچدهید که در حرکتتان و عقیده
و نمونـه باشـید    ]بوده و[است که تربیت فرزندانم در چهارچوب خط اصیل اسالم 

 راه واقعـی شـهیدان   ةدهنـد ، ادامهو نیز امیدوارم که همگان با اتحاد و همبستگی
  .به دور از هرگونه شک و تردید و تعصب باشید] باشند و[

  
  )یزد 1340 -1361(نجاریان ابوالقاسم شهید  

به انقالب نفسی تازه و به امت شهیدپرور انسجام بیشـتري  خون این شهیدان 
بزرگ رزمندگان اسالم بر کفار بعثی  ۀحمل ۀستاناکنون ما در آهم. دهد داده و می

به منظور باز کردن راه کربال و بعد قدس و نیز آزادسازي ملت عـراق از زیـر یـوغ    
خود دانستم، هرچند کـه لیاقـت نـدارم، چنـد کلمـه       ۀوظیف .1میباش یصدامیان م

مبادا امام را تنها بگذارید یا دستورات او را بـه گـوش مگیریـد و در    . نصیحت کنم
همه حال او را دعا کنید و وحدت خود را حفظ کنید و در راهش گـام برداریـد و   

جام دوست بدارید دوستانش را و دشمن بدارید دشمنانش را و امیدوارم که با انس
  .خود و وحدت، به دشمنان اسالم بفهمانید که در اسالم شکست معنی ندارد

  
 )فیروزآباد 1351 -1367(نجفی  مشهراشهید  

خواهم که وحدت و همبستگی را حفظ کنند و هیچ پرور می از ملت شهید من
منتظر تفرقه میـان   کنار، دشمنان اسالم در گوشه و زیرا؛ گاه از هم متفرق نشوند

خواهند از تفرقه بین مردم استفاده کنند و بر اسالم غلبـه   ها میآن. هستندمردم 
مردم باید در برابر دشمنان اسالم بایستند و در مقابل منافقین کوردلی کـه   .کنند
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اي به اسالم و مسلمین بزنند، با  خواهند ضربه کنند و می از هر فرصت استفاده می
  .ها بایستندقاطعیت در برابر آن

  
  )مشهد 1344 -1365(رضا نجفی سمنانی علیشهید  

مـادر   اگر به مقام عظیم شهادت نائل آمدم، امیـدوارم ! و اما اي برادران عزیزم
و سعی کنید کمتر تنها بمانـد و بیشـتر بـه او خـدمت      1فراموش نکنید ]را[عزیز 

بین خودتان هم سعی کنید همیشه اتحـاد داشـته   . کنید و قدر او را بیشتر بدانید
رحـم، الگـوي وحـدت و انسـجام      ۀباشید و با همکاري و تعاون بـا یکـدیگر و صـل   

  .خانوادگی و برادري باشید
  

  )برخوارومیمه 1347 -1361(فرد نجیمیمحمد شهید  
هـا را حفـظ    پرور این است کـه جبهـه  وصیت دیگر من به شما ملت قهرمان... 
هـا را حفـظ    ها نشوید و در حال اینکه جبهه مانع رفتن فرزندانتان به جبهه. کنید

کنید، در داخل خود کشور اجـازه ندهیـد منـافقین توطئـه کننـد و بخواهنـد        می
 ؛د و از امام اطاعت کنیـد انسجام شما را از هم بپاشند و وحدت خود را حفظ کنی

  .چون ولی امر است و چون ولی فقیه است
  

  )فردوس 1340 -1363(نظري رمضان شهید  
کـه همیشــــه    جانـب بـه شـما امـت شـهیدپرور ایـران ایـن اسـت        پیام ایـن 

ــد   ــظ کنی ـــود را حف ـــام خــ ـــدت و انسجــ ــ وحــ ــام ۀو در هم ــور پی ــا ام و ه
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بزرگ رسول اهللا را بـراي خــــود الگـو قــــرار      ۀرهنمودهاي امام امت، این سالل
  .دهید و از او پیروي کنید

  
  )مرند 1342 -1363(نظري بناب رضا شهید  

تفرقه و غیبت بپرهیزید و همیشـه فرمـان خمینـی را     شما باید از! مردم عزیز
در نـزد   طوري نشود که خداي نکرده، امامم. براي خود مالك و سرلوحه قراردهید

لب به شکایت بگشاید و در نمازهاي جمعه و  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان
هاي سیاسی و مذهبی اسالم را این لباس د ویدعاهاي کمیل و توسل شرکت نمای

 اصـغر ] هم[ هم جهاد اکبر و. 1زینت دهید و اتحاد و همبستگی را از دست ندهید
شـهیدان بهتـرین راه و    راه شـهیدان و هـدف  ] و[ انـد  که شهیدان عمل کرده] را[

  .هاست، طی کنیدهدف
  

  )کاشان 1347 -1364(قهرودي   نظريحسین شهید  
نکند خداي ناکرده منافقین، ایـن کـوردالن و ایـن جیـره    ! برادران و خواهران

مریکا، در بین شما تفرقه ایجاد کننـد و وحـدت و همبسـتگی شـما را از     آخواران 
. زمان امتحان اسـت  این زمان،. دست بردارید از اسالم و امام] مبادا[ هم بپاشند و

  .باید از اسالم عزیز دفاع کنید
  

  )شهربابک 1340 -1361(نظریان  دحمیشهید  
نگـران مـن    .جنگم و چه بهتر که شهید شـوم  من براي دینم اسالم و ملتم می
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. کارتان همبسـتگی بیشـتر و اتحـاد باشـد     .نباشید و دعایتان سالمتی رهبر باشد
  .مکتبتان قرآن باشد. اسالم باشدراهتان 

  
  )کرج 1346 -1365(الهی نعمتمجید شهید  

شما همیشه با هـم همبسـتگی داشـته باشـید و وحـدت      ! بستگان و دوستانم
انقالب مردم بـین اقشـار، وحـدت    ] در[ خودتان را حفظ کنید و این را بدانید اگر

خداي نکـرده کـدورتی   آمد و جلوگیري کنید که گاه پدید نمیهیچ 1انقالب نبود،
  .بین شما پیدا نشود

  
  )شهر خمینی 1343 -1361( نقدعلیمحمدحسین شهید  

نماز جمعه را ترك نکـرده و  ...  و اما سخنی با امت مسلمین و شهیدپرور ایران
و ] کنیـد [ هـا مقاومـت  سـختی  ۀرا حفظ کرده و در برابر هم وحدت و همبستگی

کـه در ظـاهر بـراي اسـالم و در      کسانیگونه سستی از خود نشان نداده و با هیچ
را دستگیر ها کوشند، سخت روبرو شده و آنکن کردن اسالم میباطن براي ریشه
تا برحسـب قـوانین    2هاي مربوطه تحویل دهیدامام به سازمان ۀکرده و طبق گفت

  .ها رفتار کننداسالمی با آن
  

  )تویسرکان 1341 -1365(نقیبی سیدمهدي شهید  
اهللا و پیرو خط امام و والیت او دارم، این  اي که به شما امت حزبو اما توصیه
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خـدا   يانبیـا و اولیـا   ةکـه ایـن شـیو    دست از نبرد و مبـارزه برنداریـد   ...است که
 1ۀاولـین مرحلـ  ] اسـت و [الهی، جنگ در شُرف پیروزي  ةباشد و به حول و قو می

اسـالم کـه در   باشد و باعث آن شده کـه دشـمنان    آن به معنی شکست صدام می
خواهنـد   باشد، با بر سر نیـزه کـردن قـرآن مـی     ها، آمریکاي جنایتکار میرأس آن

ان دشمن ۀملت هوشیار نخواهند گذاشت که حیلاما . این پیروزي را بگیرند يجلو
زیـرا کـه ایـن     ؛باشـد  دیگرم انسجام همیشگی شـما مـی   ۀتوصی. اسالم تکرار شود

اي زده تـا   هـاي مرموزانـه  ریـزي ی و برنامهپراکنروزها دشمن زبون دست به شایعه
  .بتواند در صفوف محکم شما خلل وارد کند

  
  )اسفراین 1335 -1364(نگهبان حسین شهید  

پدر و مادرم، برادر و خواهرم، همسر و فرزندانم، دوستان و بستگانم و شـما اي  
کـه  هـایی   نآگمان نبرید  !و همیشه در صحنه شهرستان اسفراین هللا  مردم حزب

انـد و در نـزد پروردگارشـان روزي     اند، بلکه زنـده  شوند مرده در راه خدا کشته می
و من تمام شما را به اتحاد و همبستگی در راه پیشبرد اهداف انقـالب   2خورند می

خواهم در این موقعیت حسـاس کـه دشـمن     ینمایم و از شما م اسالمی دعوت می
دیگر در خلیج فارس زده اسـت، همیشـه    ۀئدست به یک توط ]و[ شکست خورده

خـرین  آگوش به فرمان امام عزیز و طرفدار خط رهبري و والیت فقیه باشید و تـا  
خون خود در راه دفاع از انقالب اسالمی و امام عزیز ایستادگی نماییـد و بـا    ةقطر
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مشت محکمـی   ،هاي نبرد حق علیه باطل خود در جبهه ۀجانب اتحاد و حضور همه
  .هاي تبلیغاتی دشمن زبون بزنید گویان و منافقین ضدانقالب و بوق یاوهبر دهان 

  
  )ریز نی 1342 -1365(نگهداري رضا غالمشهید  

اتحاد یگانـه عـاملی اسـت کـه نیروهـاي      ...  !اهللا، برادران و خواهرانامت حزب
بنابراین تحت فرمانـدهی امـام خمینـی، وحـدت     . دهدمخلص را به هم پیوند می

از هر گونه تفرقه بپرهیزیـد کـه   . انسجام خود را بیش از پیش حفظ کنیدکلمه و 
  .هاي ما از اختالف و عدم همبستگی استها و عقب ماندگیتمام بدبختی

  
  )تهران 1348 -1367(نوآموز فرزاد شهید  

وحـدت و   ...الخصـوص امـت شـهیدپرور ایـران    اما در مورد امـت اسـالم علـی   
 ۀو بـر اهـداف عالیـ    اهـداف برحـق حفـظ کنیـد     ۀتان را تا رسیدن به کلیانسجام

ایـد،   تاکنون صبر کـرده  1در برابر مشکالت همچنان که. اسالمی خود پایدار باشید
امـادر مـورد معلـولین،    . اهللا در قیامت روسفید باشید شاء هم صبر کنید که ان باز

تــرین و  شــهدا و اســرا، بایــد بدانیــد کــه ایشــان از محتــرم  ةخــانواد مجــروحین،
ها را فرامـوش کنیـد و   مبادا آن. ها هستندترین آن ها و با ارزشفداکارترین انسان

ها تجلیـل بـه عمـل    ها را محترم بشمارید و از آنهمیشه آن. ها را از یاد ببریدآن
  .ها را بدانیدبیاورید و قدر آن
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  )استهبان 1341 -1361(نوبختی  دجواشهید  
وقـت از روحانیـت    وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید و هـیچ  !مسلمانان
این روحانیت بود کـه روح تـازه   . چه داریم از روحانیت داریمچون هر جدا نشوید،

  .در کالبد اسالم دمید و با خون خود، درخت اسالم را بارور کرد
  

  )تهران 1341 -1360(نورصالحی محسن شهید  
کـه   بر ما فرض است کـه بیـدارتر شـویم و بـدانیم    ! برادران و اي خواهران اي

ترین غفلتی است تا بر ما شـبیخون زده و دسـتاوردهاي   دشمن در انتظار کوچک
انقالب را به یغما برد و ما باید با اتکا به اهللا و اطاعت از رهبر و اتحاد و انسجام در 

ب کوشا بوده و در هنگام موفقیـت و  ریا در پیشبرد اهداف انقالعمل، خالص و بی
  .1غلبه بر دشمنان داخل و خارج، از غرور اجتناب نماییم

  
  )کرج 1345 -1363(مجتبی نوروزي شهید  

   اتحاد داشته باشید کـه اگـر مـا اتحـاد داشـته باشـیم، هـیچ قـدرتی         ! برادران
توخـالی آمریکا بـا آن قـدرت   ] اگر[تواند یک کلمه به ما حرف تحمیل کند و نمی

هـاي  تمام موقعیـت . اش نتوانست هیچ غلطی کند، در اثر اتحاد بوداش و موشکی
  .ما از این اتحادها و همبستگی و اتحاد کلمه است

  
  )تهران 1343 -1365(نوروزي مهدي شهید  

است که سـعی کنیـد    دوستان و آشنایان و اقوام این ۀدومم به کلی سفارش ...
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سومین سفارشم به شما ایـن اسـت کـه    ...  داشته باشدهایتان جهت الهی فعالیت
بایـد بـا نزدیکـی    . وحدت و انسجام خود را حفظ کنید و مطیع فرمان امام باشید

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

  .و نهایی خود سوق دهندی یغا
  

  )قزوین 1344 -1362(نوري حسین شهید  
همبستگی خود را حفظ کنیـد و بـه قـوانین     را تا اتحاد ونم شما ک وصیت می

طـور   اسـت و همـین   الهـی  ۀک وظیفـ چرا کـه یـ   ؛ن خوب عمل کنیدآاسالم و قر
 بـر  دهـد و  بـار نجـات مـی    اطاعت کنید از رهبر که اوست که ما را از این راه ذلت

اطاعت کنـیم   ،است )لی اهللا علیه و آله و سـلم ص(ماست که امر ایشان را که امر پیامبر
  .همدیگر بسیار مهربان باشیم و از تفرقه و جدایی دوري کنیم و با

  
  )همدان 1339 -1361(اشرف نوري علیشهید  

شـوم وطـن خـود را بـه بیگانـه، بـه       فروخته یادآور می هاي خودو به جوان... 
ولـی  . شود، ولی باید کمی زحمت به خود دادپول پیدا می. ناچیز نفروشیدمبلغی 

بیاییـد راه اسـالم را در   . ايچیـز را داده  وقتی وطن خود را از دست بدهی، همـه 
  .پیش گیرید و با همبستگی، بر دشمن غلبه کنید

  
  )شهر خمینی 1346 -1362(نوري دهنوي حسین شهید  

 روحانیت، این همبسـتگی و  کنار در ... که خواهم ایران می پرور مردم شهید از
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نبرید  یاد دعا را از خواهم که استغفار و برادران می از وحدت الهی را حفظ کنید و
راه  در باشـید و  به یاد خدا همیشه ها براي تسکین دردهاست وکه بهترین درمان

  .اریدهاي حق علیه باطل ثابت نگه د جبهه حضورتان را در قدم بردارید و او
  

  )کاشان 1344 -1362( فر نوشیناحمد شهید  
شـما رخنـه نکننـد و    ] میـان [ هوشیار باشید تا منافقـان در ! اي ملت مسلمان

بـا اخـالق    1سعی کنید که همیشه وحـدت و همبسـتگی خـود را حفـظ کنیـد و     
  .ها و دعاها را فراموش نکنید اسالمی با همدیگر برخورد کنید و نماز جمعه

  
  )تهران 1340 -1361(فالح  نوحسن شهید  

چه بیشـتر کنیـد و   خود را هر اتحاد و همبستگی! خانواده، دوستان و آشنایان
عمل کـرده و بدانیـد کـه تنهـا راه      2»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«: ۀه آیب

  .سعادت است
  

  )نیشابور 1343 -1362(نیرآبادي محمد شهید  
اگر . اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنید! و تو اي هموطن و ملت شهیدپرور

! همـوطن . رودمـی فرو   یري است که بر قلب دشـمن کـافر   اتحاد داشته باشید، ت
قدر این امام عزیزمان را بدانید و شما را به خدا سـوگند همـواره راهـش را ادامـه     

پیمایـد، نیسـت و   مـی  )لیـه السـالم  ع( علـی بندهید که راهش جز راهی که حسین
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چرخد، شـما هـم بـه دور امـام بچرخیـد و      می  اي که به دور شمعپروانههمچون 
  .نگذارید امام تنها بماند

  
  )بروجن 1342 -1362(روش نیکاصغر علیشهید  

خواهم که مانند همیشه پیرو راه امام باشـند و  اهللا می در آخر از امت حزب ...
: هـا باشـد  بر لب آنجا  ، همیشه و همه1همبستگی خود را حفظ کنند و این شعار

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

  )گرمی 1346 -1363(نام نیکیونس شهید  
هـایی کـه در راه خـدا    نبریـد آن  گمـان ! پدرم و برادرانم و دوستان و بستگانم

و  2خورنـد اند و در نزد پروردگارشان روزي مـی اند، بلکه زندهشوند مردهکشته می
نمایم و تمام شما را به اتحاد و همبستگی در راه پیشبرد اهداف انقالب دعوت می

فقیه باشید و تا آخرین  خواهم که همیشه طرفدار خط رهبري و والیتاز شما می
خون خود در راه دفاع از انقالب اسالمی و امام عزیزمان ایستادگی نمایید و  ةقطر

گویـان و منـافقین   مشت محکمی بـر دهـان یـاوه   با اتحاد خود با برادران انقالبی، 
  .اسالم بکوبیدضد
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  )تهران 1346 -1365(اصغر نیکوحرف تمیز شهید  
اولین سخن و وصیتی که دارم بـه مـردم خـوب ایـن اسـت کـه امـام را تنهـا         

مال نکنید و وحدت و انسجام را بین خود بیشتر کنید خون شهدا را پاي. نگذارید
 .از دودسـتگی بپرهیزیـد  . ترسـند  از وحدت مسلمین میها ابرقدرت ۀکه چون هم

بدانید که اگر بین شما نفاق حاکم شود، نابود خواهید شد و کفار بـر شـما حـاکم    
هـا را بـر    وجه اسلحه که دارم، این است که به هیچ 1خواهند شد و وصیت دیگري

ا ها را خالی نکنیـد و از جنگیـدن خسـته نشـوید، بلکـه تـ      زمین نگذارید و جبهه
آخرین نفسی که در بدن دارید، با کفار و منافقین بجنگید و در مقابل مشکالت و 

  .ها صبر و استقامت کنید و همیشه به یاد خدا باشیدسختی

  
  )تهران 1335 -1359( وهابی برزيابوالقاسم شهید  
به خصوص جوانان این مرز و بوم است که با تمـام قـوا و    ،ما ملت ایران ۀوظیف

 بـازي و  نیروي فکري و بدنی و دور از هرگونه سازمان به اصـطالح خلقـی و گـروه   
خـط اسـالم را کـه خـط خداسـت، پـیش        بازي، صفوفمان را یکی کـرده و   حزب

 ۀطـور کـه مرحلـ    همین. بگیریم تا این نهضت حسینی را به نتیجه نهایی برسانیم
ایـن داریـم کـه     ایم، سعی برگذاشته  یاري حق پشت سر   ریب از انقالب را بهتخ

ـ  دست اتحاد و همبستگی  ۀبعـدي انقـالب را کـه مرحلـ     ۀبه یکدیگر داده تا مرحل
) لیـه السـالم  ع(بازسازي و سازندگی است نیز پشت سر بگذاریم تا بتوانیم عدل علی

حقوق خود را بازیافتـه، بـه دسـت    در این کشور تازه استقالل پیدا کرده و تازه  را
  . آوریم
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  )بیرجند 1334 -1362(هادي گازاري حسین غالمشهید  
بـا وحـدت خـویش و    ! تپـد  برادران و خواهرانم که دلتان براي این انقالب مـی 

انقالب را به یـأس مبـدل سـازید و همچـون گذشـته در       انسجام بیشتر، امید ضد
ایادي وابسته به اجنبی، چوب الي چرخ صحنه حضور داشته باشید و نگذارید که 

  .ها را تحمل نخواهد کردانقالب بگذارند که انقالب اسالمی، هرگز آن
  

  )تهران 1346 -1365(هادیان زواره سیدمصطفی شهید  
خداوند بر شما منت نهاده و شما را برگزیده تا دیـن او  ! اي ملت قهرمان ایران

 ایـد،  طـوري کـه تـاکنون بـوده     انپس مصـمم، همـ  . روي زمین مستقر کنید را بر
  .تان را حفظ کنید و قدر روحانیت را بدانیدهمبستگی و وحدت الهی

  
  )شهر زرین 1334 -1361(هاشمی اکبر علیشهید  

سسـتی از خـود    مبادا بـا از دسـت دادن شـهدا   ! و شما اي ملت قهرمان ایران
چـه وحـدت و   وحدت شما بیشتر شود کـه هر  ]و[با یاد شهدا، پیوند . نشان دهید

شـود و مسـلمانان جهـان     ها شکسته مـی انسجام شما بیشتر شود، پشت ابرقدرت
  .شوند امیدوارتر می

  
  )آباده 1341 -1366(همایونی قی تمحمدشهید  
 ، ایـن اسـت کـه وحـدت و همـاهنگی و     1کـنم  اي که به ملت عزیز مـی  توصیه

اي که یک ملت را از پـاي   ترین حربهزیرا بزرگ ؛یکپارچگی خودتان را حفظ کنید
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ایـن   چـه بیشـتر،  هر بیایید با وحـدت و انسـجام  . آورد، تفرقه و جدایی است درمی
بـا یـاري خداونـد     سنگین را نیز از دست دشمنان اسالم و قرآن بگیریـد تـا   ۀحرب

  .متعال، این انقالب نوپاي اسالمی را تا آخر، مشایعت و همراهی کنید
  

  )سمنان 1347 -1362(همتی العابدین زینشهید  
دست هم داده تا ایـن انقـالب را     ها دست بهامروز که تمامی ابرقدرت! عزیزانم

ها، فقط انسجام و وحدت کامل و توکل با آن] ه[بلما در مقا ۀوظیف شکست دهند،
چـرا کـه همـین     ؛و یاري خواستن از اهللا و فرمانبرداري کامل از رهبري امام است

بخش را به ما هدیه کرد و ما را از امام بود که پس از امامان، بار دیگر اسالم نجات
  .ها آورد ها به هستی ها و از نیستی ها به پاکی پستی
  

  )اسفراین 1342 -1360(یعقوبی اصغر علیشهید  
دانیم، در این موقع از زمان که مملکت ما احتیاج مبـرم بـه   می] که[طورهمان

تحاد و همبستگی دارد و همچنین به نیرو جهت کمک به برادران جبهه، با هم با ا
رویم که شاید بـا جنگیـدن و   خلوص نیت بسیج شده و به طرف کربالي ایران می

اش را به خاك بمالیم و با خـون خـود   دشمن و ایادي داخلی ةپوز امان،مبارزه بی
خواهران و برادرانم این است کـه  توصیه به ... درخت نورس اسالم را آبیاري کنیم 

جنگ را فراموش نکنند، همیشه گوش به فرمان امام کبیرمـان باشـند و اتحـاد و    
 .همبستگی خود را حفظ کنید
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  )مشهد 1340 -1365(یعقوبی فاز محمدحسین شهید  
عزیزان، اقوام، آشنایان، دوستان، همکاران، برادران، خواهران، همسـر و   ۀاز هم

فکـر آخـرت باشـید      لحظات عمر را غنیمت شمارید و به... خواهم کهفرزندانم می
و نیز سعی کنیـد هرچـه بیشـتر در احکـام و عقایـد و       »الدنیا مزرعه االخره«که 

کارهایتان فقط براي رضاي خدا باشـد و   ۀسیاست اسالمی آگاهی پیدا کنید و هم
. هللا را تنهـا گذاریـد  رسـول ا  ۀمبادا خویشتن را واگذارید و امام عزیزمان، این سالل

اسـالم  ] پـرچم [شما باید الگوي مسلمین جهان باشید و با وحدت و انسجام خود، 
  .را در سراسر گیتی به اهتزاز درآورید

  
  )رودسر 1342 -1361(خواه یوسفاحمدرضا شهید  

، قـوانین  1»امتکم امه واحـده ] هذه[انّ «: ۀما مسلمین وظیفه داریم بر حسب آی
هاي مستضـعف جهـان، یـک    مان را به جهان صادر کنیم تا با ملت اسالمیانقالب 

گر شرق  هاي سلطه تدست قدر مان،     امت واحده باشیم و با وحدت و انسجام الهی
تـا گـامی بـه سـوي      2و غرب را از مرز و بوم تمامی کشورهاي اسالمی کوتاه کنیم

  .تعالی برداشته باشیم
  

  )کوهدشت 1342 -1364( وند یوسفسبزه شهید  
ایـران بـه   بهمن، سالگرد پیروزي جمهوري اسـالمی   22امروز مصادف است با 
. امـروز روز بیـان حقـایق ایمـان اسـت      ... امام خمینی ۀرهبري قاطعانه و شجاعان
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. امروز روز نمایاندن بنیادهـاي نفـاق و انکـار اسـت    . امروز روز راندن شیطان است
اي حـق بـر باطـل و    در چنـین روز فرخنـده  . امروز روز بیان آزمودن مردمان است

اهللا بر طاغوت و طاغوتیـان غلبـه نمـود و      شیطان و حزب يجنود رحمانی بر اولیا
همبســتگی  در چنــین روز مســعودي،. حکومــت عــدل اســالمی مســتقر گردیــد

و ارتش و سایر قواي انتظامی، وفاداري خـود را  ] گردید[ قشرهاي ملت، روزافزون
هاي زمان کـه در رأس  ان دادند و میهن خود را از شر طاغوتبه اسالم و ایران نش

  .مریکاست، رهایی بخشیدندآ آنان دولت
  

  )شهرضا 1343 -1362(یونسی علی  حیدرشهید  
جـا   اتحاد و همبستگی خود را پاره نکنید و همیشـه و همـه  ! اي امت اسالمی

اي  گونه توطئـه شید و هوشیار و بیدار و مواظب هرگوش به فرمان رهبر عزیزمان با
  .باشید
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  انسجام و همبستگی: مشفصل ش  
    در دعاي شهیدان

 
  )بجنورد 1340 -1360(براتی اسداهللا شهید  

خواهم که دعا کنیـد تـا اسـالم پیـروز     از شما می ... !اممادر و خواهران گرامی
 انسـجام  و از خداوند بخواهید تا ملت مـا را ] گردد[شود و عظمت مسلمین حفظ 

  .و وحدت کلمه در دین خدا عطا فرماید] بخشد[
  

  )تهران 1346 -1367(شناس حقسیدمحسن شهید  
خواهم که عنایتی فرماید تا اتحاد و انسجام بین نیروهاي نظـامی و   از خدا می

  .مسئولین کشور، بیش از پیش مستحکم گردد
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  )شهرکرد 1302 -1364(سودجانی   حیدريداراب شهید  
 و )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (خداوند متعال تعجیل در فرج آقا امام زماناز 

پیـروزي بـراي    طول عمر براي رهبر عزیزمان، حضرت امـام خمینـی و   و سالمتی
لیه ع(باز شدن راه کربالي حسین نابودي براي دشمنان اسالم و رزمندگان اسالم و

 شـفا بـراي معلـولین و    و آزادي قـدس عزیـز از دسـت اسـراییل غاصـب و      )السالم
 پایـداري  و صـبر  اسالم و ياجر و پاداش براي شهدا مریضان اسالم و مجروحین و

مسلمانان جهان  ۀبراي هم همبستگی وحدت و اسالم و يهاي شهدا خانواده براي
  .خدمتگزاران به اسالم را خواهانم ۀسالمتی براي هم توفیق و و

  
  )تهران 1339 -1361(شکوري ابوالفضل شهید  
دیده، توفیق تالش در شکست، هوشـیاري در تزویرهـا    به این ملت رنج! خدایا

غـرور و   بـی ] و[ریا و انسجام دائم، صبر در نومیدي، فداکاري در سکوت، ایمان بی
  .علو همراه با اخالص عطا کن

  
  )مشهد 1345 -1365(فرد  عامريحسن شهید  
  .تر بدار یت فقیه مستحکماتحاد و همبستگی ما را در پناه قرآن و وال! خدایا

  
  )بیرجند 1341 -1365(قاینی محمود شهید  

فقط از شما طلب . ها عاجزمهایی دارم که از گفتن آنحرف! پدر و مادر عزیزم
دانم که چقدر رنج و مشقت کشیدید تـا مـرا بـه    زیرا می ؛بخشش و حاللیت دارم

نثـاري   فداکاري و جـان ولی چه کنم که امروز اسالم احتیاج به . این سن رساندید
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 وحـدت و همبسـتگی  . دارد و باید کسانی مثل من بروند و اسـالم را یـاري کننـد   
  .چه بیشتر مردم را از خداوند خواهانمهر

  
  )فالورجان 1342 -1361( کیانی اجگرديقدیرعلی شهید  
و وحـدت را بـین    امام عزیز را تا انقالب مهدي حفظ فرما و همبستگی! خدایا

  .بیشتر کنچه مسلمین هر
  

  )اصفهان 1343 -1361(کیوانداریان محمدحسین شهید  
کـه بـین ایـن اتحـاد و     ] را[ اتحاد مستضعفان را بیشتر فرمـا و کسـانی  ! خدایا

کننـد  همبستگی ملت مستضعف ما، در داخل نفاق و در خارج دشمنی ایجاد مـی 
 پیشـه ها زیر چتر امپریالیسم شرق و غرب، به خصوص آمریکاي جنایتکه هم آن

  .، از سر راه انقالب اسالمی بردار]هستند[
  

  )تهران 1344 -1360(گودرزي امیرمنصور شهید  
] را[ امیدوارم برادران دیگر این راهی: براي شما و آشنایان من ... !مادر و پدرم

که تمامی انبیا پیمـوده و آن را بـه آخـر رسـاندند، برونـد و ایـن راه را بـه پایـان         
چه بیشـتر  هر تبارك و تعالی جاودان بودن اسالم و همبستگیاز خداوند  .برسانند

  .شکن را خواستارممردم با امام امت، خمینی بت
  

  )تهران 1340 -1362(محین رضا یعلشهید  
به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر صـدامی و آزادي اسـرایمان از چنـگ    
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مان و به امید همبسـتگی و  ها و شفاي مجروحین و جانبازان انقالب اسالمیبعثی
یکپارچگی امت مسلمان جهـان علیـه کفـر جهـانی و بـه امیـد نـابودي اسـراییل         

  ».دار تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي، خمینی را نگه !خدایا !خدایا«. غاصب
  

  )مبارکه 1341 -1362(میرزایی ی لعبدالعشهید  
آخـرین لحظـات   در  اگر شـهادت در راه خـودت را نصـیبم کـردي،    ! پروردگارا

. منـد بگـردان مـرا    بهـره  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (عمرم از دیدن امام مهـدي 
گـري را در بـین مسـلمین     همبستگی، همکـاري و جهـاد   روح وحدت،! پروردگارا

. در میان رهبران کفر و لشکریانشـان، حیرانـی را برقـرار بگـردان    ! پروردگارا. بیفزا
نفـس و شـناخت احکـام و معـارف و اخـالق       ۀزکیما توفیق ت به آنان و !پروردگارا

بصـیرت و   به پدران و مادران شـهدا صـبر،  ! پروردگارا. ها عطا کناسالمی را به آن
  .آگاهی عنایت بفرما

  
  )آبادان 1340 -1361(یازع عبداالمیر شهید  

چـه بیشـتر   هر از خداوند تبارك و تعالی، جاودان بـودن اسـالم و همبسـتگی   
  .شکن را خواستارمخمینی بتمردم با امام امت، 

 


