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                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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. انسانی یاري نماید

تواند راهگشـاي بسـیاري از مسـائل    ها در عصر حاضر میمتعدد نهفته در بطن آن
  . اجتماعی و سیاسی شود
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پرداخت به آثار شهدا، مخاطبان عام و خاص با سـالئق و نیازهـاي    این شیوه
نمایـد  کري و فرهنگی و غناي مفاهیم انسانی مدد میدر راه اعتالي ف 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 
تحکیم اتحاد و وحدت ملـی   راستاي دعوت مردم به حفظ انسجام و همبستگی و

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

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

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

از ایـن   هفـتم که در تـدوین دفتـر    و ملیحه وفا مقدمزهرا حیدرزاده  میرزایان فر،
  .اند؛ قدردانی نماییممجموعه کوشیده

  
  نشر شاهد

  1390 شهریور
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                                                                     پیشگفتار    
  

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

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

کـه   از آنجـا  . روزمرة زندگی، دین خود را نسبت به این عشـاق پاکبـاز ادا نمـاییم   
هاي شهدا حاوي مطالـب ارزشـمندي از مسـائل اعتقـادي، اجتمـاعی،       نامه وصیت
دارد این اسـناد تـاریخی از نظـر موضـوعات     باشد، ضرورت  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       »دفترهفتم«دت ــــوح
 

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

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

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

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

  .ي تحقیقی فراهم گرددکارها
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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
بر اساس نیاز روز و اهمیـت موضـوع،    بندي موضوعاتي کار با اولویتدر ادامه

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

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

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

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

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

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

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

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

عنوان کرده و در صورت مشاهده خطاي فاحش دستوري [] آن را در داخل قالب 
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ها را در متن آورده و در پـاورقی بـه صـورت    و یا اغالط امالیی، صورت صحیح آن
  .کنندناصحیح آن اشاره می
و آحادیث وارد شده در متن پس از اطمینان از صحت مـتن   در خصوص آیات

آیه و یا حدیث، در پاورقی به آدرس آن اشاره کرده و در صورت وجـود لغـزش در   
نقل آیه و حدیث توسط نویسنده اصلی، متن صحیح آیه و حدیث نیـز در پـاورقی   

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

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

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

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

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

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

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

  
  واحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگران
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  سار والیت فقیه اتحاد در سایه: فصل اول   
  

  )شوشتر 1345 – 1361( آقاییرحم  اهللاشهید  
 من به شما این است که در راه خدا جهاد کنید و دین خدا را به پا نگه ۀتوصی

بـرزمیم   ،پس باید بجنگیم. مظلومین ةچون این دین خداست، یاري دهند ؛دارید
بـراي  . دارهـا و چپـاولگران هسـتند    با دشمنان خدا که همان منـافقین و سـرمایه  

باشـیم و اتکـا بـه خـدا     با هم یک رهبر واحدي داشته . جنگ اتحاد داشته باشیم
  . اهللا شاء  ان ،کنیم تا در نبرد پیروز شویم

  
  )اردبیل 1350 – 1365(پور  ابراهیمرضا  شهید 

وقت از نماز جماعت و دعاي کمیل و نمـاز   پشتیبان والیت فقیه باشید و هیچ
  .جمعه غفلت نکنید تا اتحادتان را حفظ کنید و گوش به فرمان رهبر باشید
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  )تبریز 1338 – 1360(ابراهیمی شهید ابراهیم  
دهـم بـه خـون     قسم مـی  ،پشت جبهه هستند که در ]را[ برادران و خواهرانی

اتحـاد را حفـظ    سرخ شهداي اسالم که دست از دامن پربرکت امـام بـر ندارنـد و   
   .نمایند
  

  )اصفهان 1344 – 1362(ابوالحسنی حسین  شهید 
ست که شما ملت شهیدپرور گـوش بـه فـرامین رهبـر     ا فقط خواهش من این

   .دن گردآکبیر انقالب بدهید تا تفرقه از میان شما رخت بربندد و اتحاد جایگزین 
  

  )آباد نجف 1344 – 1362(ابوترابی محمود  شهید 
در هـر  . پیرو والیت فقیه باشید و دستورات او را عمل کنیـد ...  !اي ملّت عزیز

  .حاد خود را به تمامی کشورهاي شرق و غرب ثابت کنیداتاي همبستگی و  برنامه
   

  )یزد 1341 – 1362(استبرقی حمید  شهید 
دست از امام و روحانیت متعهد و علماي اسالم برنداریـد کـه    !امت شهیدپرور

 باشد و در پشـت سـر   من و خداجو میؤهاي م ناسعادت شما در پیروي از این انس
دشـمن   1*اتحاد و اتفاق خود را حفظ و محکم کنید که تفرقه یگانه سالح  ،رهبر
پوالدین شـما   ةبرابر اراد ها در هاي ابرقدرت ترین سالح ترین و پیچیده مدرن .است

 .انـد  ثابـت کـرده   هاي نبرد عمالً نامید اثر است و این را فرزندان مجاهدتان در بی
گـر   ات شیطانی خناسان وسوسهئا القافقط سالح تفرقه و ایجاد اختالف است که ب

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -١
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 را را منحـرف و قـدرت مـا    تواند صفوف متشکل ما را پراکنده سازند و جمع ما می
واعتصـموا  «گوشتان باشد کـه   ةویزآن آقر ۀشریف ۀیآپس همیشه این . سازد نابود

  1.»تفرقوا ال و اهللا جمیعاً بحبل
  

  )فارس 1342 – 1366(اسالمی اهللا  حبیب شهید 
اطاعـت امـر رهبـر را از اهـم      !شـنوید  اي کسانی که وصیت مـرا مـی   !عزیزانم

هاي حضرت امام بـر اتحـاد و انسـجام خـود      رهبري ۀوظایف خود بدانید و در سای
 و باالتر ایـن  2ردهیچ قدرتی یاراي مقابله با شما را ندا ،اتحاد ۀبیفزایید که در سای

  .که خداوند با جماعت است
  

  )جهرم 1345 – 1364(اکبري میثم  شهید 
 و هـیچ  3خواهم که سـنگر مسـجد را حفـظ کننـد     می امت شهیدپرور ایراناز 

] را[برندارند و اتحادشان  ،امام خمینی ،ها س آنأوقت دست از والیت فقیه و در ر
  . حفظ کنند

  
  )سپیدان 1342 – 1361(امامی سیاوش  شهید 

پیام من به برادران و خواهران و ملت شهیدپرور و غیور ایران این است کـه در  
مریکـایی بـیش از ایـن بـه     آگاهی خود نگذارید که ایـن منافقـان   آپشت جبهه با 

                                                             
  103آیه  سوره آل عمران؛ -١
 نداشته: در اصل وصیت -٢

 دیکن :تیوص اصل در -٣
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هوشیار باشید و از امام خود حفاظت و پشتیبانی کنیـد   ؛جنایات خود ادامه دهند
 .جـان بپذیریـد و اطاعـت کنیـد     و و اوامر والیت فقیه را که اوامر اهللا اسـت از دل 

هنـین شـما   آصف  نتوانند در] منافقین[تر کنید تا اتحاد خود را روز به روز محکم
  .رخنه کنند

  
  )کرج 1336 – 1365(امیدي محسن  شهید 

یکپــارچگی و  ]و[ بــا حفــظ وحــدت و اتحــاد! اهللا  بــرادران و خــواهران حــزب
یعنـی ظهـور    ،تا پیروزي نهایی حق بر باطل ،در پشت سر امام عزیزمان] حرکت[

؛ داریـد  نگـه  هـاي جهـاد را گـرم     جبهـه  ،)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(آقا امام زمان
مقـدس بسـتگی    ةکه نجات و رستگاري ما در دنیا و آخرت بـه ایـن مبـارز    ]چرا[

  .دارد
  

  )شهر زرین 1342 – 1365(امیري شنبه  شهید 
اعتبـار پیـدا    برو وآ چرا که هرچه عزت و ؛امام امت را بدانید ،قدر رهبر انقالب

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (ایم، همه از پرتو عنایات خاصـی اسـت کـه امـام زمـان      کرده
میـزان   امام را الگـو و  کالم امام دور نشوید و گاه از خط و پس هیچ .دارند )الشریف

گی خود را حفظ نمـوده  یکپارچ یکدیگر داده، وحدت وه دست اتحاد ب. قرار دهید
دست ه تا بهانه ب 1اییدها پرهیز نم بازي خط ها و گرایی ها وگروه از دودستگی جداً و

ضـربه بـه     خـداي نکـرده   دشمن نیفتد که توان نفوذ در بین شما را پیدا کـرده و 
 بدانیـد کـه منافقـان همیشـه و    . مقام رهبري والیت فقیه بزننـد  انقالب اسالمی و
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حضور دارند  شوند و حتی لباس مقدس روحانی ظاهر می ،باسیدر هر ل همه جا و
ندانسـته   گـاه باشـید و  آپـس   ؛طرف خود جلب نماینده در کمینند که شما را ب و

  . رو هر کسی نباشید دنباله
  

  )اصفهان 1349 – 1366(صفري  بابا رضا محمد شهید 
اطاعت کنید پیرو خط رهبر باشید و از دستورات والیت فقیه ! پرور امت شهید

تـر کنیـد و    اتحاد بین خود و انقـالب را محکـم  . مال نگردد تا خون شهداي ما پاي
نماز جمعه را فراموش نکنید و به دعاهاي مستحب کمیل و غیره اهمیـت فـراوان   

  .دهید
  

  )نیشابور 1335 – 1363(باري عبدالحسین  شهید 
سـالم را تنهـا   خواهم کـه بـا اتحـاد خـود امـام و ا      از ملت شهیدپرور ایران می

گاه و بیداردل ایران و جهـان اسـالم را   آنگذارند و این نعمت بزرگ خداوند، رهبر 
  . یاري کنند

  
  )دزفول 1341 – 1363(زاده چغاسبزي  باغبانابراهیم  شهید 

کـنم   ندارم به شما توصـیه مـی   1يحقیر که جز بندگی خدا افتخار دیگر ةبند
اگر در این کشتی اتحـاد نباشـد و    ؛او ناخداي کشتی اسالم است .پیرو امام باشید

اگر خداي ناکرده نافرمانی و عهدشکنی شود و اگر مردم، این مردمی که در سـال  
کـار خـود قـرار ندهنـد      ۀبا خروش خود امام را یاري نمودند، اتحاد را سرلوح 57
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   .خداي ناکرده این کشتی به ساحل پیروزي و نجات نخواهد رسید
  

  )تبریز 1327 – 1365(بخشی الواري محمود  شهید 
امـام   ،بـا پیـروي از والیـت فقیـه و رهبـر کبیـر انقـالب       ! هیلال  ت حزباي ام

 ۀیک مسئل هیچ وجه سربه . حاد و وحدت با همدیگر مهربان باشیداتخمینی و با 
سعی کنید در مقابل دشمنان اسـالم وحـدت و یکپـارچگی    . جزئی اختالف نکنید

   . نشان دهید و صورت دشمنان انقالب اسالمی را به خاك بمالید
  

  )شهر خمینی 1341 – 1362(بدیحی اصغر  شهید 
شـهیدپرور اتحـاد خـود را حفـظ      مـا ملـت غیـور و   ] بینید می[طور که  همان

 ؛نگذارید منافقین در بین ما رخنـه کننـد   ؛هستیم ایم و در خط والیت فقیه کرده
دوم انقـالب   ،کـه خـط اسـالم اسـت    ، کنـد  که اول خط امام را تضعیف می] چرا[

  1.دهد اسالمی را شکست می
  

  )سبزوار 1348 – 1367( پرتانیانالرضا  موسی شهید 
 ؛فراموش نکنیـد و از او و راه او دسـت برنداریـد   ] را... [ به هیچ وجه امام عزیز

روز شکسـت شـما حتمـی     که اگر خداي ناکرده از او و راه او دسـت برداریـد، آن  
همچنین وحدت و اتحاد خود را از دست ندهید کـه اسـالم و آئـین و    . خواهد بود

  .دهید مان را از دست می مملکت
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  )شهر خمینی 1345 – 1364(فروشانی   پیمانی رضا محمد شهید 
 ۀپــیش امــام را یــاري کنیــد و آیــبــیش از ! پــرور اي ملــت قهرمــان و شــهید

طـور کـه    که همان ؛عمل بپوشانید ۀرا جام 1»تفرقواو ال بحبل اهللا جمیعاً اواعتصمو«
ترسـد و تـن بـه     دشمن از وحدت و اتحاد شـما مـی   ،اند امام عزیز بارها تذکر داده

خداي ناکرده ندهید و جنگ را تا رفع فتنـه ادامـه دهیـد و نگذاریـد خـون       ،ذلت
  .مال شود شهداء پاي

  
  )شوشتر 1348 – 1362(جعفري اردشیر  شهید 

خواهم که به حرف امام کـه همـان وحـدت و اتحـاد اسـت گـوش        از مردم می
  .اهللا شاء  بدهند تا پیروز بشویم ان

   
  )گلپایگان 1346 – 1362( جمالی ابوالفضل شهید 

با هم باشـید و   !دارید مبادا دست از خط حزب اهللا که همان خط امام است بر
  !اتحادتان از بین نرود که دشمنان در انتظار تفرقه هستند و بس

  
  )قائن 1343 – 1361( حبیبی ابراهیم شهید 

ــی ا ــه تقاضــا م ــارز و    ز شــما عاجزان ــت مب ــام و روحانی ــنم کــه اســالم و ام ک
 ةمـاد آصـفتان را نخوریـد و همیشـه     ناپذیر را تنها نگذارید و گول شیطان خستگی

صحنه را ترك نکنید و بـر شـما بـاد اتحـاد و وحـدت       ؛شهادت باشید که هستید
  .کلمه در تمام امور
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  )اصفهان 1346 – 1365(پور  حسنسعید  شهید 
خواهم کـه نگذاریـد خـون شـهدایمان      از شما می !خواهران و برادران مسلمان

مـو   بـه  مو مال گردد و از امام عزیزمان اطاعت کنید و اوامرش را در هر زمینه پاي
وجـودش   ةذر  امـام عزیزمـان کـه ذره    ]از[ عمرتـان  ۀخرین لحظآاجراء کنید و تا 

پیـروي و حمایـت کنیـد و بـا وحـدت خـود        ،تپـد  براي اسالم و مستضعفین مـی 
دهـان   باشد که اتحادتان مشت محکمی بر .منافقین و ضدانقالبیون را نابود سازید

  .استعمارگران و منافقین و ضدانقالبیون باشد
  

  )آذرشهر 1344 – 1363( زاده حمداهللا اسماعیل شهید 
خـواهم کـه مطیـع امـر والیـت       همیشه در صحنه می از شما امت حزب اهللا و

 خـدا اطاعـت کـرده اسـت و     که هرکس از امام اطاعـت کنـد از   چون .فقیه باشید
شـماها   از. اسـالم مخالفـت کـرده اسـت     مخالفـت کنـد بـا خـدا و    ] با او[هرکس 

ایـن   متدین باشـید و  متعهد و پشتیبان سرسخت روحانیت مبارز وخواهم که  می
ها ایـن را بفهمـانیم    ابرقدرت ]به[ نستیم با یاري خداوند متعالرا بدانید که ما توا

خونمـان از   ةخـرین قطـر  آتا  جنگ هراسی نداریم و از که ما مرد جنگ هستیم و
هـاي   ابرقـدرت نخـواهیم گذاشـت کـه ایـن      ن دفـاع خـواهیم کـرد و   آقر اسالم و

 :امام کـه فرمودنـد   ةفرموده ب .اي به انقالب اسالمی ما وارد کنند استعمارگر لطمه
 اتحـاد و  امیـدوارم کـه بـا وحـدت بیشـتر و      »تواند بکند مریکا هیچ غلطی نمیآ«

  . ها را به خاك بمالیم این ابرقدرت ةهمبستگی بتوانیم پوز
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  )همدان 1347 – 1367( جو خاقان تقی شهید 
شوم استکبار است و حضور خـود   ۀاین نقش .گاه از روحانیت جدا مباشید هیچ

راسـته  آخود را بـه اخـالق نیکـو و حسـنه      .1یدکنرا در صحنه همراه با روحانیت 
که ایـن دسـت    ]چرا[ ؛امام عزیز باشید ،همیشه گوش به فرمان رهبر الهی .سازید
مـده و  آستین رهبر کبیر انقـالب  آاست که از  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(هللابقیه ا

چنین کنید  اگر این .کند اسالم را حیاتی تازه بخشیده و امت اسالم را رهبري می
  .شود در اتحاد شما هیچ خللی وارد نمی

  
  )فریدن 1336 – 1361(خسروي موسی  شهید 

ملت غیور و مسلمان ایران از خـون پـاك   ] که[ این را بدانید !]اي مستکبرین[
آري؛ ملتی که با اتحاد و اتفاق زیر لواي قرآن و . پاسداري خواهند کرد ...شهیدان 

، امـام توانسـتند انقالبـی بـه ایـن عظمـت را بـه وجـود بیاورنـد          ۀرهبریت قاطعان
  . هاي دشمنان اسالم را نقش بر آب کنند تمام توطئه ]توانند می[

  
  )گرمسار 1345 – 1364(الدین  خیرعبدالرضا  شهید 

بـه ایـن    3وو دعاي کمیل و نماز جمعه یادتـان نـرود    2اشیدفقیه بپیرو والیت 
انـد اگـر    فرمـوده  ]کـه [ توجه داشته باشـید  )لیه السالمع(سخن موالي متقیان علی

 .منـافق اسـت   ،بـه نمـاز جمعـه نـرود     ،بدون عـذر  ،کسی سه جمعه پشت سر هم
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یک قدم از امام جلـوتر   .... ولین متعهد باشیدئهمیشه دعاگوي امام خمینی و مس
 .نگذارید و یک قدم هم عقب نگذارید که در هر دو صـورت هـالك خواهیـد شـد    

توجـه داشـته باشـید و بـه      اتحاد بین هم را حفظ کنید و به سخنان امـام کـامالًً  
   .سخنانش عمل کنید

  
  )شوشتر 1339 – 1361(داروییان منصور  شهید 

گونه تکّبر فکـري و عملـی،    1ربدون ه ،اد و همبستگیاتحبیاییم با  ... !برادران
 ،امـام و والیـت   ]یعنـی [، همه با هم مانند پروانه به دور این شمع همیشه روشـن 

  .جدایی ما همانا عدم و نابودي ماست 3،یمکه اگر جدا شد 2گردیم؛ب
  

  )ممسنی 1351 – 1365( دهقانکیامرث  شهید 
 امـت  ایـن  بـدون  روحانیـت  ایـن  و نـدارد  پیشروي روحانیت بدون انقالب این

 امیـد  کـه ، را محـرومین  انقـالب  ایـن  و شـوید  متحـد  هم با پس ؛دنندار 4رويره
 امـام  موالنـا ، شا اصـلی  صـاحب  دسـت  به سالم و صحیح، است جهان مستضعفان

 تنهـا  اسـالم  بـا  عزیـز  ملـت  شما اتحاد و بسپارید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
  .باشد می عزیزمان امام این نداي به گفتن لبیک
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  )تبریز 1346 – 1365(لی  دوه محمد شهید 
تا زمانی کـه بـه    1وچراغ راه است  ۀوالیت فقیه براي مردم به منزل !مت مبارزا

از ولی زمـان   ]پس. [شود العبور آسان می پردازد گذر از معابر صعب نور افشانی می
 ؛پیروي کنیـد  ،هستند )الشریف  تعالی فرجه  اهللا  جلع(ب امام زمانئکه به حق نا ،خود

اتحـاد و انسـجام خـود را در    . در غیر این صورت شکست در پیش روي شماسـت 
ناپذیر که هیچ یـک   مانند سدي است نفوذ] امت متحد[ ؛رهبري حفظ کنید ۀسای

 ،تفرقـه و جـدایی   ]صـورت [ ولـی در  .ها قادر به از هم پاشیدن آن نیست از سالح
  .  احتمال انجام هر کاري از سوي دشمن بعید نیست

  
  )سبزوار 1339 – 1365(رباط جزي  ولی اهللا شهید 

امـروز اخـتالف از   « 3:فرماینـد  می 2کنیم، وقتی که به فرمایشات امام توجه می
دیگـر اختالفـات را کنـار    . »ایـن زبـان، زبـان شـیطان اسـت      ،زبان هر کس باشد

بـه نـداي امـام    ...  نه با دشـمن انقـالب   ،حزب اهللا اتحاد داشته باشید 4با ؛بگذارید
مردم هم به شما نگـاه   ،وقتی شما این حرکت عظیم را انجام دهید .لبیک بگویید

اي حـق علیـه باطـل    هـ  هم کمک خوبی بـه جبهـه  . پیوندند کنند و به شما می می
شـود و   زیـاد مـی   ها اید و هم اتحاد خودتان منسجم و هم جمع حزب اللهی نموده
رونـد و بـا ایـن     مقابل وحدت شـما از بـین مـی    1داخلی خودتان هم در 5اندشمن

                                                             
  که: در اصل وصیت -1
 یکنیم :تیوص اصل در -2
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  .کنید حفظ می ]را[ وطن خودتان ]و[ حرکت، اسالم و قرآن
  

  )اصفهان 1344 – 1360(طالخونچه ربیع مهدي  شهید 
که سخنان امام را مو به مو اجرا کنید و مواظـب باشـید کـه     خواهم از شما می

امام را از شـما   اگر روحانیت را از شما جدا کردند، را از شما جدا نکنند؛ روحانیت
پس هرچه بیشتر اتحاد خودتان را با روحانیت محکم کنید و مشت . کنند جدا می

  .اندازان بزنید  محکمی بر دهان تفرقه
  

  )تبریز 1339 – 1361(رحیمی مجید  شهید 
مرگ بر صدام و مـرگ   و مریکاآو شعار مرگ بر  2دیبعد از من راه مرا ادامه ده
منافقان و مشرکان بـه هـدف خـود     4دیو نگذار 3دیبر اسرائیل را در عمل پیاده کن

ـ    5ایـن  ؛دست یابنـد  ،که نابودي اسالم و مسلمین است  6رايمنافقـان خطرشـان ب
کـن شـوند و    ها بایستی ریشـه  این .مریکا و اسرائیل و صدام بیشتر استآاسالم از 

چرا که پروردگار متعال در قـرآن   !شوند مگر با اتحاد مسلمین کن نمی ها ریشه این
ـ « ؛7»و ال تفرقوا وا بحبل اهللا جمیعاًمواعتص« :فرماید می ریسـمان الهـی    هو همگی ب
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 کنند: در اصل وصیت -3

 نگذارند: در اصل وصیت -4

 که این : در اصل وصیت -5

 به: در اصل وصیت -6

 103آیه  سوره آل عمران؛ -7
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تنها آرزوي من متحد شدن بـرادران دیـن و    !آري. »چنگ بزنید و پراکنده نشوید
شود جز بـا توجـه    مستضعف در برابر دشمنان اسالم است و این اتحاد حاصل نمی

پـس   !به سخنان گهربار رهبر کبیر انقالب و بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی ایـران    
  .اجرا درآورد ۀبه مرحل امام را کامالً ۀگون بایستی فرامین پیامبر

  
 )زنجان 1340 – 1369(رسولی شهید جواد  

ولـی   د،رون شهداء رفتند و روز به روز از کنار شما می ]که[ توجه داشته باشید
داي طوري نباشـید کـه فـر   . کنند و انسانی شما را دو چندان می ولیت شرعیئمس

 و) لیه السالمع(و حضرت علی) لی اهللا علیه و آله و سلمص(قیامت در پیشگاه پیامبر اکرم
ن روز پشـیمانی سـودي نخواهـد    آ. شرمنده باشـید  )لیه السالمع(الحسینعبداهللا ابا

بـه رهبـري امـام     ]و[ پرچم توحیـد  زیر لواي ،بیایید با اتحاد و یکپارچگی. داشت
 هـاي جـور و   امت بزرگوار همچون سیلی خروشان و بنیان کـن، اسـاس حکومـت   

در روي زمـین   ستم را از بیخ و بن برکنید و این جنگ تحمیلی را تا نابودي فتنه
خارجی، انقالب عزیـز و گرانبهـاي اسـالمی     ادامه دهید و نگذارید اجانب داخلی و

 ن انقالب را بدانید که شـیرینی أعظیم الشببرند و قدر این رهبر ] از بین[ایران را 
  .وجود رهبرمان است ]به[زندگی ما 

  
  )اصفهان 1344 – 1362(رضایی ماجد  شهید 

ایـن ملـت منـت نهـاده و نـوري از خـودش را بـر        اکنون که خداوند منان بـر  
ماسـت کـه بـه خـوبی و بـه نحـو احسـن و بـا          ۀروشنایی راه ما قرار داده، وظیفـ 

و پاسدار حرمت خـون  ] کنیم[رهبرمان از انقالب حفاظت  ۀهاي پیامبرگون رهبري



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       32

 

ـ  ،تمـام ابرجنایتکـاران   ةشهیدان باشیم و با اتحاد و یکپارچگی خود پـوز  الخص اب
  . شیطان بزرگ را به زمین بمالیم

  
  )دهدشت 1338 – 1361(زندباف ارزین  شهید 

 1بازمان پیرو خط والیت فقیه باشید و از دستورات رهبر خود  شما باید در هر
این سـنگرها   ،جان و دل اطاعت نمایید و مساجد که به قول امام امت سنگر است

دشمن فرصت پیدا خواهد کرد و در بین صورت  زیرا در غیر این ؛را خالی نگذارید
پاشد و بناي کینه و  کند و اتحاد شما را از هم می شما و صفوف شما نفوذ پیدا می

  . وردآ وجود میه دشمنی را در بین شما ب
  

  )شاهرود 1344 – 1363(سعیدي حسین  شهید 
چـرا کـه او    ؛از او پیروي کنید و راه او بپیماییـد  .همگام با امام باشید !برادران

در ایـن راه همیشـه    .خواهـد  پیرو راه حسین است و او از ما وحـدت و اتحـاد مـی   
مقاوم و استوار باشید و پیرو راه شهیدان باشید و متحد باشید و نگذارید بیگانگان 

  .ها شما را سرکوب کنند و ابرقدرت
  

  )دزفول 1343 – 1366(سفیدزاده عبدالکریم  شهید 
 ،بـراي رسـیدن بـه پیـروزي     .تفرقه و جدایی بپرهیزیددر خط امام باشید و از 

بـر   ،چه تجاوز استکامل بر علیه هر هم دست به دست هم داده و با اتحاد با  همه
 .مبـارزه کنیـد   ،کس که بخواهد از اجراي قوانین اسالمی جلـوگیري کنـد  علیه هر

                                                             
 با: در اصل وصیت -1
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 گوش به فرمان فرامین امـام باشـید و در برابـر دشـمنان از روحانیـت پشـتیبانی      
  .کنید
  

  )شهر زرین 1338 – 1366( ریزي سلیمیانابراهیم  شهید 
ما حاضریم براي بیـداري شـما و بـراي     !اي خفتگان تاریخ! اي مسلمین جهان

پـس بیاییـد و دسـت اتحـاد و      .ه سربلند باشیم جان ناقابل خود را فدا کنیمکاین
دوري  ،اسـت هـاي شـیطان    که از وسوسه ،هم بدهید و از تفرقه و نفاقه برادري ب

و رهبـري   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ن و امام زمانآکنید و با تمسک به خدا و قر
غاز کنید و فقط آخود را بر علیه استعمارگران  ةامام خمینی مبارز ،قدر زعیم عالی

  .تکیه به خدا و رهبران الهی بکنید
  

  )کرج 1343 – 1361(شجاعی سیدتقی  شهید 
پشتیبان والیت فقیه  .و اتحاد و یگانگی داشته باشیدبا همدیگر مهربان باشید 

  .در خط امام قرار بگیرید ]و[ باشید
  

  )گچساران 1347 – 1364(شریفی تیمور  شهید 
به مسلمین و شیعیان فداکار و شهیدپرور ایران دارم ایـن اسـت    1اي که توصیه

لی اهللا علیـه و  ص(اهللا  رسول هوفاداري خودتان را ب] و[کنون پیوند که تا که همچنان
و الحق کـه امـت واقعـی     - 2دیا او با اخالص تمام نشان داده تو اهل بی )آله و سلم

                                                             
 اي را که  توصیه: در اصل وصیت -١

 اند داده: در اصل وصیت -٢
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تـابع و پشـت سـر     ]نیـز [ خـر آتا دم   -شمایید )لی اهللا علیه و آله و سلمص(اهللا  رسول
ء امـ لحضـرت امـام خمینـی و ع    ،)ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(امام مهدي ةنمایند

از تفرقه که خواسـت کفـار و منـافقین و موجـب شکسـت       شدیداًمتعهد باشید و 
بیزاري جویید و اتحاد و برادریتان را با عموم مسـلمین جهـان اعـالم     ،اسالم است

  .نموده و در مقابل دشمنان اسالم و انسانیت ید واحده بشویید
  

  )اصفهان 1340 – 1361(دستجردي شمس مصطفی  شهید 
به ] و[ امام خمینی را دعا کنید. را حفظ کنیداتحاد خود ! اي مردم شهیدپرور

  .سخنان ایشان توجه داشته باشید
  

  )همدان 1340 – 1363(  شیرزادي جاویدمحمد  شهید 
توانـد کمینگـاه    دشمن کمین کرده و تنهـا رهبـري امـام مـی    ...  !برادران عزیز
 1انقـالب مخالفان سـعی در تضـعیف ایـن    . و در هم بکوبد] کند[دشمن را کشف 

تنها راه مقابله با کفـر و امپریالیسـم غـرب و     !هوشیارانه عمل کنید] پس[ 2.ندرا د
و اسالم بـدون روحانیـت    3سوسیال امپریالیسم شرق فقط اتحاد با روحانیت است

  . مانند کشور بدون طبیب است
   

                                                             
 عزیزان: در اصل وصیت -١

 اند کرده: در اصل وصیت -٢

 میسر است: در اصل وصیت -٣
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  )تهران 1344 – 1363(عقیقی هاشم  شهید 
ایـن دولـت مکتبـی و جمهـوري      ]کـه [ بدانیـد  !خواهران و برادران هم ایمانم

توحیـد کوشـش    ۀپـس بـراي اسـتقرار کامـل کلمـ      ؛رحمت خداست ۀاسالمی مای
 نداي خدا را در تمامی جهان فریـاد کنیـد و همیشـه و بـا تمـام تـوان در      . نمایید

کـه او   ]چـرا [؛ به حرف امام گوش نمایید...  جمهوري اسالمی کار کنید] خدمت[
  .خواهد از ما اتحاد و وحدت را می

  
  )بهار 1348 – 1365(پور عقیلحیی شهید ی 

همیشـه   !مبادا امام را تنهـا بگذاریـد   !)لیه السالمع(اي یاران و عاشقان حسین
  .اتحاد را از دست ندهید ]و[ ... پیرو امام باشید

  
  )اصفهان 1346 – 1365( دهاقانی  علویان کمال سید شهید 

مـاده  آگونـه کـاري در راه رضـاي خـدا     خود را براي هر ... !پرور اي ملت شهید
به دنبال هیچ کسی و  ]و[ فقط و فقط در خط رهبر کبیر این انقالب باشید ؛کنید

 ء چون پیام تمـام خـون ایـن شـهدا     ؛اي نروید حزبی یا هیچ گروهی یا هیچ دسته
  .هم خط امام بودن است نآ ،اتحاد و پیرو یک خط

  
  )بم 1338 – 1361(محمدي  علی علی محمد شهید 

پیگیر خود و با تکیه به رهبري  ةگذشتگی و با مبارزملت ایران با ایثار و ازخود
اي زود، ضمن مبارزه بـا   امام و با اتحاد و همبستگی سرانجام در آینده ۀگون پیامبر

ظهـور و حکومـت    ۀزمینـ  ،اي و مبارزه بـا دشـمنان نـوع بشـر     گران حرفه استعمار
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را فراهم خواهند کرد و در این راه خداونـد هـم    )الشریفل اهللا تعالی فرجه عج(مهدي
  .همیشه یار و یاور آنان خواهد بود

  
  )مشهد 1344 – 1365(پور  علی نحس شهید 

تا یک بـار دیگـر دسـت اجنبـی و ایـادي       1دیبا اتحاد و حب امام عزیزم نگذار
بیفتد و از اي  نگذارید یک بار دیگر بر قلب امام خدشه ؛شیطان بر سر ما دراز شود

یاري کنید امام  .طلب قلب امام عزیز به درد بیاید اي سودجوي و فرصت نفاق عده
  .عزیز را تا شما را در درگاه کبریایی شفاعت کند

  
  )قم 1343 – 1361(غالمی محمد  شهید 

 2بـراي گـران شـرق و غـرب     حیلـه ۀ اکنون کـه همـ  ! خواهران و برادران عزیزم
ماسـت کـه بـا اتحـاد      ۀایـن وظیفـ   ،انـد  داده ]هـم [ به دست نابودي اسالم دست
یک موهبت  که واقعاً - امام خمینی 3انۀتحت رهبري آگاه] و[همیشگی خودمان 

ـ   و با رهبـري  به مقابله با دشمنان بپردازیم -الهی است  ]و[ او مـا  ۀهـاي خردمندان
  .یمدانقالبمان پیروز و از قید و بند اسارت آزاد ش

  
  )آباد نجف 1344 – 1364( بادآ فاضل نجفابوالقاسم  شهید 

پیامم به شما ملت این است که اتحاد و همبستگی را حفظ بکنیـد و نگذاریـد   

                                                             
 نگذارند: در اصل وصیت -١

 در پی: در اصل وصیت -٢

 آگاه: در اصل وصیت -٣
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ن کـریم  آکـه قـر   طوري همان .در داخل ما رخنه کنند 1انپراکن منافقین و شایعه
همگـی بـه ریسـمان الهـی     « ؛2»و ال تفرقـوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :فرماید می

کشان و یـاور   کشان و زحمت ستم 3]امید[این  ،و امام »نشویدچنگ زده و متفرق 
 و رهبـر کبیـر   )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(ب برحق صاحب الزمانئمستضعفان و نا

همیشه در صحنه را تنها نگذارید و پیـامش را لبیـک     به حق شما ملت بیدارِ ]و[
  .بگویید
  

  )نائین 1341 – 1363(زاده نایینی  فردوسیداوود  شهید 
خـواه در  ، خواهـد باشـد   کس در کجا کـه مـی  بدانید اگر حسین تنها باشد هر

نمـاز   5]واقعـی [زیرا که روح  ؛4استیزیدي  ،محراب و مسجد باشد و یا جاي دیگر
 ها باشد ولی حسین تنها باشد و یـاران او  این ۀکه اگر هم ؛باشد امامت می ،و غیره

گاه امـام را تنهـا نگذاریـد و بـا      بنابراین هیچ .همه بر باطلند ،نفر باشد 72 ]تنها[
   .اتحادي کامل در خط امام و پشتیبان والیت فقیه باشید

  
  )نقده 1340 – 1361(فروردین مهرداد  شهید 

] و[اد اتحـ او از مـا   6د؛خواهم که به حرف امام گوش نماییـ  از شما می! برادران

                                                             
  پراکنی شایعه: در اصل وصیت -١
 103 آل عمران؛ آیه سوره -٢

 ناخوانا: در اصل وصیت -٣

  هستند: در اصل وصیت -4
 ناخوانا: در اصل وصیت -5

  نماییم: اصل وصیتدر  -6
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  . خواهد وحدت می
  

  )رودبار 1343 – 1362(مرسلی   فالحعطاءاهللا  شهید 
مردم کوفه نیستیم که امـام حسـین    ما ؛مان امام خمینی را تنها نگذارید رهبر

همیشه در کارها اتحاد داشته باشید و نگذاریـد  . را در صحراي کربال تنها بگذاریم
   .مال شود که حق پاي

  
  )شیراز 1336 – 1360(فیروزبختیان  اسداهللا شهید 

 ایمـان  ،دشمنان و کفـار  1بر تنها رمز غلبه !شهیدپرور ایران رزمنده واي ملت 
ـ نا و )ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(اطاعت از خدا و امام زمان ]و[ حقش امـام  ب بـر ئ

] و[ وردن اتحاد و صـفوف مسـلمین  آوجود ه ب] و[حفظ وحدت کلمه  ]و[ خمینی
رامـش در پشـت جبهـه    آایجاد  ]و[ والیت فقیه] و[پشتیبانی از رزمندگان دولت 

  . اطاعت از امام و مبارزه با منافقین را فراموش نکنید]. است[
  

  )فسا 1343 – 1364( زاده  قاسمرضا غالم شهید 
که هنـوز پیـرو رهبـر     2دیو با اتحاد خود نشان ده] کنید[اتحاد خود را حفظ 

. دنگذاشـت را تنها  )لیه السالمع(که امام حسین 4دیو مانند مردم کوفه نباش 3دیهست
ن واقعه تکرار شود و با اتحاد خود اسالم را یاري کنید و بـراي یـاري   آنگذارید که 

                                                             
 بر غلبه: در اصل وصیت -1

 دهند: در اصل وصیت -2

 هستند: در اصل وصیت -3

 نباشند: در اصل وصیت -4
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  . کردن اسالم امام را تنها نگذارید
  

  )مشهد 1342 – 1362( نسب قاسمیعلی غالم شهید 
تمام هدف دشمن از بـین بـردن اتحـاد بـین       امام را تنها نگذارید که !برادرانم

  .امام و ملت است
  

  )امیدیه 1329 – 1363(قایدي محمد  شهید 
قدر این نعمت اسالم و حکومـت جمهـوري اسـالمی و    ! ... پرور شما امت شهید

ی زمـان و  الوثق  این عروه ،کبیر را بدانید و پیرو امام امت خمینی ،رهبري امام امت
مبادا کـه متفـرق    ...باشید و به این ریسمان الهی چنگ زنید  1الهی  المتین  حبل
  .اتحاد خود را حفظ کنید !شوید
  

  )بجنورد 1346 – 1362(قدیمی  اصغر علی شهید 
مسلمین را تنهـا نگذاریـد و هرگـز اتحـاد خـود را از       ةهرگز امام، نجات دهند

رویـد پایـدار    بر راهی که مـی  ؛هرگز فرامین اسالم را زیر پا نگذارید ؛دست ندهید
  .باشید و از هیچ چیز واهمه نداشته باشید که خدا پشتیبان شماست

  
  )بجنورد 1335 – 1365(قربانی  حسن شهید 
اتحـاد و یکپـارچگی    2بـا  ؛امام عزیـز اسـت   ،مهم ما اطاعت از ولی فقیه ۀوظیف

                                                             
 اللهی: در اصل وصیت -١

  که با : در اصل وصیت -٢
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اهللا تعـالی  ل عجـ (حضـرت مهـدي   1او ظهور ۀگون هاي خدا ناکامل و فرمانبري از فرم
  .خواهد رسید )فرجه الشریف

  
  )داراب 1348 – 1366( گلستانی امیر شهید 

دیگر اختالف و نفـاق در بـین شـما     !روحانیت و امام عزیزمان را تنها نگذارید
ایـن  ] بـه [خورد و  که خداي ناکرده ضربه به اسالم و جمهوري اسالمی می ؛نباشد

اخـتالف و نفـاق را نـابود کنیـد و وحـدت و       ۀایـن ریشـ   .زنـد  انقالب آسیب مـی 
بر دشـمنان داخلـی و خـارجی     که ]اهللا شاء  ان[؛ یکپارچگی و اتحاد داشته باشید

  . پیروز هستید
  

  )قم 1348 – 1365(محسنی مهدي  شهید 
لمه در سرتاسـر گیتـی بـه اهتـزاز     توحید را با وحدت ک ۀکلم! باك ت بیاي ام

افکنان و منافقان و دشمنان و مستکبران را بـه   تفرقه ةآورید و با اتحاد خود پوزدر
اشـد و بدانیـد   ب شما در اطاعت محض از امام امت مـی  ۀوحدت کلم ؛زمین بمالید

  . خواهد بود] شما[شما باعث انحطاط و سقوط شما و انقالب  ۀکه تفرق
  

  )کاشان 1343 – 1364(آقایی   محمدزادهتقی  محمد شهید 
هرگز دست از اتحاد و پیوستگی ! دوستان و ملت عزیز !خواهران !مادر !اي پدر
 .شناس این نعمت بزرگ الهی باشید امام امت برندارید و قدر خصوصاً ،با روحانیت

 ةاسـتفاد  ]او[ از وجود. باارزشی است ۀاین رهبري که االن در دست ماست سرمای
                                                             

 به ظهور : در اصل وصیت -١
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ماننـد   ]و[ بکنیـد  1اودر زمان حیـات   ،خواهید بکنید بسیار کنید و هر کار که می
اي بـه شـما    اتحاد را حفظ کنید تا دشـمنان نتواننـد صـدمه    .پرستان نباشید مرده
  .بزنند
  

  )رودسر 1343 – 1363(محمدیان الیاس  شهید 
تن از اطرافیـانش  پیـامبر و چنـد   ؛دین اسالم در آغاز ظهور خـود مظلـوم بـود   

بودن افراد مسلمان بـود و   2حدند با یک دنیا پر از کفر و شرك و احتیاج به متدبو
. محتاج به خـون دادن بـود   4اینکه بتواند مستحکم باشد 3ايبر] اسالم[همچنین 

اسـت و ایـن    )لی اهللا علیه و آله و سلمص(عصر ما نیز چنین است که دین محمد ]در[
جنایتکـار گرفتـه تـا ایـن      مریکا و شـوروي جهـانخوار و ابـر   آهمه کافر و مفسد از 

پس باید اتحـاد داشـت و بـا     .هاي ملحد مثل صدام و گروه 5وشگنوکران حلقه به 
یـد مگـر   آها زد و این اتحاد دیگر به دست نمی یک دست مشت به دهان همه این

همه پیرو والیت فقیه باشیم و همه رهرو راه امـام باشـیم و روحانیـت در    ] اینکه[
  .  خودمان دانیم يخط امام را دوست داشته باشیم و آنان را راهنما

  
  )کرج 1348 – 1365(نهاد  محمديحسین  شهید 

امت اسالمی کشورم و جهـان اسـالم ایـن     ]شما[ تنها وصیت و خواهش من از
                                                             

 آن: در اصل وصیت -١

 متجدد: در اصل وصیت -2

 بر: در اصل وصیت -3

 باشند: در اصل وصیت -4

 دوش: در اصل وصیت -5
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که با ایـن کارتـان قسـمتی از     ؛است که امام را تنها نگذارید و اتحاد داشته باشید
که رضـایت اهللا در   ،هاي ایشان به مقصد نهایی با راهنمایی. روید راه خداوند را می

  . دست خواهید یافت ،دو جهان است
  

  )قم 1347 – 1364(مختاري شهید اکبر  
همـان خـط و    چـرا کـه خـط او     ؛در خط امام حرکت کنیـد  !ملت غیور ایران

 !مبادا امام عزیزمان را تنهـا بگذاریـد   .است )السالم معلیه(مهئانبیاء و اة روش و سیر
او گذارید و کفار را نابود کنید و زمینه را بـراي ظهـور حضـرت     يقدم در جاي پا

منافقین به فکر این هسـتند کـه    .ماده نماییدآ )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(بقیه اهللا
ملت را از امام و خط امام دور سازند تا شاید بدین وسیله در صفوف منسجم امـت  

دشمن مبارزه کنید  ئۀاین توط گاهی کامل باآشما باید با  1؛دنحزب اهللا رخنه کن
  .و اتحاد خود را از دست ندهید

  
  )اهواز 1342 – 1362(مساح حسین  شهید 

خواهم که هیچ وقت امـام عزیزمـان را تنهـا نگذاریـد و بـا       از شما عاجزانه می
مشت محکمـی بـر دهـان     ،اتحاد خود بین روحانیت و در صحنه بودن کامل خود

آنان که اسالمشـان بـا روحانیـت مخـالف     ] با[ ،امام ۀجنایتکاران بزنید و به گفتابر
  . سعی کنید که اسالمتان از روحانیت جدا نباشد؛ است مخالفت کنید

   

                                                             
 کنند: در اصل وصیت -1
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  )جهرم 1344 – 1362(نژاد مصلّینادر  شهید 
که آنچه شما را از قیـدها و   ؛کنم به تقوا شما را سفارش می... ! امت شهیدپرور

در حفـظ و  . تقواسـت  ،رسـاند  هـدف مـی  کنـد و بـه    و هوس آزاد می يبندگی هو
. تقـوا حفـظ کنیـد    ۀوسـیل ه حراست از تقواي خود کوشش نمایید و خودتان را بـ 

و در پشت سر امام خمینی کبیر گام بردارید ] باشید[رهبري والیت فقیه  1مطیع
  .تان را چون گذشته حفظ کنید اد و همبستگیاتحو وحدت کلمه و 

  
  )گرمسار 1344 – 1364(قصابی  ملکخسرو  شهید 

چنگ زدن به ریسمان اتحاد و جدا نشدن از  ،سعادت 2هاتنها ر !امت حزب اهللا
   .دیشما باید همگامان حرکت راهیان کربال باش .رهبري است ۀمسئل
  

  )خوانسار 1340 – 1365( منصوري باقر شهید 
ایـن دسـتورات اسـالم را     ،بیایید تحت رهبري اماممان و با اتحاد و همبستگی

خون هزاران شهید اسـت بـه پـیش ببـریم و در حفـظ و حراسـت از آن        ةکه ثمر
  . امر رهبر باشیم] مطیع[تابع او و  ]و[ از خداوند یاري بطلبیم ]و[ بکوشیم

  
  )تهران 1340 – 1361(لیقی  راز  شعار موسیعادل  شهید 

که در هر کجا هستند شنایان این است آوصیت من به ملت غیور و دوستان و 
او را تنهـا   .او اسـتفاده کننـد   ۀگون با امام باشند و با یاد خدا از رهنمودهاي پیامبر

                                                             
  تقویت کنید: در اصل وصیت -1
 ره: در اصل وصیت -٢
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او از طرف خدا ناجی ملت مظلوم و مستضـعف   .نگذارند و از یاد خدا غافل نباشند
 1هـا  آنبـا   ]شـما [ کنند که با امامت و رهبري او مخالفت می هاییآن. جهان است

 .اند بفهمند که امام چگونه رهبري اسـت  هنوز نتوانسته ها آنچون . کنید مخالفت
گـاه   هیچ ،پس با دو بازوي نیرومند امام و امت که روحانیت و سپاه پاسداران است

دلسوز ملت هستند و جز خدمت به مردم نظري  ها واقعاً چون این .مخالفت نکنید
درد و مظلومیـت  . نـد ندارند و براي رسیدن به اهداف خود حاضـرند از جـان بگذر  

بعضـی کـوردالن   . خاسته از میان ملت محروم هسـتند کنند و بر ملت را درك می
کنند دست بـه مخالفـت و    هاي اتحاد را ببینند سعی می توانند این صحنه که نمی

بینید مـردم بـه    بتوانند بین اقشار مردم اختالف بیندازند، اما می 2بلکه ترور بزنند
بایستی به عذاب شدید خداوند مبتال  ها آن. شوند تر می اتحاد و همبستگی نزدیک

  .شوند
  

  )شهر خمینی 1339 – 1361(فورائی   مهرابی علی محمد شهید 
وحدت خودتان را با رهبر انقالب حفظ نمایید و امام امت را یاري نمایید و بـا  

  . کن کنید اتحاد خود دشمنان اسالم را ریشه
  

  )تهران 1338 – 1361(دوست  مهمان علی محمد شهید 
او تجسم راستین اسالم است و هم اوست کـه   !هرگز پشت امام را خالی نکنید

مبـادا   .باشـد  مـی  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ساز حکومت حضرت مهدي زمینه

                                                             
  او: در اصل وصیت -١
  که شاید: در اصل وصیت -2
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دارند  اي شما را از این راه باز خبر لحظه منافقین کوردل و ضدانقالبیون از خدا بی
محکم و استوار و به رحمت حق تعالی مطمئن  ؛اینک زمان، زمان امتحان است ...

 ]خـدا [ کـه  1باشـد باشید و بدانید که فرج و گشایش خداوند نزدیک است و دور ن
کرده با  هاي گره پس هوشیار باشید و با مشت .اش را بگشاید درهاي رحمت واسعه

امامـت امـام خمینـی     2ان را بصدا شوید و اتحادتا اهللا یکدل و یک  این امت رسول
  .محکم نمایید و منحرف نشوید

  
  )تهران 1333 – 1367(پور  میرخشوعیمهدي  شهید 

خواهم که امام عزیز را در صحنه تنها نگذارید و همیشـه   از شما ملت عزیز می
  .اد و همبستگی خود را حفظ کنیداتحبه فرمان او گوش دهید و 

  
  )خدابنده 1339 – 1362( میرزاییاورعلی شهید ی 

همیشه در پیروي خط امام و  4.دیاتحاد و اتکال به خدا را از دست نده 3رگزه
  6.باشیدرهبري آن مقام مرجعیت  5تابع

   

                                                             
 نخواهد بود: در اصل وصیت -١

 به: در اصل وصیت -٢

  همیشه: در اصل وصیت - 3
  ندهند: در اصل وصیت - 4
  به: در اصل وصیت - 5
 دیبنمااستفاده کامل را : تیوص اصل در -6
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 )اردستان 1343 – 1362( فرد کجورستاقی میرزایی قاسم شهید 
ن را الگـو  آخواهم که به رهنمودهاي امام امت گـوش فـرا دهیـد و     از شما می

دهنـدگان راه شـهیدان باشـید و اتحـاد و      اسالمی قرار دهید و ادامـه  ۀبراي جامع
در کارهایتــان اخــالص داشــته باشــید و هرگــز از  .وحــدت خــود را حفــظ کنیــد

  .باشید ها آنروحانیت جدا نشوید و پیرو 
  

  )تهران 1344 – 1362( کچومثقالی میرعابدینیسیدمحمد  شهید 
چـون   ؛روحانیت متعهد پشتیبانی کنیدامام را هرگز تنها نگذارید و همیشه از 

کنون اسـالم را  ترسد و روحانیت است که تا که می است 1]وحدت[دشمن فقط از 
اتحاد را حفظ کرده، نگذارید افراد اخاللگر در بـین شـما    ].است[ زنده نگاه داشته

  .تفرقه بیندازند و باعث جدایی بین شما و روحانیت شوند
  

  )کرج 1343 – 1365( ناطقی شهید ابراهیم 
شـکن   خمینی بـت  ،به نداي هل من ناصر ینصرنی حسین زمان !اي ملت عزیز

  .مالیدبهاي جهان را به خاك  ابرقدرت ةپوز ،و با اتحاد خویش گوییدپاسخ لبیک 
  

  )همدان 1345 – 1365(نجاري عقیل  شهید 
) لیـه السـالم  ع( علیبن رو راه سرخ موالیشان حسین خواهم که دنباله دوستانم می

هـا حـالل    و در سـختی  2ننـد اتحاد و همبسـتگی را در بـین خـود حفـظ ک     ،بوده

                                                             
  ناخوانا: وصیتدر اصل  - 1
  کرده: در اصل وصیت -2
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سخنان امام عزیزمان را از جـان و دل پذیرفتـه و بـه     ]و[ مشکالت یکدیگر باشند
   .ن عمل نمایندآ

  
  )ریز نی 1342 – 1365( نگهداري رضا غالم هیدش 

بنـابراین  . دهد اتحاد یگانه عاملی است که نیروهاي مخلص را به هم پیوند می
تحت فرماندهی امام خمینی وحدت کلمه و انسجام خود را بیش از پـیش حفـظ   

هـاي مـا از    ماندگی ها و عقب از هرگونه تفرقه بپرهیزید که تمام بدبختی ]و[ کنید
  . اختالف و عدم همبستگی است

  
  )قزوین 1344 – 1362(نوري حسین  شهید 

اتحاد و همبستگی خـود   1که ]کنم وصیت می[ اهللا را  شما مردم خوب و حزب
 ۀچـرا کـه یـک وظیفـ     ؛را حفظ کنید و به قوانین اسالم و قرآن خوب عمل کنیـد 

که اوست که مـا را از ایـن راه   ] چرا[ ؛طور از رهبر اطاعت کنید همین .الهی است
آلـه  لی اهللا علیه و ص(ماست که امر ایشان را که امر پیامبر دهد و بر بار نجات می ذلت

اطاعت کنیم و از تفرقه و جدایی دوري کنـیم و بـا همـدیگر بسـیار      ،است )و سلم
  . مهربان باشیم

  
  )بروجرد 1345 – 1362(مزیار  ور ادخداد شهید 

مبـادا خـون ایـن     !هزار شهید و معلـول دادیـم   70ما در حدود  ]که[ دانید می

                                                             
 تا: در اصل وصیت -١
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امام امت لبیـک بگوییـد و    1]نداي[با اتحاد و وحدت کلمه  !مال شود شهیدان پاي
ۀ ائمـ ] همـان دسـتور  [ ،چون دستور امـام  ؛دستورات امام را با جان و دل بپذیرید

  . اهللا پیروزي از آن ماست  شاء  ان .اطهار و خداست 
  

  )برخوارومیمه 1344 – 1365( یزدانی علی حسن شهید 
 خـود را اتحـاد   حفـظ کنیـد و   والیت فقیـه را  از امام پیروي کنید و !اي مردم

خاطر پیروي از والیـت  ه حال به ب زیرا پیروزي شما تا ؛تر کنیدبلکه محکم حفظ و
خواهم که حسین زمان  از شما می .اتحادهایمان به خدا که اصل است فقیه بوده و

او  بعـد بـر   دعوت کردنـد و  همچون اهل کوفه نباشید که امام را تنها نگذارید و را
واجـب اسـت کـه از او     )لیـه السـالم  ع(علی ۀشیعبر هر مسلمان  شمشیر کشیدند و

  .نه مسلمان که اگر نکند نه شیعه است و ؛پیروي کند
  

  )اسفراین 1342 – 1360(یعقوبی  اصغر علی شهید 
 را همبسـتگی خـود    و اتحـاد  و همیشه گوش به فرمان امام کبیرمـان باشـند  

  .حفظ کنید
  

  )شهرضا 1343 – 1362(یونسی  علی حیدر شهید 
اتحاد و همبستگی خود را پاره نکنید و همیشـه و همـه جـا    ! اسالمیاي امت 

اي  گونه توطئـه شید و هوشیار و بیدار و مواظب هرگوش به فرمان رهبر عزیزمان با
  . باشید

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

  
  )قم 1335 – 1365(قامیرحسینی آ سیدعباس شهید 

 ۀبه جهاد برخیزیـد و بـا تـالش و اتحـاد پشـتوان      ؛رسیدهروز امتحان الهی فرا 
   .پیروزید ،بکشید یااگر کشته شوید  ]که[ ان باشیدمانقالب اسالمی

 
  )درگز 1343 – 1364(گاه آ رضادامی شهید 

توانـد در مقابـل    کسی نمـی  ،با یکدیگر اتحاد و وحدت کلمه داشته باشیداگر 
جاي خالی بـراي دشـمن    1کنار همدیگرخواهم که در  لذا از شما می. شما بایستد

  .نگذارید که نفوذ کند
   

                                                             
 اجتماع در رده دیگر افراد: در اصل وصیت -1
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  )فردوس 1339 – 1361(زاده  ابراهیمرمضان  شهید 
امـا   ؛خواهند شما را از صراط مستقیم منحرف کنند غارتگران شرق و غرب می

هـا در   زیـرا ایـن   ؛گاه باشید و گوش به فرمان روحانیت اصیل و متعهـد آشما باید 
الم و بـراي رفـاه مستضـعفین    طول تاریخ به اثبات رساندند که همواره در خط اس

گاه باشید و از تفرقـه بپرهیزیـد و اتحـاد خـود را همچنـان      آپس . دارند میگام بر
ترسند و تا وقتـی اتحـاد داشـته باشـید      حفظ کنید که دشمنان از اتحاد شما می

   .رسیدسیبی به شما نخواهد آگونه  هیچ
  

  )اصفهان 1348 -1365(ابراهیمی رسول  شهید 
گونه که تـا بـه   همان 1؛دیکنم که امام را مثل مردم کوفه تنها نگذار توصیه می

کـنم کـه    و توصـیه مـی   ]ایـد  [حال وفادار به امام بودید و امـام را تنهـا نگذاشـته   
که تنها رمز پیروزي است و بـا ایـن سـالح بـود کـه بـر        3دیرا حفظ کن 2انتاتحاد

را بر خاك مذلت نشاندیم و اسـالم را در دنیـا    ها آندشمنان اسالم غالب شدیم و 
   .احیا کردیم

  
  )استهبان 1343 – 1363(ابراهیمی هوشمند  شهید 

پشـتیبان   -1:پیام من به شما ملت مسلمان و شهیدپرور ایران ایـن اسـت کـه   
تنهـا سـالح برنـده علیـه سـتمکاران،       -2. باشید و براي او دعا کنیـد والیت فقیه 

                                                             
 نگذراند: در اصل وصیت -1

 اتحادشان: در اصل وصیت -2

 کنند: در اصل وصیت -3
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پـس از تفرقـه بپرهیزیـد و بـه ریسـمان       .ایمان به اهللا و اتحاد شما مسلمین است
  .خون خود از اسالم حفاظت و پاسداري کنید ةالهی چنگ زنید و تا آخرین قطر

  
  )شهر خمینی 1348 – 1365(ابراهیمی نیا اکبر  شهید 

یـک مسـلمان واقعـی     احکـام اسـالم عمـل کنیـد و     باید به اسالم وشما  ۀهم
 یکارهای را انجام بدهید و ها آن ،امرکرده دستوراتی که اسالم گفته است و .بشوید
 ،اخـوت رفتارکنیـد   وي با همـدیگر بـا بـرادر    .انجام ندهید ،هی کرده استنرا که 

  .بماند انقالب پایدار اسالم واهللا این  شاء  ان اتحاد خود را محکم کنید تا وحدت و
  

  )تهران 1345 – 1364(ابرقویی  علی محمد شهید 
راه  ؛ضامن پیـروزي ماسـت   ،اتحاد شما در پرتو اسالم !پرور ایران مردم قهرمان

  .شهدا را دنبال کنید و زندگی را با هدفی صحیح ادامه دهید
  

  )تبریز 1339 – 1360(ابهري ایرانق حبیب  شهید 
در دست هم دهیم و متحد شویم که خدا اتحاد مسلمین را  همه بیاییم دست

یاري خدا و رسول او بر دشـمنان خـارجی و داخلـی چیـره     ه تا ب؛ دارد دوست می
خبـر   بی شویم و دین خود را نجات دهیم و کشور خود را از دست مزدوران از خدا

  .اهللا شاء  ان ،خارج کنیم
ن آچنانچـه خداونـد در قـر    .بایـد همـه متحـد شـویم     .امروز روز جنگ اسـت 

دست به ریسمان خدا بزنید «؛ 1»و ال تفرقوا و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :فرماید می
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نه اینکه متفرق شویم و گروه گروه شده و هر یک به یک طـرف  . »و متفرق نشوید
خمینـی   ،اهللا اکبر ،ال اله اال اهللا« :بلکه همه باید یک شعار وحدت بگوییم ؛بکشیم

  .»رهبر
  

  )ابرکوه 1347 – 1364(احمدزاده سیدحمید  شهید 
که در واقع یـاور امـام    ،همه حال یار و یاور امام امت امام را تنها نگذارید و در

تا که ] چرا[ 2د؛کنی را حفظ وحدت 1.دباشی ،است) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(عصر
دشـمن هـیچ    ،وجود داشته باشد  اتحاد و همبستگی در بین مسلمین] زمانی که[

خـود   ۀرا نیز زیـر سـلط   ها آنموقع نخواهد توانست بر مسلمین سلطه پیدا کند و 
  .بگیرد
  

  )بروجن 1342 – 1361( احمدي باصري علی  رجب شهید 
توجـه  ی بـه پیـروزي انقـالب شـکوهمند اسـالم      ییم وآاگر یک لحظه به خود 

   بینیم که چند علـت کلـی باعـث پیـروزي انقـالب شـده کـه         می ،بیشتري بکنیم
 اتحـاد و  ولوژي صـحیح و ئمتکـی بـودن بـه ایـد     رهبري صحیح و ها آنترین مهم

به هموطنان این است که بـراي تـداوم    ]من[ تنها سفارش. یکپارچگی مردم است
 ایـن سـه نعمـت را    نظر قرار داده وله را مدئن باید این سه مسآپیشبرد  انقالب و

ـ  از خدا بخواهند و باید طول عمر رهبر عزیز را: حفظ کنند  او دعـا کننـد و   3رايب

                                                             
  باشیم: در اصل وصیت -1
  کنیم: در اصل وصیت -2
 براي: در اصل وصیت -3
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اتحاد خود را نیز حفـظ   گاهی بیشتري نسبت به دین اسالم پیدا کنند وآ ایمان و
از بـرادران   .1دنـ برادر با هم زنـدگی کن  و متحد زیر پرچم پر افتخار اسالم کنند و

در راه خـدا از هـیچ    را بکننـد و  خـود سـعی   خود انتظار دارم در ایـن سـه مـورد   
  .کوششی دریغ نفرمایند

  
  )قم 1341 – 1364(باال  قلعه  احمديحسین  شهید 

البته من کسی نیستم که بـراي شـما    :یک وصیت هم بر امت شهیدپرور ایران
اطاعـت از رهبـري    2]کنم بـه  شما را سفارش می[فقط . مردم غیور چیزي بنویسم

سـالم اهللا  (ایـن فرزنـد زهـرا    ،)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمانب امام ئاین نا ،انقالب
دسـت از او   .)السالم علیه(عفان جهان و این فرزند امام حسیناین امید مستض ،)علیها

حفظ وحدت و اتحاد بکوشید که این اطاعت از رهبري و وحدت  3ايبرندارید و بر
و «گویـد   ن کـه مـی  آقـر  ۀیآطبق  .بین مردم ضامن تداوم و گسترش انقالب است

ایـن نمـاز    ،نمـاز جمعـه   5و ] متحد شـوید [ 4»و ال تفرقوا اًاعتصموا بحبل اهللا جمیع
  .دشمن شکن را ترك نکنید

   

                                                             
 کنند: در اصل وصیت -1

  با: در اصل وصیت -2
 بر: در اصل وصیت -3
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  )قم 1341 – 1361(فردویی   احمدیان جواد محمد شهید 
آشنایان و برادران و خواهران و دوسـتان ایـن اسـت کـه      ۀهم 1سفارش من به

بـدخواهان و   ةگندیـد  ةخـویش پـوز   ةکـرد  هاي گره امام را تنها نگذارند و با مشت
بدانند که رمز پیروزي نهایی مـا   منافقان و ضدانقالبیون را بر خاك بمالند و قطعاً

ن اسـالم و در  در پیروي از فرامین امام و پشـتیبانی روحانیـت و پیـروي از قـوانی    
  . اتحاد و همبستگی است

  
  )بافت 1335 – 1362( حسین اسکندرزاده ملک شهید 

شما را به خدا وحدت را حفظ ! مااي همشهریان مسلمانم و اي سروران گرامی
آن قومی پیـروز  . ها در گرو همین کلمه است ها و تمام پیروزي تمام سعادت. کنید

    3.خود قرار دهد 2هاي هبرنام ۀلوحرا سر اداتحاست که 
  

  )شهرکرد 1343 – 1364(اسماعیلی پرویز  شهید 
کلید را محکـم   این رمز و امام رمز پیروزي است و ۀهمبستگی به گفت اتحاد و

تحت هیچ شرایطی بگذاریم که دشـمن   نباید تحت هیچ عنوان و باید نگه داریم و
 خداونـد باشـد و  خـدمت در راه   پس هدف اصلی باید اسـالم و  .از دستمان بگیرد

از هر نظـر   4متوانی تا می. ها را گرم نگه داریم جبهه ]و[ سوي او پیش رویمه همه ب
تـرین فرصـت بـراي رزم    از کوچـک ] و[ها بیشتر کنیم  هاي خود را به جبهه کمک

                                                             
 بر: وصیت اصل در -1

  برنامه : در اصل وصیت -2
 دیده :تیوص اصل رد -3

  توانید می: در اصل وصیت -4
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  .کفر استفاده کنیم علیه دشمن و
  

  )گلپایگان 1347 – 1363( اکرمی مهدي شهید 
  .  هاي ما در گرو اتحاد است تمام پیروزي

  
  )خوزستان 1338 – 1358(الشاهر حیدر  شهید 

کـه   ؛کـنم  شما را به کمتر سخن گفتن و بیشتر کار کردن وصیت مـی  !برادران
چنـان شـما را بـه اتحـاد در      منان است و هـم ؤاین دو صفت از صفات و عالمات م

  . کنم که این خود یک رمز قدرت و پیروزي است عمل وصیت می
  

  )شهر خمینی 1342 – 1362( امیریوسفی ورنوسفادرانی مهدي شهید 
پشتیبانی شما ملّت از امام امت و والیت فقیـه صـد   ] باید[ ...! امت شهیدپرور

صدام را بـه خـاك    ةاد پوزاتحشهدا با  ]! ...باشد[ ادتان ناگسستنیاتحبرابر شود و 
  .اد استاتحرمز پیروزي ما وحدت کلمه و  ،به قول امام. اند مالیده
  

  )خوانسار 1342 – 1365(امینی کمال  شهید 
هرگز امام را رها نکنید و همیشه پشتیبان والیت فقیـه باشـید    !امت حزب اهللا

اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید کـه عامـل   . سیبی به مملکت اسالمی نرسدآتا 
   .مریکا استآپیروزي در برابر قدرت شوروي و 
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  )قم 1348 – 1365( فردویی  اویسیعباس  شهید 
ن دنیا تنها راه اسـالم  آراه سعادت و خوشبختی در این دنیا و در  !عزیزان من

دهـیم و فـرامین الهـی را     قفـ مان را بـا اسـالم و  است و ما باید راه و روش زندگی
بـا هـم اتحـاد و     ]و[ امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنـیم  ؛انجام دهیم

جلـوي   ]بتوانیم[ همبستگی داشته باشیم تا منافقین و کفار بینمان نفوذ نکنند و
  .هاي منافقین را بگیریم هئتوط

  
  )شیراز 1341 – 1362(یزدي ا جهانگیر شهید 

اگر ماها نباشیم که در سنگر جبهـه اتحـاد و همبسـتگی پیـدا کنـیم، ایـران       
دست به دسـت همـدیگر داده و راه اهللا   طور  ولی اگر همین .خواهد شکست خورد

 ةداري کنیم و خواهیم توانست پـوز  خواهیم توانست اسالم را نگه 1نیمرا دنبال ک
  . خاك مالیمه این کشورهاي منحرف را ب

  
  )کرمانشاه 1328 – 1365(باقري  حسین محمد شهید 

 3.دیـ را حفـظ کن  2انتـ پیوسته اتحاد و همبسـتگی  !پرور امت مسلمان و شهید
هـاي دشـمنان    ترین نقش را در خنثی نمودن توطئهاتحاد بین شما مسلمین مهم

آن اتحاد و اسـتمرار   ۀالبته الزم. داخلی و خارجی اسالم و انقالب اسالمی داراست
  .به سالح تقوي خود را مجهز نموده و آماده نگاه دارید. آن، داشتن تقوي است

                                                             
 کرده: در اصل وصیت -1

 همبستگیشان: در اصل وصیت -2

  کنند: در اصل وصیت -3
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  )رودبار 1341 – 1365( بخشیش سیاو شهید 
و یکپـارچگی خـود را    خـواهم کـه اتحـاد    شما ملت قهرمان و شهیدپرور میاز 

که این اتحاد باعث پیروزي اسالم است و یک لحظـه  ] چرا[ ؛تر کنید چه فشردههر
خـون   ةخـرین قطـر  آما سربازان اسالم تا  !ملت قهرمان ایران .از اسالم جدا نشوید

  .شود طرف شد یفهمانیم که با اسالم نم جنگیم و به متجاوز می خود می
  

  )اصفهان 1347 – 1365( بدیعی اهللا  نیام شهید 
لشـکر اسـالم بـر لشـکر کفـر و       ،ن دادهآکـه خداونـد در قـر    یهـای  هطبق وعد

پیروز است و براي اینکـه ایـن پیـروزي حاصـل شـود بایـد ایـن ملـت          ستمکاران
و با اتحاد و همبستگی تمام  ]کنند[ تر کرده و عزمشان را جزم را راسخ 1شان اراده
هاي درون و بـرون را   ناهاي زمان و شیط هم شکسته و بت در استکبار را 2يدژها

امام امت را همیشه یاري کرده و به فـرامین ایـن مـرد     .روزگار براندازند ۀاز صحن
  3.دنعمل بپوشان ۀجلیل القدر جام

  
  )کاشان 1343 – 1362( براتی رضا غالم شهید 

  . که رمز پیروزي اتحاد است؛ و با هم اتحاد داشته باشید] بوده[دلسوز یکدیگر 
   

                                                             
 عزیمشان: در اصل وصیت -1

 دژها: در اصل وصیت -2

 بپوشاند: در اصل وصیت -3



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       58

 

  )شیر عجب 1344 – 1362(شیشوان  برجیرضا  شهید 
ـ     !اي مردم ایران هـم  ه تا زمانی که در صحنه بوده و دسـت اتحـاد و بـرادري ب

اهللا و اعتصموا بحبـل  «] پـس [؛ یدآق ئتواند بر شما فا هیچ قدرتی نمی 1باشید داده
 3براي مبارزه با دشمن باید به سوي وحدت و اتحاد روانه شـد . 2»و ال تفرقوا جمیعاً

   .نیروها را منسجم کند ۀتواند هم اسالم تنها نیرویی است که می] و[
  

  )تهران 1346 – 1361( يبوربور شیرازیزدان  شهید 
  .شود پیروزي حاصل شود د که اتحاد باعث مییاتحاد را حفظ کن

   
  )کرمانشاه 1323 – 1364(بیات  امین محمد 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 زمـانی کـه   

پیـروزي بـه سـوي شـما      ،خداي نخواسـته از دسـت بدهیـد    ،شما وحدت خود را
  . آید نمی

  
  )دهدشت 1341 – 1365(نژاد  بیژنی اهللا لطف شهید 

 4، بـا ایـد  مبادا شما که براي جهاد و خـدمت بـه اسـالم و سـپاه رفتـه      !عزیزان

                                                             
 اید داده: در اصل وصیت -1

  103 آل عمران؛ آیه سوره -2
 شود: در اصل وصیت -3

  و: در اصل وصیت -4
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توجـه کنیـد    !عزیزان !خود را راهی جهنم کنید و دشمنان را شاد سازید ،اختالف
دشـمنان شـما در شـرق و     ؛ارتش و سپاه و بسیج در دنیا شخصـیت واالیـی دارد  

وحـدت بـین   و هراسـند و تـا وقتـی کـه اتحـاد کلمـه        غرب عالم از اسم شما می
 1.ستپیروزي از آن شماشماست 

  
  )یاسوج 1336 – 1365(پارسایی  یعل محمد شهید 

کـه همانـا    ؛کوشا بوده و دست از تفرقه برداریـد  2هرچه بیشتر در حفظ اتحاد
 .باعث شکست است 3تفرقه

  
  )تبریز 1339 – 1361(پروانه مهدي  شهید 

 5»مستضعفین را وارث زمـین خـواهم کـرد   «: گوید خداست که می ةوعد 4این
چشـم مستضـعفین جهـان بـه     ... منتها با دست و همت و اتحاد مسلمانان جهان 

نگرند که این انقالب اسالمی  سوي انقالب اسالمی ایران است و در حال انتظار می
 کـه وقتـی   به خود باز گردانده و به تمامی دنیا معرفی کنـد ها را  ارزش انسانی آن

و اتحاد داشته باشند و اگـر بـه کمـک     ]شوند[ دست مستضعفین یک محرومین و
دیگـر اثـري از    ،بیـدار شـوند  ] غفلـت [اسالم عزیز به حرکـت بیاینـد و از خـواب    

                                                             
  .ستاختالف کلمه و تفرقه وجود ندارد در حقیقت بهشت او : در اصل وصیت -1
  یهاتحاد: در اصل وصیت -2
  کفر: در اصل وصیت -3
  که همان: در اصل وصیت -4
سـوره   ؛»نجعلهـم الـوارثین   نجعلهم ائمۀ و ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و«اشاره به  -5

  5، آیه قصص
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  . خبر نخواهد ماند استعمارگران و چپاولگران و زورگویان از خدا بی
  

  )اقلید 1343 – 1364(پناهی عبدالطیف  شهید 
 ]و[ جدایی دوري کنید و وحـدت  از تفرقه و ... !پرور اي مردم مسلمان و شهید

 هـاي مـا مـدیون همـین وحـدت و      چون پیروزي ؛را حفظ کنید خود 1گییکپارچ
کـل   ةتنها مرجع و رهبر و فرماند ،خمینی کبیر ،اتحاد و پیروي کردن از امام امت

 چنـان  - ن راآقـر  ۀشـریف  ۀیـ آاین  .بوده است )معلیه  اهللا  سالم(اطهار ۀمئقوا بعد از ا
ا واعتصـمو «از این پس هم مراقبش باشـید کـه    - اید تا کنون مصداقش بوده 2هک

    3.»اتفرقو  ال  و جمیعاً  اهللا  بحبل 
  

  )کاشمر 1345 – 1361(مکی   پوررمضانمحمد  شهید 
 ؛از دودستگی و تفرقه دوري کنید و اتحاد را حفظ کنید !شما ملت عزیز ایران

 .توانید به پیروزي برسید که با اتحاد می] زیرا[

  
  )اصفهان 1339 – 1362(تاج احمدرضا  شهید 
  .نابودي ما و انقالب ما و اسالم ما در عدم اتحاد ماست ]که[ بدانید

   

                                                             
  یکپارچه: در اصل وصیت -1
  که: وصیتدر اصل  -2
  103آیه  عمران؛ آل سوره -3
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  )کاشان 1341 -1362(توفیقی کاشانی  یاراهللا شهید 
ایمـان، اتحـاد و    ۀبدانید کـه پیـروزي در سـای    :دارم به ملت قهرمانتی حنصی

ن کوشا باشـید و بدانیـد کـه فقـط بـا      آبراي حفظ  .1دست آمدرهبري بود که به 
   .شوند تفرقه است که اجانب بر ما مسلط می

  
  )شهرکرد 1347 – 1364( توکلی وردنجانی اسماعیل شهید 

فـوق   ۀیآاز . اتحاد خود را حفظ کنید .2»وال تفرقوا اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و«
یکی از عواملی که موجـب   .همبستگی چقدر مهم است شود که اتحاد و معلوم می

عدم   همچنین است اگر اتحاد خوب حفظ نگردد و شود اتحاد است و پیروزي می
  .خوریم ما شکست می ،اتحاد وجود داشته باشد

  
 )تبریز 1337 – 1361( جباري غازانی حسن غالمشهید  

 .داشـته باشـید   3وحدت کلمـه  از فرمایشات امام خمینی عزیز اطاعت نموده و
 جهـان وحـدت و   اگر مسـلمین در  .چه بیشتر شماستپیروزي در وحدت هر 4رمز

   .نخواران را به خاك بمالنداجه ةتوانند پوز اتحاد داشته باشند می
   

                                                             
 پیروزي رسید: در اصل وصیت -1

 103 آل عمران؛ آیه سوره -2

  کلمه را : در اصل وصیت -3
 رمز: در اصل وصیت -4
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  )شهر قائم 1336 – 1365(جعفري سیداحمد  شهید 
امروز حفظ اسالم و پیروزي در پیروي از فرمـان والیـت امـر و رهبـري رهبـر      

گـاه متعهـد و اتحـاد و انسـجام امـت      آکبیر انقالب اسالمی و روحانیـت معظـم و   
  . اسالمی است

  
  )دمشه 1350 – 1366( آباد جعفري نجف ابوالفضل شهید 

را گـاه خـط رهبـري را رهـا نکنیـد و همیشـه ایـن راه         هـیچ  !امت حزب اهللا
که سعادت شما در این راه است و دیگر اینکه اتحاد و همبستگی خـود   ؛بپیمایید

  .که پیروزي ما در گرو اتحاد و وحدت است ؛را از دست ندهید
  

  )اهواز 1344 – 1360(جاللی سعید  شهید 
بایـد بـا   . ترین عامل پیروزي ما اتحاد و حفظ نظـم در صـفوفمان اسـت   بزرگ

به جنگ با دشمن  ،چریکی نیروهاي مسلمان ۀیافت تشکیل ستون منظم و سازمان
  . پرداخت و تا سر حد شکست او پیش رفت

  
  )اصفهان 1337 – 1360(جمالی رحمت اهللا شهید  

گاه باشد که اتحاد و یگانگی و وحدت کلمـه اسـت کـه انسـان را از     آهمیشه  
وحدت بـین   ۀبخشد و در سای دیو کثیف استعمار درون و بیرون نجات می چنگال
پـس   .گردد ن فناناپذیر میآصیانت اسالم و قر مختلف ملت است که حفظ و اقشار

با اتحاد و انسجام و وحدت و یکپارچگی  ]و[ بیایید دست در دست یکدیگر دهید
مصـایب و   ۀتوان بـر کلیـ   این یگانگی می ۀخود به جهانیان نشان دهید که در سای
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نید و هر اختالفی که در بین خود و نیـز  بیایید و کمی فکر ک .مشکالت پیروز شد
  .خاطر خدا کنار بگذارید و حل کنیده در جامعه دارید ب

  
  )یاسوج 1342 – 1363(جمشیدي جعفر  شهید 

مان این است که شما به تهمت زدن یکـدیگر  خواست دشمنان انقالب اسالمی
و به اهـداف   ]کنند[ استفاده ها آنایجاد کردن مشغول باشید و  1يگیرو با هم در

متحـد   ۀزیـرا بـه وسـیل    ؛بنابراین اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیـد  .خود برسند
بـه   4نائـل  3هـا  کزدن به ریسمان الهی است که متجاوزان و گروه 2چنگشدن و 

  .شوند امیال پلید خود نمی
  

  )یزد 1338 – 1360(جوکار  حسن محمد شهید 
 ]پـس وحـدت کلمـۀ   . شما بسته اسـت [ شکست دشمن به اتحاد و همبستگی

دانید که  شما خود می 5.ماندثل شما به مثل حروف الفبا میم .خود را حفظ کنید
تواننـد بـراي مـا     دهند و نمـی  حروف الفبا به تنهایی فقط صداي حرف خود را می

ولـی   ؛در حالی که این حروف الفبا تعدادشان محدود اسـت  ؛مفهومی داشته باشد
  6.دناي بساز توانند کلمات بسیار شیرین و آموزنده چسبیدن میدر صورت به هم 

                                                             
 دیگري: در اصل وصیت -1

 پیوند: در اصل وصیت -2

  گروهها: در اصل وصیت -3
 حاضر: در اصل وصیت -4

  شود می: در اصل وصیت -5
  بسازید و بنویسید: وصیتدر اصل  -6
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  )استهبان 1341 – 1362(چوپان ابوالقاسم  شهید 
خـون و اتحـاد و تبعیـت از     ۀوسـیل ه گیرم که اسالم فقط ب خداي را شاهد می

   .ماند امام بر جاي خواهد
  

  )زنجان 1350 – 1365(حاتمی  علی محمد شهید 
بایـد اتحـاد و همـدلی داشـته باشـیم تـا        ؛مهمی است ۀاتحاد و یگانگی مسال

بـا پیـروزي در ایـن جنـگ در      اسـالم  1وبتوانیم این جنگ را به پیروزي برسانیم 
 پیروزي در جنگ، یعنی اعمال خالص و اتحاد و انسجام 2جهان حاکم بشود و این

 )الشـریف ل اهللا تعـالی فرجـه   عج(] موعود[ مهدي ،بین ما، زمینه ساز ظهور امام زمان
  .تعالی  اهللا شاء  ان ؛گردد
  

  )تهران 1339 – 1365(حسینی سیداحمد  شهید 
در این دنیایی کـه مسـتکبرین شـرق و     ،تنها راه نجات در این دنیاي ظلمانی

مستضـعفان بـه زمـین     کشـند و از چنگالشـان خـون مظلومـان و     غرب نعـره مـی  
  .اتحاد تمام مسلمین در جهان است ،ریزد می

  
  )مهریز 1347 – 1365(فرد  حسینی رضا سید شهید 
ال و اتحـاد  زیبه خداي ال لبدانید که تنها رمز پیروزي ما اتکا !منین خداؤاي م

  . و یکپارچگی است

                                                             
 تا: در اصل وصیت -1

  و این هم، یعنی: در اصل وصیت -2
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  )تهران 1337 – 1362(حمزه ناصر  شهید 
شما با همت این رهبر کبیر و با تائیدات خداوند متعال و بـا  ! اي امت مسلمان

از  1مثل؛ ها و آرزوها دست یابید توانست به تمام این آمالاتحاد و یگانگی خواهید 
یـار و  . دعـا کنیـد  ] نیز[امام را دعا کنید و رزمندگان را  ...] و[ بین رفتن اسراییل

اتحاد و دوستی با هم داشته باشید که این اتحاد ماست که کمـر  . یاور امام باشید
  . آورد شکند و او را از پاي در میدشمن را می

  
  )تهران 1341 – 1362(حمیدي  محمدرضا سید شهید  

امیدوارم با تعاون شما برادران و خواهران حـزب اللهـی و اتحـاد کلمـه حـول      
 ةایـن قلـب تپنـد    ،امـام عزیزمـان   ن و سـنت و خصوصـاً  آپیروي از قر محور اهللا و

بـه   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (مستضعفین جهان و با توجهات حضرت مهـدي 
   .نهایی و استقرار حاکمیت اهللا در جهان برسیمپیروزي 

  
  )جرقویه 1348 – 1366(حیدري عبدالحمید  شهید 

همیشه و در همه حال انسـجام و اتحـاد    !اي امت اسالم !پرور امت شهید] اي[
توانـد بـر شـما غلبـه      که با حفظ وحدت هیچ نیرویـی نمـی   ؛خود را حفظ نمایید

  .نتوانسته استطور که تا حاال  همین !نماید
  

  )تهران 1338 – 1367(حیدري  اکبر علی شهید 
انـد و در پـی نـابودي و     بدانید کـه شـرق و غـرب کمـر همـت بسـته       !عزیزان

                                                             
 اعم :تیوص اصل در - 1
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  .گرداند ها را خنثی می هئتنها اتحادتان این توط ؛این ملت هستند ۀخشکاندن ریش
  

  )فیروزآباد 1348 -1365(حیدري  رضا محمد شهید 
را کنار بگذارنـد و بـه    1اتخواهم که اختالف می خویش کلیه افراد شهرستاناز 

ایـن اتحـاد اسـت کـه      !بـرادران ] اي... [ ؛ریسمان الهی چنگ زنند و متحد شوند
پـس   .برسـاند  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(تواند به قیام امام مهدي انقالب ما را می
اتحاد است کـه تمـام کارهـاي سـنگین را      !؟قرار ندهیم] خود[ ۀچرا اتحاد را پیش

از سر راه  ،کند که اسالم و مسلمین را تهدید می ]را[ 2يکند و هر خطر سبک می
ترین عوامل پیروزي رزمنـدگان  کی از بزرگی !اتحاد ةاین است فاید !بله .دارد میبر

بدانیـد هـر دم   ! اي مسـلمانان . بر مستکبرین زورگو همان اتحاد بین اقشار اسـت 
اتحادتـان را محفـوظ کنیـد و     ]پـس [؛ خواهند سوء اسـتفاده نماینـد   دشمنان می

   .ها و زورگویان مبارزه کنید پراکن  با تمام شایعه ؛حافظ اتحاد خویش باشید
  

  )فسا 1344 – 1361(خالق  خایف ازعبدالرضا  شهید 
» اهللا  اال  الـه   ال«شـعار   یگـانگی و  شوم که فقط با اتحـاد و  می ورآ به مردم یاد

   .راه اهللا قدم بردارند در هم بشکنند و توانند صفوف دشمن را در می
  

  )کازرون 1344 – 1364(خداپرست سعید  شهید 
ن بکوشـیم  آگویم که اسالم شکست ندارد و باید براي برپایی  به ملت عزیز می

                                                             
  اختالف: در اصل وصیت -1
 خطر: در اصل وصیت -2
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 ۀمو عمل کند تا به یک جامع  به ملت باید دستورات اسالم را مو. همدیگر با اتحاد
این ابرقـدرتان زورگـو و    این دشمن اسالم و باید با اتحاد یکدیگر ل برسند وآ ایده

یـک لحظـه امـام را     ستمگر را نابود کنند و همیشه گوش به فرامین امام دهند و
   .تنها نگذارند

  
  )طرقبه 1345 – 1365( خلیلی طرقبه احمد شهید 

ندارد و جایی ندارد خر او کسی را آ .دارد دشمن براي من و شما دین نگه نمی
خـر او مثـل   آ .خود را به موقـع خواهـد زد   ۀدستش بیفتد ضربه و اگر پستی هم ب

هدف واالیـی   1شماگونه ندارد و مثل من و  من و شما خدایی ندارد و رهبري این
نـاچیز و   3با اتحاد شـما و همکـاري شـما    2اما .زند اگر موفق بشود ضربه می .ندارد

  . به فناء است] محکوم[
  

  )داراب 1340 – 1364(خوشرو رمضان  شهید 
ایم که امـروز سرنوشـت اسـالم در پنـاه      ین واقعیت را احساس کردهابه خوبی 

اي اسـت کـه    لهئمس اتحاد و تقوا دو ].است[ گرو همت واالي شما اتحاد شما و در
خواهم که  می] از شما[چنین هم .این نقطه از تاریخ رسانده است 4بهتاکنون ما را 

بـه   ،همانا خط امـام اسـت   که ،خط اصیل اسالم گوش به فرمان امام و در همیشه
 ئـۀ مقابـل ایـن توط   شـمایید کـه بایـد در   . وظیفۀ اسالمی خـویش کوشـا باشـید   
                                                             

 تو: در اصل وصیت -1

 و: در اصل وصیت -2

 که شما دارید: در اصل وصیت -3

 در: در اصل وصیت -4
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را چنـد برابـر کنیـد و در برابـر مشـکالت       دار اتحاد و انسجام و ایمان خـود ریشه
  .صبور باشید

  
  )دهدشت 1347 – 1366(خونبازي  ظریف محمد شهید 

به رهبري  ،که عامل مهم پیروزي انقالبمان است ]را[ اتحاد.. ! .پرور امت شهید
خواهند که اتحاد مـا   زیرا دشمنان از اتحاد ما وحشت دارند و می ؛امام حفظ کنید

  .لود ماهی بگیرندآ را بشکنند و از آب گل
  

  )بندرعباس 1346 – 1361(دارا  علی گنج شهید 
هوشیار باشید ! اي امت عزیز ایران !دالوران ایراناي ! اي امت شهیدپرور ایران

ایـن را  . را هیچ وقت تنهـا نگذاریـد   امام. و همیشه در صحنه حضور داشته باشید
  . بدانید که تنها رمز پیروزي مسلمانان اتحاد و همبستگی و ایمان است

  
  )پلدختر 1351 – 1367( دانیالی اهللا  ذبیح شهید 

 ؛اتحاد و وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید و از تفرقه بپرهیزیـد  !برادران عزیز
   .نفاق و جدایی است ،]شکست[ که تنها راه

  
  )سمنان 1347 – 1364(درزي حرفه بهرام  شهید 

 ۀتیشـه بـه ریشـ    ]شـما [ کـه اتحـاد   ؛نداریـد  دست از اتحاد بـر  !اي مسلمانان
  .کند نان را خشک میآزند و تمام  دشمنان می
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  )آران و بیدگل 1344 – 1361( درمسجدي حسین شهید 
بـه خـدا    لاتکا اوالً: سه عامل پیروزي انقالب را از دست ندهید !اي ملت عزیز

دوم  .گاه پیروز نخواهید شـد  خدا باشد هیچگاهتان غیر تکیه که اگر ؛داشته باشید
که اگر امام نبـود   ؛براي او دعا کنید انقالب را تنها نگذارید و گاه رهبر اینکه هیچ

کـه   ؛شدیم و اکنون هم قدر امام را بدانید ما پیروز نمی ،کرد ما را راهنمایی نمی و
. داده اسـت  ]مـا [ این نعمت بزرگی است که خـدا بـه   او از جان ما عزیزتر است و

خواهنـد   که دشمنان مـی  ]و بدانید[ سوم اینکه اتحاد را بین خودتان زیادتر کنید
  .بیندازدبین شما جدایی 

  
  )بنددیر 1347 – 1364(دوراهکی موسی  شهید 

 ان راینمعزّت خود و د که ما] چرا[ 1؛دریابید اید، زنده امام امت را تا! اي مردم
عامل پیروزي شما اتحـاد  ...  !اي مردم. گوش به فرمان او باشید. مدیون او هستیم

  .براي رسیدن به پیروزي نهایی اتحاد خود را حفظ کنید. شماست
  

  )شیراز 1341 – 1363( دوکوهکی مجید شهید 
یـک ذره از خـاك    2وصیتی که به برادران سرباز دارم این اسـت کـه نگذارنـد   

بـا اتحـاد محکمـی کـه بـا هـم دارنـد         ؛وطن خودشان به دست متجاوزان بیفتـد 
  .ها را بشکنند توانند کمر ابرقدرت می

  

                                                             
  دیباش داشته :تیوص اصل در -1

 نگذارید: وصیت دراصل -2
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  )میبد 1342 – 1362( دهقانی فیروزآبادي علی حسین شهید 
] هـم [شـما   که با اتحـاد  ؛گوش به فرمان امام باشید و اتحادتان را حفظ کنید

ایـد و   اهللا را خوشحال کـرده   و قلب روح )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(قلب امام زمان
و رسول  )لیهم السالمع(و دیگر امامان )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(هم پیش امام زمان

سـفید هسـتید و هـم چشـم اسـتعمارگران و       رو )علیـه و آلـه و سـلم   لی اهللا صـ (خدا
  .اید غارتگران و جنایتکاران را با این کار کور کرده

  
  )استهبان 1343 – 1361(اکري ذ سیدحسین شهید 

کنم که براي تداوم انقالب اسالمی  از شما خواهش می !برادران و خواهران من
خـون  ] از[ بایـد  .مـال نکنیـد   را پـاي خون شهیدان  کاري کوتاهی نکنید و از هیچ

سرنگونی ظالمان اسـتفاده شـود و    زادي قدس وآراهی براي ] به عنوان[شهیدان 
اتحاد و همبستگی بین امت مسلمان اسـت   ،این راه اولین چیزي که الزم است در
  .رساند بعد خون شهیدان که انقالب اسالمی را به پیروزي نهایی می و

  
  )اصفهان 1342 – 1360(رادپی مصطفی  شهید 

از روحـانیون متعهـد بـه ایـن انقـالب      . از رهبرمان امام خمینی اطاعت کنیـد 
ون بودند که ما را آزاد کردند و پیروزي این انقالب چون این روحانی ؛اطاعت کنید

پیروزي ما بر اثر وحـدت   1به یاد داشته باشید که. را مدیون این روحانیت هستیم
  . بود 2آمده اد شما عزیزان به دستاتحو 

                                                             
  ضمناً: در اصل وصیت -1
  هم :تیوص اصل در -2
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  )خمین 1347 – 1365(رجبی  رضاغالم شهید 
کـی از عوامـل مهـم پیـروزي     ی گونه که توجـه داریـد   همان !دوستان و برادران

 از شـما بـه عنـوان یـک بـرادر      .باشـد  ن وحدت کلمه میآانقالب اسالمی و تداوم 
در حفظ اتحاد کوشا باشـید و دسـت از تفرقـه و     کوچک تقاضا دارم هرچه بیشتر

   .که همانا تفرقه باعث شکست است ؛جدایی بردارید
  

  )قوچان 1343 – 1365(رحیمی  علی محمد شهید 
بپرهیزید و همگی چنگ بـه ریسـمان الهـی بزنیـد و      1از تفرقه! اهللا  امت حزب

  . که اتحاد پیروزي ملت را در بر دارد ؛اتحادتان را مستحکم کنید
  

  )ممسنی 1343 – 1364( رحیمی نادر شهید 
ام این است که گـوش بـه فرمـان رهبـر      ت شهیدپرور و خانوادهپیام بنده به ام

نماز جمعه و جماعات و دعاهاي  ؛را تنها نگذارند 2اوکبیر انقالب اسالمی باشند و 
کمیل و توسل را فراموش نفرمایند و اتحاد خود را حفظ نمایند کـه دشـمنان بـا    

  . همین اتحاد شما نابود خواهند شد
  

  )بروجن 1342 – 1361( رسولیان بروجنی مرتضی شهید 
حـاد بـا   اتبـا همـین    ]و[اییـد  حاد و یگـانگی را حفـظ نم  ات! اي مردم مسلمان

  .ظالمان بجنگید و حقّ خود را بگیرید

                                                             
  تفرقه شدن: در اصل وصیت -1
  آن: در اصل وصیت -2
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  )استهبان 1344 – 1366(فرد نژاد  رضایی ابوالقاسم شهید 
و چه دارید از وحـدت و اتحـاد و یگـانگی و حضـور در صـحنه      هر !ملت عزیزم

به روحانیت اصیل و حمایت از خون شهیدان و وجود  1اطاعت از رهبري و اقتداي
ها را براي خدا و رضاي خـدا   این .باشد خویش و ایثار عزیزان شما در جبهه ها می

  .دارید نگه
  

  )قیرو کازرین 1344 – 1364(رفیعی عبدالرحیم  شهید 
ملت ایران  ،»نابود شوندیل باید ئاسرا مریکا وآ« :طوري که امام فرمودند همان
ـ  با مبارزه پیگیر خود و گذشتگی و خود از با ایثار و  ۀبا تکیه به رهبري پیامبرگون

ضمن مبـارزه بـا دشـمنان     ،اي زود یندهآ سرانجام در ،همبستگی امام و با اتحاد و
را  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج( مهدي] حضرت[حکومت  ظهور وۀ زمین ،نوع بشر

  .نان خواهد بودآیاور  و این راه خداوند هم همیشه یار در ورد وآ ]خواهد[ فراهم
  

  )یاسوج 1345 – 1366( روه ابوالحسن شهید 
کـه در بنـد و زنجیـر اسـتکبار بـه سـر        ،وصیتی به تمامی مستضعفان جهـان 

ها باید بلند شوند و در راه خدا پیکار کنند تا با نیروي الیـزال الهـی و    آن :برند می
بندهاي استکبار جهانی را پاره و غالمـان   ،آورند اتحادي که خودشان به وجود می

خواهی را در سرتاسـر جهـان    آورند و پرچم آزاديرا به زانو در ها حلقه به گوش آن
  . هاي محروم به زندگی بپردازند آن امتآورند و در زیر سایۀ امن تزاز درهبه ا

  
                                                             

 اقتداري: در اصل وصیت -١
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  )الرستان 1347 – 1365(رویینا حمید عبدال شهید 
خوانیـد شـاهد پیـروزي بـزرگ و      وقتی که این وصیت را مـی  بخواهداگر خدا 

ـ   ] به یاد داشته باشید کـه [. یداشنهایی رزمندگان اسالم ب وجـود  ه ایـن پیـروزي ب
 وحـدت  ،موفقیـت  1رمـز پس  !رزمندگان و شهداءنیامده است مگر با اتحاد و ایثار 

رهبـري والیـت    ۀید مگـر در سـای  آ وجود نمیه ایثار است و این وحدت الهی ب ]و[
قائم گیریم که باید همیشه از فرمایشات امام عزیز و  از این مطلب نتیجه می !فقیه
  .رهبري پیروي کنیم  مقام

  
  )دزفول 1342 – 1361(دزفولی  زارويحسین  شهید 

 اًاهللا جمیع ]بحبل[ا و اعتصمو«شریفه بود،  ۀیآباید گفت مملکت ما مصداق این 
زیـرا  ؛ »خدا و متفـرق نشـوید  ] ناگسستنی[چنگ زنید به ریسمان « ؛2»او ال تفرقو

هـاي گـره کـرده     که مملکت ما توانست با وحدت و اجتماع قیام کند و بـا مشـت  
در ایـن موقعیـت حسـاس     .کنـد ورد و تسـلیم قـوانین الهـی    آمریکا را به زانو درآ

مملکت ما احتیاج به اتحاد و اتفاق و یگانگی و یکپارچگی بین صـفوف حـزب اهللا   
   .باید اختالفات را کنار گذاشت ؛چون اتحاد رمز پیروزي بود و هست ؛را دارد
  

  )قم 1339 – 1363( زمانی قمی هادي شهید 
، )الم اهللا علیهـا سـ (اکنون روز یاري فرزند برومند زهـرا  !امت قهرمان و شهیدپرور

بـر شـما امـت    . حسین زمان، بت شکن دوران، در کربالي ایران فرا رسـیده اسـت  

                                                             
  کلمه: در اصل وصیت -1
 103 آل عمران؛ آیه سوره -2



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       74

 

خمینی بت شـکن،   ،امام امت ۀرزمنده و مسلمان است که تحت رهبري پیامبرگون
رق و مستکبران و جهانخواران شـ  ةقدر پیروي نموده و پوز از فرامین آن رهبر عالی

ها بفهمانید کـه بـا اتحـاد و بـرادري و یگـانگی و       غرب را به خاك مالیده و به آن
ـ    حفظ وحدت بین مسـلمین، کـه بهتـرین سـالح خـدایی      ه بـراي مستضـعفین ب

  .هاي پوشالی پیروز شد توان بر قدرت می ،جهان است ۀپاخاست
  

  )مشهد 1348 – 1364( زمانیان یزدي ابراهیم شهید 
ــا  ــرادران و خــواهران مســلمانســخنی چنــد ب همیشــه  !هموطنــان عزیــز! ب

وسـیله وحـدانیت خـود را بـه       همبستگی و انسجام خود را حفظ کنید تـا بـدین  
بهترین راه بـراي   ]که[ چون در تاریخ ثبت شده است .دشمنان اسالم نشان دهید

از تفرقـه   !شما برادران و خواهران عزیـز . باشد نابودي وحدت یک جامعه تفرقه می
  .وسیله خار چشم دشمنان باشید وري کنید و دست به دست هم دهید تا بدیند

هـاي انقـالب را    که با اتحاد و همبستگی خود شکوفه !شما برادران و خواهران
کنید بـراي رضـاي    هر کار می .به ثمر رساندید، همیشه سعی کنید مخلص باشید

  .خداوند باشد
  

  )کرمانشاه 1339 – 1366(زینی  جعفر محمد شهید 
امروزه به فرمایش امام تمامی اسالم در مقابـل  ! پرور  اهللا و شهید  اي امت حزب

رهبـري امـام    ۀتمامی کفر قرار دارند و تنها راه پیروزي مقاومت و اتحـاد در سـای  
 ]خـدا [ اگـر در جبهـه حضـور نیـابیم و بـراي خـون دادن در راه      . باشـد  امت مـی 
تنهـا سـالح    .رفته ما را از بین خواهد بردهاي پیش دشمن با تمامی سالح ،نشتابیم
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طلبی داشـتن اسـت    شهادت ۀبرنده و کاري در مقابل دشمن فقط شهادت و روحی
...  انـد  این درس را به ما آموخته )لیه السالمع( و در طول تاریخ کسانی چون حسین

] یـز شـما ن [ 1،دنهمچنان که برادران دینی شما در جبهه به طور مداوم حضور دار
تر کنید و همیشـه   در پشت جبهه با اتحاد و استقامتتان بازوي قوي اسالم را قوي

رهبـري و دیگـر     مقـام   پشت سر امام عزیز با توجه بـه فرمایشـات ایشـان و قـائم    
بـر   2تـان  در صحنه حضور داشته و با این همبسـتگی  ،مسئولین جمهوري اسالمی

  .اهللا پیروز خواهید شد شاء  دشمن ان
  

  )تهران 1347 – 1366(سجادیان  مصطفی سید شهید 
پیکـر   ،ایـد  نشـان داده  ]از خـود [ شما امت اسالمی با وحدت و همبستگی که

تواند در برابر شـما امـت    اید و هیچ ابرقدرتی نمی تش زدهآتمامی ابرجنایتکاران را 
طور که دیـده شـده دشـمنان     همین .علم کند و حرفی بزند اسالمی و قهرمان قد

خـواهم کـه    از شما بـرادران مـی  ...  اند به لرزه افتاده] شما[از همین اتحاد  3اسالم
ولیتی کـه  ئگونـه در انجـام مسـ    خواهم که زینـب  وار و از شما خواهرانم می حسین

بـه خصـوص کـه االن چشـم تمـامی چپـاولگران و        ؛دارید قـاطع و برنـده باشـید   
م این ظالمان فقـط  چش 4.ستمگران دنیا به این مملکت اسالمی دوخته شده است

  .شود با اتحاد و همبستگی و تالش شما کور می
  

                                                             
 دارید: در اصل وصیت -1

 تانشما و زیر واحد بردنهمبستگی : در اصل وصیت -2

 و شما هم: وصیت در اصل -3

  و کوردالن: در اصل وصیت -4
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  )ریز نی 1341 – 1361(سرچهانی ناصر  شهید 
این اتحاد و وحدت شـما بـود کـه ایـن      که اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید

  .انقالب را به پیروزي رساند
  

  )شهر خمینی 1342 – 1364( سعیدي علی برات شهید 
اهللا و اتحـاد    توجه بـه اهللا و پیـروي از روح   ۀوسیله ما بتوجه کنید که پیروزي 

  .دترسن ها می مده و کافران و منافقان از اینآدست  حزب اهللا ب
  

  )تاکستان 1303 – 1364(سلطانی  علی محمد شهید 
. که عامل پیـروزي اسـت، فرامـوش نکنیـد     1اروحدت  !پرور امت عزیز و شهید

براي خدا با هم دوست باشید که اتحـاد و دوسـتی شـما سـبب شکسـت حتمـی       
  .دشمنان اسالم خواهد بود

  
  )تهران 1344 – 1361(سیستانی مهرداد  شهید 

 ]چرا[؛ همیشه با هم باشید .کنم که همیشه متحد باشید به شماها وصیت می
  .است 2کاري هر] در[ که اتحاد رمز پیروزي

  
  )قم 1347 – 1365(قاسمی  محمد شاه حسین محمد شهید 

همـان چیزهـا    !مـا بـوده  ] انقالب[فراموش نکنید چه چیزهایی عامل پیروزي 

                                                             
  ما: در اصل وصیت -1
 يزیچ :تیوص اصل در -2
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ي از اهللا و پیـرو   اتحـاد حـزب   ،توجه به اهللا :تواند باشد موجب تداوم انقالب نیز می
هـا را   ایـن  .شـود  دیگران هم پیـدا مـی   ،که البته اگر اولین عامل پیدا شد ؛اهللا  روح

  .فراموش نکنید
  

  )مشهد 1341 – 1365( شورابی اصغر  حسین شهید 
راه هستیم و تا لقاء معشوق ي زیرا ما در ابتدا ؛باید همتتان بلند باشد !عزیزانم

فراوانی است و تحقق اهداف انقـالب اسـالمی کـه همـان اسـالم       ۀو پیروزي فاصل
پیـروي  [است با همت و اتحاد و  )لیه السالمع(و علی )اله و سلملی اهللا علیه و ص(محمد

  .رهبري میسر است] از
  

  )اصفهان 1340 – 1361( پور يصابر اکبر شهید 
 ،شما بدانید اگر از خط اسالم که همان خط امام اسـت  !اي ملت قهرمان ایران

 نآ ،1دهیـد بخارج شوید و به چپ یا راست منحرف شوید و اتحادتان را از دسـت  
کـنم دسـت از    مـن از شـما خـواهش مـی     .کنـد  وقت خدا پیروزي را تضمین نمی

  .که فنا خواهید شد 2دیندارم و روحانیت و در کل از اسالم برپشتیبانی اما
  

  )آباد نجف 1323 – 1361(صافی محمود  شهید 
هرگـز   کـه دهـیم بایـد بـراي خـدا باشـد       ما هر کاري انجام می !برادران عزیز

                                                             
 ندهید: در اصل وصیت -1

 بر ندارند: در اصل وصیت -2
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و اگـر متّحـد    1میحاد خود را حفـظ کنـ  اتما باید . نداشته باشد ]در پی[ پشیمانی
  .تواند انجام دهد شویم دشمن هیچ کاري نمی

  
  )فریدن 1340 – 1361(صانعی  جواد محمد شهید 

ضـامن  [ اتحـاد  ،بعد از پیروي از والیـت فقیـه  ! ... اهللا  برادران و خواهران حزب
  اماممان وحدت کلمه، رمز پیروزي این انقـالب و ان  ةکه به فرمود ؛است ]پیروزي

  . اهللا رمز پیروزي تمام مستضعفین بر مستکبرین خواهد شد شاء
  

  )کاشمر 1341 – 1365(نورد  صحرامحمد  شهید 
زیرا همـین   ؛خواهم که وحدت داشته و از تفرقه بپرهیزند از امت حزب اهللا می

  . بود که ما را به پیروزي رسانید 2پارچگییکاتحاد و 
  

  )کرمانشاه 1334 – 1362(صمدي شجاع موسی  شهید 
 ،تامـ امـام   ةمبادا غفلت کنید که رمز پیـروزي شـما بـه فرمـود    ! اي مسلمین

بـه   !اي مسـلمین جهـان   .اد و همبستگی و در یک صف واحد بودن شماسـت اتح
 یک رهبـريِ  ۀسای و تنها در هوش باشید که پیروزي شما در گرو وحدت شماست

توانیم تمام کشورهاي مظلـوم و مستضـعف را    اد مسلمین است که میاتحواحد و 
  .از چنگال ابرجنایتکاران شرق و غرب نجات دهیم

  

                                                             
 کنم :تیوص اصل در -1

 همپارچگی: در اصل وصیت -2
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  )دامغان 1345 – 1365(صیدي حسن  شهید 
وصیتم به ملت این است که امام عزیز را تنهـا نگذاریـد و وحـدت خودتـان را     

ـ     شاء  باشد که ان .بیشتر نمایید ـ   1ااهللا بـه فضـل الهـی و ب امـام   ۀرهبـري پیامبران
اسالم در تمام نقاط جهان به پیروزي  ،چه بیشتر شدن اتحاد شماهر ]و[ عزیزمان

هاي مظلوم دنیا هـم از اسـارت ظالمـان و سـتمگران دوران و هـم از       برسد و ملت
  .اهللا شاء  ان ؛اسارت خودشان بیرون بیایند

  
  )تهران 1341 – 1367( نژاد طباطباییسیدباقر  شهید 
در جهـت رضـاي خـدا و     2انتـ اعمال ۀید قلم و قدم و تالش و کالم و همبکوش

جمهوري اسالمی و پیشرفت انقالب اسالمی باشد و از تشـتت و  ] نظام[استحکام 
پیـروزي و   3درطـور کـه اتحـاد     کـه همـان   ؛اختالف و منازعه و تفرقـه بپرهیزیـد  

تفرقه در جهت انحطاط و نابودي و سقوط یـک ملـت    ،موفقیت نقش اساسی دارد
  .و نظام نقش اساسی را خواهد داشت

  
  )بیرجند 1345 – 1362(نژاد طیبیمحمود  شهید 
حـاد شـما بـا    اتوحـدت و   ،دانید رمز پیروزي انقالب اسالمی طور که میهمان

خـواهم   از شما مـردم مـی   ؛مسئله بود یکدیگر بود و تاکید امام هم بر روي همین
  .  این مسئله کوتاهی نکنید] رعایت[4در

                                                             
 بر: در اصل وصیت -1

  اعمالمان: در اصل وصیت -2
  و: در اصل وصیت -3
 از :تیوص اصل در -4
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  )فراشبند 1326 – 1363(عالیشوندي اصغر  شهید 
به ریسـمان  « ؛1»و ال تفرقوا و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :فرماید ن مجید میآقر

و ما باید بدانیم که همین اتحاد بود که باعـث   »خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید
. پیروزي اسالم شد و عقیده و ایمان به خدا باعث پیشرفت اسالم و مسـلمین شـد  

   .امیدوارم که ملت مسلمان ایران از امام اطاعت کنند
  

  )اردستان 1333 – 1361(عبابافی زواره مرتضی  شهید 
سوگند، هر کسـی هـدفش تفرقـه و    به خدا ! ما برادران دینی  !هموطنان عزیزم

هرگـز   2،]نبـود [ حـاد اتایـن   اگـر  !جدایی مردم باشد، پیش خداوند مسئول اسـت 
 . خورد اش شکست نمی آمریکا با آن قدرت جهنمی

  
  )تبریز 1345 – 1362(عبدي عباس  شهید 

ما در گرو وحدت بوده  3يهاپیروز ۀکلی !اي ملت غیور و قهرمان ایران اسالمی
تر نمـاییم و   را بیش از پیش محکم لذا سعی نماییم همبستگی و اتحاد خود ؛است

مستضعفین جهان بیشتر توجه نماییم  ةاین قلب تپند ،م عزیزمان به فرمایشات اما
  .م کوشا باشیم و در عملی ساختن فرامین اما

   

                                                             
 103سوره آل عمران؛ آیه  -1

 حادات نیا خاطر به نبود اگر :تیوص اصل در -2

  پیروزي: در اصل وصیت -3
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  )شاهرود 1341 – 1365(عجم حسن  شهید 
که اگر اتحاد داشته باشید چشـم دشـمنان از    ؛اتحاد و وحدت شماست بعد... 

گـور  ه رزوهایشـان را بـ  آخبر اسالم و مسلمین را کور و قلبشان را غمین و  خدا بی
   .خواهید فرستاد و در صورت تفرقه و جدایی از یکدیگر بر عکس

  
  )شاهرود 1331 – 1365(عجم یداهللا  شهید 

و به هـم   دیحد باشبا هم مت ؛از اختالف و دوگانگی پرهیز کنید !زیاي امت عز
دانید که رمز پیـروزي   می. مهربانی کنید تا دشمنان کافر را به خاك تیره بنشانید

اگر تدبیرهاي امـام عزیزمـان و اتحـاد ملـت     . ما در انقالب وحدت کلمه بوده است
  . رسید نبود انقالب به پیروزي نمی

  
  )کاشان 1348 – 1365( مرقی  زاده عرب اکبر علی شهید 

اتحاد خـود را حفـظ کنیـد و از تفرقـه و     ...  !پرور ایران اي امت شجاع و شهید
در مقابـل دشـمنان اسـالم و     .باشـد  شکست و ذلت مـی  ۀجدایی بپرهیزید که مای

منافقین و ضدانقالبیون داخلی سست نشوید و در این راه صبر و استقامت داشـته  
  ...چرا که خدا با صابرین است  ؛باشید

کشـد کـه پیـروز     وحدت و همبستگی بین شما باشد چندي نمـی اگر اتحاد و 
   .خواهیم شد

  
  )شهر زرین 1345 – 1365(عطایی  اسداهللا شهید 
اتحـاد   ،تواند دین اسـالم و انقـالب را حفـظ کنـد     اي که می لهئترین مسبزرگ
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  .1»و ال تفرقوا وا بحبل اهللا جمیعاًمو اعتص«: فرماید ن میآزیرا قر ؛است
  

  )املش 1344 – 1365(املشی   علوي مصطفی سید شهید 
کـه   زیرا تا زمانی ؛اتحاد و همبستگی خود را از بین نبرید! ... ي برادران عزیزا

بـا   .تواند شما را شکست بدهـد  هیچ ابر قدرتی نمی ،شما با همدیگر متحد هستید
بـه   .شـوند  دان تـاریخ ریختـه مـی    این ابرجنایتکاران به زبالـه  ]که[ اتحاد شماست
ما شین ببرند و بار دیگر بر بنان در تالشند که اتحاد بین شما را از آهمین منظور 

  .ینداحکومت نم
  

 )فسا 1341 -1362(جابري انصاري   علیحسین  شهید 
 و طور کـه از اول انقـالب خـدمت کردیـد و امـام عزیـز       همین !برادران عزیز 

دست برندارید و هـیچ   حال هم ادامه دهید و ،ان را یاري فرمودیدت برادران رزمنده
کـه هـر قـدم خیـري کـه بـراي دیـن اسـالم و امـت          ] بدانید[ ؛موقع سرد نشوید
شود و ده برابر خدا بـه شـما اجـر و پـاداش      پیش خدا گم نمی شهیدپرور بردارید

] وقتی[همیشه اتحادتان را با یکدیگر محکم کنید و شما امت شهیدپرور  .دهد می
  .با یکدیگر اتحاد داشته باشید یاد خدا باشید وه ب پیروزید که

  
  )قم 1346 – 1365(محمدي  علیحسین  شهید 

 ۀاین کـار اتحـاد همـ    ۀو الزم ؛اسرائیل باید از بین برود ،امام عزیز ۀبنا به گفت
سـالحت را زمـین نگـذار تـا قـدس       !پس برادرم ؛باشد مبارزه می ۀمسلمین و ادام

                                                             
 103آیه  آل عمران؛ سوره -1
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  .تا از جهان رفع فتنه نشود دست از مبارزه نکشید .عزیز فتح گردد
  

  )تبریز 1342 – 1361( ناموران پور غفار عسگر شهید 
مریکا آکه  ،صفوف اتحاد خود را بیشتر کنید ؛پشتیبان انقالب باشید !اي مردم

  .ترسد ما می ةکرد هاي گره مریکا از مشتآ ؛ترسد از اتحاد ما می
  

  )نیشابور 1337 – 1367(ذبیحی   غفوریانسیدحسین  شهید 
 ؛نبـرد بودیـد و هسـتید    ۀهمیشه در صـحن  که شما !امت غیور و پرتوان ایران

هرگـز  ...  ادامـه دهیـد   ]بـه راهتـان  [، طور که اتحاد را پیشه خود قرار دادید همان
نچه کـه   آبدانید  !برادران و خواهران 1.دیدست از اطاعت امام امت و وحدت برندار

  .بود ]ما[ مکتب ما و رهبري امام و اتحاد و همبستگی 2ما شدموجب پیروزي 
  

  )تهران 1342 – 1362(احیه فتمسعود  شهید 
اد و ایمان نداشته باشیم براي همیشه نـابود  اتحاگر خود ما در درون خودمان 

  .شویم می
  

  )فردوس 1341 – 1363(فیاضیان  تقی محمد شهید 
چـه  و همبسـتگی هر  با اتحـاد  3میامیدوارم که بتوان !دوستان و هموطنان عزیز

                                                             
  بردارند: در اصل وصیت -1
  باشد: در اصل وصیت -2
 بتوانم: در اصل وصیت -3
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مســلمانان جهـان را از زیــر بــار یــوغ مســتکبران و  و دیگــر مستضــعفین  ،بیشـتر 
  .اهللا ء شا  ان ؛دشمنان اسالم نجات دهیم

  
  )خوانسار 1340 – 1366( فیروزي اهللا  ولیشهید  

هرگز امام را رها نکنید و همیشه پشتیبان والیت فقیـه باشـید   ! امت حزب اهللا
کـه  ] چرا[ ؛اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید .مملکت اسالمی نرسد تا آسیبی به

  .امل پیروزي در برابر قدرت شوروي و آمریکا استع
  

  )ممسنی 1338 – 1361(قاسمی وفادار  شهید 
؛ وحـدت کلمـه را حفـظ کنیـد     ؛هـا اسـت   پیروزي تمام مسلمین در اتحاد آن

  .مردم را به وحدت دعوت نمایید .پیروزي ماست ۀکه مای ]چرا[
  

  )اصفهان 1342 – 1362(دستجردي قانع مسعود  شهید 
موجب پیـروزي اسـالم    خواهم که سه محور اصلی را که ت شهیدپرور میاز ام

الیت فقیه پیروي از و -2]. کنند[ اتحاد را حفظ -1 .قرار دهند] در اولویت است،[
ت اصـیل و در  خمینی بت شـکن و پیـروي از روحانیـ    ت،و در حال حاضر امام ام

فرامـوش   ،اسـت  )علـیهم السـالم  (که همان رهبري رسـول اهللا و ائمـه   ،خط اسالم را
تحت لواي اسالم و حاکمیـت والیـت    ،وحدت کلمه و اتحاد و یگانگی را -3.نکنند

  .فقیه فراموش نکنند
   

   



 

  85       »دفترهفتم«دت ــــوح
 

  )کوهپایه 1323 – 1361(قدیري حسین  شهید 
دست از امام خود نکشید که ایـن زمـان مثـل    ! پرور مسلمان و شهیداي مردم 

اگـر امـام را تنهـا گذاشـتید ایـن مزدورهـاي        .است )لیه السالمع(زمان امام حسین
اي بـه اسـالم و انقـالب     دهنـد و ضـربه   داخلی و خارجی دست در دست هـم مـی  

ی از عـواملی  که یک ]چرا[؛ تر کنید شما باید اتحاد خود را محکم .زنند اسالمی می
مریکـا و  آ] توانسـتند [بـود کـه   ] ها آن[همانا اتحاد  ،شد ]مردم[ که باعث پیروزي

بـه  ! اي مسـلمانان  2.بیاندازنـد دان تـاریخ   و بـه زبالـه   1بریزنـد نوکرانش را در هـم  
  . ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید و با تقوا باشید

  
  )فراشبند 1344 – 1361(قربان حمزه  شهید 

ایمـان بـه    ]و[ رمز پیروزي شـما در اتحـاد   !محرومین جهان و ملت آگاه ایران
کسـب ایمـان و    3ودر حفظ اتحـاد   .و امامت و والیت فقیه است ]او[ خدا و رسول

   .از اولیاء غافل نباشید 4اطاعت
  

  )برخوارومیمه 1340 – 1364(  قربانی حسین شهید 
کـه اتحـاد و وحـدت کمـر دشـمن را       اتحاد و وحدت خودتان را بیشتر کنیـد 

  . شوید از روحانیت هم جدا نشوید که گمراه می ؛شکند می

                                                             
 ریختند: در اصل وصیت -1

 یم و اندازیمانداخت: در اصل وصیت -2

 در: وصیتدر اصل  -3

 در اطاعت: در اصل وصیت -4
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  )آباد نجف 1342 – 1360( قربانی محسن شهید 
با هم اتحاد داشته باشـید و بـه یکـدیگر درس انسـانیت بدهیـد و از یکـدیگر       

  .درس انسانیت بیاموزید تا در کارهایتان موفق و مؤید و پیروز باشید
  

  )اندیمشک 1341 – 1361(قالوند جبار  شهید 
 قشـرها در  ۀپیروزي انقالب اسالمی ما مکتبی بودن انقالب و اتحـاد همـ   1رمز

انـد و   دشمنان ما خوب به این مسئله پی بـرده  .امام بود ۀگون پیامبر 2يرهبر ۀسای
از یـک طـرف بـراي     ؛زننـد  هـا مـی   ناچار براي نابودي انقالب دست به انواع توطئه

 ،نشاندگانشـان  دسـت  ۀاسالم راستین را به وسـیل  ]داعیۀ دورغین[ کوبیدن اسالم،
اندازنـد و از طرفـی بـراي     خلق مطرح کرده و مردم را در شـبهه مـی  منافقین ضد
کنند و بـراي   چون شریعتمداري فاسد را علم می هم 3يافراد مفسد ،کوبیدن رهبر

بین شـیعه   ،یکی از رمزهاي پیروزي انقالب بود دکه خو ،از بین بردن اتحاد مردم
 ةولـی بـه حـول و قـو     .اندازنـد  و سنی، کرد و فارس و عرب و عجم اخـتالف مـی  

ولـی شـما بایـد     ؛هاي آنان تا به حال نقـش بـرآب شـده    خداوند بزرگ تمام نقشه
خواهم هوشیاري خود را  لذا از شما می .] است[ هاي آنان تمام نشده بدانید توطئه

دست از حمایت امام و  .همیشه در صحنه باقی بمانید ،متحد و متفق. کنیدحفظ 
هـا و مـزدوران    پیوسته مردم را به اتحاد در مقابل ابرقـدرت  ]و[ندارید  روحانیت بر

  .شان دعوت کنیدداخلی

                                                             
  رمزهاي: در اصل وصیت -1
 رهبر: در اصل وصیت -2

 مفسد: در اصل وصیت -3
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  )000 1345 – 1363( قنبري امیرحسین شهید 
زیرا که دشمن از اتحاد شما واهمـه دارد و   ؛وحدت بین خودتان را حفظ کنید

   .تنها رمز پیروزي شماست] این[
  

  )تبریز 1346 – 1362(قهرمانی یوسف  شهید 
حـاد و یگـانگی   اتچـرا کـه    1کنیـد؛ حاد خود را هر روز بیش از پیش حفـظ  ات

  . و نفاق و تفرقه موجب شکست است ،بر دشمن زبون 2موجب پیروزي و ظفر
  

  )تهران 1345 – 1362( کروبی مسعود شهید 
 ،که پشـتیبانی از امـام   ؛همواره یار و یاور امام عزیزمان باشید! ت عزیز ایرانمل

پشتیبانی از اسالم و قرآن است و پشـتیبانی از جمهـوري اسـالمی، پشـتیبانی از     
حاد و انسجام خود را حفظ کنید که بـا  اتهمواره . نشینان استمستضعفان و کوخ

  . ها را از پاي درآورد توان ابرقدرت حاد است که میاتهمین 
  

  )برخوارومیمه 1337 – 1361(کرمی عباس  شهید 
فقیـه را    امـام خمینـی و اصـل مشـرقی و اسـالمی والیـت       اطاعت از رهبـريِ 

یـک   ]کـه [ ثابت کردید 3شمااتحاد و یگانگی را فراموش نکنید و . فراموش نکنید
از  ؛دسـت خـدا بـا جماعـت اسـت      .تواند بر ابرقدرتی پیروز شـود  ملت با اتحاد می

                                                             
  کرده باشید: در اصل وصیت -1
  به ظفر: در اصل وصیت -2
  همان گونه که : در اصل وصیت - 3
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  .نخواهد شد ]شما[ تفرقه و تشتت جز شکست چیزي نصیب
  

  )تهران 1330 – 1362( کریمی امیر شهید 
رمز پیروزي شـما امـت حـزب     .وحدت و همبستگی و اتحاد را فراموش نکنید

گاه و عـادل و دوم داشـتن وحـدت و    آاول داشتن رهبر  :اهللا در دو چیز بوده است
رهبـري   ةدربـار  .فرمایـد  اشـاره مـی   ن کریم بر این دو اصـل دقیقـاً  آو قر ؛انسجام

و امروز صاحب امـر   »اطاعت کنید از خدا و از پیامبر و از صاحبان امر« :فرماید می
  .خمینی کبیر است ،)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(]زمان[ ب امامئنا] و[

همگی به ریسمان «؛ 1»و ال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: فرماید و دوم می
فرماید اگر متفرق شوید و با هم نـزاع   و بعد می »خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید

پـس  . یعنـی شکسـت خواهیـد خـورد     ؛خواهیـد شـد   2*و درگیري داشته باشید 
  .برادران و خواهران وحدت و انسجام خود را حفظ کنید

  
  )قم 1342 – 1361(کریمی خلیل  شهید 
مبادا پشت جبهه را خالی کنیـد و منـافقین از ایـن فرصـت      !برادران منباري 

پشت جبهه را تقویت کنید و بـا هـم اتحـاد     !استفاده نموده و به اسالم ضرر بزنند
بـا اتحـاد و    !بـرادران مـن  . که رمـز پیـروزي انقالبمـان اتحـاد بـود      ؛داشته باشید

ز دست از امام عزیزمان یکپارچگی خودتان به منافقان و کفار نشان دهید که هرگ
خـرین لحظـه پشـتیبان مستضـعفان جهـان و امـام امـت        آنخواهید برداشت و تا 

                                                             
 103سوره آل عمران؛ آیه  -1

 ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  .را در نطفه خفه خواهید کرد ها آنهاي  هئهستید و به منافقان بفهمانید که توط
  

  )شوشتر 1343 – 1363(کریمی هادي  شهید 
چون دشمنان از وحدت شـماها   !با هم اتحاد داشته باشید! اي مردم حزب اهللا

کـه   از تفرقـه دوري کنیـد   !خداي ناکرده تفرقـه در بـین شـما نباشـد    . ترسند می
  .پیروزي ما در وحدت است

  
  )اقلید 1342 – 1361( گرامی عبداهللا شهید 

سـت کـه   ا که بر دوش داریم این را مهمی ۀوظیف ... !برادران و خواهران عزیزم
کـه شـعار امـام عزیزمـان     ، ]را[از تفرقه و نفاق بپرهیزیم و اتحاد و وحـدت کلمـه   

تواند هر سد محکمی را کـه بـر علیـه     اتحاد است که می...  .از یاد نبریم ،باشد می
هنـین را بـه لـرزه    آن و اسالم باشد به تزلزل اندازد و نفاق است کـه سـدهاي   آقر

بینیم کـه همیشـه اتحـاد در بـین      می ،سیري کنیمدر تاریخ انبیاء  اگر .اندازد می
انـد   براي همین هم بود که همیشه پیروز و سربلند بوده ؛فرما بوده است حک ها آن

  .برسند ،که همان رسیدن به اهللا بوده ،خود ۀرزوي دیرینآو توانستند به 
  

  )تاکستان 1346 – 1365( لشکري قمقام شهید 
ش هرچـه  اتا زمانی که اسالم احتیاج به شما دارد براي یاري !اي برادران عزیز

تمام حیثیت و شرف اسالم و مسلمین در گرو  االن که مخصوصاً ؛تر بشتابید سریع
 نآتوانـد بـا    اگر شما اتحاد داشته باشید، هیچ ابرقـدرتی نمـی  . همین جنگ است

  .همه سالحش شما را شکست دهد
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  )مرند 1341 – 1361(زاده  اهللا لطف علی محمد شهید 
  :دانید که رمز پیروزي این انقالب دو چیز بود شما می !برادران عزیز

  .ایمان به خداست ۀوحدت کلمه که در سای -1
  رهبریت امام -2

  . ما به اتحاد اوایل انقالب احتیاج دارد ۀامروز جامع !برادران
هـاي   روزي نیست که بـا مسـائل کوچـک و نـاچیز و بـا حـرف       ،امروز !برادران

فکر نکرده یک حرفی بـزنیم   امروز نباید ... اتحاد مسلمین را به هم بزنیم ]سست[
بایـد تمـام    !بـرادران . باشـد  1نیاتحـاد مسـلم   زدنهـم  ه که خداي نکرده باعث ب

 شـود  تر مـی  که اتحاد ما هر روز ضعیف این. کارهاي ما محض رضاي خداوند باشد
این را بدانیـد بـه    .اهللا نیست  الی ه ست که کارهاي ما محض قربا] دلیل[ این ]به[

 ،کردند قول امام امت اگر االن تمام پیامبران در اینجا بودند و با هم یک کاري می
یکـی اسـت و آن انجـام     ]ها آن[ هدف 3چرا که 2نداشتند؛یک جزء با هم اختالف 

سـال سـکوت    4چنـدین مگـر   !وظیفه و جلب رضاي خداوند متعـال اسـت و بـس   
  !نبود؟ 5نیبا اینکه حق بود براي حفظ اتحاد مسلم ،)لیه السالمع(علی

  
  )داراب 1339 – 1361(زاده  لطیفعباس  شهید 
ماننـد   .امام و رهبر و نور چشم مستضعفین جهان را تنها نگذارید! ها نااي انس

                                                             
 مسلمون: در اصل وصیت -1

 کردند نمی: در اصل وصیت -٢

  چرا که چون: در ا صل وصیت -3
 2: در اصل وصیت -4

 مسلمون: در اصل وصیت -5
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تقـواي  . ن شماسـت آکه پیروزي از  1باشیدن ،که امام را تنها گذاشتند ،مردم کوفه
بـا هـم    2هراوهمـ . وریـد آجا ه پیشه کنید و نماز و روزه و احکام دین را ب ]را[ خدا

توانید  تا می 3.دنشو شکسته می ،که شیاطین از اتحاد شما ]و بدانید[ متحد باشید
  .بخوانید ،تقرب سوي خدا 4رايماست ب ۀکه وسیل ،ن و دعاآقر

  
  )تهران 1345 – 1362( لواف سعید شهید 

نگذارید ظالمی بر سر شما حکومت کنـد و نگذاریـد کـه امـام و اسـالم تنهـا       
  .شود اسالم با وحدت و اتحاد و با خون جوانان پیروز می ؛بمانند
  

  )گرگان 1342 – 1365(خانی  محمدعلی نصرت اهللا شهید 
ل اینکـه  خواهید او را می 5شما اگر اسالم و عدالت! خواهران مسلمانبرادران و 

از خـود سسـتی   ...  م اینکـه دو .باید پشتیبان بی چون و چراي والیت فقیه باشید
م اینکه از محرومین و مستضعفین دفاع سو .نشان ندهید و استوار و پا برجا باشید

. دفاع از اسـالم اسـت   ،ها نکه دفاع از آ ]و بدانید[ کنید و حامی محرومین باشید
 کـه  ]چـرا [؛ ق نشـوید و متفـر  6دیحـاد داشـته باشـ   اتچهارم اینکه با یکدیگر باید 

  .باعث شکست اسالم است ]تفرقه[

                                                             
  نکنید: در اصل وصیت -1
  همراه: اصل وصیت در -2
  شود ها شکسته می شیشه هر آن: در اصل وصیت -3
  به: در اصل وصیت -4
  عدالتی: در اصل وصیت -5
 باشد :تیوص اصل در -6



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       92

 

  )تویسرکان 1340 – 1364(قلییی  محمدحسن  شهید 
کریم وحدت داشـته باشـید    قرآن ۀخواهم به گفت از شما می! اهللا  اي امت حزب

 1»و اعتصـموا بحبـل اهللا  «کـه رمـز پیـروزي شـما      ؛زنید و به ریسمان الهی چنگ
بود که جنایتکاران را به  2باشد و این وحدت و اتحاد و اطاعت کردن از رهبري می

زانو درآورد و پیروي نمودن شما از دستورات والیت فقیه بود که نظـام جمهـوري   
  . اسالمی را در ایران بنا گذاشت

  
  )هریس 1342 – 1362( هریس   پور مرتضیقلی عباس شهید 

پـس   ؛ایمان به اهللا و اتحاد مسلمین است ،تنها سالح برنده بر علیه ستمکاران
خون خـود از   ةخرین قطرآو تا  3از تفرقه بپرهیزید و به ریسمان الهی چنگ بزنید

  .اسالم حفاظت و پاسداري کنید
  

  )کازرون 1347 – 1364(مزارعی محمدنبی  شهید 
از هـیچ  ] و[ اید زمان چون کوه در مقابل دشمنان ایستادهگونه که تا این  همان

حـاد بـه راه خـود    اتکمکی در نابودي دشمن دریغ نکرده اید، از این به بعد هم با 
  . حاد رمز پیروزي استاتادامه دهید؛ چرا که 

   

                                                             
 103، آیه عمران ؛ سوره آل»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  -1

  اطاعت شما : در اصل وصیت -2
 103، آیه عمران ؛ سوره آل»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  -3



 

  93       »دفترهفتم«دت ــــوح
 

  )آران و بیدگل 1346 -1363(مستوري  عباس سید شهید 
امـروز بـا روزي کـه امـام      .الهی استزمایش آروز  ،امروز !پرور ایران امت شهید

هیچ فرقـی   ،عاشورا شرکت نموده و شهید شد ۀدر جریان واقع )لیه السالمع(حسین
و  باشید اگر شما همه دست در دست یکدیگر دهید و با هم اتحاد داشته ...ندارد 

در مقابـل مشـکالت و    .شوید بر هر ابرقدرتی پیروز می ،تابع و پیرو اماممان باشید
  .چون سنگی سخت استقامت کنیدزندگی هم لئمسا

  
  )اصفهان 1338 – 1361(مشکالنی اکبر  شهید 

رسـید کـه وحـدت و     شما وقتی به پیروزي می! اي برادران شیعه و اهل تسنن
ها گروه تشـکیل شـود و بـر     که از هر طرف شما ده این 1هن ؛اتحاد بین شماها باشد

اتحـاد و وحـدت بـین     .متجاوز را یادتان رفته باشد ضد همدیگر کار بکنید و اصالً
هـا را از خـاك    خود را حفظ کنید تا بتوانید بر دشمن متجاوزگر پیروز شوید و آن

] و[ایـن متجاوزگرهـا    2ناشـی از هـا   چـون تمـام ایـن اخـتالف     .خود بیرون رانیـد 
شـود متجـاوزگر را سـر     وحدت کلمه است کـه مـی   3باباشد و تنها  ها می قدرت ابر

  . جاي خود نشاند و از خاك خود بیرون راند
  

   )دماوند 1310-1361(ي باقر مال حسین شهید 
از  ،تان با اتحاد و یکپارچگی و حفـظ وحـدت   تقاضاي من این است که همگی

                                                             
 نه: در اصل وصیت -1

 سر: در اصل وصیت -2

 در: در اصل وصیت -3
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چون وقتی همت کنید و بـه پـا    .جمهوري اسالمی تا آخرین لحظات دفاع نمایید
علی الذین استضعفوا  فی االرض و  منّن نرید ان و« خداوند ةنگرید که وعد خیزید می

همـت  . بلکه در حـال اسـتقرار اسـت    ]و[ نزدیک 1»وارثینالمه و نجعلهم ئ ا  نجعلهم
از ] پـس . [گمارید تا وحدتتان در مساجد و جماعات برقرار و گرم و صمیمی باشد

 در  هاي پـی  پیروزيآري این . افکنی بپرهیزید و اتحاد خویش را حفظ کنید تفرقه
   .مان بوده است ما از وحدت و همبستگی  پی

  
  )آبادنجف 1340 -1361(ملکی مصطفی  شهید 

حـاد از  اتبه خدا قسم اگر سه عامـل رهبـري، اسـالم و    ...  !اي ملّت دلیر ایران
  . بین شما بیرون برود، بدانید که از همان لحظه انقالب شما شکست خورده است

  
  )مشهد 1327 – 1361(موسوي  علی سید شهید 

باشد و با اتحاد مـا در   استکبار شرق و غرب بر خالف ظاهر، پوچ و توخالی می
  .هم شکسته و خرد خواهد شد

  
  )زنجان 1346 -1364(موسوي  محمد سید شهید  
من و تو اگر دست در دست یکدیگر گذاریم و این اتحاد را نـه  ! خواهرم! برادرم
اي  هیلکنیم، خواهیم دید که هیچ قدرتی با هـیچ وسـ  که در عمل ثابت بلدر حرف 

تـوان بـراي صـدور انقـالب      ن موقعیتی است که میآ. تواند ما را شکست دهد نمی
  . کرد سازي زمینه

                                                             
 5آیه  قصص؛ سوره -1
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  )شیراز 1343 – 1365( مومنی علی  قاسم شهید 
احتـرام همـدیگر را داشـته     .زیرا رمز پیروزي اتحاد اسـت  ؛با هم متحد باشید

  .باشید و در شادي و غم همدیگر را یاري کنید
   

  )شهر زرین 1345 – 1361(مهاجر  تقی محمد شهید 
کـه   1؛ و بدانیـد اتحاد و همبستگی داشـته باشـید   ...! پرور ایران اي امت شهید

اگر متحـد باشـید و دسـت     .شود ایمان به خدا پیدا می ۀاتحاد و هماهنگی در سای
  .روید شود و زیر بار هیچ ابرقدرتی نمی کسی بر شما مسلط نمی ،هم را بگیرید

  
  )اندیمشک 1337 – 1361(مهروش خلیل  شهید 

هـدف مـا    ایـن  4و تمام مسلمین خواهد بود 3اتحاد 2درها  مرگ تمام ابرقدرت
  . باشد می

  
  )جهرم 1341 – 1361(جهرمی   ناطقی علی محمد شهید 

طوري که بـا اتحـاد خـود و پیـروي از رهبـري       همان! اي مردم قهرمان ایران
اتحاد خود را حفظ کنیـد و   5همچنانشاه را شکست دادید،  ،امام خمینی ۀقاطعان

چـه زودتـر در   هر ،به یاري خداونـد متعـال   ،اهللا  شاء  پیرو امام خمینی باشید تا ان
                                                             

 زیرا: تدر اصل وصی -1

 به: در اصل وصیت -2

  اتحاد رسیدن: صل وصیتدر ا -3
 که: در اصل وصیت -4

 همینطور: در اصل وصیت -5
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  .این جنگ پیروز شویم
   

  )کوهپایه 1345 – 1361(ناظمی مجتبی  شهید 
ها را بـه   ابرقدرت ةتوانید با این انقالبتان و اتحادتان پوز شما می! اي ملت آزاده

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (امام زمان 1انتخاك بمالید و با این فرزندان رشید خداشناس
  .را خشنود سازید )الشریف
  

  )الشتر 1345 – 1366( ندري اهللا  هدایت شهید 
خـواهم کـه دعـا جهـت پیـروزي را       قهرمان و شـهیدپرور مـی  مردم ] از شما[

چـه  ره. آگاه باشید که دشمنان در صفوف متحد شما رخنه نکنند. فراموش نکنید
  .که وحدت ضامن پیروزي است ]و بدانید[؛ بیشتر اتحاد خویش را حفظ کنید

  
  )تهران 1345 – 1363(نوروزي مجتبی  شهید 

هیچ قـدرتی   ،که اگر ما اتحاد داشته باشیم] چرا[ ؛اتحاد داشته باشید !برادران
آمریکـا بـا آن قـدرت    ] ایـن کـه  [. تواند یک کلمه به ما حـرف تحمیـل کنـد    نمی

تمـام   .بـود  ]امـت [ در اثـر اتحـاد   ،کندبش نتوانست هیچ غلطی ا موشکی 2توخالی
  .ما از این اتحادها و همبستگی و اتحاد کلمه است 3هاي یتوفقم

  

                                                             
 خداشناسان: در اصل وصیت -1

  توخالیش و : در اصل وصیت -2
 هاي موقعیت: در اصل وصیت -3
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  )قائن 1349 – 1367(  واقعیرضا غالم شهید 
کـه بـراي    حاال که دشمنان اسـالم را شـناختیم و اعمـالی    !ملت قهرمان ایران

بـر اثـر اسـتقامت، پایـداري و      ،یکی پس از دیگري ،دهند شکست اسالم انجام می
 باز هـم در ایـن راه و در راه شکسـت دشـمنانِ     ،اتحاد شما به شکست منجر شده

که ایـن   ؛، پایداري و شکیبایی دست برنداریماستقامت ،اسالم از اتحاد ةخورد قسم
را پشـت   2هـا  هئاین مشکالت و توط 1یما هاگر تا االن هم توانست .دستور قران است

ن و آداریم، به خاطر این است که به نداي قـر ر بگذاریم و دشمن را به هزیمت واس
یات صبر و استقامت و اتحاد آبخش معصومین گوش جان سپردیم و  کلمات نجات

پس در پیمـودن ایـن راه و   . ها را معتقد گشتیم جهاد با مال و جان را و شهادت و
  .رسیدن به هدف از خودمان سستی نشان ندهیم

  
  )مبارکه 1345 – 1363(زاده  اديه سعید شهید 

و سـراپا   3بدانیـد ایـن نعمـت الهـی را     ،]امـام [ قدر !خواهران گرامی برادران و
گوش به فرمان او باشید و یادتان باشد که تاکنون پیروزي مـا در گـرو توکـل بـه     

   .اتحاد و یکپارچگی بوده است ]و[ امام ۀگون خدا و رهبري پیامبر
  

  )شهر خمینی 1338 – 1361(یوسفی حسن  شهید 
بـه کوشـش و فعالیـت     ؛انقالب با اتحاد شما به پیروزي رسید! پرور امت شهید

                                                             
 نتوانستیم: در اصل وصیت -1

 توطئه: در اصل وصیت -2

 داشته باشید: در اصل وصیت -3
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این وحدت را در بین خود نگـاه   ،گوید طور که امام می همان ]ادامه دهید و[ خود
  .دارید
  

  )مرودشت 1342 – 1362(یونسی  بخش امام شهید 
تر از آن اسـت   آگاه باشید که سنگر شما عظیم! آموزان سخنی با شما اي دانش

است که بر  2نیروییاگر شما اتحاد داشته باشید این اتحاد شما  1.دکنی میکه فکر 
بر قلب سیاه دشمن یا کـافران   آنشود و تیري شتابان از درون  سالح من وارد می

  . زیرا اتحاد رمز پیروزي است ؛داري کنید پس از این اتحاد نگه. شود وارد می
  

    

                                                             
 کنی: در اصل وصیت -1

 اي حرفه: در اصل وصیت -2
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  نماد اتحاد ماز جمعه و جماعت؛ن: فصل سوم   

 
  )بندرعباس 1345 – 1364(آرمات رضا علیشهید  

هاي شـوم   نقشه همیشه در صحنه باشید و اتحادتان را حفظ کنید و !مردماي 
صفوف نماز جمعـه را   در نماز جمعه شرکت کنید و ب سازید وآ مریکا را نقش برآ

  .تر کنید به روز فشرده روز
  

  )اصفهان 1344 – 1361(قابابایی آ عبدالرحمان شهید 
روز عزاي منافقـان   ،که روز جمعه ؛جمعه شرکت کنید در نماز حتماً !اي ملت

 ۀبـه گفتـ   و اتحاد را سرمنشاء کار خود قرار دهید .و دشمنان شما و دین شماست
به ریسمان بزرگ الهی چنگ بزنید « 1؛»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«ن آقر

  .تا پیروز شوید »و متفرق و پراکنده نشوید
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  )تهران 1344 – 1363( ابراهیمیان ابراهیم شهید 
که در حـد   م سعی کندا رزویم این است که پدر عزیز و گرامیآ تقاضا و تمنا و

کـه مـا بایـد اتحـاد و      چـون  ؛در مساجد و به جماعـت بخوانـد  ] را[امکان نمازش 
   .چه داریم از نماز داریمچرا که ما هر ؛جماعت را حفظ کنیم

  
  )تهران 1346 -1364( ابوالحسنی داوود شهید 

ها و جلسـات مـذهبی حضـور یابیـد و خـاري شـوید در        پیمایی راه همیشه در
هـاي ضـدخدا    مواظب باشید که گروهک 1*همشهریان عزیز اهل  .چشم دشمنان

 ؛اتحـاد خـود را حفـظ کنیـد     .در میانتان رخنه نکنند و بین شما تفرقه نیفکننـد 
بـه ریسـمان   « ؛2»و ال تفرقوا اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و« :گوید ن کریم میآچون قر

  .»تنی خدا جنگ زنید و متفرق نشویدسناگس
  

  )فراشبند 1334 – 1362(احمدي محمود  شهید 
 ؛برنداریـد  ،مینیخ ،ت هست که دست از این ماه تاباناز ما شهیدان این وصی

حـاد و انسـجام در   اتبـا  . امید مستضعفان جهان و ایران است ۀروزن ]او[ که] چرا[
  .راه ما را ادامه دهید ،کارهاي خیر] و[نماز جمعه و جماعات 

  
  )جهرم 1337 – 1361(پور  ارسالنعبدالرسول  شهید 

گاه بدون عذر شـرعی نمـاز جماعـت را     هیچ! خواهران و برادرانم  !پدر و مادرم

                                                             
 در اصل وصیت ناخوانا -1

  103 آل عمران؛ آیه سوره -2
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عبادي ایـن زمـان تلقـی     -سیاسیئل ترین مسا مهم ترك نکنید و نماز جمعه را از
در نماز جمعـه حاضـر    ،تا زمانی که امام عادل بر شما حاکم است ،همواره کنید و

 مشــت محکمــی بــر دهــان] هــم[شــوید تــا بــا ایــن عمــل صــحیح و درســتتان 
جهـان ثابـت    ۀاتحاد مسـلمین را بـه همـ    ]هم[ ورده باشید وآابرجنایتکاران وارد 

  .کرده باشید
  

  )فریدن 1346 – 1363( استکیغفور شهید  
پـا  تر بر سیاسی را هر چه باشکوه -این سنگر عبادي اجد،نمازهاي جمعه و مس

  .ترسد که دشمن از اتحاد شما می؛ کنید و همگی متحد باشید
  

  )فالورجان 1347 – 1363(اسدي عزیزاهللا  شهید 
 .کنید سنگر مسجدها را پر ]و[ تنها نگذارید ]را[ امام عزیزمان !امت حزب اهللا

کـه ایـن راه را   ]  را[  کسـانی  .هـا بکنیـد   سعی کنید که اجتماعات را بیشتر از این
همه با هـم   .شنا بشوندآها ببرید تا با این راه  با وحدت به نماز جمعه ،اند نشناخته

ضدانقالب و دشمنان شرق و  ۀما اگر با هم اتحاد پیدا کنیم ریش .اتحاد پیدا کنیم
   .شود غرب کنده می

  
  )ورامین 1343 – 1362( اکبريسعید شهید  

 .خصوص نماز جمعـه شـرکت کنیـد   ه همگی در دعاها و نمازهاي جماعت و ب
فهماند که هنوز ما اتحاد خـود   باشد که به دشمنان می ها می چون همین جماعت
  .کنیم را حفظ کرده و می
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  )گچساران 1343 – 1365(پور امیريموسی  شهید 
و به دستوراتش عمل کنید که پیروزي شما  هاي امام گوش فرا دهید به حرف

گفتـه   وطـور کـه ا   همـان . است ]در همین[ و حزب اهللا بر تمامی کفار و منافقین
 ،را حفظ کنید و در نماز جماعت 1این سنگر بزرگ ...» مسجد سنگر است« :است

دشمن ] کهبدانید [حاضر شوید و  شکند، میکه پشت دشمن داخلی و خارجی را 
  . هراسند همین اتحاد نیروهاي حزب اهللا میما و شما از 

  
  )دهدشت 1349 – 1365( بادیادشکرالدین  شهید 

زیرا که تفرقه و افتـراق وحـدت و اتحـاد     ؛وحدت و اتحاد خود را حفظ نمایید
ایـن   ؛تر برگزار نمایید نماز جمعه را در شهرها هرچه باشکوه .برد شما را از بین می

نماز باعث تقویت قلوب تمامی مسلمین جهان و باعث تـرس وحشـت و اضـطراب    
   .شود قلوب دشمنان مسلمین می

  
  )یزد 1346 – 1366(باقریان محمدمهدي  شهید 
 ؛ها شرکت کنید جمعه نماز در خواهم حتماً از شماها می! ت شهیدپروراي مل

  .شود مسلمانان مییکپارچگی  و اداتحها موجب  معهز جمین نماه که
  

  )زابل 1345 – 1363(بربري اصغر  علی شهید 
یـد و بـه   امـام عزیـز را احتـرام کن    !و اي خـواهران و بـرادران   !اي ملت عزیـز  

 ۀگـوش فـرا داده و جامـ    )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب امام زمانئفرمایشات این نا
                                                             

  بزرگ سنگر: در اصل وصیت - 1
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ـ به نمـاز جمعـه اهمیـت فـراوان قا    ...  1یدانپوشبعمل  هـایش را   صـف  ل شـوید و ئ
   .هاي نماز وحشت دارد تر و با اتحاد بیشتر برپا کنید که دشمن از صف فشرده
  

  )اهواز 1346 – 1365(برون بیژن  شهید 
از  .معظم شهداء صبر و استقامت خواهانم ةان براي شما و خانواداز خداوند منّ

خواهم که مساجد را پر کنیـد و بـا هـم اتحـاد داشـته باشـید و پراکنـده         شما می
  . نشوید که دشمن استفاده کند

  
  )تهران 1344 – 1363( بکتاش تبریزعلی  شهید 

ن امام عزیز که کشور ما بدون روحانیت ماننـد کشـور بـدون    آچه خوب گفت 
فقط روحانی کـه در   ؛همیشه روحانیت را یک عضو بدن خود بدانید ؛طبیب است

که گوش به حرف شرق و غرب ندهید  فکرتان را باز کنید .خط امام و اسالم است
یـداهللا مـع    ؛و نمازهاي روزانه را به جماعت بخوانید که دست خدا با جمـع اسـت  

 4ا توانسـتیم مریکـا ر آاول انقالب با اتحاد و وحدتی که داشتیم نوکر  3* .2هماعالج
   .یم و چقدر خوب است که همه با هم متحد باشیماز کشور ایران بیرون کن

  
  )آران و بیدگل 1342 – 1365(بلندي حسین  شهید 

ن در خـط امـام و رزمنـدگان کفرسـتیز اسـالم      آي که خطیب ا در نماز جمعه
                                                             

  پوشید: در اصل وصیت - 1
 مع الجامه : در اصل وصیت -2

 کردند که: در اصل وصیت -3

 چگونه: در اصل وصیت -4
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 .نآگین بر چشم دشمنان اسـالم و قـر  آن تیري است زهرآکه  ؛باشد شرکت کنید
قـدر   است براي رسیدن به الطـاف عـالی  اي  که وسیله ،همچنین از اتحاد و انسجام

   .دست برندارید ،خداوندي
  

  )اصفهان 1344 – 1361(بناکار  علی محمد شهید 
مـا سـد    ۀها شرکت کنید کـه نمـاز جمعـ    جمعه در نماز! اي امت بیدار اسالم

 ؛خواهد کـه شـما متحـد نباشـید     مریکا میآ. مسلمانان استدر جلو غیر 1محکمی
  . ها را ترك نکنید که اتحاد شما از هم پاشیده خواهد شد پس نماز جمعه

  
  )تبریز 1337 – 1362( پروینی  یعل عباس شهید 

کـه   ]چـرا [؛ وریدآه و دشمنان اسالم را به لرزه در دنماز جمعه شرکت نمو در
ده و تمـام منـافقین را بـه لـرزه     نماز جمعه وحدت و اتحاد مسلمین را بیشتر کـر 

   .دارد میوا
  

  )شهرضا 1341 – 1361( تاکی لی عغالم شهید 
 جمعهنماز جماعت و نماز ] و[کمیل و دعاهاي دیگر  ]و[ توسل يمجالس دعا

نظـامی بیشـتري    ]و[ هـاي عقیـدتی، سیاسـی    کـالس  را بیشتر کنید و مجالس و
بـرداري   ها بهـره  در مساجد شرکت کنید و از این مجالس و کالس .تشکیل بدهید

  .گیرتان از اتحاد است هاي چشم بیشتر کنید که پیروزيکنید و اتحادتان را 
  

                                                             
 است محکمی: وصیت اصل در -1
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  )جهرم 1349 – 1365(زاده  تقواییمجتبی  شهید 
نمـاز جمعـه را پـر     ؛جماعـات را تـرك نکنیـد   ... ! پرور اي مردم بزرگ و شهید

یعنـی نمـاز جمعـه     ،دشمن از الگـوي یکپـارچگی و اتحـاد    ؛کنید ]پابر[ جمعیت
   .ترسد می

  
  )یزد 1344 – 1360(تقوي نصرآبادي محمدمهدي  شهید 

اد خـود را بـا شـرکت گسـترده و همیشـگی در      اتحسعی کنید  !مردم قهرمان
بـا   1.دیـ شوند اعالم نمای ین مناسبت برگزار میدنمازهاي جمعه و اجتماعاتی که ب

گویـان مخـالف اسـالم در     خود مشت محکمی به دهان یـاوه  ةصفوف به هم فشرد
  .این حسین زمان را تنها نگذارید ،تو امام ام 2دیداخل و خارج بزن

  
  )زنجان 1339 – 1365(اري جبموسی  شهید 

ـ       خصـوص در  ه در نمازهاي جماعـت و جمعـه و دعاهـاي کمیـل و توسـل و ب
. ها ضامن بقاي این انقالب است، شـرکت نماییـد   شهدا که خون آن ةتشییع جناز

هـاي جزئـی و زودگـذر را     اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیـد و اخـتالف سـلیقه   
نادیده بگیرید تا خداي نکرده دشمن آن را دستاویزي براي انداختن تفرقـه میـان   

   .مسلمین قرار ندهد
   

                                                             
 ندینما :تیوص دراصل - 1

 بزند :تیوص اصل در - 2
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  )گرگان 1346 – 1362(جلینی کرد امیر شهید  
مـاه   ]و[ هاي محـرم  و نماز جماعت و شب هدر نمازهاي جمع !برادران بسیجی

گونه اختالفات دوري داشته باشید و از هر رمضان مسجد را پر کنید و با هم اتحاد
  .اندازها را بگیرید کنید و جلوي تفرقه

  
  )تهران 1346 – 1362(حسینی  محمد سید شهید 

راه مـا را   ،مساجد و در کارهاي خیـر  تان در نماز جمعه و درمبا اتحاد و انسجا
  .ادامه دهید و از خون ما پاسداري کنید

  
  )مشهد 1341 – 1363( حسینیفرامرز  شهید 

در مسـاجد و حضـور داشـتن    ] و[پیوسته با اتحاد و انسجامتان در نماز جمعه 
ادامـه  ] شـهیدان [ علیه باطل راه مـا  ]حق[ هاي جنگ در کارهاي خیر و در جبهه

  .دهید
  

  )آران و بیدگل 1342 – 1362( حالجمحمد شهید  
تـاریخ قـرار   دانیـد کـه مـا سـخت در تنگنـاي       آیا ایـن را مـی   !برادران عزیزم

پس همچون قبل اتحاد و وحـدت   !؟آزمایش الهی هستیم 1ياایم و در منته گرفته
حفظ کنید و با شرکت در نماز جماعت و نمـاز جمعـه و پـر کـردن      خود را کامالً

که دشـمنان  ] چرا[ ؛گویان شرق و غرب بزنید مساجد مشت محکمی به دهان یاوه

                                                             
 منتهی: در اصل وصیت -1
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  2.دنرشما هراس دا 1اسالم از این وحدت و برادري
  

  )خمین 1347 – 1364(لو  حمزهعطا  شهید 
اسـالم   3ايپس شـما نیـز بـر    ؛شهدا خون دادند که اسالم بماند !اي ملت عزیز

اگر روحانیت را ترك کنید اسالم بـه   .روحانیت پشتیبان باشید 4ايار و برزخدمتگ
ه فرمایشـات ایشـان گـوش داده و    و ب 5بگذاریدبه امام عزیز احترام  .افتد خطر می

ـ به نماز جمعـه و جماعـت اهمیـت فـراوان قا     ...عمل بپوشانید  ۀجام ل شـوید و  ئ
  .هایش را فشرده و با اتحاد بیشتر برپا کنید صف

  
 )ابرکوه 1347 – 1364(  باديآ نصرت  حیدريرضا غالم شهید 

این نعمت کـه خـدا بـه شـما      ]خاطر[ مراسم دعاي کمیل را برقرار کنید و به
هاي دعاي کمیل و دعاهاي دیگـر   توانید مجلس شکرگزار باشید که می ،عطا کرده

بسـیار   ۀایـن دو عامـل مهـم کـه ضـرب      ،در نمـاز جمعـه و جماعـت    .را برپا کنید
 ۀشرکت کنید و هرگز از این دو فریض ،زند دشمنان اسالم می را بر پیکر 6یمحکم
  اتحـاد خـود را حفـظ کنیـد و از دسـت ندهیـد و نگذاریـد کـه         .دور نشوید  الهی

  .منافقین و افراد فاسد در بین شما رخنه کنند

                                                             
  برادري بودن: در اصل وصیت -1
  دارد: در اصل وصیت -2
  بر: در اصل وصیت -3
  بر: در اصل وصیت -4
  کنید: در اصل وصیت -5
 محکم: در اصل وصیت -6
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  )آستانه اشرفیه 1342 – 1365(نژاد  خانیفرامرز شهید  
که با اخالص نمازهاي  1دوست دارد ن بنده اي راآ خداوند !برادران و خواهران

زیـرا نمـاز    .نمازهاي جمعه را هرگز فرامـوش نکنـد   ]و[ خود را به جماعت بخواند
  4.منافقین اسـت  3علیهمحل اتحاد مسلمین  ،است 2ینمنؤم ]اجتماع[ جمعه محل
رسـد خودتـان را    فـرا مـی  ] که[روز جمعه  ٥خواهم شما ملت عزیز می ۀپس از هم

مـاده شـوید   آها را بپوشید و  بیارایید و محاسن خود را شانه کنید و بهترین لباس
   .مسجدها را براي همیشه پرکنید ]و[ براي نماز جمعه

  
  )شهر زرین 1341 – 1361(نوگدرانی  دوستی رضا محمد شهید 

در دعاها و مجالس عزاداري و نمازهاي جمعـه  ...  !برادران و خواهران مسلمان
شرکت کنید و تمام رزمندگان را دعا کنید و امام امت را هم دعا کنیـد و از خـدا   

همگی با هم دعاي وحـدت را   ؛»دار خمینی را نگه تا انقالب مهدي«بخواهید که 
بخوانید و از خدا بخواهید که اتحاد با هم داشته باشید و علیه ظلم و ستم مبـارزه  

  . کنید
  

  )صدوق 1340 – 1361(اشکذري  دهقانیا رض محمد شهید 
 ۀجبهـ ... ! شنوید خوانید یا می نامه را می اي برادران و خواهرانی که این وصیت

                                                             
  اي را که  دارد، آن بندهخداوند کسی را دوست : در اصل وصیت -1
 مومن: در اصل وصیت -2

  بر: در اصل وصیت -3
  و محل ضد همه کفر و الحاد: در اصل وصیت -4
  خواهم کهمی: در اصل وصیت -5
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حـق علیـه    ۀشـرکت در جبهـ   ]بـا [ چه از نظر مالی و چـه  ؛جنگ را تقویت کنید
با شرکت در نمـاز جمعـه و    2!دیکه در پشت جبهه هست 1يملت شهیدپرور !باطل

تـر کنیـد و    اتحاد خود را هرچه بیشتر محکـم  ،ها جماعت در مساجد و راهپیمایی
  .مشت محکمی به دهان ضدانقالب و منافقین بزنید

  
  )چناران 1334 – 1363(والفقاري ذ رضا محمد شهید 

هـا را خـالی نگذاریـد و در نمازهـاي      هرگـز مسـجد   !خـواهران  ]و[ اي برادران
هاي جمعـه شـرکت کنیـد و در دعاهـاي کمیـل،       ازمجماعت شرکت کنید و در ن

اگـر اتحـاد نداشـته باشـید آن      ؛اتحادتان را حفظ کنید. ندبه، توسل شرکت کنید
  .مریکا جشن بگیردآموقع باید عزاي عمومی اعالم کنیم و 

  
  )اهواز 1342 – 1365( ذیغمی محمد شهید 

 و پشـت دشـمن را سـخت خـواهیم شکسـت      ،یاد داشته باشید که با اتحاده ب
بـا شـرکت    .باشد هاي وحدت نمازهاي جمعه می ترین نشانه امروزه یکی از متجلی
  .عمل بپوشانیم ٣ۀاندکی به شعارهایمان جام ،سیاسی  -در این مراسم عبادي

  
  )بجنورد 1346 – 1364(رباطی حمیدرضا  شهید 

گـاه نمازهـاي جمعـه را     خواهم کـه هـیچ   به عنوان یک برادر خیلی حقیر می

                                                             
 شهیدپرور: در اصل وصیت -1

  هستند: در اصل وصیت -2
  جامعه: در اصل وصیت -3



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       110

 

از بـرادرانم  . هـا را برگـزار کننـد    تـر ایـن عبـادت    خالی نگذارنـد و هرچـه باشـکوه   
دست اتحـاد و   ،وقت دیدند خداي نخواسته اسالم در خطر است خواهم که هر می

همتـا   واالتـر و بـی   ههمـ  که از 1خداهمبستگی را محکم کنند و بشتابند به سوي 
  .است
  

  )اراك 1342 – 1361(رضایی طارق  شهید  
اهللا این است که همیشه امام را داشته باشـند و امـام را     پیام من به امت حزب

 ،تـا انقـالب مهـدي    !خـدایا  !خـدایا «دعا کنند و همیشه این شعارشان باشـد کـه   
 ،دنـ و اتحاد خود را حفـظ کن  2دگرم نگه دارنپشت جبهه را  .»!دار خمینی را نگه

  .پیروزي استکه این رمز  دنم شرکت کنئطور داه در نماز جماعت و نماز جمعه ب
  

  )کاشان 1339 – 1365(امیري   میدان  زارع علی محمد شهید 
 .وحدت را حفظ کنید کـه عامـل مهمـی در حرکـت اسـت     ! ... مردم حزب اهللا

یکـی از مظـاهر    .پس با اتحاد خود شـیطان را برانیـد   ؛تفرقه از امور شیطان است
نمـازي کـه هـر هفتـه یـک بـار دشـمن را بـه هـراس           ؛وحدت نماز جمعه اسـت 

و از مسائل مسلمین و  3دیبا شرکت در نماز جمعه هر هفته قدرت بگیر .اندازد می
  . دنیا با اطالع شوید

   

                                                             
 او: در اصل وصیت -1

  داشته باشند: در اصل وصیت -2
 بگیرد: اصل وصیت در -3
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  )اصفهان 1345 – 1362(  فر ساالريرضا غالم شهید 
هر چـه بیشـتر    سنگر معظم اسالم و محفل اتحاد مسلمین را ،نمازهاي جمعه

و از حفظ سنگر مساجد خداي نـاکرده غافـل نباشـیم کـه ایـن مسـاجد       کرده  پر
  .شاء اهللا ان د،خواهد بو سنگر اسالم در طول تاریخ بوده و

   
  )شهر خمینی 1343 – 1361(  سلیمانی دهنويرضا غالم شهید 

نمازهـاي   خـالی نگذاریـد و   ،سنگر هستند] که[خواهم مسجدها را  شما میاز 
ـ  دشمنان اسـالم و چشم  جمعه را که خار انسـجام   اتحـاد و  تشـویق مـردم و   ۀمای

  .تر برگزار نمایید هرچه باشکوه ،هستند 1ها آن
  

  )تهران 1345 – 1362( سهیلی اسماعیل شهید 
وقت پشت جبهه را خالی نکنیـد   خواهم که هیچ پرور می از شما مردم قهرمان

از همین مساجد ن و اسالم آکه دشمنان دین و قر ؛و مسجدها را همیشه پر کنید
سنگرها را پر کنیـد و   ،»مسجد سنگر است« :طور که امام گفت همین .ترسند می

چرا کـه در   ؛ترسند به نماز جمعه بروید که دشمنان اسالم از نماز جمعه خیلی می
شوند و با هم متحـد   از همه چیز باخبر می ]مسلمانان[ ها است که این نماز جمعه

خیلی متوجه باشید کـه   .ترسند از همین اتحاد میگردند و دشمنان اسالم هم  می
طوري که بین یاران حضـرت   خواهد بین شما تفرقه بیندازد، همین ضدانقالب می

  .که تفرقه از همه چیز بدتر است ؛تفرقه انداختند )لیه السالمع(علی
  

                                                             
 مردم: در اصل وصیت -1
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  )سمنان 1335 – 1366(سیادت سیدابراهیم  شهید 
گاه امام را تنهـا نگذاریـد و    کنید و هیچها را پر  امت حزب اهللا باید جبهه شما
فرمان او باشید و از خط اصلی والیت فقیـه و روحانیـت اصـیل منحـرف     ه گوش ب

را  هـا  آننشوید و در نمازهاي جمعـه و جماعـات بیشـتر شـرکت نمـوده و صـف       
چون دشمنان اسـالم   .انقالب حاضر شوید ۀتر  نموده و همیشه در صحنمستحکم

تگی وحشت دارند و مشت محکمی بر دهـان ابرجنایتکـاران   از این اتحاد و همبس
   .باشد جهانی می

  
  )اردستان 1341 – 1360( تیموري شاه محمد شهید 

و نگذاریـد کـه    ١کنیـد  تر در نماز جمعه شرکت کنید و صفوف خود را پیوسته
شما رخنه کنند و خداي نخواسته بـین   ]میان[ صفت در هاي گرگ دمآیک دسته 

واعتصموا بحبـل  «: فرماید ن که میآقر ۀیآطبق  ؛صفوف شما تفرقه ایجاد کنند
ن آاز هم جدا نشـوید و   به ریسمان الهی چنگ زنید و ٢؛»و ال تفرقوا جمیعاً اهللا

  ... .را رها نکنید
رهبر  ،خمینیکه در توان دارید از امام  تر کنید و تا جاییاتحاد خود را محکم

 .پشتیبانی کنید ،انقالب

  
  )فردوس 1346 – 1365( شرفی پرویز شهید 

در نماز جماعات و جمعه بیشتر شرکت کنید که دشمن از دیدن اتحـاد شـما   
                                                             

  با هم باشید: در اصل وصیت -1
  103آیه  سوره آل عمران؛ -2
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 ةتوانیـد مشـت محکمـی بـر دهـان پوسـید       دارد و با این وسیله مـی  می هراس بر
  .دشمنان اسالم وارد کنید

  
  )کرج 1348 – 1365(کوهی  کرده  زاده شفیع رضا محمد شهید 

نماز جماعت را برپا کنید که انقالبمـان از مسـاجد شـروع شـد و در مسـاجد      
امیـد   هـا را نـا   است که وحدت پـیش خواهـد آمـد و وحـدت اسـت کـه ابرقـدرت       

تواند بـه شـما لطمـه     اگر اتحاد خویش را حفظ کنید دشمن هرگز نمی 1.سازد می
   2.دیتر ساز پرشکوهاین وحدت را هر چه ... وارد سازد 

  
  )کارزون 1346 – 1364( شمسی امیرحسین شهید 

سنگر پشت جبهه  شما عزیزانی که در !با شما عزیزان چند کلمه وصیتی دارم
 ،زنند به اسالم ضربه می که واقعاً کسانی 3باباید  ،مشغول خدمت به اسالم هستید

دعاهـا   به مردم بگویید که در .را ادامه دهید )لیه السالمع(حسینمبارزه کنید و راه 
تا اتحاد و همبستگی شما عزیزان باعث کوري چشم  4دنها شرکت کن و نمازجمعه

  .منافقان گردد
   

                                                             
  ساخته است: در اصل وصیت -1
  سازند: در اصل وصیت -2
 جلوي: در اصل وصیت -3
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 )آباد نجف 1346 – 1362( صالحی علی فتح شهید 
هـا را   و سنگر نماز جمعه 1دیحفظ کنید و مساجد را پر نمای ]را[ پیوسته اتحاد

  3.دیو از دستورات رهبر انقالب متابعت نمای 2دیحفظ نمای
  

  )اراك 1340 – 1365( صالحی محمد شهید 
هـا و دعاهـا    به نماز بیشتر اهمیت بدهید و در نماز جماعـت و جمعـه   !برادران

بیشتر شرکت کنید که نماز پایه و اسـاس دیـن اسـالم اسـت و نمـاز جماعـت و       
  .شود ها هم باعث اتحاد مسلمین می جمعه
  

  )تفت 1349 – 1367( صالحی وزیري اسداهللا شهید 
   .دارید تا دشمن زبون از اتحاد شما بهراسد پاه نماز جماعت و جمعه را ب

  
  )ایالم 1343 – 1364(صحرایی حمیدرضا شهید  

ایـن  [ملـت قهرمـان ایـران دارم    ] شـما [بنده تنها وصیت و سفارشی که براي 
نفـر بجنگیـد و یـار و مـددکار     خرین آخرین نفس و آخرین لحظه و آکه تا ] است

ولین مملکتی فـرا دهیـد   ئامام بزرگوارمان باشید و گوش به فرمان امام عزیز و مس
اطاعت کنید و یـک لحظـه امـام را تنهـا نگذاریـد و از       ،فرمایند می ها آنچه و هر

همیشـه در صـحنه حاضـر     .دادن جان و مال در راه اسالم و انقالب دریغ نورزیـد 

                                                             
 نماید: در اصل وصیت -1
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شـادي و   ۀس و ناامیـدي دشـمنان و مایـ   أنتان در صحنه باعث یکه با بود ؛باشید
هـا و مراسـم    هـا و نمـاز جمعـه    و در نماز جماعـت  1.دیگرد خوشحالی دوستان می

ها شـرکت   شهدا و راهپیمایی ةتوسل و مراسم شهدا و تشییع جناز دعاي کمیل و
] چـرا کـه  [؛ ها بود که انقالب را به پیـروزي رسـانید   کنید که همین نماز جماعت

اصـلی کـه    ۀلئیک مس .یعنی دست خداوند با جماعت است ؛»یداهللا مع الجماعه«
ن است همین اتحاد، وحـدت،  آباعث پیروزي انقالب اسالمی و تداوم بخشیدن به 

باید این اتحاد در بین تمـام اقشـار ملـت حفـظ      2واست  یکپارچگی و همبستگی
   .شود

  
  )آباد خرم 1345 – 1365( صحرائی حسنوندآزادخان شهید  

که به قول امام، جنگ ما براي نماز است  چون !پا داریده نماز را ب !عزیزان من
همچنـین   .ناپذیرترین سالح ما ایمان ماست و ستون ایمـان نمـاز اسـت    و شکست

کـه دشـمنان مـا از وحـدت و تجمـع مـا        چـون  ؛دنیـ نماز جمعـه را فرامـوش نک  
تـوانیم انقـالب اسـالمی خـود را بـه       می ترسند و ما نیز تنها با وحدت و اتحاد می

  .  پیش ببریم
  

 )قم 1344 – 1361( صفا مسعودشهید  
برکت خداوند پر ۀاد داشته باشند و در سایاتحخواهم  ت قهرمان ایران میاز مل

جمعـه و جماعـت را خـالی     زنمـا  ]سـنگر [ .به پیش ببرند] را[ متعال این انقالب

                                                             
 گردد می: در اصل وصیت -1

 که: وصیتدر اصل  -2



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       116

 

  .چون نماز جمعه معراج انقالب اسالمی است 1؛نکنند
  

  )شهر خمینی 1344 – 1362(  فروشانی  صمديعلی  محمد شهید 
تـر   و معظم 2تر هاي شما در پشت جبهه گرامی انجام مسئولیت !پرور امت شهید

که با اتحاد شما و رهبري امام عزیزمان بود کـه   پس بیاندیشید. از خون من است
. اید و به این حکومت جمهوري اسالمی دست یافته دای رسیدهین روز دهم اکنون ب

] و[ 3انتـ شـرکت کنیـد تـا اتحاد    ر نماز جمعه حتماًد...  شکر این نعمت را بکنید
  .تر شود منسجم صفوفتان

  
  )تهران 1344 – 1361(عبدلی حجت  شهید 

توانید هـر هفتـه و    می نمازهاي جمعه توجه زیاد بکنید و اگر به نماز مخصوصاً
چـون یکـی از    ؛میـان بـه نمـاز جمعـه برویـد      توانید حداقل یک هفته در اگر نمی

پشتیبانی و حمایت از ] و[وحدت  ].است[ تفرقه و باعث اتحاد عوامل جلوگیري از
  .والیت فقیه را فراموش نکنید

  
  )جهرم 1342 – 1361(روز  فرخ امیرحمزه شهید 

از  ؛امـام را دعـا کنیـد   . اطاعت کامل بنماییـد  ،خمینی بت شکن ،از امام امت
نمـاز جمعـه    مخصوصـاً  ،کجـا هسـتید   تفرقه بپرهیزید و وحـدت خـود را در هـر   

                                                             
  دینکن :تیوص اصل در -1
 گرامی: در اصل وصیت -2

 اتحادمان: در اصل وصیت -3
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  .تر و اتحاد خود را بیشتر کنید و برادري خود را با همدیگر ثابت کنید منسجم
  

  )ازنا 1344 – 1363( نژاد فریدونی محمد شهید 
از تفرقـه و نفـاق بپرهیزیـد و بـا     ... که کنم  به تمام برادران دینی سفارش می

و عبـادي   یتـرین سـنگر سیاسـ   سنگر نماز جمعـه را کـه بـزرگ    ،وحدت اسالمی
جلسات قرآن و دینی را به پا دارید و از روحانیت جـدا  . پر کنید 1]است[مسلمین 

  . که دشمن از جلسات قرآن و اتحاد با روحانیت همیشه در وحشت است ؛نباشید
  

  )تبریز 1344 – 1363( عنصرودي فکريکاظم  شهید 
اگـر   ]کـه [؛ مسـجد را خـالی مگـذار    ]و[ نماز جماعت را فراموش نکن !برادرم

سـنگر   ؛مسـجد سـنگر اسـت    .مسجد خالی شود مسلمانان شکست خواهند خورد
  .چون تنها عامل اتحاد بین مسلمانان است ؛مسجد را خالی نگذارید

  
  )تهران 1342 – 1367( فالحی اهللا رحمت شهید 

کنم به تقوا و به جا آوردن نمازهـاي جمعـه    ملت ایران و دوستان را توصیه می
که تمام ضربات ما بر دشمن بر اثر همین مجـالس و اتحـاد و رهبـري     !و جماعات

  .انقالب ماست
  

  )تهران 1346 – 1366( نویسی  قاسمی محسن شهید 
خمینی عزیز باشید  ،زمانشما باید گوش به فرمان حسین ! اهللا  اي امت حزب

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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 .فکرتان را باز کنید که گول شرق و غرب را نخورید... بدارد  1موفقتا خدا شما را 
یـداهللا  « که دست خدا با جمع اسـت  ]چرا[؛ نمازهاي روزانه را به جماعت بخوانید

که اول انقالب با اتحـاد و وحـدتی کـه داشـتیم      2کنید میمشاهده  .»مع الجماعه
چقـدر خـوب اسـت کـه      !مریکا را چگونه از کشور ایران بیرون کـردیم آنوکر  ،شاه

  .همه با هم متحد باشیم
  

  )بافق 1349 – 1363(قانعی جواد  شهید 
زیرا وقتی دشمن ایـن صـفوف    ؛به نماز جمعه و جماعت اهمیت زیادي بدهید

شـود و   در سر جـاي خـود میخکـوب مـی     ،بیند به هم پیوسته و اتحاد شما را می
  . تواند بلند شود نمی

  
  )تهران 1339 – 1365( قربانیمحمدحسین شهید  

ایـن مسـاجد سـنگرهاي محکمـی      .مساجد را خالی نگذاریـد ! امت شهیدپرور
نمازهـاي  . رود اسالم از بین مـی  ،اگر این سنگرها را رها کنید !هستند براي اسالم

هـا متصـل    زیرا کـه قلـب  ؛ شکوه انجام دهیداعت و نماز جمعه را به خوبی و باجم
هـاي   تواند این قلـب  رود و در نتیجه دشمن نمی ها از میانتان می و کینه 3دنشو می

شـود وحشـتی    این اتحاد شما باعث مـی . به هم فشرده و استوار را از هم جدا کند
  .بیافتد 4دشمنعظیم در دل 

                                                             
 توفیق: در اصل وصیت -1

 کنید: در اصل وصیت -2

  شد: در اصل وصیت -3
 آن: در اصل وصیت -4



 

  119       »دفترهفتم«دت ــــوح
 

  )اصفهان 1338 – 1361( ابرقویی  کارگر اکبر علی شهید 
 همیشه با اتحاد و انسجامتان در ؛بزرگ را بدانید قدر این نعمت! برادران عزیز

  راه شهداء را ادامه دهید و از خونشـان  ،نماز جمعه و در مساجد و در کارهاي خیر
هایتـان   پاسداري نمایید و بـه خـاطر حرمـت ایـن همـه شـهید کارهـا و عبـادت        

؛ گاه بـین یکـدیگر اخـتالف نیندازیـد     خواهم که هیچ از شما می .باشد تر مخلصانه
تان بـر ایـن    همیشه سعی ؛کند ها سوء استفاده می اختالف  که دشمن از این ]چرا[

  .بین ببرید ها را از باشد که این اختالف
  

  )اردبیل 1341 – 1363(اظمی شام اسبی ک حسین شهید 
زیرا شیطان همیشـه از اتحـاد    .ها شرکت کنید و اجتماع نمایید در نماز جمعه

خداونـد در ایـن مـورد    . در یـک جـا وحشـت دارد    هـا  آنمسلمین و جمع شـدن  
یعنی به ریسمان خدا چنـگ  «؛ 1»و ال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: فرماید می

کـه   ،جـا  در یـک  ها آنپس اتحاد مسلمین و جمع شدن . »بزنید و متفرق نشوید
   .باشد بسیار مهم می ،نماز جمعه یکی از این اتحادهاست

  
  )سرا صومعه 1364 – 1364(کاظمیان مسعود  شهید 

من از مردم مسلمان ایران تقاضا دارم که همیشه در صحنه باشـند و در نمـاز   
  .شود حاد بیشتر میاتچون با رفتن به چنین جاهایی  ؛ها شرکت کنند جمعه
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  )تبریز 1343 – 1361(نژاد ترابی  کریمتقی  شهید 
کننـد و بـا شـرکت    مساجد را حفظ  خواهم که سنگر از تمام امت مسلمان می

  .گویان نشان دهند اتحاد مسلمین را به یاوه ،کامل خود
  

  )شهر قائم 1344 – 1363(کریمی فرزاد  شهید 
 و در 2دیـ و از تفرقـه و نفـاق دوري کن   1دیبا هم اتحاد و همبستگی داشته باش

  .دیدعاي کمیل و دعاي توسل و نماز جماعت و دیگر مجالس مذهبی شرکت کن
  

  )تهران 1343 -1361(کریمی محمد  شهید 
بـه نیـروي ایمانتـان     3تـا توانید شرکت کنید  در نمازهاي جمعه تا آنجا که می

  .با اتحاد خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بکوبید ]و[ افزوده شود
  

  )نهاوند 1344 – 1361(مالمیر مصطفی  شهید 
گاه خـالی نکنیـد    مسجدها را هیچ! رسد که این پیام به گوشتان می اي کسانی

توانید نمازهـا را   تر کنید و تا می حادتان را مستحکمات. و اجتماعات را بیشتر کنید
ار خیلـی از  و دیگـر کفـ   4شا مریکاي جنایتکار و ایاديآچون  ؛به جماعت بخوانید

کـه ایـن اجتماعـات و     5ها هراس دارند و سعی دارنـد  این اجتماعات و گردهمایی
                                                             

 باشند: در اصل وصیت -1

 کنند: در اصل وصیت -2

 که: در اصل وصیت -3

 شیادیع :تیوص اصل در -4
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پس هوشیار باشید که اجتماعات را بیشتر  ؛اکنده بسازندشما را از هم پرات حادات
  .دتر کنی حادتان را مستحکماتو 

  
 )آران و بیدگل 1344 – 1363(محمدپور  رضا محمد شهید 

استکبار جهانی در صدد است که امروز اتحـاد و یگـانگی شـما    ! برادران گرامی
بزرگترین نشانگر اتحاد و همبسـتگی   2؛ بدانید کههم بپاشد 1ازپرور را  ملت شهید

مبـادا بـا عـدم     !عزیـزان ] پـس [ .شما سنگرهاي نماز جمعه و نماز و خدمت است
دشمن را بخواهید چشم و  ۀنقش ،شرکت خود در این سنگرهاي عبادي و سیاسی

بیاییـد اتحـاد    ؛استکبار از این اتحاد شما عصبانی اسـت  !گوش بسته عملی سازید
هـا در ایـن عصـبانیت     تر سازید تا به تعبیر امـام عزیـز آن   مخود را بیشتر و منسج

  .بمیرند
  

  )آزادشهر 1339 – 1361( زاده مراد ابوالفضل شهید 
پـرور در مسـاجد و نمازهـاي جمعـه و      امیدواریم که شما امت غیور و قهرمـان 

بـا یگـانگی خـود در نمازهـاي      و انقالبی شرکت نموده و مخصوصـاً   اسالمی ۀادعی
چـرا کـه حمـالت دشـمن بـا       ؛تـر نماییـد   جماعت دشمن زبون را رسواتر و زبـون 

هـا همیشـه مصـادف بـا موقـع برگـزاري نمـاز         اش در جبهـه  هاي جنگنده هواپیما
ین نشانگر وحشت دشمن از اتحاد مـا در مسـاجد و اعمـال    اجماعت بوده است و 

  .است  اسالمی
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  )آباد نجف 1348 – 1363(آبادي  نجف  مشاوريسعید  شهید 
هـاي   ام به شما این اسـت کـه همیشـه در خـط امـام باشـید و شـایعه        توصیه

منافقین را در نطفه خفه کنید و با پیروي کردن از امام عزیـز و عمـل کـردن بـه     
 ۀتوصـی  .را شـاد کنیـد   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (دستورهایش قلب امام زمان

چـون امـام عزیزمـان فرمـوده اسـت کـه        ؛دیگرم این است که مساجد را پر کنید
 ]را[ نمازهاي جماعـت  1همچنینو  ».سنگرها را حفظ کنید ؛مسجد سنگر است«

شما است و دشمن هـم   وحدت و اتحاد ةکه نشان دهند ]به پا کنید؛[ در مساجد
  .شود تر می چه مساجد را پرتر ببیند بر وحشتش افزودههر

  
  )شهر خمینی 1345 – 1361(خوزانی  مشتاقی حسن محمد شهید 

کـه نمـاز عبـادي و سیاسـی جمعـه را      ] این[ !اهللا  سفارشی دارم به امت حزب
کـه همانـا    ،هرگز فراموش نکنید و با شـرکت خـود در آن و اتحـاد و همبسـتگی    

مشت محکمـی بـر دهـان     ،باشد امام خمینی می ،فرمان حامی مستضعفان جهان
  . پا کنید دعاي کمیل را بر ]همچنین. [٢یدبوکگویان و دشمنان امت اسالمی ب یاوه

  
  )تهران 1334 – 1362( علی معصوماهللا  ولی شهید 

اندازنـد،   هـا کـه نفـاق در بـین شـما مـی       از منـافقین و آن  !پدر و مادر عزیزم
ها که در طول انقالب و پس از این پـیش   در مقابل مصیبت. اندازه دوري کنید بی
اتحاد و تشکل خود را و جماعات و مسـاجد را زیـاد   . صبر و مقاومت کنید ،آید می

                                                             
 به پا کردن: در اصل وصیت -1

  بگویید: در اصل وصیت -2
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کـه مسـجد سـنگر اسـت، در مراسـم مـذهبی        ،امـام عزیزمـان   ةکنید و به فرمود
  . زیاد شرکت نمایید] مساجد[

  
  )کوهپایه 1341 – 1361(ملکی حسین  شهید 

کنید و این اتحـاد  خواهم در همه جا اتحاد را حفظ  پرور می شما ملت شهیداز 
] بـا [نمـاز جمعـه و جماعـات و     ۀو همبستگی خود را در صفوف بـه هـم پیوسـت   

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

  )مهران 1335 – 1361(ملکی عباس  شهید 
کـه همیشـه در   ] ایـن اسـت  [به ملت قهرمان ایران اسالمی دارم ] که[ 1یپیام

باشند تا دشمنان نتوانند در صف مستحکم نمـاز جمعـه    ]حاضر[ جمعهصف نماز 
   .رخنه کنند و اتحاد شما را از بین ببرند

  
  )قم 1342 – 1361(االصل  یزدي  موسوي محمود سید شهید 

دهیـد و   را پرورش می ]دلیر[ 2اي ملت قهرمان ایران درود بر شما که جوانانی
امیدوارم که اتحادتان را بیشتر کنید و  .دارید ]مستحکم[ درود بر شما که اتحادي

 ؛ها شرکت کنید توانید در صفوف نماز جمعه تا می ...در صحنه بیشتر ظاهر شوید 
هـا   شـما در نمـاز جمعـه    ةکـه منـافقین و دشـمنان خـدا از صـفوف فشـرد       چون
  .ترسند می

                                                             
  پیام: در اصل وصیت - 1
  همچنین جوانانی: در اصل وصیت - 2
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  )اهواز 1335 – 1364(دزفولی   میرزادهکاظم  شهید 
نمـاز جمعـه و    1.دیـ به رهنمودهاي امام توجـه نمای ن زیاد بخوانید و آدعا و قر

مهـم جنـگ را    ۀلئتوجه به مس] نیز[جماعت و اتحاد را و نیز نداشتن حب دنیا و 
  .بدانید] خود[زندگی  ۀسرلوح
  

  )برخوارومیمه 1342 – 1362(جیبی کتایونچه ن محمد شهید 
جلسـات دینـی و در نمـاز جماعـت شـرکت       ۀدر همـ ... ! پـرور  اي ملت شهید

 .که این موجب وحدت و اتحاد مسلمین است و ثوابش بیشتر اسـت  ]چرا[؛ نمایید
اثر این نمازها و دعاهاست که ملت شـریف ایـران    این را هم فراموش نکنید که در

   .اهللا  شاء  ان ،پیروز خواهیم شد] هم[و ما  2بر طاغوتیان پیروز شد
  

  )فیروزآباد 1346 – 1365(نصیري صفرعلی  شهید 
چرا که دلیل  ؛هاي جمعه دعاي کمیل را رها نکنید هرگز نماز جماعات و شب

ـ  4اتدبوده که در ایـن عبـا   3يدگرگونی عظیم در کشور ما اتحاد  مـده آوجـود  ه ب
  . ]است[

  
  )سبزوار 1344 – 1365(نودهی  علی رجب شهید 

اتحـاد خـود را    .را بخوانیـد دعاي فرج و وحدت  .دیدر نماز جماعت شرکت کن
                                                             

  نمایند: در اصل وصیت - 1
  شدند: در اصل وصیت -2
  همین اتحاد: وصیتدر اصل  -3
  عبارات: در اصل وصیت -4
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  .سنگر مسجد را خالی نکنید .حفظ کنید
  

  )کرمان 1340 – 1361(ماهانی  هژبريمحمد  شهید 
بـا   1ودر این نماز شرکت کنید  ]تمام[ نماز جمعه را بزرگ شمارید و با شکوه

به ریسمان خـدا چنـگ بزنیـد و متفـرق      .یاور مستضعفان باشید. هم برادر باشید
بـر دهـان    ]خـود [ با اتحاد. عجز دشمن است ۀکه وحدت شما نشان] چرا[ ؛نشوید

  . کنید 2سلبآن چنان که توان مقاومت را از آنان . دشمنان خدا بکوبید
  

  )تهران 1346 – 1362(شریف  یمنیمسعود  شهید 
چـرا کـه    ؛هرگز نماز جماعات جمعه و دعاي کمیل را رها نکنید! برادران عزیز

اگـر مـردم در مسـاجد     ]و[ حاد و انسجام بوداتدلیل دگرگونی در کشور ما همین 
  . شد حاد برقرار نمیات 3آمدند، این نمی

   

                                                             
  تا: در اصل وصیت -1
 کسب: در اصل وصیت -2

 و :تیوص اصل در -3
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  انقالب لزوم اتحاد در جبهه: فصل چهارم   
  

  )آباد پارس 1341 – 1362(آزادي  اشرف شهید 
برخیزید و به ریسمان خداونـد چنـگ بزنیـد و     !هاي مستضعف جهان اي ملت

ن شده است که دیگر دست این ابرجنایتکـاران تـاریخ را   آپراکنده نشوید که وقت 
تـا   1هـیم دور سازیم و دسـت در دسـت هـم د   ه هاي مظلوم و محروم ب از سر ملت

کـه مـردم ایـران     همچنـان  ؛دان تاریخ بسـپاریم  هبتوانیم این ظالمان قرن را به زبال
دان تـاریخ   مردانه و با اتحاد هم رژیـم سـلطنتی محمدرضـاخانی را بـه زبالـه     جوان

مریکایی را آبر شما و بر ماست که این نوکران  !اکنون اي ملت مستضعف .سپردند
  .سازیم کرده و نابود حق علیه باطل تار و مار ۀوردن به جبهآبا اتحاد و هجوم 

   

                                                             
 داده: در اصل وصیت -1
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  )بهبهان 1338 – 1362(زمون آ حمداهللا شهید 
ن دنیـا تنهـا در راه اسـالم    آراه سعادت و خوشبختی در ایـن دنیـا و    !عزیزان

مان را با اسالم وفق دهیم و فـرامین   ما باید راه و روش زندگی ؛زندگی کردن است
و با هم اتحاد  1دامر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنی .الهی را انجام دهیم

جلــوي  .فــار میانتــان نفــوذ نکننــدو همبســتگی داشــته باشــید تــا منــافقین و ک
در  .انقـالب اسـالمی باشـید    ۀهاي منافقین را بگیریـد و همیشـه در صـحن    هئتوط

ن و نهج البالغـه  آل مذهبی و نمازهاي جماعت شرکت کنید و قرئانتخابات و مسا
   .یاد بگیرید ها آنبخوانید و راه و روش زندگی را از  را حتماً

  
  )مشهد 1345 – 1363(آقایی  ابوالحسن شهید 

مـن خـون ناقـابلی     !برادران و خواهرانم :پیامی به برادران و خواهران حزب اهللا
نه تنها من، بلکه تمـام شـهدا از   . داشتم که به پاي نهال جمهوري اسالمی ریختم

از راه خمینـی   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (شما تمنا داریم که تـا قیـام مهـدي   
ـ  »ال اله اال اهللا«گیري نکنید و پرچم سبز  کناره دسـت امـام   ه را با اتحاد یکدیگر ب
رو خـون شـهدا   د و شـمایید کـه دنبالـه   بدهیـ  )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (موعود

   .هستید
  

  )اصفهان 1339 – 1365(ابراهیمی  ماشاءاهللا شهید 
هـا   طـور باشـند کـه مـردم از آن     خواهم که آن م میا از همه برادران هم لباسی

                                                             
 نکنیم: در اصل وصیت -1
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نتوانید رسـالت سـپاه را بـر     1اي باشید که به گونه نکند خداي نکرده .انتظار دارند
اند تـا   هزاران سپاهی شهید شده ؛این لباس شرف دارد، حرمت دارد .دوش بکشید

اهللا که سپاه با همان شکوه و اتحاد شما بـاقی خواهـد    شاء  ان. ایم به اینجا رسیده
   .ماند

  
  )اهر 1346 – 1362(ابراهیمیان  اسماعیل شهید 

] چـرا [ ؛و بیشتر کنیـد  اي مردم پشتیبان انقالب باشید و اتحاد خود را بیشتر
هـا ضـربه دیـده     مریکا از پابرهنـه آترسد و به قول امام  مریکا از اتحاد شما میآکه 

  .امام را تنها مگذارید .است
  

  )بافق 1344 – 1362(بوالقاسمی ا حسین شهید 
 3به جـاي اینکـه  شما عزیزان و امت همیشه در سنگر این است که  2بهوصیتم 

یک مسلمان واقعی باشـید   ،هاي شرق و غرب جهانخوار بشوید وابسته به ابرقدرت
مـال   خودتان را حفظ کنید و نگذارید که خون عزیزانتان پاي اتحاد و یکپارچگی و

  .شود
  

  )سمنان 1345 – 1364(زاده  احمد محسن شهید 
چراکـه دشـمنان    ؛مبادا غفلت کنیـد و در خـود فـرو رویـد    ...  !مناي عزیزان 

                                                             
   و چون من باشید و: در اصل وصیت -1
 با: در اصل وصیت. 2

 پیش از این که: در اصل وصیت -3
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تـوان دارد  ] در[جا کـه  نآاستکبار جهانی تا  .کاري هستنداي  صدد ضربه اسالم در
بـا ایمـانی راسـخ و     1بایـد  .کنـد  اگرچه این کارها دردي را درمان نمـی  ؛کوشد می

ها را خنثی  هئوطانقالب را حفظ و ت ،چون ریسمان الهی ،با اتحادي محکم ،مصمم
  2.دنمایی
  

  )سبزوار 1342 – 1364(احمدي  بهروز شهید 
کنم که اتحـاد خـود را همچـون روزهـاي اول انقـالب       به ملت ایران عرض می

  .حفظ کرده و همیشه در صحنه حضور داشته باشند
  

  )قائن 1345 – 1362(احمدي  کلوخ محمد شهید 
جبهـه بـا اتحـاد و یکپـارچگی     خواهم که در پشت  اهللا می  از تمام مردم حزب

در خط امـام را تـرور کننـد و بـه آن      افراد ،خود نگذارند که منافقین بیش از این
  . هدف پلید خود دست یابند

  
  )اصفهان 1339 – 1360(بادي آاحمدي شاهپور اصغر شهید 

هـاي   سـرایی  بـه نغمـه   ؛اي خواهران و برادران اتحادمان را محکـم نگـه داریـد   
ـ  ادهکـه نـد  ] همچنان[ضدانقالب و منافقین و فداییان گوش ندهید  هـا   ایـن  ؛3دای

مریکا و شوروي بیندازنـد و مـا را اسـیر کننـد و     آدامن ه خواهند ما را دوباره ب می

                                                             
  اما باید: در اصل وصیت -1
  نماییم: اصل وصیتدر  -2
  ندهید: در اصل وصیت -3
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  .دار اسالم است نگه   خدا  .توانند اسالم را نابود کنند که نمی
  

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

با اتحاد و یکپارچگی خود این اسالم و ایـران   !ريآ. غرب اسالممان را از ما بگیرند
  .را در جهان نمونه سازید و با این همبستگی راه پاك شهیدان را ادامه دهید

  
  )اصفهان 1338 – 1361(سده  ادیبی کیامرز شهید 

امیدوارم کـه در شـناخت دیـن و اهـداف آن کوشـا      ! برادران و خواهران عزیزم
باشید و از تفرقه بپرهیزید و همیشه قدر همدیگر را بدانید و از خداونـد بخواهیـد   
که ایمانتان را در راه شناخت او و دین او زیاد کند تا بتوانید یک فرد مفید بـراي  

پیـر و زن و مـرد و    ]و[ ها هـزار جـوان   هکه د ،اسالمی و این انقالب باشکوه ۀجامع
 2.دیباشـ  1اند، رساندهاند و به ثمره  کوچک و بزرگ با خون خود آن را آبیاري کرده

هـا باشـید و همیشـه اتحـاد را در بـین خـود و        رو آن شما وظیفه دارید که دنبالـه 
  . خود زیاد کنید تا دشمنان اسالم نتوانند بر شماها غلبه و حکومت کنند عۀجام

  
  )مشهد 1341 – 1365(ارشادي  مسعود شهید 

خواهیـد   کارهایی که می ۀکلی !و دوستان عزیز !برادران بسیج و انجمن اسالمی

                                                             
 رسیده است: در اصل وصیت -1

 باشد: در اصل وصیت -2
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یـک تشـکیالت و نظـم و     2ازو  عبادت داشـته  1انجام دهید، سعی شود که آهنگ
  .از تفرقه و پراکندگی جلوگیري کنید. اد خاصی برخوردار باشداتح

  
  )شهریار 1346 – 1364(بابایی  ابراهیم شهید 

چه بیشـتر او  هر .براي رضاي خدا امام عزیز را تنها نگذارید !اي ملت حزب اهللا
عجـل اهللا  (نقالب خونین به انقالب حضرت مهـدي اهللا این ا شاء  را یاري کنید تا ان

پشتیبان روحانیت مبارز باشید و نگذارید افـرادي   .متصل گردد )تعالی فرجه الشریف
ناالیق در این لباس پیامبرگونه نفوذ کرده و بخواهند به اسالم و روحانیـت ضـربه   

اتحـاد   .در تالش است که به این انقالب ضربه بزند] و[ دشمن ضربه خورده .بزنند
انقالبـی و  هـاي   صفت در ارگـآن  مریکاییآداشته باشید و نگذارید افرادي منافق و 

روحانیـت را بکوبنـد و در نتیجـه     ادارات نفوذ کنند و با تبلیغات نابجا و منافقانه،
  .هاي انقالب را قطع کنند و امام را تنها بگذارند ریشه
  

  )اصفهان 1341 – 1362(بدیعی  علی محمد شهید 
 !دیـ مبادا که امام و رهبر را تنها بگذارید و تحت تاثیر تبلیغات بیگانه قرار گیر

گاه سنگر نماز جمعـه و جماعـت را خـالی نکنیـد و روحانیـت عزیـز را تنهـا         هیچ
 ]را[ سنگر بسیج !شما برادران بسیجی .نگذارید که فرداي قیامت سخت مسئولید

خالی نکنید و با هم متحد شوید که دشمن از این  ،امام است ]توانمند[ که بازوي
  . افتد اتحاد و یکپارچگی شما به لرزه می

                                                             
 بتدا آهنگا: در اصل وصیت -1

  آن کار با: در اصل وصیت -2
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  )دهدشت 1345 – 1365(برشن  خدادوست شهید 
بر محصلین و دانشگاهیان و معلمان واجب اسـت کـه در مقابـل ضـدانقالب و     

تـرین دشـمنی در   امت حزب اهللا بداند که اگر کوچک .افکن ایستادگی کنند تفرقه
بنـابراین اتحـاد شـما مشـت     . وجود بیاید به نفع دشـمنان اسـت  ه بین خودشان ب

  . محکمی بر دهان دشمنان خواهد بود
  

  )یزد 1318 – 1361(نژاد  بلوکی صفرعلی شهید 
اهللا بـه   شـاء  براي اینکه این انقالب ادامـه پیـدا کنـد و ان    !اي امت شهیدپرور

شـما  . بایـد کوشـید  متصل شود  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي  انقالب حضرت
انقـالب  . باشید] کوشا[جهت حفظ هویت اصیل انقالب اسالمی  امت حزب اهللا در

بلکـه بـا حقـایق     ؛نام اسالمیا انقالبی ب نه صرفاً ،ترشود این پس باید اسالمی ما از
   .کنم که اتحادتان مبادا از شما گرفته شود می 1أکیدمن به شما ت .اسالمی باشد

  
  )تهران 1343 – 1361(مثقالی  کچو  پورصالح حسین شهید 

 ؛هـا  روز اتحاد و روز جهـاد در تمـام جبهـه    ؛امروز روز کمک به همنوعان است
پس سعی کنید در ایـن جهـاد    .کارخانه و غیره ۀجبه ،مدرسه ۀجنگ، جبه ۀجبه

  .شرکت کنید تا پیش خدا رو سیاه نشوید
  

  )ماکو 1342 – 1362(پیراحمدي سعید شهید  
هـا، اخـتالف    اخـتالف سـلیقه   سـعی کنیـد از   !هیلخواهران حزب ال برادران و
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هـم بیشـتر    این اتحاد ما متحد باشید و همه با هم متفق و عقیده درست نکنید و
اگـر یـک روحـانی بـا      ،امام عزیزمـان  ةکه بنا به فرمود ؛به روحانیون بستگی دارد

چـون   .شود روحانی دیگر اختالف داشته باشد این اختالف موجب جدایی ملت می
ل ئمسـا  سـر بینشـان   رو دیگري شـده و  دیگر دنباله ةعد رو یکی و یک عده دنباله

 !پـس بـرادران  . کند استفاده میءه سوئلدشمن از این مس و افتد میی اختالف ئجز
 اعتصموا بحبـل اهللا جمیعـاً  و«]: فرماید که می[ ن کریمآقر ۀشریف ۀیآبیایید بر این 

  .عمل بپوشانید ۀجام 1»وال تفرقوا
  

  )شهرکرد 1344 – 1365(ترابیان دهکردي بهروز شهید  
 کـه مـا   کوردالن هشیارانه مقابله کنید منافقین و ئۀتوط با !برادران خواهران و

اي محصـلین مکتـب    .باشـد  مشرکین می همین منافقین و اي بخوریم از ضربه اگر
 و مریکـاي جنایتکـار  آاسـت کـه    اتحـاد ؛ کارهایتان داشته باشـید  در اتحاد! عشق

 از خواهـد  مـی  کمین اسـت و  دشمن در. ورده استآدر به زانو شوروي تجاوزگر را
   .سنگین است بسیار ولیت شمائمس] و[راهی شده به این انقالب ضربه بزند  هر

  
  )اصفهان 1340 – 1365(تصاعدیان  مجید شهید 

کـه یگانـه   ، تا آخرین لحظات زندگی از امام خمینـی  !خواهران و برادران عزیز
در هـیچ شـرایطی دسـت از     2.پیـروي نماییـد   ،مستضعفین جهان است ۀامید هم

اطاعت از امام امت نکشید که سرپیچی از دستورات امـام آغـاز انحطـاط و خـارج     
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مطمـئن باشـید کـه تنهـا راه      .شدن از راه راست براي هر فرد و هر جمعی اسـت 
و ، ل و توام با رضایت خـاطر رستگاري و رسیدن به سعادت هر دو دنیا اطاعت کام

واقعـی اسـالم در زمـان مـا      ةکه نماینـد  ]امامی. است[ از امام امت ،نه اکراه قلبی
تردیـد   باشد و خود را در اسالم فناء نموده و از هـواي نفـس بـري اسـت و بـی      می

مواظب باشید که مبادا خداي نـاکرده خـود را    .اطاعت از او اطاعت از امر خداست
خط هواي نفس بر ما چیره  یا خواهی دانیم ولی در عمل خط خودپیرو خط امام ب

وحـدت و یکپـارچگی در بـین     ۀلئدر همین رابطه آنچه قابل ذکر است مسـ  !شود
رات در کـ اهللا است که به   نیروي حزب] یعنی[، معتقدین واقعی به اسالم و انقالب

رغـم ایـن   ولی متاسفانه علـی  .هاي امام بر آن تاکید شده است ها و سخنرانی نابی
 ۀاز جملـه آیـ   ،همه تاکید و وجود آیات متعدد قرآنـی در مـورد اتحـاد مسـلمانان    

اي کـه مسـلمانان را بـا     شریفه ۀو آی 1»وال تفرقوا بحبل اهللا جمیعاً اواعتصمو«ۀ شریف
رحمـا بیـنهم و   « ؛،دانـد  یکدیگر مهربان و با کفار داراي حالت شدت و غضـب مـی  

شـود کـه در برخـی از ادارات و     مـا مشـاهده مـی    ۀدر جامع 3،»الکفارعلی  ٢اءداش
و در  هی به شدت مشغول تضعیف یکدیگرنـد لال  ها، برادران حزب نانهادها و سازم

در صورتی که ما در این مرحله حسـاس   .واقع به تضعیف انقالب اسالمی مشغولند
دست به دست هم  به یکدیگر نیازمندیم و در ساختن کشور باید اًسازندگی شدید

  . بدهیم تا بتوانیم اسالم واقعی را در عمل پیاده کنیم
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  )خوانسار 1348 – 1365(توحیدي  حمید شهید 
اتحادتان را حفظ کنید که رمز پیـروزي   :از ملت شهیدپرور چند خواهش دارم

که سـعی دارنـد صـفوف     ]را[ها  آن ۀهاي منافقان ما در مکتب و اتحاد است و نغمه
البته در بعضی . با تمام توان سرکوب کنید ،متحد مردم را به تدریج در هم بریزند

کـه سـعی در گـرفتن     و افـرادي  مواقع ممکن است از این حرف بد برداشت شـود 
فت بـه  آباید با این  .افکنی شوند متهم به نفاق ،حق مسلم خود از نظر اسالم دارند

  .شدت مبارزه شود
اورزان و کارگران خواهشمندم که اجـر اخـروي را در نظـر بگیرنـد و در     از کش

بـه   ]هـا  آن[ و بعـد بـراي حـل    2دنـ صـبر کن  1دنـ توان نجا که میآمشکالت خود تا 
  .با حفظ اتحاد ؛مقامات باال رجوع کنند

  
  )تهران 1347 – 1365(ثناجو علی شهید  

بیدار باشید و با یکدیگر اتحـاد داشـته باشـید و مگذاریـد      !اي امت شهیدپرور
رخنه کـرده و شـما   ] در میان شما. [.. منافقی در لباس سپاه، بسیج و روحانیت و

  .ندرا از راه خود منحرف ک
  

  )فردوس 1345 – 1365(جباري  هاشم شهید 
نهادها  ها و از اداره .تنها نگذارید] را[خواهم که امام  از شما امت شهیدپرور می

  . خواهم که اتحاد و همبستگی داشته باشند می... ها و  ناو ارگ
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  )تهران 1319 – 1361(جعفري دهویی  حسین شهید 
بـه   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (ه عنوان یک سرباز کوچک امام زمانپیام من ب

طوري که با هم اتحـاد داشـتید و انقـالب     شما مردم مسلمان این است که همان
 ؛داري کنیـد  با همان اتحاد از انقالب اسالمی و امام عزیز حفاظـت و نگـه   ،کردید

نمـاز   .ترین سنگر پیروزي مـا بودنـد نبایـد خـالی باشـند     مساجد که اولین و مهم
چه بهتـر و بـا   کنید هر 1سعی ؛هاي مهم اسالم است جمعه و دعاي کمیل از برنامه

  .جمعیت بیشتر برگزار کنید
  

  )فالورجان 1344 – 1364(یزدآبادي جعفري  حسن شهید 
خواهم در پشت سر ایـن رهبـر باشـند و از او اطاعـت کننـد و       از این ملت می

ن و سـادات  ئکـه محمدرضـاي خـا    2یمنافقین و خفاشان کوردل را بـه گورسـتان  
بسـیج   ،سپاه ،عنوان یک سرباز کوچک از ارتشه من ب .بفرستند ،شام رفتندآ خون

ید و بازرگانان و کشاورزان آ و نیروهاي مردمی که همان بسیج امروز به حساب می
هم دهند و اسالم را به تمـام دنیـا   ه خواهم که همه دست اتحاد ب می 3ها يا هو ادار

  .شود ایستاد نین بدانند در مقابل اسالم نمیئکه خا ؛صادر کنند
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  )تهران 1346 – 1364(جهاندیده  عباس شهید 
خیر قدم بردارید و سعی کنیـد اتحـاد خودتـان را     همیشه در کارهاي ثواب و

خواهنـد ایـن    که دشمنان انقالب در این برهه از جنـگ مـی  ] بدانید[ ؛حفظ کنید
  .ن نفوذ کنندآن بتوانند به آز بین ببرند تا دشمنان اسالم و قرارا  1اتحاد
  

  )فردوس 1328 – 1362(جهانیان  حسن شهید 
روزي کـه  ] اگر[که  ؛همیشه بداند دنبال روحانیت مبارز حرکت کندملت باید 

 ،انـد  احساس شود روحانیت از ملت جدا و ملت خداي نکرده از دولـت جـدا شـده   
چون در یک انقالب که همـه دسـت بـه دسـت هـم       .اول بیچارگی ما خواهد بود

   .اند باید اتحادشان حفظ شود و بدانید که پیروزي با ماست داده
  

  )تهران 1340 – 1365(چیتگري  مرتضی شهید 
خود  ۀها صبر را پیش در هنگام مشکالت و سختی...  !برادران بسیجی و پاسدار

  .  با همدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشید ؛سازید
  

  )بجنورد 1344 – 1361(حاتمی  سیدجلیل شهید 
همـان  . اتحـاد را فرامـوش نکنیـد    2؛»و ال تفرقـوا  و اعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً «

بـا اتحـاد هـم در     .که در انقالب بود هم اکنون هم بایـد باشـد   3اي کلمه] وحدت[
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هـاي نبـرد    پیوسته بـه جبهـه   ؛هاي اسالمی و بسیج تشکیل دهید مدارس، انجمن
  .امام را فراموش نکنید و او را دعا کنید .حق علیه باطل کمک کنید

  
  )تهران 1333 – 1361(جوادي  محمد حاج علی محمد شهید 

اتحاد و انسجام خود را بر محـور والیـت   ! ... برادران و خواهران انجمن اسالمی
خـداي نـاکرده    ،زیـرا اگـر در درون شـما    ؛تر نماییـد  فقیه بیش از پیش مستحکم

از پیش بزرگ جلوه خواهنـد   1یشبرا   اي باشد دشمنان انقالب آن اختالف سلیقه
  .داد

  
  )کرج 1345 – 1366(حدادپور  کاظم شهید 

هشیار باشید که شیطان لعین براي منحرف کردن شما ابتدا از سالح  !برادران
اي تزلـزل در رزم   مواظـب باشـید حتـی بـراي لحظـه      .کنـد  دلسردي استفاده می

بـین   پـس تـالش کنیـد کـه اخـوت و بـرادري را مـا        .وجود نیایده پرشکوهتان ب
عزیـزان  . شرکت کنید ها اتحاد کامل در فعالیتخودتان افزایش دهید و همگی با 

خود را با روحانیت و خط امام بیشتر کنید و به روحانیـت احتـرام    ۀرابط !بسیجی
بـه خـاطر اینکـه مجـري اسـالم       ،که دشـمن از روحانیـت و خـط امـام     ؛بگذارید

وحشت دارد و یقین داشته باشید که در هـر نقطـه و هـر جـا تضـعیف       ،باشند می
  .یف اسالم استروحانیت تضع
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  )مشهد 1321 – 1363(یاقوتی  حسینی  عباس شهید 
شـاه را از ایـن کشـور ایـران بیـرون      ] و[اتحـاد نمودنـد    ]ملت[ طور که همان

 ]و[ طور اتحاد کننـد  باز هم همان ،تشکیل دادند ]را[ نمودند و جمهوري اسالمی
روزگار براندازند و اسالم را در تمـام   ۀیعنی صدام را از صفح ،مریکاییآاین مزدور 

را ادامـه دهیـد و    را دارند که راه ایشان نآانتظار  ءزیرا شهدا ؛دنیا گسترش دهند
رهبر عزیزمان هر روز دعـا کنیـد و از فرسـتادن فرزنـدان خـود بـه جبهـه         ةدربار

  .است 1اسالم علیه کفر ]جنگ[، زیرا این جنگ ؛کوتاهی نکنید
  

  )زنجان 1340 – 1362(ري حیدابوالفضل شهید  
خـواهم کـه همـه     من به عنوان یک سرباز کوچک از ارتش و بسیج و سپاه می

  .دست اتحاد به هم دهند و اسالم را به تمام دنیا رواج دهند
  

  )آباد نجف 1346 – 1363(خانیان  صادق شهید 
 ،در سـنگر  ؛کجا هستید در حال مبارزه باشید هر...  !دوستان و برادران عزیزم

هـا را گـرم    جبهـه  2؛دیها بیای به جبهه !مبادا امام یادتان برود ...کارخانه و  ،مدرسه
مبـادا در کارخانـه و در مدرسـه و در     !اتحاد خود را فرامـوش نکنیـد   ...دارید  نگه

 ،مـد آسپاه و ارتش و بسیج اختالفی باشد و اگر خداي ناخواسته اتفاقی هم پـیش  
  .را حل کنید  نآزود 
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  )شیراز 1345 – 1362(خرمی  حجت شهید 
شما رخنـه کنـد و در   ] صفوف[مبادا ضدانقالب در  !با هم اتحاد داشته باشید

و در روي انقـالب بایسـتد بایـد    رخواهد  کسی که می .1بین شما تفرقه ایجاد کند
؛ هنـین باشـید کـه خداونـد شـما را دوسـت بـدارد       آدر راه خدا صفی  .نابود شود

ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان « :فرماید مین آکه قر ]همانا[
دهند و  هنین تشکیل میآخدا کسانی را که با یگانگی و اتحاد صفی «. 2»مرصوص

  .»کنند دوست دارد در راه خدا پیکار می
رود  راه اسالم با صبر و استقامت و برادري و برابري و اتحاد و رهبري پیش می

  .چیزها گذشت ۀباید از هم و در راه اسالم
  

  )اصفهان 1342 – 1360(پور  داداش حسین محمد شهید 
با هم اختالف نداشته باشید و  ؛از خط امام خارج نشوید و اسالم را یاري کنید

که دشمن از نفـاق و مخالفـت مـا سـوء اسـتفاده       ]چرا[؛ اتحاد را از دست ندهید
  . کند می

  
  )تهران 1341 – 1360( داودي علی  نجف شهید 

کـه   ]و بدانیـد [ همه با هـم اتحـاد داشـته باشـید     ... !برادران ارتشی و سپاهی
  .آن ماست پیروزي از
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  )بروجرد 1340 – 1364(محمدي  دوست محسنشهید  
امت حزب اهللا عاجزانه تقاضا دارم پشـتیبانی خـود را از ایـن اسـالم و      ۀاز هم

اتحاد و وحدت  ؛و متحد 1دنجمهوري اسالمی ادامه دهند و همیشه در صحنه باش
همـه   ]و[ ید واحده هسـتند  ،و سپاهی و بسیجی 2یارتش...  اسالمی شیعه و سنی

بیشـتر   ،ونـد اسـت  که براي خدا ،حرکاتشان] در[باید  3پس ؛جنگند براي خدا می
  .طبق دستورات اسالم عزیز عمل کنند 4و دقت کنند

  
  )دهدشت 1338 – 1365(رازنهان  خداخواست شهید 

عاجزانه از شـما خواهـانم اتحـاد خـود را حفـظ کنیـد و از تفرقـه و         !اي مردم
در مقابـل دشـمنان    .باشـد  شکست و ذلت می ۀدودستگی بپرهیزید که تفرقه مای

اراده نشوید و در این  یعنی منافقین کوردل سست و بی ،داخلی و خارجی اسالمی
امـروز دسـتاوردهاي    .زیرا خدا با صابرین اسـت  ؛راه صبر و استقامت داشته باشید

تـک شـما مـردم عزیـز      تـک  ۀباشد و وظیف ز اهمیت میئانقالب اسالمی خیلی حا
ت دولتـی  ابرادران و خـواهران کـه در ادار   ۀکلی از .حمایت کنید ها آناست که از 

   .7فقط براي رضاي خدا باشد 6انشکارند تقاضا دارم که کارهایه ب 5مشغول

                                                             
  باشید: در اصل وصیت - 1
  ارتش: در اصل وصیت - 2
  و: در اصل وصیت - 3
  که: در اصل وصیت - 4
 اشتغال: در اصل وصیت -5

 کارهایتان: در اصل وصیت -6

 باشند: در اصل وصیت -7
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  )فریدن 1342 – 1362(رحمانی  رحمان شهید 
 هاي اسـالم هسـتند و   شتیبان روحانیت مبارز و اصیل باشید که اینان ستونپ

کند و از اتحـاد   بین شما و این قشر انقالبی و اسالمی استفاده می ۀدشمن از تفرق
زیـرا کـه اینـان خـار چشـم اسـالم و کـافران و         ؛]شود می[ شما بسیار خشمگین

  .منافقین هستند
سخن من به همسنگران سپاهی خودم این است که اتحاد خود را حفظ کننـد  

که از خون شهداي گمنام بـه  نانی آو  و در هیچ زمان از یاد منافقان غافل نباشند
اخالق اسالمی خود را حفظ کنند و با دیگران بـا بـرادري    ،اند مقام و مرتبه رسیده

  .است )لیهم السالمع(اطهار ۀمئو برابري رفتار نمایند که همانا شیوه ا
  

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

بـا یکـدیگر و   . دست شماسته ما ب ۀاین مستضعفان جامع ،چشم روستاییان عزیز
پیروزي دو  ...که  ]و بدانید[ هاي انقالبی اتحاد و هماهنگی ایجاد کنید نار ارگگدی

  .اسالمو  ایمانیعنی توحید  ۀکلم -2اتحاد  یعنی توحید کلمه -1: عامل دارد
  

  )ارومیه 1344 – 1365(سنبلی  باقر محمد شهید 
خـواهم کـه    مـی  ،نبـرد حاضـرند   ۀصـحن  اهللا که بـدون توقـع در   از برادران ثار

خواهم کـه   لین میاز مسئو .همیشه با هم باشند صمیمیت و اتحاد خود را حفظ و
  .سایر امیال شیطانی دوري کنند ها و طلبی مقام ها و باندبازي از
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  )تهران 1341 – 1361(شاملو کاظمی  بهمن شهید 
مال شود و بـا   نگذارید که خون شهیدان پاي قدر این امام را بدانید و !اي ملت

ناموس تمـام مسـلمانان    ،دشمنان داخلی و خارجی بجنگید و این انقالب اسالمی
بـا   .کوچک با هم و با این انقـالب بـد نشـوید    ئۀدارید و سر یک توط جهان را نگه

خـون شـهیدان را    هم وحدت و اتحادي راکه در اول انقالب داشتید حفظ کنید و
  .نگهبان باشید

  
  )رودبار 1340 – 1365(  سرنخی شعبانی جواد محمد شهید 

انقالب عظیم اسالمی ما در طول حرکت خود، در طول مسیر خـود از مراحـل   
و فداکارانی جان خویش را جهـت پیـروزي انقـالب     1گران ایثار ؛خاصی عبور کرده
و  4اند در مقابل طاغوت ایستاده 3مبارزيمؤمن و  2هاي ناانس ؛اند اسالمی فدا کرده

ها دیوار استبداد را در هم کوبیده  چرا که آن ؛ها مسئولیم ما در مقابل آن] اکنون[
بـا  [ اول ۀما از مرحل .هاي اسالمی را بر پا نمودند ناارگ ،انقالب اسالمی 5یو در ط

ملـت سلحشـور ایـران در     ،دوم انقالب اسالمی ۀدر مرحل .عبور کردیم] سربلندي
امـا در ایـن   . هاي ایادي داخلی مقاومت کرد، ایثار کرد، فداکاري کرد مقابل توطئه

تعمیـر انقـالب و بازسـازي انقـالب و تثبیـت انقـالب و       ] مرحلـۀ [ ،برهه از انقالب
این مرحلـه از مراحـل قبلـی    . تداوم انقالب اسالمی استآمادگی و مقاومت جهت 

                                                             
  که ایثارگران از مراحلی: وصیتدر اصل  -1
  ي ها نااز مراحل خاصی که انس: در اصل وصیت -2
 گر جو و ستیزه ستیزه: در اصل وصیت -3

 استاده: صیتو دراصل -4

 در طول هشت سال انقالب اسالمی : در اصل وصیت -5
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بایـد   2امـت سـت کـه   ا اي مرحلـه  ،ایـن مرحلـه   .]اسـت [ تـر  مشـکل  و 1تر حساس
ش، ا هایش، با ایثارگري با اتحادش، با فداکاري ]و[ هاي الزم را دقیق بکند مواظبت

  .کشور اسالمی باید محفوظ بماند 3؛دکنباید حفظ  ]را[ امروز انقالب اسالمی
  

  )اصفهان 1342 – 1362(زاده  شماعی حمیدرضا شهید 
نم که براي شما حرفی آچند که بنده کوچکتر از هر: سخنی با امت شهیدپرور

  .گویم که اتحاد خود را حفظ کنید بزنم و فقط می
کـه   ]را[ خـودي  هـاي بـی   هاي بیهـوده و حـرف   خواهم که سیاست از شما می

کنار بگذارید و در انتخابات مجلس همه با اتحـاد بیشـتر    ،شود موجب جدایی می
  .4دیشرکت کن

  
  )فردوس 1343 – 1361( صبوري محمود شهید 

ل،   5ي،ا هحاد را در همه جا و در همه زمان حفظ کنید و روحـانی، ادار ات محصـ
  .و کشور اسالمی را آباد کنید 6هیددست به دست هم د ]همه و همه[ کشاورز،

   

                                                             
 تر قوي: در اصل وصیت -1

 ل تاریخانسان در طو: در اصل وصیت -2

 شود: در اصل وصیت -3

 کنند: در اصل وصیت -4

  اداري: در اصل وصیت -5
  داده: در اصل وصیت -6
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  )سمنان 1349 – 1366(طاهرزاده  اکبر علی شهید 
تـا   1دن تن به مرگ سپردیآ ز خاطر اسالم و دفاع اه ب !شما اي پاسداران اسالم

ما از اسالم با زبان و شمشیر و با چنگ و دندان دفـاع کـردیم و   . اسالم زنده بماند
موجودي خود را مایه گـذاردیم و در هـیچ    .خرین رمق خود را در این راه باختیمآ

پس شما هم مواظب  ؛از دست ندادیم خود را ۀحال یگانگی و اتفاق و وحدت کلم
  .تان لطمه نزنند باشید تا عوامل نفوذي دشمن به اتحاد

  
  )شهر زرین 1345 – 1364(عابدي  حسن شهید 

اختالفات را کنار  ]که[ شهداي انقالب بوده ۀپیام کلی .همیشه یکپارچه باشید
کـه شـهدا بـه    ]یاري کنید[و با وحدت همیشگی امام را  ]شوید[ بگذارید و متحد

با این اتحـاد و حمایـت از    .بدهکار هستید ها آنبه  ]حق دارند و شما[ گردن شما
بندگان خاص ] هم[شهدا باشید که هم خدا راضی باشد و  2]خون[پاسدار انقالب 

  .خدا
  

  )سبزوار 1343 – 1363(عباسی  هیبت اهللا شهید 
خـواهم   عنوان یک بسیجی کوچک از ارتش و سپاه و برادران بسیج مـی ه من ب

  .که همه دست اتحاد به هم دهند و اسالم را به تمام دنیا رواج دهند
   

                                                             
  سپردیم: در اصل وصیت - 1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  )جهرم 1346 – 1362(هی لعبدال عبدالرسول شهید 
نه یک قدم جلـوتر و   1؛ما باید جاي پاي امام بگذاریم !برادران و خواهران عزیز

خـواهم کـه همیشـه پشـت سـر روحانیـت مبـارز،         از شما می !تر نه یک قدم عقب
کـه   همچنـان  .و از روحانیت محترم حمایت کنیـد  ول حرکت کنیدئمتعهد و مس

در حفـظ ایـن وحـدت     ،ایـد  اتحاد و همبستگی داشته و همیشه در صـحنه بـوده  
  .بکوشید

   
  )شهر خمینی 1347 – 1364(عسگري  اکبر شهید 

 طور کـه  همان !اي امت قهرمان و شهیدپرور ایران که همیشه در صحنه بودید
امام گوش دادید و وحدت کلمه و اتحـاد   ۀهاي پیامبرگون در اوایل انقالب به حرف

طاغوت ] و[ 2دخالی پا شدی خودتان را حفظ کردید و با مشت و یگانگی و برادري
، 3دهیچ کاري نتوانست بکنـد و پیـروز شـدی    ،شتدا] که[و تانک  ن همه توپآبا 
در  و پشتیبان والیت فقیه و روحانیـت  4داهللا امام را تنها نگذاری شاء  ان ]االن هم[

  .خط امام و حزب اهللا باشید تا پیروز شویم
  

  )جرقویه 1342 – 1362(عنایتی شاکرمی  ابراهیم شهید 
از رهبري او اطاعـت کننـد و   خواهیم که امام را تنها مگذارند و  از این ملت می

من از ملت غیور و ارتش و  .گورستان بفرستنده این خفاشان کوردل را ب ،منافقین
                                                             

  قدم بگذاریم: در اصل وصیت -1
 شدیم: در اصل وصیت -2

 شدیم: در اصل وصیت -3

 نگذاریم: در اصل وصیت -4
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هم دهنـد و اسـالم را بـه تمـامی     ه خواهم که همه دست اتحاد ب بسیج و سپاه می
   .شود مبارزه کرد نین بدانند که در مقابل اسالم نمیئکه خا ؛دنیا رواج دهند

  
  )جهرم 1344 – 1362(غریب زاده  مسعود شهید 

هـا در   ناخواهم که بـا تمـام ارگـ    آموزي می برادران عضو بسیج دانش] شما[از 
تر کنید و وحـدت و   انجمن اسالمی قوي ۀادیاتحارتباط باشید و وحدت خود را با 

  . اد خود را بیشتر حفظ کنیداتح
  

  )شیراز 1336 – 1364(فرمانی  اکبر علی شهید 
 هرچه بیشـتر او  ؛ضاي خدا امام عزیز را تنها نگذاریدربراي  !اهللا  اي ملت حزب

عجل اهللا تعالی فرجه (اهللا این انقالب خونین به انقالب مهدي  شاء  را یاري کنید تا ان
پشتیبان روحانیت مبارز باشید و نگذارید افرادي نـاالیق در   ؛متصل گردد )الشریف

. کرده و بخواهنـد بـه اسـالم و روحانیـت ضـربه بزننـد       ذگونه نفو این لباس پیامبر
] پـس [ 1.در تالش است که به ایـن انقـالب ضـربه بزنـد    ] و[دشمن ضربه خورده 

هاي انقالبی و  نامریکاصفت در ارگآاتحاد داشته باشید و نگذارید افرادي منافق و 
  .ادارات نفوذ کنند

  
  )تهران 1343 – 1360( انلودی  فالح محمد شهید 
این بازوهاي قدرتمند والیت فقیه و سـربازان امـام    ،ام به برادران بسیج توصیه

این است که سنگرها را رها نکنید و مـردم را بـه    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
                                                             

  بزنند: در اصل وصیت -1
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   1.نماییدمساجد و اتحاد دعوت 
  

 )شیراز 1344 – 1361(کشاورز جابر  شهید 
یک  ؛شود با شما روبرو می هر روز در نقشی] و[دشمن بیکار ننشسته  !برادران

و یـک روز هـم در پوشـش    ) جنبشـی (یـک روز پیمـانی    ،روز در پوشش مجاهـد 
را خنثـی کنـیم و    ها آن ۀمن و تو باید با اتحاد خودمان نقش... تشه و آانقالبی دو 

  .سرباز روح اهللا شویم و جان ببازیم ؛باید که از دستانمان زنجیر بسازیم
  

  )فراشبند 1339 – 1362(کشاورز  حیدر شهید 
خـواهم کـه جنـگ را     هی میلال  از تمام برادران عزیز پاسدار و بسیجی و حزب

کنار بگذارنـد و   ،باشد فات انقالب میآل متفرقه را که ئمسا ۀفراموش نکنند و کلی
 ،از فرمایشات امام عزیز و بـا توسـل بـه درگـاه خداونـد بـزرگ       2با اتحاد و پیروي

  .اسالم عزیز را یاري کنند
  

  )تهران 1339 -1362( لشگري رضاغالم شهید 
کـه اسـالم    گونه عمل کنیـد و زمـانی   گونه باشید و حسین حسین !اي برادران

 مخصوصاً ؛مل جایز نیستأدرنگ بشتابید که یک لحظه ت بی ،احتیاج به یاري دارد
با تمام  ،االن که تمام حیثیت و شرف اسالم و مسلمین در گرو همین جنگ است

ها را پـر کنیـد و اتحـاد و وحـدت داشـته باشـید کـه         ماده باشید و جبههآقدرت 

                                                             
 کرده: در اصل وصیت -1

 پیروزي: در اصل وصیت -2
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  .ترسد دشمن از اتحاد شما می
  

  )تبریز 1338 – 1360(یقینی   پور محمد احمد شهید 
بـا حرکـت در خـط     ،کنم که اتحـاد و بـرادري را   به برادران پاسدار توصیه می

  .و یار و یاور همدیگر باشند] کنند[مستقیم الهی حفظ 
  

  )شهر خمینی 1336 – 1362(مظاهري علی شهید  
نهادها انتظـار عاجزانـه دارم کـه     ها و ناسایر ارگ سپاه و ول درئبرادران مس از
 سـایر نهادهـا   سپاه و سعی کنند اتحادي بین روحانیت و کرده و بیشتر فکر  کمی

 به اشتباهات کوچک یکدیگر درگذرند و از و همدیگر جدا نباشند از برقرار شود و
بـه انجـام بهتـر وظـایف      ه دل یکـدیگر را لکـ ب .گران توجهی ننمایند حرف وسوسه

طـالب الیـق    گاه وآ من وؤروحانیت م سعی کنند از قانونی گرم نموده و شرعی و
  .را جذب نمایند ها آن کمک بگیرند و

  
  )اصفهان 1333 – 1361( خواه ملکوتی حسین شهید 

کـه اخـتالف بـین    ] و آن ایـن اسـت کـه   [ 1مردر دنیاي فانی فقط یک آرزو دا
 طرف و اتحاد بین ارتش و سپاه و بسیج برقرار شود که ملت بر ]مختلف[ قشرهاي

  . طور شد و دیگر آرزویی ندارم هللا همینالحمد
   

                                                             
 داشتم: در اصل وصیت -1
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  )کوهپایه 1350 – 1365(موسایی  اصغر شهید 
مریکا ضربه خورده و در تالش اسـت کـه   آ ،دشمن اصلی ما! اي برادران پاسدار

اتحاد داشته باشـید و نگذاریـد افـرادي منـافق و      ]پس. [به این انقالب ضربه بزند
ادارات نفوذ کنند و بـا تبلیغـات نابجـا و     ]و[ هاي انقالبی ناصفت در ارگ مریکاییآ

هاي انقـالب را قطـع کننـد و     منافقانه روحانیت مبارز را بکوبند و در نتیجه ریشه
  . امام را تنها بگذارند

  
  )شبستر 1341 – 1361(زاده  مهدي مسعود شهید 

خـواهم کـه    ام مـی  ها کـار کـرده   از برادران بسیج و حزب اللهی که مدتی با آن
خوار آمریکا و شوروي جهان 1حاد ماست کهاتچون این  ؛وحدت خود را حفظ کنند

  ].است[ ٢آوردهرا به ستوه 
  

  )فردوس 1346 – 1365(دار  میدان رضا محمد شهید 
 ]و[ اتحاد و همبسـتگی داشـته باشـید    ؛با هم مهربان باشید...  !بسیجیان دلیر

  .پذیر باشیداطاعت
  

   

                                                             
 و :تیوص اصل در -1

  درآورده: در اصل وصیت -2



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       152

 

  )تهران 1341 – 1360(نورصالحی  محسن شهید 
بر ما فرض است کـه بیـدارتر شـویم و بـدانیم کـه       !ي برادران و اي خواهرانا

وردهاي ااست تا بر ما شـبیخون زده و دسـت   1ترین غفلتدشمن در انتظار کوچک
و اطاعت از رهبر و اتحـاد و انسـجام    هللابه ا لا به یغما برد و ما باید با اتکاانقالب ر
هنگـام موفقیـت    2در پیشبرد اهداف انقالب کوشا بوده و ،ریا خالص و بی، در عمل

  .اییماجتناب نم و غلبه بر دشمنان داخل و خارج از غرور
  

  )تهران 1335 – 1359(برزي   وهابی ابوالقاسم شهید 
 ،ایـم  انقالب را به یاري حق پشـت سـر گذاشـته    3تخریب ۀطور که مرحلهمین

ـ  تـا سعی بر این داریم که دست اتحاد و همبستگی به یکدیگر داده  بعـدي   ۀمرحل
بتـوانیم   تـا  نیز پشت سر بگذاریم ،بازسازي و سازندگی است ۀکه مرحل ،انقالب را
یدا کرده و تازه حقـوق خـود   پدر این کشور تازه استقالل  را )لیه السالمع(عدل علی

  . دست آوریمه ب ،یافتهرا باز
  

  )سرا صومعه 1338 – 1364(وسفی ی یعقوب شهید 
از دستاوردهاي خونین و مکتبـی انقالبمـان در حـد تـوان و      ]ایدب[ ... !عزیزانم

کـه انقـالب اسـالمی مـا یکـی از       با توجه به ایـن  .وجود امکانات پاسداري نماییم
. روحـانی اسـت   خصوص در بعد معنوي وه ها در تمامی ابعاد ب ترین انقالب مکتبی

                                                             
  غفلتی: در اصل وصیت -1
  و در: در اصل وصیت -2
 تخریب از: در اصل وصیت -3



 

  153       »دفترهفتم«دت ــــوح
 

قـدر ایـن    ؛»گـر شـده   نور الهی در کشور ما جلـوه « :چه زیبا فرموده امام عزیز که
بـی درنـگ بـه    ]. اسـت [اکنون روز امتحان الهی فرا رسـیده   .الهی را بدانید ةجلو

 ،اتحادمـان  ]همچنـین [تولید بیشـتر و   1وجهاد برخیزیم و یکسره با تالش و کار 
  .مان باشیماي محکم براي این انقالب خونبار اسالمیهناپشتو
  

 

   

                                                             
  بیشتر: در اصل وصیت - 1
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  میانلزوم اتحاد در : فصل پنجم    
    ...ت، خانواده و مل

  
  )هشترود 1349 – 1365(بدارجویی آ اسماعیل شهید 

خـواهم بـا هـم     مـی  ها آنباشد که از  می ]این[ روستاییان عزیزم وصیتم به هم
  .دهند و همدیگر را در کارهایشان یاري 1دنوحدت و اتحاد داشته باش

  
  )آباد نجف 1341 – 1361( آبادي آذري نجف مصطفی شهید 

از . ریان اسالم دریغ نفرماییـد کپشتیبانی خود را از امام و لش! اي امت قهرمان
 .خواهم که اتحاد و همبستگی خود را بیشتر کنید و با هـم متحـد شـوید    شما می

                                                             
 باشد: در اصل وصیت -1
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بـراي بـه ثمـر رسـاندن اهـداف و       1به کار بگیریدهرچه نیرو و توان در بدن دارید 
  .احکام اسالمی و پیروزي اسالم و مسلمین

  
  )اصفهان 1342 – 1363(زادمرد آ علی شهید 

ما . غاز کنیمآما باید دست به دست همدیگر بدهیم و تالش و کوشش خود را 
  ...مستقیم را بپیماییمباید اتحاد داشته باشیم تا بتوانیم راه 

به برادران و خواهرانم این است که به واجبات و مستحبات خود برسـند   پیامم
و ایـن   3دنـ و از دین مبـین اسـالم پاسـداري کن    2دنرا ترك نکن ها آنو هیچ وقت 
] حضـرت [تـا ظهـور    ]و[ داري کنند نگه ،که به دست ما رسیده] را[انقالب الهی 

   4.دناتحاد خود را حفظ کن )فرجه الشریفعجل اهللا تعالی (ولی عصر
  

  )آران و بیدگل 1340 – 1361(آقایی  جواد شهید 
یل ئهاي اشغالی فلسطین را از اسـرا  سرزمین 5شمایید که باید با اتحاد خودتان

مقاومت ما و  .زاده و استوار باشیدآشمایید که باید رادمردانی  .غاصب پس بگیرید
و اعمالتان باعث خواهد شد که دیگر مسـتکبري   یت شما در کارتانفعالیت و جد

  .در جهان بر سر مستضعفی حکومت نکند
  

                                                             
  بکوشید: در اصل وصیت -1
  نکند: در اصل وصیت -2
  کند: در اصل وصیت -3
  همان -4
 و با قرار دادن: وصیت در اصل -5
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  )فریدن 1338 – 1365(ی یآقا علی محمد شهید 
 .کـه دشـمن خطرنـاکی اسـت     ؛تفرقه و نفاق را از خـود دور کنیـد  ... ! برادران

تفشـلوا و  ف او ال تنـازعو « ؛حیثیت و شرف و عزت شما در گرو همین جنگ اسـت 
تا دیـن و دنیـاي خـود را     2دهیددست اتحاد و برادري را به هم  .1»ریحکمتذهب 

به نمایش گذاریـد   ،که همان قدرت اسالم است ،]را[ بازخرید کنید و قدرت خود
  .تا دشمنانتان دیگر فکر نابودي شما را در سر نپرورانند

  
  )اصفهان 1347 -1365(ورنامخواستی  رضا ابراهیمیغالم شهید 

چون دشمنان  ؛توانید از اختالف خودداري کنید که می یجای تا ! امت مسلمان
  .داسالم از اتحاد ما است که ترس و واهمه دارن

  
 )الیگودرز 1343 – 1365(ابوالحسنی علی قربانشهید  

  .مثل برادر با هم زندگی کنید ]و[ همیشه اتحاد و وحدت داشته باشید
  

  )آبدانان 1342 – 1363(فر  احسانیرضا شهید  
اتحـادي کـه همیشـه     ملت غیـور ایـران ایـن اسـت کـه     ] شما[وصیت من به 

نچه که ما در این برهـه از زمـان   آزیرا  ؛3شویدداشته باشید تا استوارتر  ،اید داشته
چـون   .هاي مردم مسـلمان اسـت   بودن شما توده ن داریم متحدآاحتیاج مبرم به 

                                                             
  46آیه  انفال؛ سوره -1

 داده: در اصل وصیت -2

 سازند: در اصل وصیت -3
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اتحـاد   ۀهمبستگی و کلمـ توجه به  اي غفلت کنید و اگر خداي ناکرده شما لحظه
گـردن اسـالم و مملکـت مـا حلقـه       بار دیگر اسـتکبار جهـانی بـر    ،نداشته باشید

پس با استفاده از کلمه وحـدت   .کشد افکند و مملکت ما را به زیر یوغ خود می می
  .توانید مانع راه استکبار جهانی بشوید است که شما می

  
  )سمنان 1343 – 1365(احمدپناهی  سیدجمال شهید 
ارتباط خود را با هم  و یکدیگر را دوست بدارید !ها و خویشاندان محترم فامیل

  .خاطر رضاي خداسته ب خرت اتحادآتر کنید که رمز خوشبختی دنیا و  قوي
  

  )قائن 1348 – 1365(احمدي شاهرخت  حسن شهید 
بگویید صبر را پیشه کنند و افتخار کننـد کـه شـهیدي در راه    ] ام به خانواده[
با هواي نفسانی مبارزه کنند که این دنیا چند روزي بـیش نیسـت و    ؛اند دادهخدا 

ـ اتحاد خود را حفظ کننـد و نگذار  .دباش ن دنیاي جاوید میآزندگی واقعی در   1دن
  .3نفوذ کند 2شانن دشمن در میا

  
  )اصفهان 1346 – 1366(قهفرخی  اسدپور بهمن شهید 

و  4دیرفتار باشـ  که با برادرانم خوشخواهم  می ،جان از شما برادر عزیزم، دانش

                                                             
 نگذارید: در اصل وصیت -1

 شما: در اصل وصیت -2

 کنند: در اصل وصیت -3

 باشد: در اصل وصیت -4
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اتحـاد و همبسـتگی    1.دهمیشه طوري رفتار کنید که جاي مرا هم پر کرده باشـی 
یار و یـاور پـدرمان    2تان با برادران ]و[ دست به دست هم بدهید .شما از بین نرود

بوسشـان تـا    و بگویید کـه دسـت   3یدو از طرف من پدر و مادرمان را ببوس .باشید
  .هایم بودمخرین نفسآ

  
  )قوچان 1341 – 1365(اسدي  اصغر علی شهید 

 ،هاي چهارشنبه و جمعه دعاها را از یـاد نبریـد   کنم در شب شما توصیه میه ب
ها براي تسکین دردها است و همیشه به یـاد خـدا باشـید و در     ناکه بهترین درم

اتحاد داشته باشید که دشمنان بین شماها تفرقـه نیاندازنـد و    .راه او قدم بردارید
اگر چنین کردند، روز بـدبختی مسـلمانان و    ]که[؛ شما را از روحانیت جدا نکنند

  . شود ها شروع می جشن ابرقدرت
  

  )تهران 1349 – 1365(الطریق  امامی سیدمحمدحسین شهید 
انقـالب را بـه دسـت شـما     اسـالم و   امـام، ، شهداء سـه امانـت بـزرگ    !عزیزان

اکنـون   ؛اند ن پاسداري نمودهآد شهادت از حهایی که خود تا سر  امانت ؛اند سپرده
  .باشید ها آنراه  ةدهند بر شماست که با ایثار و فداکاري ادامه

ن را هـم داشـته   آسـنگرها را خـالی نکنیـد و حرمـت      ؛مسجد سنگر اسـت ... 
سعی کنید که در بسیج مسجدتان شرکت کنید و نگذارید کـه مسـجدتان    .باشید

                                                             
 باشی: در اصل وصیت - 1

 تا: در اصل وصیت -2

 ببوس :در اصل وصیت -3
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 ؛اتحاد خود را حفظ کنیـد  .بدون بسیج باشد و یا بسیج با کمبود نیرو مواجه شود
  .سعی کنید که همدیگر را ببخشید و تجسس در کارهاي یکدیگر نکنید

  
  )مرند 1349 – 1365(امینی مرکید حسین شهید  

گاه باشید و از خواب غفلت بیدار شوید و بدانیـد ایـن   آ !امت غیور و شهیدپرور
ن را سـالم و بـدون   آاسالمی که امروزه به عنوان امانـت در دسـت ماسـت و بایـد     

هـا بـه دسـت مـا نرسـیده       سانیآبه این  ،ینده تحویل دهیمآهاي  تحریف به نسل
 ،هـاي مـوالي متقیـان    زحمـات خـاتم االنبیـا و فـداکاري     ۀبلکه ایـن نتیجـ   !است

مطهـري و   ،همچـون ابـوذر و حنظلـه    یخـون شـهیدان   ۀو نتیجـ  )لیه السالمع(یعل
ن با تمام وجود تالش آاست و بر ماست که در راه حفظ و حراست از ... بهشتی و 

کنیم و اجازه ندهیم دشمنان با ایجاد تفرقه و جدایی به اسالم و نظـام جمهـوري   
 1تـر  ستحکممتر و اتحادتان را هایتان را استوار گام] پس[ .اسالمی لطمه وارد کنند

عوامـل منـافق و    .توانیـد خصـم زبـون را بـه خـاك ذاللـت بنشـانید       با تـ بنمایید 
جنگ صفین در میان شما هـم   ۀانگیز را از میان خود برانید و نگذارید حادث تفرقه

   .تکرار شود
  

  )شهر زرین 1348 – 1365( ایزدي احمد شهید 
مستقیم جدا نشـوید و بـا موقعیـت     ن و صراطآخرین نفس از دستورات قرآتا 

که با خـون   ،دشمنان و جنایتکاران جهت نابودي انقالب عزیزمان ۀکنونی که کلی
همگی اتحاد داشته  ،اند بیاري شده است شمشیر از غالف برکشیدهآهزاران شهید 

                                                             
 تر استحکام: در اصل وصیت -1
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  . و از امام عزیز اطاعت کنید
  

  )تهران 1340 – 1362(بادنیده  حسین شهید 
  . هاي دسته جمعی بگذارید را حفظ کنید و برنامهاتحاد مساجد محله 

  
  )شیراز 1339 – 1361(باقري  رضا محمد شهید 

با یکدیگر متحد شوید و نگذارید این سردمداران کفـر بـر   ...  !پدر و مادر عزیز
بـا   ... 1قدر فرزندان عزیز شما را در خاك و خون بغلطانند شما ظلم روا دارند و آن

آنـان را از روي   ۀو ریش 2و ایمانی استوار با کافران بجنگیدکرده  اتحاد و مشت گره
  . و زمین را از لوث وجود آنان پاك سازید 3زمین بکنید

  
  )نیشابور 1324 – 1364(برجی  سیدعباس شهید 

تـر نماییـد و اجـازه     اتحاد و انسجام خود را همچنـان محکـم   !ملت شهیدپرور
کفـر را   يخرین نفر جلوآبه دین و مذهبتان ضربه بزنند و تا  4انندهید که دشمن

گویـان شـرق و    یاوه يبا هوشیاري کامل جلو .ندهید ها آنحمله به  ةگرفته و اجاز
  .غرب را در داخل کشور را بگیرید

  

                                                             
 غلطانند به: وصیت اصل در -1

 جنگید به: وصیت اصل در -2

 کنید بر :وصیت اصل در -3

  دشمن: در اصل وصیت -4
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  )سرا صومعه 1343 – 1367(بشري حسین شهید  
سخنم شامل اتحاد و وحـدت و همـاهنگی بـین نیروهـاي مسـلمان و       يابتدا

ن کشـتی اسـت کـه    آبـراي نمونـه امـروز انقالبمـان هماننـد       .باشـد  می هللا  حزب
حـزب اهللا   ن امت مسـلمان و آن امام عزیز بوده و سرنشینان آدار و هدایتگر  سکان

ل بـرده و بـه   براي اینکه این کشتی با اطمینان و به نحو احسن به سـاح . باشد می
اش این است که سرنشینان کشـتی بـا    الزمه ،اش سپرده شود دست صاحب اصلی

چنانچـه   ن وفـادار باشـند و اگـر   آدار  وحدت داشته و نسبت به سکان هم اتحاد و
دار را داشـته   سرنشینان با هم وحدت نداشـته و قصـد خیانـت نسـبت بـه سـکان      

   .د رسیدکشتی به مقصد اصلی خود نخواه نآ مسلماً ،باشند
  

  )فسا 1346 – 1365(بالغی  قره  بالغی حسین محمد شهید 
در خـط امـام    دسـت از امـام و روحانیـت    ؛به فرامین حضرت امام گوش کنید

از خـدا بخواهیـد او را    ]و[ قدر امام عزیز را بدانید. برندارید که گمراه خواهید شد
اسالم و مسـلمین حفـظ   براي  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(تا انقالب حضرت مهدي

ـ  ] و[اتحاد خود را حفظ کنید  .فرماید  1ابه اختالف دامن نزنید که مملکت شـما ب
اتحـاد و یکـی   . ي جنگ را فراموش نکنیـد  ها جهاد و جبهه.. . رود تفرقه از بین می

  .بودن خود را حفظ کنید و همه با هم مطیع و فرمانبردار امام باشید
   

                                                             
 به: در اصل وصیت -1
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  )نتهرا 1343 – 1360(زاده  بندري عباسی فرزاد شهید 
و منـافقین را   1دیمکتبی داشته باشـ  کدیگر اتحادي کامل از نظر سیاسی وبا ی

تـا دیگـر    4دیـ هاي جامعـه بگذران  الک 3را از صافی ها آنو  2دیاز بین خود طرد کن
د تـا  یـ خوبی و مهربانی رفتار کنه وجود نیاید و با یکدیگر به ب 5شمانفاقی در بین 

  .دیهاي اسالمی باش دیگر برادران جامعهسرمشقی براي 
  

  )قم 1343 – 1362(ور آبهر امیرهوشنگ شهید 
 ،دروغ نگوییـد  ؛غیبت نکنید و تهمت نزنیـد  ،از گناه بپرهیزید !اي عزیزان من

  .برد چون این گناهان اتحاد شما را از بین می
  

  )یاسوج 1343 – 1364(بهرامی اصل  رهام شهید 
وحدت را حفظ کنید و بـا   ،از تفرقه بپرهیزید ؛باشیدگاه آ !اي مردم و اي امت
 7تـا  6.همه چنگ به ریسمان خدا بزنیـد و متفـرق نشـوید    .هم اتحاد داشته باشید

   .خدا با شماست پیروزید
  

                                                             
 باشند: در اصل وصیت -1

 کنند: در اصل وصیت -2

  هاي صافی:  در اصل وصیت -3
 بگذرانند: در اصل وصیت -4

 ها آن: در اصل وصیت -5

 103؛ سوره آل عمران، آیه »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«اشاره به  -6

 که: در اصل وصیت -7
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  )تهران 1346 – 1367(بهروزي  علی سیف شهید 
وردن اعمـال واجـب و   آکنم به تقـوا و بـه جـا     شما را سفارش می  !اي مومنین

کیـد دارم بـر   أشـرکت در نمـاز جمعـه و ت    ]و[ نمازهاي یومیـه  خصوصاً ،مستحب
  .ت از مشرکین و دشمنان اسالمئوحدت و اتحاد و همچنین برا

  
  )تهران 1342 – 1365(بهزادپور  رجب شهید 

الگوهـاي خـود را بـا     .مواظب باشید که دشمنان شما را از یکدیگر جدا نکنند
ـ  )السـالم لـیهم  ع(عصومینمۀ مئمطالعه در زندگی ا لیـه  ع(خصـوص حضـرت علـی   ه ب

هـاي   یکـی از درس  .پیدا کنید و درس بگیریـد  )لیه السالمع(علیبنو حسین )السالم
 ،بـراي رسـیدن بـه خـدا     .باشد ایشان اتحاد است و دیگري استقامت در کارها می

را در دل  )لـیهم السـالم  ع(معصومین ۀمئمحبت ا ،طبق فرمایش خود پروردگار کریم
   .دخود زنده کنی

  
  )فریدن 1344 – 1365(بهمنی  اژدر شهید 

اتحاد داشته باشید و نگذاریـد منـافقین بـین     1*وحدت خود را حفظ کنید و 
روز  ،روز نآ - وجود تفرقه -که اگر خداي نکرده چنین شود  ؛شما تفرقه بیندازند

ن را محـور خـود   آقر ن مراجعه کنید وآها به قر سختی در .بدبختی مسلمین است
اختلفـوا   و ال تکونوا کالذین تفرقوا و« :فرماید ن نیز در این زمینه میآقر ؛دهیدقرار 

کـه   نـان آنباشید مانند  و« ؛2»ک لهم عذاب العظیمئهم البینات و اولتئمن بعد ما جا

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1

  105 آل عمران؛ آیه سوره -2
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 ؛ مـد آ ي آشـکاري هـا هکه برایشان نشان نآپراکنده  شدند و اختالف کردند بعد از 
  »ی سختباعذاست نان آاز براي 

  
  )آباد خرم 1342 – 1361(بیرانوند  رضا شهید 

فرمـان امـام   ه ت وگـوش بـ  داز ملت حزب اهللا خواهانم که پیرو خط سرخ شها
حکومـت   اسـتقرار  اند تـا پیـروزي نهـایی و    غاز داشتهآاتحادي که از  امت باشند و

بـا   حفـظ کننـد و   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام زمان 1جهانی اسالم به رهبري
ـ  ،غرب خود مشت محکمی بر دهان جهانخواران شرق ووحدت  خصـوص ایـن   ه ب

  .منافقان داخلی بکوبند
  

  )امیدیه 1348 -1366(بیگدلی  مهرگان شهید 
هاي دشمنان را یکـی   با اتحاد و آگاهی دست در دست یکدیگر دهید و توطئه

  .پس از دیگري خنثی کنید
  

  )شهر خمینی 1348 – 1366(بیینده  محسن شهید 
 ؛و منسـجم شـوید   به ریسمان الهی چنـگ زنیـد و متحـد   ! پرور شهیداي امت 

که دشمنان اسالم و مسلمین از همین اتحاد و ایمـان شـما    ؛طور که هستید همان
بـه افـرادي کـه قصـد از بـین بـردن شـما را دارنـد و          .افتادنـد   به ذلت و خـواري 

  .وذ کننداجازه ندهید که بین شما نف ،خواهند بین شما تفرقه ایجاد کنند می
  

                                                             
 از: در اصل وصیت -1
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  )مراغه 1339 -1364(کرمجوان پاشاپور سلیمان  شهید 
ولیت مـا  ئگذرد مسـ  هر روزي که از این جنگ تحمیلی می !برادران و خواهران

ولیت مـا را بـه مراتـب    ئخـون شـهید مسـ    ةیعنـی یـک قطـر    ؛شود تر می سنگین
در  ،یـیم آولیت بیـرون  ئاین حال اگر ما نتوانیم از ایـن مسـ   در .کند تر می سنگین

دست اتحاد بدهیـد   ،پس عزیزان کمر همت ببندید ؛پیش شهداء شرمنده هستیم
   .و با یکدیگر وحدت داشته باشید

  
  )داراب 1340 – 1362( پایداري هدایت اهللا شهید 

خواهم که اتحاد خود را حفظ کنند و اختالفات را کنار  هی میلاز امت حزب ال
چیـزي یقـین   ] به[که همان اسالم است بیندیشند و تا  ،گذارند و به مسائل اصلی

  . را قبول نکنند اند آن نکرده
  

  )دهدشت 1345 – 1364(پرواز  خیراهللا شهید 
با  ؛خواهم که همیشه یکی باشید از شما می !شما پسرعموهاي عزیز و محبوبم

در هر کاري رضایت خـدا را در نظـر    .خدا باشید و هیچ گاه خدا را فراموش نکنید
از ) یعنـی بـرادران مـن   (مبادا شما و دیگر برادرانتان  .پدرم را یاري کنید .بگیرید

مـا   ةتنها وصیتم به شما اتحاد دو خانواد .هم جدا شوید و بین شما تفرقه بیندازند
  .است

  
  )گچساران 1343 – 1364(پژوه  امراهللا شهید 

امـا بـر اسـاس     ،اگر چه من قابلیت پیام و نصیحت به شما را نـدارم  !امت عزیز
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حضـرت امـام   ] از[ن سوگند دهـم کـه   آوظیفه و رسالتم باید همگی شما را به قر
عزیز و بزرگوارمان متابعت و پیروي نمایید و به سخنان گهربار و تـاریخی ایشـان   

حظـات زنـدگی   ل جهانی گوش فـرا دهیـد و در تمـامی ل   ئدر رابطه با تمامی مسا
وحدت و اتحاد و اتفـاق و انسـجام خـود را حفـظ      ثانیاً. به فرمان او باشید 1گوش
برد و شما را بـه لـب پرتگـاه     زیرا که تفرقه و افتراق اتحاد شما را از بین می ؛کنید

 ؛چـه باشـکوهتر برگـزار نماییـد    و جماعات را هر هنمازهاي جمع. کشاند سقوط می
ویت قلوب مسلمین و باعث ترس و وحشت و اضطراب زیرا که این نمازها باعث تق
   .شود قلوب دشمنان مسلمین می

  
  )خلخال 1346 – 1369(پورعبداهللا  سلیمان شهید 

خواهم ضمن حفظ اتحاد و یکپارچگی  از امت مسلمان و همیشه در صحنه می
یعنی قـانون اساسـی    ،از انقالب شکوهمند اسالمی ایران و دستاورد مهم آن ،خود

  .همیشه پاسداري کنند ،جمهوري اسالمی ایران
  

  )بم 1343 – 1362(ورمنعمی پ رضا شهید 
هاي بـین   از شما برادرهاي عزیزم تقاضا دارم که اتحاد داشته باشید و ناراحتی

  .موقت هیچ ارزش و وفایی ندارد 2که این دنیاي] چرا[ ؛خودتان را برطرف کنید
   

                                                             
 سمع: در اصل وصیت -1

 دنیاي رفتنی: در اصل وصیت -2
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 )خمین 1342 – 1365(تدبیري  علیغالم شهید 
بلکــه بــا اتحــاد و همبســتگی و  ،بــدون تــرس و وحشــتوظیفــۀ ماســت کــه 

نقاط کشور خـود حـاکم    ۀتشکیالت قوي با دشمن مبارزه کنیم و اسالم را در هم
  .کنیم
  

  )شهر زرین 1346 – 1362(ترابی  عباسغالم شهید 
 ؛مـاده کنیـد  آب بیشـتري  ئمصا ها و خود را براي سختی !مسلمان امت عزیز و

اهللا  شـاء  سد راه شوند و ان  ها و ایجاد مشکالت هئکه با توط] هستند[ زیرا کسانی
خون خواهیم جنگید تا احکام الهی را حاکم کنـیم   ةخرین قطرآما به اذن خدا تا 

 ؛تواند مـا را از ایـن راه بـاز دارد   نمی د که زیادي اسلحه و تجهیزات دشمنو بدانی
تـرین و نافـذترین   یاري خداوند است و بدانید نـافع  ما بر اسالم  و بر ۀچرا که تکی

گیرنـد تفرقـه و جـدایی بـین ماسـت و از       کار میه ها بر علیه ما ب اي که آناسلحه
تفرقه بپرهیزید و دست اتحاد بـه یکـدیگر بدهیـد کـه اکنـون ملـت کفـر متحـد         

د و ما باید بـا قـدرت و   اند و مصمم به از بین بردن اسالم و احکام الهی هستن شده
   .ها بایستیم این ۀایمان کامل و با یاري خداوند در مقابل هم

  
  )تهران 1340 – 1361(ترابی دلشاد هادي شهید  

گـاه بـه تمـامی جوانـان و دوسـتان و      آمن به عنوان یک بـرادر و یـک شـهید    
کـه  گـویم   شنایان و به تمامی پدران و مادران و در کل به تمامی ملت ایـران مـی  آ

قبل از هر چیز وحدت کلمه را حفـظ کـرده و بـا اتحـاد و یکپـارچگی خـود و بـا        
شـان  هاي داخل و خارجی هئها و تمامی توط تمامی قدرت در برابر تمامی ابرقدرت
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چرا  ؛بایستند و ترس و هراس به خود راه ندهند و حتی یک قدم به عقب نگذارند
  . پیروزي را به ما داده است ةکه خداوند مژد

  
  )شهرکرد 1346 – 1365(ترکی  صفرعلی شهید 

 با هم متحـد  شما باید همیشه اتحاد داشته باشید و! مخواهران عزیز برادران و
   .شما هراس دارند 1دشمنان اسالم از اتحاد .شوید
  

  )تهران 1339 – 1362(پور  تقی محمدمهدي شهید 
هـا   و در کارها بـا آن خواهم که خانواده را ناراحت نکنید  از شما می... ! برادرانم

حـاد و  ات ؛بپرهیزیـد  اًهمکاري کنید و از کارهـاي بیهـوده و خـالف اسـالم شـدید     
  .که به تنهایی کاري از پیش نخواهد رفت ؛همبستگی خود را حفظ کنید

  
  )اصفهان 1346 – 1362(فر  تمیزي مجید شهید 

سنگر نماز جمعـه و جماعـت و نمـاز شـب را      !امت اسالم !ما پدر و مادر گرامی
ست که بایـد  ا امروز روزي... امام را دعا کنید  .ها را یاري کنید جبهه .ترك نکنید

باید اتحـاد داشـته باشـید و از دسـتاوردهاي      ...اسالم و حسین زمان را یاري کرد 
  .انقالب پاسداري کنید

  
  )تبریز 1340 – 1362(توتونکار  یوسف شهید 

عـواملی را کـه موجـب تفرقـه و نفـاق       ]کـه [ مان بر ایـن باشـد   سعیهمیشه 
                                                             

  از اتحاد بودن : در اصل وصیت - 1
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چـرا کـه    ؛گردد از بین برده و به جـاي آن اخـوت و محبـت را حـاکم سـازیم      می
کم یانما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخو« :فرماید پروردگار متعال در قرآن کریم می

پـس اصـالح    ؛برادرنـد که مومنان با هـم   درستیه ب« 1؛»اهللا لعلّکم ترحمونا و اتقو
و امـا آن   ».کنید ما بین همدیگر را و بترسید از خدا تا مورد رحمـت واقـع شـوید   

گردد همان ظـن و تجسـس و    عواملی که موجب نفاق و کدورت و سلب اتحاد می
  . باشد تهمت می ]و[ غیبت
  

  )اصفهان 1347 – 1365( وندیشی  توسلی عبدالرسول شهید   
 ؛روحانیت متعهد را همواره یـاور باشـید   ]و[ را، امام را انقالب !اي ملت قهرمان

خـدا را در نظـر    .قـدر را نیـز یـاور باشـید     فقیه عالی ،گونه که امام را یاوریدهمان
کارهـاي خـود    ۀلوحو وحدت را سـر  بگیرید و نیز تقواي الهی را و همچنین اتحاد

  .بگیرید
  

  )تهران 1345 – 1362(جو  ثنایی امیر شهید 
برادران در پشت جبهه اتحاد خود را محکمتر کنید تا خوار چشم دشمنان  اي

در نمازهـاي   حتمـاً  .مهربانی را در میان خود زیـاد کنیـد   .داخلی و خارجی شوید
  . جماعت شرکت کنید و نیز در جماعت دعا به جان امام را فراموش نکنید

  
  )قزوین 1342 – 1360(جبلی  محمدمهدي شهید 

حاد و همبستگی خود را حفظ نموده و نگذارند که بـه  اتخواهم  ت میمن از مل
                                                             

  10آیه  سوره حجرات؛  - 1
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  .  وارد شود اي این انقالب صدمه
  

  )مشهد 1339 – 1362(جعفري  رحیم شهید 
ماست که هم با عوامل خارجی مبارزه کنیم و هـم اتحـاد مـردم را     ۀاین وظیف

 ۀوظیفـ طور که همان   . مریکا و دشمنان اسالم در داخل مستحکم کنیمآبر علیه 
و مسـتحکم   1تراشـان  اشـکال مریکا و شـاه و  آشما در پشت جبهه مبارزه با عوامل 

  .کردن صفوف مردم به رهبري امام خمینی است
  

  )زرند 1338 – 1360(جعفري  ماشاءاهللا شهید 
شـناس و مبـارز    انقالب و والیت فقیه و روحانیـت اسـالم   پشت سر رهبر کبیر

 ،مبادا دنبال ایـن مـزدوران   .ها ببرید که شکست خواهید خورد مبادا از آن .باشید
کشـند و بـه اسـم اسـالم و      آیند و خط و نشـان مـی   که هر روزي به شکلی در می

هـا   گیرنـد و بـراي نـابودي آن    ها قرار می در مقابل آن آزادي و دفاع از قانون عمالً
با اتحاد و استواري براي  !را بخوریدمبادا گول شایعات ...  بروید، ]کنند تالش می[

عجـل اهللا  (برقراري حکومت عدل اسالمی در سطح جهان به رهبري حضرت مهدي
  .قیام کنید )تعالی فرجه الشریف

  
  )شهرکرد 1344 – 1364(قهفرخی   جعفریان علی محمد شهید 

از تفرقه و دوگانگی بپرهیزیـد و یـار و یـاور     ؛اتحاد خود را همیشه حفظ کنید
جمع مؤمنان است و دشـمن از جمـع    ةدهند چرا که همیشه خدا یاري ؛هم باشید
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  . ترسد نه از تک تک شما شما می
  

  )همدان 1337 – 1365(جلیلی  عبداهللا شهید 
مندم که راه برادرتان را ادامه دهید  از شما تقاضا !شما اي برادر و خواهر عزیزم

 .خبر خون شهیدان راه اسالمی را از بین ببرنـد  نگذارید که یک مشت از خدا بی و
خواهم کـه سـنگرهاي پشـت جبهـه را خـالی       از شما عاجزانه می !مخواهر برادر و

بـا   و زادي دعـا کنیـد  آرزمندگان راه  1رايگویی ب نکنید و در سنگر مسجد به دعا
و یگـانگی خـود پـرچم     ا اتحـاد گویان را خرد کنید و ب وحدت و یگانگی دهن یاوه

   .وریدآهاي ظلم به اهتزاز در خ افتخار اسالمی را بر باالي کاپر
  

  )تهران 1347 – 1367(بال  جلیلی هادي شهید 
  .با هم اتحاد داشته باشید و هوشیار باشید که از دشمنان ضربه نخورید

  
  )شیراز 1343 – 1365(جمشیدي  قلی حسین شهید 

 اسـالم مظلـوم بمانـد و    خواهم که نگذارید امام تنها و می شما جوانان عزیز از
بتواننـد   دینمان را بشکنند و بتوانند کمر اسالم و دیگر جان گرفته و دشمنان بار

 .مسلمان بـودن معنـایی نـدارد    وقت دیگر نآکه  ؛اسالم مسلط گردند دیگر بر بار
خـواهم   مـی تمامی شـما   از -1 :من استۀ دانم که وظیف چند تذکر را ضروري می

کمتر به  و ل معنوي فاصله نگیریدئمسا از -2 .پرهیزکاري را پیشه کنید و که تقوا
همگـی   از -3 .است بدانید که این دنیاي خاکی زودگذر کنید و ل مادي فکرئمسا
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ـ   و ]کنید[ ترك را افترا دروغ و خواهم که غیبت و شما می هـم   فکـر بـر  ه کمتـر ب
دورویـی   نفـاق و  از ل اسـالمی پرداختـه و  ئبـه مسـا   بیشتر -4 .زدن جامعه باشید
دوسـتی را   شـتی و آ ها را بـه هـم نزدیـک و    سعی کنید که قلب دست برداشته و

بـین یکـدیگر بـا زبـان خـوب       بینیـد در  لی میئاگر چنانچه مسا -5. بیشتر کنید
 خـواهم کـه اتحـاد و    همگی شـما مـی   از -6 .توصیه کنید] ها به نیکی[ یکدیگر را

   .بیشتر بگردانید و تان را بیشترهمبستگی بین خود
  

  )اصفهان 1343 – 1360(جمشیدي  رضا شهید 
 .ل انقـالب اتحـاد کننـد   ئبـراي تـداوم مسـا    1]خـواهم  مـی [از پدران و مادران 

از پشت سـر بـه    .3دنبگویند و اگر اختالف هست رفع کن 2مسئولینانتقادات را به 
   .4دنزدن خودداري کنهم خنجر

  
  )ابهر 1347 – 1362(جوادي  مصطفی شهید 

بـه اسـالم عزیـز فکـر      ...! هاي عزیـز  ناجو. همیشه بیدار باشید! ت حزب اهللام
کنید و دست در دسـت همـدیگر بدهیـد و اتحـاد و ایمـان داشـته باشـید تـا بـا          

الفسـادان   واران و تمـام ام خاتحادتان بتوانید دژي مستحکم در برابر تمـامی جهـان  
  .باشید
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  )خدابنده 1345 – 1361(جهانگیري اسداهللا شهید  
 ۀخواهم امام را تنها و سنگرها را خالی نگذارید و سنگرها را به گفتـ  از شما می

بـا هـم اتحـاد داشـته      ]و[ از دودستگی جلوگیري کنیـد  ؛امام عزیزان حفظ کنید
  .باشید
  

  )تهران 1337 – 1362(جهانی  فرهاد شهید 
   .همدیگر را تضعیف نکنید] و[اتحاد بین خود را هیچ گاه فراموش نکنید 

  
  )کرمانشاه 1349 – 1366(چروریش  سیروس شهید 

ـ  نفس که جان ۀتزکی کنم به تقوا و سفارش می شما را !برادران خواهران و  ۀمای
روحانیـت جـدا    سعی کنیـد اسـالمتان از  ...  یاري کنید انقالب را؛ انقالب ما است

 باورهـاي عقیـدتی واحـد    مکتـب و محـور   همگامی بـر  که اتحاد و بدانید و نشود
  .است ]ضامن پیروزي[

  
  )اصفهان 1342 – 1362(جونی   حبیبی مرتضی شهید 

گـویم کـه    ت ایـران مـی  به تمامی م ]و[ به تمامی پدران و مادران! اي برادران
حـاد و یکپـارچگی خـود در    اتخود را حفظ کرده و با  ۀقبل از هر چیز وحدت کلم

  .بایستیدها  برابر تمامی ابرقدرت
   

  )آباد نجف 1331 – 1361( آبادي نجف حجتی احمد شهید 
با اتحاد و تالش بیشـتر بـراي سـاختن کشـوري     : پیام به ملت وفادار به اسالم
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 ]و[ )شـهادت (خـون   ةخـرین قطـر  آخط امام تـا   پیروي از ]بکوشید و با[ اسالمی
  .]کنیددین خود را ادا [ها  آنگاهی مردم و هدایت آجلوگیري نکردن از 

  
  )آستانه اشرفیه 1336 – 1367(حسندوخت  نادر شهید 

خواهم راه ما فرزندان انقالب را بپویند و همگـام بـا مـا، جهـت      از دوستان می
ورزش را جهـت سـرگرمی    1ی؛حتی در میادین ورزش. کنندتالش  احیاء دین خدا

بلکه آن را جزء اصول بدنسازي و آمادگی جسمی و روحی و اتحاد میان  ؛نشمارند
  . خود بدانند

  
  )داراب 1346 – 1367(پور  حسین رضا شهید 

خـواهم کـه    از شما عاجزانـه مـی   !هاي زمان اي زینب !شما اي خواهران عزیزم
خبران کوبیده  بی خدا] از[ن آدهان  تر کنید تا مشت محکمی برکامل حجابتان را

 از شما عاجزانه تقاضا دارم برایم گریـه و . را خوب تربیت کنید هاي خود بچه. شود
 داریـد و  مـرا نگـه   هـاي خـونی   ام به شما این اسـت کـه لبـاس    هدیه. زاري نکنید

مرگم گریه  اگر خواستید در .باشید) الم اهللا علیهاس(هاي زینب همیشه به یاد سختی
خواهران حـزب اللهـی    ]و[ گریه کنید )السالملیه ع(هاي ابوالفضل کنید به یاد دست

   .امام عزیز را دعا کنید ]و[ را به اتحاد دعوت کنید
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  )یزد 1347 – 1363(باد آ حسین  حسینی سیدعلی شهید 
ریـد و  رداو در راه الهی و انقالبی و اسالمی او قـدم ب  1ریدامام امت را تنها نگذا

ها را حفظ نماییـد و نگذاریـد خـداي     پایگاه ... از روحانیت مبارز پشتیبانی نمایید
اي بـه اسـالم وارد    ها رسوخ نمایند و ضـربه  خبر در پایگاه نکرده منافقان از خدا بی

زیـرا مسجدهاسـت کـه پشـت      ؛سنگر مسجد و نماز جمعه را ترك نکنید ... ورندآ
و  و این اتحـاد  2دمال کثیفشان را به خاك مذلت می ةشکند و پوز ها را می ابرقدرت

سـازد کـه در برابـر     ملتی شجاع و فداکار و غیـور مـی  ] از ما[هماهنگی ماست که 
] خواهد[را به خاك و خون  ها آنخبران خواهد ایستاد و  خدا بیز اهالن و ا نا ۀهم

  .کشید
  

  )مشهد 1339 – 1363(  حسینی انور محمد سید شهید 
مـادران و بـه ملـت     به تمامی جوانان و آشنایان و دوستان و به تمامی پدران و

خود را حفـظ کـرده و    ۀگویم که قبل از هر چیز وحدت کلم غیور و شجاعمان می
بـا اتحادتـان    ]و[ یسـتید اهـا ب  با اتحاد و یکپارچگی خود در برابر تمامی ابرقـدرت 

  .هاي شرقی و غربی بزنید مشت محکمی بر دهان ابرقدرت
  

  )زنجان 1326 – 1364(حسینی کریم شهید  
 ۀراستن خود به اوصاف فاضلآاقوام و بستگانم انتظار دارم که با ] و[ خانوادهاز 

سـعی نماینـد کـه بـه سـوي خداونـد        ،و عدالت الهی و پیشه کردن تقوا و راستی
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ولیت ئاشند و مسب بزرگ تقرب و نزدیکی جویند و همواره یار و حامی اسالم عزیز
اتحـاد و انسـجام و    تمـاً ح .خود را در این برهه از زمان به نحو احسن عمل نمایند

کما  ،را به منظور نشان دادن قدرت اسالم بر استکبار جهانی وحدت قلبی خویش
  .حفظ کرده و براي عزت و اقتدار اسالم بکوشند ،فی السابق

  
  )تهران 1345 – 1366(حسینی ت هدای شهید 

هـاي پوشـالی    مانند همیشه مقاوم و استوار در برابر قدرت !اي ملت شهیدپرور
 2.»ان تنصـراهللا ینصـرکم و یثبـت اقـدامکم    «و آرام که  1طمئنبا قلبی م ؛بایستید

هـا پشـت بـه پشـت      زمانی است که باطـل  ؛زمان آزمایش الهی است زمان،] این[
بـراي از بـین   اند  اند و در برابر حق، دست اتحاد شوم به یکدیگر داده یکدیگر داده
 .و اسالم نیاز به یاري دارد ؛بردن اسالم

  
  )شهر زرین 1344 – 1361(ریزي حسینی  سیدمحمد شهید 

مکـان کـه    هـر  و جا هر در و فراموش نکنید خواهم که امام امت را می شما از
رزمنـدگان   بـراي امـام و   دعا و  دعاي توسل دعاي کمیل و و نماز دست از هستید

 وحـدت شـما   کـه دشـمن بیشـتر از    حفظ کنید را خود اتحاد. برندارید سلحشور
  .ترسد می
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  )تهران 1343 – 1365(حسینیان نایینی  اسماعیل شهید 
چه بیشتر کنیـد و  و همبستگی خود را هر اتحاد !شنایانآخانواده و دوستان و 

عمل کرده و بدانید که تنهـا   1»ال تفرقوا و اًبحبل اهللا جمیع اواعتصمو« ۀشریف ۀیآبه 
ها هرچه بیشتر با حاالت روحـانی و عرفـانی و معنـوي     در جبهه .راه سعادت است

   .شرکت کنید
  

  )فومن 1344 – 1363(دوست  حق جمشید شهید 
اینک که تمامی دشمنان ما از غرب جنایتکار تا شـرق تجـاوزگر و چپـاولگر و    

همگـی دسـت بـه     ،مواجب داخلـی  مزد و و نوکران بی ها آنغربی و شرقی  2عمال
ست از میان بردارند ما امـت  ها آنیکی کردند تا اسالم را که دشمن تمامی منافع 

بجنگـیم   ها آنمسلمان در هر کجاي دنیا که هستیم باید با اتحاد و اتفاق بر علیه 
   .اهللا که پیروزیم شاء  و ان

  
  )الهیجان 1341 – 1361(حقگو  اسکندر شهید 

امت حزب اهللا در سرتاسر جهان این است که همچنان وفـاداري  پیامم به شما 
همواره حفظ کنید تـا   3خود را نسبت به این رسالت و انقالب اسالمی و امام عزیز

  .کفر جهانی را بخشکاند ۀجام مسلمین جهان بتواند ریشسبلکه این اتحاد و ان
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  )نکاء 1340 – 1363(بریجانی ص  اي حمزه محمد سید شهید 
ــدر و  ــادرانپ ــرادران و خــواهران !م ــدان شــهدا !ب ــامبران، ا راه !ءفرزن ــئپی  ۀم

زنـدگی  گـاهی کامـل و عمـل در    آن مجیـد را بـا   آسمانی قرآمعصومین و فرامین 
در صـدور انقـالب    .انقالب حضور فعال داشته باشید ۀپیاده کرده و در صحن 1خود

کمـال   ،حکمفرماسـت ] در آن[اسالمی به جهانی کـه هـم اکنـون قـانون جنگـل      
... و   با ظلم و بیدادگري، بنـدگی و بردگـی، نژادپرسـتی   . خرج بدهیده جدیت را ب

با اعتماد به توحیـد و بـا    ].از بین ببرید[، باشد که موجب فساد در جامعه می] را[
و بـا   »نـه غربـی   ،نه شرقی«و  »اکبر  اهللا«، »هللا  رسول  محمد  ،اهللا  اال  اله  ال«شعار 

ولـی   ]حضـرت [ فـرج ] و[ظهـور   ۀزمینـ  ،کمک محـرومین و مستضـعفین جهـان   
ـ    2اماده سازید و بآرا  )هارواحناء فدا(عصر ه رهبري والیت فقیه، طاغوتیـان زمـان را ب

و ] اسـالمی [سزاي اعمالشان رسانده، جهان بشریت را با اتحاد واحده خود، اخالق  
کریم نجات دهید تا پـرچم اسـالم   ن آبخش قر سمانی و حیاتآعمل به دستورات 

  .یدآیاري حق تعالی در سراسر گیتی به اهتزاز دره ب
  

  )اراك 1344 – 1366(یدري ح تقی محمد شهید 
نمـاز   ]بـر [ و بـر پایـداري   3کنم به تقوا شما را دعوت می !و خواهرانم !برادرانم

اختالفـات و بـه وجـود آوردن    ] گذاشـتن [ 5هاي دین و بر کنـار  و فریضه 4جماعت
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]. برنداریـد [ هیچ وقت دست از دامان روحانیـت  ؛اجتماعی و صمیمیت 1دستییک
ل سـ همگی با هم به ریسمان الهـی متو « 2؛»تفرقواو ال و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

امـام    !شود که اي ملـت  استنباط می ]گونه از این آیه این[» .شوید و متفرق نشوید
ر را رها نکنید و همگی با هم اتحاد و وحدت کلمه داشته باشید خمینی کبی ،امت

  .راه شهداء باشید ةدهند اهللا و ادامه  شاء  ان ،تا پیروز شوید
  

  )تبریز 1342 – 1362(حیران چرندابی  کاظم شهید 
اتحـاد خـود را حفـظ نماییـد تـا       به همدیگر مهربان بـوده و ] نسبت[همیشه 

  .دشمنان بین شما نفوذ نکنند
  

  )دزفول 1340 – 1362(فر  خاتمی محمدباقر شهید 
  . امیدوارم با همدیگر باشید و اتحاد خود را حفظ کنید

  
  )ایذه 1344 – 1365( خادمی قارحیمآشهید  
و بـه  [به ریسمان الهی بزنید و وحدت و اتحاد خـود را حفـظ نماییـد     3چنگ
از دم زدن بـه   4»تفرقواو ال بحبل اهللا جمیعاً واو اعتصم«:] فرماید اي که می حکم آیه

   .تفرقه و نفاق بپرهیزید
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  )شهر زرین 1335 – 1361(خادمیان  محمود شهید 
ه داشته توجت شهداء به سفارشات و وصی ]و[ تان را حفظ کنیدحاد اسالمیات

  .  باشید
  

  )الرستان 1340 – 1361(خردمند  حسین شهید 
وحـدت   حفـظ اتحـاد و  ترین اعمالی که ما داریم  واجب ]و[ه ترین وظیفبزرگ

 شـما اي بـرادران و   ام از خواسـته  .باشد کلمه و فراموش نکردن جنگ تحمیلی می
همـه بـاهم متحـد     !اتحـاد  !اتحـاد  اوالً !مسـلمانان محتـرم   ۀاي هم اي خواهران و

 بعـداً  شما را از هـم جـدا کنـد و    دشمن بین شما نفاق اندازد و 2دنگذاری و 1دشوی
اي  ن شـهیدان کـربال و شـهیدان کـربالي ایـران و     چـو  !امیدوارم که اي بـرادران 

خون خود تـا پیـروزي نهـایی     ةخرین قطرآ خرین نفس و تاآوار تا  زینب !خواهران
 هتر برداشتهایی با استقامت هر چه تمام راه اهللا و خط امام قدم انقالب اسالمی در

  .و از خون شهیدانتان پاسداري کنید
  

  )یزد 1341 – 1360( خرمیان ناصر شهید 
 4دیـ انـدازي کن  اگر تفرقه 3؛دیهمیشه اتحاد داشته باشند و از تفرقه دوري نمای

  .ناپذیر استشود که جبران بزرگی وارد می ۀبه اسالم ضرب
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 )فیروزآباد 1347 – 1365(خسروانی  بخش یزدان شهید 
 .اي که جان در بدن دارید تنها نگذارید و یاورش باشید امام را تا آخرین لحظه

گرایـی را   را کنار گذاشته و بـا نقـض آن حـق    1گرایی قوم ... از اختالفات بپرهیزید
وحدت  ،یعنی خداپرستی ،پرستی حق ۀپیش کشید و طرفدار حق باشید و در سای

  .دست آوریده و اتحاد را ب
  

  )زابل 1338 – 1362(خسروي  بهمن شهید 
کـه صـداي    !و اي شـیران روز  !و اي زاهـدان شـب   !شما اي مجاهـدان بـزرگ  

تان در روز قدرت تفکر را  رسد و صداي نعره ها می کهئها به گوش مال تان شب گریه
به هوش باشید که شیطان در کمین شماسـت و   ]!است[ از دشمنان اسالم گرفته

 !برداریـد  ،که همان خط امـام اسـت   ،با خدا باشید و مبادا دست از خط حزب اهللا
   .نان در انتظار تفرقه هستندکه دشم ]چرا! [اتحادتان از بین نرود

  
  )قم 1344 – 1361(خسروي  مرتضی شهید 

ترین چیـزي اسـت کـه    حاد بزرگاتبدانید که ! ت ایرانمل ]و[ زیاي برادران عز
کـه  ] چـرا [ ؛حـاد خـود را حفـظ نماییـد    ات. کمر دشمن خونخوار را شکسته اسـت 

تـرین ضـربه را   ترین سستی شما استفاده را خواهد کرد و بـزرگ دشمن از کوچک
  . به شما خواهد زد
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  )اصفهان 1343 – 1362(قلی  خلیفه مهدي شهید 
در این زمان که انقالب اسالمی ما احتیاج به کار و کوشش و خدمت صـادقانه  

اد انقالبـی خـود و بـا    اتحـ بـا   ...و دارد، باید همه با هم دست در دست هم دهید 
  . دیرا از خود خشنود سازبها خداوند  هاي گران استفاده کردن از فرصت

  
  )شیراز 1312 – 1362(خیراندیش  حسین شهید 

؛ دهـیم  را یاري اسالم ،ها و حمایت رهبر در جبهه بیایید بکوشیم که با حضور
ها پیـروزي اسـالم    پیروزي درجبهه .وحدت اتحاد و با جزه شود ب این میسر نمی و

   .این اسالم است که تنها حامی مظلومان است است و
  

  )اهواز 1339 – 1360(زاده  خیناب حسین شهید 
  .خود در زندگی بدانند ةمردم باید همبستگی و اتحاد و برادري را هدف عمد

  
  )آران و بیدگل 1340 – 1361(داداشی  ابوالفضل شهید 

دست منافقـان داخلـی و خـارجی و     ،اتحاد و یگانگی ۀدر سای ]و[ به پا خیزید
زادي و اسـتقالل  آاسالم را از کشورهاي اسالمی قطع نمایید و به  ۀدشمنان دیرین

  .و عظمت دست یابید
اي  بیدار باشید تا منافقین و ضدانقالب در لباس اسـالم بـه شـما ضـربه     !مردم

کـه   ،از روحانیـت  ،خواهید پیروز شـوید و اسـالم زنـده بمانـد     اگر می .وارد نکنند
  .راه بروید ها آنندارید و پشت سر ن انقالب اسالمی ما هستند دست براستادا
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  )آباد خرم 1342 – 1365(  داودزاده شاهمراد  شهید 
اتحـاد داشـته باشـید و     ؛از گناهان گریزان باشید ... !اهللا  دوستان و امت حزب

را پیشه کنید و از تفرقه و نفـاق   1»التفرقوا  و  جمیعاً  اهللا  بحبلا  واعتصمو« ۀشریف ۀیآ
به ریسمان الهی چنگ بزنید و اتحـاد و همبسـتگی خـود را حفـظ      .دوري جویید

 چـرا کـه جـز   ؛ کنید و بدانید که تنها عامل پیروي و موفقیت شما اتحاد شماست
جلسات مذهبی و اسالمی در ...  نیستپذیر  اتحاد و همبستگی پیروزي امکان ]با[

در  مخصوصـاً  ،دعـا ] مجالس[ در وهاي اسالمی  سخنرانیدر  وها  نماز جمعهو در 
بـه   .تـر باشـد   بیشتر اتحـاد شـما مسـتحکم   هرچه دعاهاي کمیل شرکت کنید تا 

 مبـارزه بـا دشـمنان اسـالم     .زادمرد باشـید آشجاع و  ؛ندهید ]تن[ مادیات و ذلت
 ]چـه [، هید شـوید شـ  2گـر ابجنگیـد و بدانیـد کـه     ها آنخرین توان با آکنید و تا 

دشـمن را   ]اگـر [ بزرگـی اسـت و   خـود پیـروزي   ]شهادت[ !؟سعادتی بهتر از این
ـ  .هم پیروزید زشکست دهید با پـس ایـن    .شماسـت  3ادر هر دو صورت پیروزي ب

  .را حفظ کنید و از تفرقه و نفاق دوري کنید 4انسجاماتحاد و 
  

  )اصفهان 1337 – 1360(دردشتی  جعفر شهید 
هـا   سـرایی  بـه نغمـه   ؛اتحادمـان را محکـم نگـه داریـد     !اي خواهران و برادران

خواهنـد مـا را دوبـاره بـه      ها می این .ضدانقالب و منافقین و فداییان گوش ندهید
 ]البتـه [؛ مریکا و شوروي بیندازند و ما را اسیر کنند و اسالم را نابود کننـد آدامن 
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   .دار اسالم است خدا نگه .توانند که نمی
  

  )نیشابور 1337 – 1363(درودي  اسماعیل محمد شهید 
هـا را گـرم    جبهـه  !مبادا مانند مردم کوفه دست از حسین زمان بردارید !مردم

  .و سعی کنید اتحاد و وحدت داشته باشید 1داریدنگه 
  

  )اصفهان 1338 – 1362(اشنی   درویشی علی محمد شهید 
اتحاد و وحدت را از دست ندهید که ضربه خواهید خـورد  ! برادران و خواهران

اتحـاد و بـرادري را پـیش    ... وحدت را حفظ کنید  ؛نماز جماعت را ترك نکنید... 
  . گیرید و براي تداوم راه شهدا فعالیت نمایید و در راه امام همیشه کار کنید

  
  )شهر خمینی 1334 – 1361(دري ر صفد شهید 

همیشه دست اتحاد و یکپارچگی به هم بدهیـد و نگذاریـد    !اي مردم مسلمان
بخواهنـد بـه اسـالم و     ،خبرنـد  که از خدا بی ،گویان و مزدوران داخلی که این یاوه

 ها آنها با مردم همکاري کنید و با قدرت جلوي  اي بسیجی .مسلمین ضربه بزنند
  .بزنید ویانگ را گرفته و با مشت محکم به دهن این یاوه

  
  )ایذه 1349 – 1366(دژاهنگ  اسکندر شهید 

-حقیقت این است که من کوچـک  !وصیتم به مردم قهرمان و شهیدپرور ایران
خـواهم کـه از خـط     نم که شما را وصیت و اندرز نمایم و لکـن از شـما مـی   آتر از 
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بلکه با اتحاد و همبستگی و با توکل بر خدا به راه سرخ شـهداء   .والیت دور نشوید
   .خرت پیروز و سرافراز باشیدآاهللا در دنیا و  شاء  ادامه دهید تا ان

  
  )یزد 1345 – 1362(پاك  دست مجید شهید 

صفتان شما را گول نزننـد   خدا نکرده شیطان و شیطان! اي برادران و خواهران
اگر این اتحاد  ،رهبر انقالب ۀکه به گفت ؛هم بپاشید و اتحاد شما از بین برود 1و از

  . اسالم از بین رفته است 2برود،از بین 
  

  )مشهد 1338 – 1363( دشتبان موسی شهید 
امیــدوارم کــه ایــن چنــد جملــه را از بــرادر ...  !خــواهران مســلمانبــرادران و 

حقیرتان و فرزنـد کوچکتـان بپذیریـد و از وحـدت و اتحـاد و همبسـتگی دسـت        
نکشید و نگذارید دشمنان اسالم و قرآن در میان شما عزیزان خانـه کننـد و بـین    

  .شما عزیزان را جدایی بیاندازند
  

  )تهران 1347 – 1363(جوشقانی   دوابی اصغر علی شهید 
خواهم که در برخوردتان اخالق اسـالمی را رعایـت کنیـد و ماننـد      از شما می

  .برادري و برابري است ۀکه اتحادها در سای] چرا[ ؛برادر با هم برخورد کنید
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  )بجنورد 1342 – 1361(دهدلی  وسفیشهید  
اینک که من به لقاء اهللا پیوستم امیـدوارم کـه راه مـرا دنبـال      !رادران عزیزمب

پیوسته اتحاد خودتان را حفـظ  . طلبان ندهید کرده و هیچ وقت فرصتی به فرصت
  .هراسند من و شما از همین اتحاد نیروهاي حزب اهللا می 1انکنید که دشمن

  
  )یزد 1344 – 1362(مجومرد  دهقان احمدعلی شهید 

قبل از هر چیز از شما ملت غیور، پدر و مـادر،  : ]به امت حزب اهللا[ وصیت من
خـون خـود مصـمم و     ةخـرین قطـر  آخواهم که تـا   خواهر، برادران و دوستانم می

که تنهـا بـا    ]چرا[؛ متحد باشید .نداریدبردست از امام و والیت فقیه  پایدار بوده و
  . توانیم به پیروزي رسیم اتحاد و وحدت کلمه می

  
  )زرندیه 1342 – 1365(دهقانی  حسن شهید 

شـهادت   2درخواهم که مرا حالل کـرده و   از شما پدر و برادران و خواهرانم می
م جـز راه حضـرت   ا ن باشید راهی که مـن رفتـه  ئمن صبور و شکیبا باشید و مطم

و راه خـدا و عـدالت   ) لیـه السـالم  ع(حسـین ] امام[و  )لیه السالمع(امیر المومنین علی
همبسـتگی   ،ادامه داده ]را[ کنم که راه شهیدان و به شما نیز سفارش می 3نیست

   .و اتحاد خود را حفظ کنید
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  )تهران 1343 – 1362(دهقانی  اهللا حشمت شهید 
کشور بدون روحانیـت ماننـد کشـور بـدون     «ن امام عزیز که آچه خوب گفت 

فقط روحانیتی کـه   ؛همیشه روحانیت را یک عضو بدن خود بدانید !»طبیب است
فکرتان را باز کنید که گول شرق و غـرب را نخوریـد و    .در خط امام و اسالم است

یـداهللا مـع   «که دست خدا بـا جمـع اسـت     ؛نمازهاي روزانه را به جماعت بخوانید
نـوکر   ،مشاهده کردید که اول انقالب با اتحاد و وحدتی که داشتیم شاه .»الجماعه

ایران بیرون کردیم و چقدر خوب است که همـه بـا هـم    مریکا را چگونه از کشور آ
  .متحد باشیم

  
  )آذرشهر 1348 – 1365(دهقانی  داود هیدش 

جـاي   دینی شـرکت کننـد و   وصیتم به برادرانم این است که با اتحاد در امور
پـر   1ینـده در جهـاد  آدر  دیگر مراسـم و  ن کریم وآهاي قر خالی شهدا را در سیره

  .کنند
  

  )دهدشت 1341 – 1363(دیاله  اهللا شمس شهید 
 ؛یعنی خداوند بازگرداننـد  ،ها را به صاحب امانت پدران و مادران بایستی امانت

تـرین پیـام مـا    بـزرگ  ... 2دنرسان خون شهیدان باشـ  مادران باید پیام خواهران و
کبیـر   خمینـی  ،امـام عزیزمـان   ،این است که دسـت از ایـن مـاه تابـان    ] شهیدان[
ها  پیوسته با اتحاد و انسجامتان در نماز جماعت .امیدتان است ۀکه روزن ؛داریدنبر

                                                             
 جهاد را: در اصل وصیت -1

  باشید: در اصل وصیت -2



 

  189       »دفترهفتم«دت ــــوح
 

 .در کارهاي خیر راه ما را ادامه دهید و از خون ما پاسـداري کنیـد   ]و[ ها و مراسم
 ]و[ فزاییـد بیهمـواره  ] ایـران [عزت و شـرف   این همه شهید بر ]خون[ به حرمت

  .تر باشد هایتان مخلصانه کارها و عبادت
  

  )کازرون 1334 – 1359(رو  دیدهسیدمحمدجواد  شهید 
صـفت   م به هیچ وجه فریب اشخاص روبهابرادران و خواهران مسلمان و انقالبی

خودفروختگـان داخلـی را    1جلوي ... د وننخور ]که باشند[ را به هر اسم و عنوانی
کامـل  گاهی آبا  جلو شایعات را...  2.دنننطفه خفه ک هایشان را در هئتوط و دنبگیر
   4.»تفرقواو ال بحبل اهللا جمیعاًا ومواعتص«دست ندهید که  خود را از اتحاد 3.دنبگیر

  
  )گرمسار 1344 – 1366( دیلمی اهللا نبی شهید 

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

  . اختالفات را بین خودتان حل کنید...  حال با هم اتحاد و وحدت داشته باشید
  

  )سبزوار 1365 – 1365(دیواندري رضا شهید  
ظـن    پراکنـی و سـوء   تفرقه و شایعه خواهم از از شما عاجزانه می !برادران عزیز

                                                             
  مفابل: در اصل وصیت -1
  کرده: در اصل وصیت -2
  بگیرند: در اصل وصیت -3
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اگـر از یـک   . ن اتحاد را حفـظ کنیـد و امـت واحـده باشـید     آبپرهیزید و به جاي 
روحانیـت را   ؛اي نگذاریـد  شخص اشتباهی دیدید به حسـاب انقـالب و یـا طبقـه    

  . اند تضعیف نکنید که به قول امام، اسالم را با تمام ابعادش نگه داشته
  

  )تهران 1340 – 1365(دینی رضا  شهید 
دوستان بسیار عزیزم را به اتحاد و همدلی و تقـوایی الهـی و پیـروي از مقـام     

  .طلبم نان نیز حاللیت میآکنم و از  سفارش می 1]فقیه[ي والیت واال
  

 )میناب 1339 – 1365( ذاکري قشمی شاه غالمشهید  
دهیـد و بـه حبـل اهللا     هاي خود قـرار  علم و تقوي و فعالیت مرکز ...مساجد را 

خلـوص بـراي    سوي وحدت کلمـه و ه انسجام، جامعه را ب چنگ زنید و با اتحاد و
چرا اوامـرش را   بدون چون و به فرمان امام باشید وهمیشه گوش . اهللا پیش ببرید

  .مطیع باشید
  

  )سمیرم 1333 – 1362(ذوالفقاري  گودرز شهید 
عمـل بپوشـید و    ۀهـاي شـهیدان جامـ    بـه وصـیت  ! اي ملت شهیدپرور ایـران 

 ؛عمـل بکشـید   ۀها اسـت بـه صـحن    آن 2*وصایاي آن عزیزان را که گویا خواست 
  .اتحاد خود را حفظ کنید که دشمنان و منافقان نتوانند بر شما چیره شوند

  
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1

  ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  )تبریز 1339 – 1361(اردوبادي   راثی یداهللا سید شهید  
انـداز و   اتحاد خود را حفظ کنید و از رخنه کـردن عنصـرهاي کثیـف و تفرقـه    

اي  کـه امـروز بـا چهـره     ]چرا[ ؛کنید 1جلوگیريبا شدت تمام  ،مخرب در مساجد
تا به نحـوي مـردم را نسـبت بـه      ،شوند اهللا می  حزب ةصفوف فشرد 2واردمنافقانه 

  .یوس گردانندأن مآ انقالب و رهبري 
  

  )تهران 1349 – 1367(کوپایی  رادانبهرام  شهید 
هـا   ماست که از انقالب عزیزمان پاسداري کنیم و جبهـه  ۀاین تکلیف براي هم

وقـت دسـت از رهبـر و امـام عزیزمـان       که هیچخواهم  از شما می .را پر نگه داریم
ــد   ــرکت کنی ــت ش ــاز جماع ــید و در نم ــاد و   ؛نکش ــین اتح ــافقین از هم ــه من ک

در دعاي توسـل و کمیـل شـرکت کنیـد و در دیگـر       .ها وحشت دارند همبستگی
  .کارهاي عرفی و اجتماعی نیز به همچنین

  
  )مشهد 1320 – 1363(رباط جزي  سیدحسن شهید 
بکنی تا بـزرگ شـوند و   ] را[ها و مالشان  خواهم سرپرستی بچه از تو می !پسرم

کار کشاورزي و کارهـاي دیگـر بـا اتحـاد و مهربـانی بـا        ]در[ .3دناز هم جدا نشو
   .همدیگر رفتار کنید

  

                                                             
  مقابله: در اصل وصیت -1
  اي که دارد هزار چهره: در اصل وصیت -2
  نشوید: در اصل وصیت -3
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  )شازند 1339 – 1364(رجبی  اکبر علی شهید 
 ]تـا [ بایـد خیلـی مواظـب باشـید     !ردذنمـان درگـ  ادعا کنید که خـدا از گناه 

  .همگی با هم اتحاد داشته باشید ؛دشمنان در بین شماها تفرقه نیاندازند
  

  )دهدشت 1333 – 1367(رجبی  اهللا کرم شهید 
بر شما باد اطاعت و پیروي از دسـتورات رهبـر کبیـر     !اي ملت و امت مسلمان

مسـاجد را پـر کـرده و دعاهـا و     ...  دسـتور خداسـت   ]از[ انقالب که همانا اطاعت
رحم  ۀصل بین خود با مهربانی و عدالت رفتار نمایید و .را فراموش ننمایید عبادات

گـردد و اتحادمـان ایمانمـان را     را فراموش ننمایید که باعث وحدت بین شما مـی 
  .باشد مان مینماید و ایمانمان ضامن پیروزي میحفظ 
  

  )اراك 1338 – 1359(رجبی  منصور شهید 
خدا و خدمت بـه خلـق خـدا باشـیم و بـا      ] مسیر بندگی در[ امیدوارم همگی

زده  ت اسالمی بتـوانیم مسـتکبران را از ایـن مملکـت فالکـت     ناگسستنی ام حادات
یـاري خـدا و رهبـري امـام      1ۀبیرون کنیم و نظام  توحیـدي اسـالمی را در سـای   

  . گاهی مردم برقرار سازیمآخمینی عزیز و همت و  ،کبیرمان
  

  )تربت حیدریه 1337 – 1360(رجبیان  حسین شهید 
پس از سالم و درود به روح پاك رسوالن خدا، مسلمین جهان را به وحـدت و  

  .نمایم نان گوشزد میآن و فرامین الهی را به آنمایم و پیروي از قر اتحاد دعوت می
                                                             

  سایه و یاري: در اصل وصیت -1
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  )جهرم 1344 – 1362(رحمانیان  علیحسن شهید 
خـدا بکوشـیم کـه     ۀبـا پشـتوان   همبستگی داشته باشیم و همگی اتحاد و باید

به  ،ستم بار زیر دیده را از ستم مردم مظلوم و اسالم را به تمام جهان صادرکنیم و
  .وریمآیاري خدا بیرون 

  
  )بجنورد 1348 – 1367(رحیمی  اسماعیل شهید 

هـا را خـالی    وریـد و جبهـه  آهـا روي   خواهم به جبهه از شما امت حزب اهللا می
سایش دیگران و بـراي خـدا   آوحدت را در بین خود حفظ کنید و در راه  .نگذارید

دهید منتی بر کسـی نگذاریـد و    کار انجام دهید و اگر در راه خدا عملی انجام می
اتحـاد   1بـودن زیرا که ن ؛توانید اختالفات بین مردم را از بین ببرید جایی که می تا

  .برد اسالم را از بین می ،بین مسلمین
  

  )زنجان 1343 – 1363(رحیمی اصغر شهید  
که اگر خداي نـاکرده سسـتی کنیـد و     ؛و والیت فقیه دست برندارید از اسالم

نیسـت و هـیچ چیـز بـاقی      از اسـالم دیگـر خبـري    ،اتحاد خود را از دست بدهید
  .ماند نمی

  
  )آباد نجف 1344 – 1362(رحیمی  مهدي شهید 

اکنـون  ...  ایم اي واقع شده مرحله که ما در چه دانید شما می...  !امت حزب اهللا
اند و خواهنـد خـورد، دسـت     که از اسالم ضربه خورده بینید که تمامی کسانی می

                                                             
 نبودن: در اصل وصیت -1
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خواهران ...  اسالم را از بیخ و بن برکنند ۀاند تا ریش اتحاد شیطانی به یکدیگر داده
باشــید و  )الم اهللا علیهــاســ(در زنــدگی ســعی نماییــد ماننــد فاطمــهشــما ! عزیــزم
 ]و[ ایـن دخـت صـالح پیـامبر را الگـوي خـود قـرار دهیـد         ،)الم اهللا علیهاس(فاطمه

الم اهللا سـ (و زینـب ) لـیهم السـالم  ع(و حسـین فرزندانی تربیت کنید که مانند حسـن  
. همواره قرآن بخوانید و خود را به اخالق اسالمی آراسته کنیـد . عزیز باشند )علیها

  .  اتحاد بین خودتان را حفظ کنید
  

  )تهران 1337 – 1367(رخ  مجید شهید 
امام عزیز امروز تکلیف همه را مشخص نموده و آن هم دفاع از اسالم ! برادرانم

عجـل  (و حریم مقدس جمهوري اسالمی است و بر شما سربازان راستین امام زمان
 ها را همچنـان تـا سـرنگونی کفـر گـرم نگـه       است که جبهه )اهللا تعالی فرجه الشریف

که اگر خداي نکرده در جنگ به علت کمبود نیرو و عـدم حضـور بـرادران     ؛دارید
موفق نشویم دشمنان خدا و قرآن را از بین ببـریم و تـن بـه     ،چون شما 1یباایمان

امید تمـامی   ،ذلت و خواري دهیم و دشمنان ما را وادار به صلح و سازش بنمایند
م دوبـاره کـی و کجـا    مستضعفین جهان ناامید خواهد شد و معلوم نیست که اسال

لذا حال که خداوند این نعمات را به ملت ما ارزانـی داشـته بایـد     .احیا خواهد شد
مـان گذاشـته    قدردان و شکرگزار باشیم و به آن رسالتی که اسالم و قرآن بر عهده

نظـر داشـته باشـید تـا بـر      بـا یکـدیگر اتحـاد و اتفـاق      ]پس[؛ خوب عمل نماییم
   .ق آییدئمشکالت فا

  
                                                             

 با ایمان: در اصل وصیت -1
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  )شهر قائم 1342 – 1361(رزاقیان  باباعلی دشهی 
همـدیگر   ]با[ اتحاد .اهللا هستید شاء  که ان ؛سعی کنید مخلص باشید !برادران

  .ا به کوري چشم منافقین حفظ کنیدر
  

  )المرد 1298 – 1361(رزمی  ماندنی شهید 
ادامـه   ،در صحراي کربالست )لیه السالمع(که همان راه حسین، ]را[ این راه حق

مـردم بـا هـم    . که اسالم همیشه پیروز اسـت  چون ؛دهید و خمینی را یاري کنید
 .اتحاد داشته باشند] و[ اختالف نداشته باشند

  
  )دهدشت 1344 – 1365(رستادي  موسی شهید 

راه سعادت و خوشبختی در این دنیا و آخرت تنها در راه اسـالم گـام   ! عزیزان
روش زندگی کردن را با احکام الهی وفق دهیـد و  برداشتن است و باید شما راه و 

با هـم  . ف و نهی از منکر را فراموش نکنیدوامر به معر. فرامین الهی را انجام دهید
نفوذ نکنند و جلوي  شما  اتحاد و همبستگی داشته باشید تا منافقین و کفار میان

  .هاي منافقین را بگیرید توطئه
  

  )جهرم 1340 – 1365(رستگار  اهللا امین شهید 
در راه خـداي بـزرگ نهایـت جهـد و      !اي عزیزان :پیامی به ملت قهرمان ایران

حقوق یکـدیگر دفـاع نماییـد و حـق      زو برادري ا 1بنمایید و با اتحاد] کوشش را[
که حیثیت و شرف  ،همدیگر را ضایع نکنید و در کنار هم بر علیه مزدوران اجانب

                                                             
 اتحادو با اتحاد و با : در اصل وصیت -1



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       196

 

بر علیه ظالمان و خانان داخلی قیام و مبـارزه  دهند و  شما را مورد تهدید قرار می
راه سیدالشهدا  ةنمایید و حامی اسالم و یتیمان و پیرو خمینی عزیز و ادامه دهند

   .حسینی در ذهنتان تداعی کند »الذله اهیهات من« و همیشه فریاد] باشید[
  

  )زنجان 1323 – 1364(خانی  رستم باقر شهید 
و حرکت در خـط   ]بودن[ در پشت سر امام ،در صحنه بودن شما امت اسالمی

هاي مشرکان جهان را خنثی کرده و وحدت و اتحادتان خـوفی   هئامام، تمامی توط
  .دانند خود را در سیاهی می ةیندآباشد براي ابرجنایتکاران که  می

  
 )تهران 1350 – 1365(رشیدي علی محمدي  هادي شهید 

چنگ زدن به ریسمان اسالم و  ،آگاه باشید که راه سعادت !برادران و خواهران
فریــب ایــن دنیــا و . باشــد مــی )لــیهم الســالمع(اطهــار ۀپیمــودن راه انبیــاء و ائمــ

کنـد و بـراي احـدي پایـدار      دنیا به هیچ کس وفا نمی ؛ها را نخورید پرستی تجمل
بـا یکـدیگر اتحـاد داشـته      .خود را براي وصال محبوب آماده سازید. نخواهد ماند

   .باشید
  )کرمانشاه 1348 – 1367(لرستانی  رشیدي رضا محمد هیدش 

گوي  ها و رهنمودهاي حضرت امام گوش جان بسپارید و لبیک همیشه به پیام
مبـادا   !مبادا حضـرت امـام از دسـت مـا ناراضـی باشـد      . او باشید »هل من ناصر«

چـرا کـه    ؛اي ایجـاد شـود   عزیزمان فاصلهاي غافل شوید تا بین شما و رهبر  لحظه
ها بر ایـن   خواهند و همیشه سعی و تالش آن دشمنان پلید اسالم نیز همین را می

 اعتصـام بـه حبـل   «بوده که امت مسلمان ایران را از رهبـر کبیـر انقـالب و از آن    
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هـاي   هوشـیار باشـید کـه توطئـه     .نـابودي بکشـانند   ۀجدا نموده و به ورطـ  1»اهللا
خصوص منافقین کوردل هنوز ه ستکبار جهانی و دیگر دشمنان اسالم برنگارنگ ا

هـا و   ایـن توطئـه   ،به پایان نرسیده و تا امت اسالمی و جمهـوري اسـالمی هسـت   
حملـه بـه    از ،هـاي دشـمن   رغم تمام توطئـه  هاي مذبوحانه نیز هست و علی تالش

رفتـه  هاي اسـالمی گ  اقتصادي و ترور شخصیت ةخاك جمهوري اسالمی و محاصر
هوشـیاري، اتحـاد و    ۀتنها در سـای  ،ها تا دیگر حرکات ضداسالمی و ضدمردمی آن

  . ها غلبه کرد توان بر این توطئه حضرت امام می همبستگی و پیروي از
  

  )دیواندره 1351 – 1367(رشیدیان  ناصر شهید 
. کنم مدرسه سنگر انقـالب اسـت   آموزان توصیه می همکالسان و دانش ۀبه کلی

پرسـتان بـه    را حفظ کنید تا بیگانگـان و بیگانـه   آن؛ ترسند غرب از آن می شرق و
کـه  ، ]را[اتحاد و همبستگی در بین مسـلمین   .ض و تجاوز نکنندخاك میهن تعر

فراموش نکنید؛ چون تفرقه باعث بدبختی مسـلمین   ،خدا در قرآن سفارش نموده
  .است

  
  )0001346 – 1362(رضاعلی  رضا محمد شهید 

امـام و   ]و[ ها شرکت کنید وحدت خود را حفظ کنید و در نماز جمعهاتحاد و 
  . رزمندگان اسالم را دعا کنید
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  )دهدشت 1341 – 1364(رضاتوفیقی  محمدلطیف شهید 
صـبور باشـید و    .بـرایم گریـه نکنیـد    !پدر و مـادر محبـوبم   !برادران !خواهران

از شـماها   !پسرعموهاي عزیز و محبـوبم  ،گاه از خدا غافل نشوید و اینک شما هیچ
 .گاه خدا را فراموش نکنیـد  با خدا باشید و هیچ. خواهم که همیشه یکی باشید می

مبادا شما و دیگـر  . پدرم را یاري کنید. در هر کاري رضایت خدا را در نظر بگیرید
 ةادتنها وصیتم به شما اتحاد دو خانو .از هم جدا شوید ،یعنی برادران من ،برادران
  .ما است

  
  )دهدشت 1342 – 1362(رضایی  اسماعیل شهید 

اسالم جهت رسیدن به اهـداف پلیدشـان    ةتنها عاملی که دشمنان قسم خورد
به اتحاد و انسـجام و مردمـی اسـت و ایـن      نسیب رساندآ ،دهند قرار می 1نظردم

لـذا بایـد مـردم قـدر و      .باشد ترین دژ استحکام پایگاه شرق و غرب میخود بزرگ
درك نموده و انسجام  ،جهت حراست از این انقالب خدادادي ]را[ ارزش خودشان

   .ن گام بردارندآخویش را بیش از پیش حفظ نموده و در جهت تحکیم 
  

  )المرد 1342 – 1364(رضایی  جعفر شهید 
هـا و   کـوهی اسـتوار در مقابـل سـختی     2نودرود بـر شـما مردمـی کـه همچـ     

 ۀشـکنان  تـان و حمـالت دشـمن   اید و با این مقاومت و استواري ایستاده ها دشواري

                                                             
 نوك حمله: در اصل وصیت -1

 همچنان: در اصل وصیت -2
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کـه   رود می] شما[وحدت و اتحاد  1اید و این وردهآپشت دشمن را به لرزه در ،خود
بــه نــابودي ظالمــان و دشــمنان بیانجامــد و طومــار ظلــم و اســتبداد جــابران و  

ان یـک بـرادر   مـن بـه عنـو   . کنـد  2استعمارگران را در هم پیچیده و درهـم خـرد  
رو  خـواهم وحـدت را همچنـان حفـظ کنیـد و همـواره دنبالـه        کوچک از شما می

که دشمن در کمین اسـت و دنبـال فرصـت     !مبادا که غفلت کنید .اماممان باشید
  . هاي شومش را پیاده کند گردد که نقشه می

  
  )برخوارومیمه 1342 – 1362(رضایی  اهللا حبیب شهید 

برادرانـه   وهاي خودتان را در دست همـدیگر بدهیـد    مثل دوران انقالب دست
 ]راه[ کس که خواست پـاي خـود را در  هر. اسالم و این انقالب کمک کنیدبه این 

شـما   ،کج بگذارد ،بهاي هزاران هزار شهید و معلول است که خون ،این اسالم عزیز
به همدیگر خدمت کنیـد   .شنا کنیدآرا بگیرید و او را به راه اسالم عزیز  3اوجلوي 

و به هم دست اتحاد دهید و براي رضاي خدا خدمت کنید و نگذاریـد کـه خـون    
   .این شهداء از بین برود

  
  )فالورجان 1345 -1362(رضایی  حسین محمد شهید 

امیدوارم که بعد از شهادت من این ملت قهرمان ایران همچنان اتحاد خـود را  
ــه ــز .راه دیگــر شــهیدان باشــند ةدهنــد حفــظ کــرده و ادام ــان عزی اي  !اي جوان

                                                             
 و با این: در اصل وصیت -1

 خورد: در اصل وصیت -2

 ها آن: در اصل وصیت -3
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 ،انـد  و جاي برادرانی را که شهید شـده  1دیها بیای به سوي جبهه !غیورمردان ایران
ایـن پیـر جمـاران را تنهـا      ن،امـام عزیزمـا  . کنید تا دشمن بر شما غالب نشود پر

نگذارید و از فرمایشات او به خوبی اطاعت کنید و اتحاد خود را با روحانیت حفظ 
  .مبادا بین شما و روحانیت جدایی بیافتد ؛کنید
  

  )تویسرکان 1345 – 1364(رفعت  نصراهللا شهید 
تـا بـه یـاري     2ها خالی بماند و همیشه سنگرها را پـر کنیـد   نگذارید که جبهه

چـه بیشـتر کنـیم کـه     مـان را هر خداوند متعال به پیروزي نهایی برسـیم و اتحاد 
  . دشمن نتواند در میان ما رخنه پیدا کند

  
  )طبس 1338 – 1366(رمضانی  حسن شهید 

احـوال   ۀپیامم به مردم مسلمان این است که توجه به خداونـد تعـالی در همـ   
توجـه بـه خـدا و     ۀزیرا اسالم عزیز بر پای ؛وحدت و یگانگی را حفظ نمایید ،داشته

را بگویـد   »ال اله اال اهللا« بدانید اگر کسی ظاهراً. وحدت امت اسالمی استوار است
  . مسلمان نیست ،ولی به وحدت و اتحاد مسلمین ضربه بزند

  
  )تهران 1344 – 1365(رمضانی  مهدي شهید 

اتحاد داشته باشید و نسـبت  خواهم که با هم  از شما می...  !خواهران و برادران
در همـه وقـت بـه یـاد     . ها غمخوار هم باشیددر سختی. به یکدیگر مهربان باشید

                                                             
 بیاید: در اصل وصیت -1

 دیباش داشته: تیوص اصل در -2
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  .  خدا و اهل بیت باشید و قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید
  

  )تهران 1348 – 1366(رمضانیان  عبدالحمید شهید 
از ایـن  خـرین نفـس   آخواهم کـه تـا    من از این ملت سلحشور و شهیدپرور می

نستوه زمانـه دفـاع کننـد و هرگـاه دشـمن       ،انقالب دفاع کنند و از این امام امت
با همبستگی و اتحاد و بـا کوشـش کـردن و     ،اي به این انقالب بزند خواست ضربه
  ....نشانده را بگیرند  جلوي این مزدوران دست ،حمایت از امام

مقصـر   ]امـا [، اسـت اگر چه کمبودهایی است یا گرانـی  ! ملت شهیدپرور ایران
فروشـان را بگیـریم و یـا     چون ما خودمان باید جلوي ایـن گـران   .خودمان هستیم

بـه   ،ورنـد آ کنند و کمبودها را بـه وجـود مـی    که جنس را احتکار می ]را[ ییها آن
باید  ،خواهید کشورمان پیشرفت اقتصادي داشته باشد اگر می .دولت معرفی کنیم

همـه   وریـم تـا کشـورمان را از   آوجـود  ه د را بـ دست در دست هم بگذاریم و اتحا
  ...لحاظ جلو ببریم

  
  )بافق 1346 – 1365( بافقی رنجبر علی عباس شهید 

که اگـر اتحـاد را از دسـت     ؛از همه اتحاد خود را حفظ کنید 1تر مهم !اي مردم
  .شود دشمن پیروز میو  کار تمام است ،دادید

   

                                                             
  اول: اصل وصیتدر  -1
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  )شوشتر 1345 – 1361(نژاد  روحانی حسن محمد شهید 
کـه در    طوري همان 3.دیو با هم متحد باش 2دیرا از دست نده 1انتاتحاد خود

و چنـگ  «یعنـی   4؛»و ال تفرقـوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :کریم آمده اسـت  قرآن
هایی که این رهبر بـزرگ و   به حرف .»خدا، همگی و پراکنده نشوید ۀزنید به رشت

  .گوید گوش فرا دهید امام خمینی می ،شکن زمان ما بت
  

  )تهران 1342 – 1361(روحی  دومحم شهید 
 ،حاد خوداتهمه دست در دست هم قرار دهید و با  !ت شهیدپرور ایرانشما مل

تـو اي بـرادر و    .نـابود سـازید   ،شرق و غرب را که مخالف اسـالم و قـرآن هسـتند   
هـا در   شرکت در راهپیمایی ]با[ در سنگر نماز جمعه و ،در سنگر مدرسه !خواهرم

هـر نـوع    ةآمـاد  ،جـان برکـف   ،ها ما هم در سنگر جبهه .تداوم این انقالب بکوشید
هاي شـرق و   توانیم که پشت ابرقدرت حادمان میاتبازي هستیم و ما با همین ن جا

  .  خاك بمالیم غرب را بر
  

  )شهرضا 1347 – 1365(رهنمایی  موسی سید شهید 
که دشمن از اتحاد شما نابود و از تفرقـه بـین شـما    ] چرا[ !با هم متحد باشید

جاج شودشاد و خداي نکرده ممکن است بر سر شما مسلط گردد و زمان زمان ح 
اگر وحدت داشته باشید ابرقدرتان از  .تواند ذکر خدا در دل گویدن که دیگر کسی 

                                                             
 خودشان: در اصل وصیت -1

 ندهند: در اصل وصیت -2

  باشند: در اصل وصیت -3
 103سوره آل عمران؛ آیه  -4
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دشـمن همـین را    ]بدانید که[ افتند و اگر متفرق باشید شما در ترس و هراس می
  .خواهد می

  
  )شیراز 1349 – 1365(زارع  رضا شهید 

ابرجنایتکـاران   المللـی و  امپریالیسم بین ةهایتان پوز سعی کنید با لبیک گفتن
قلب  از هایتان را سخن گلو بکشید و از صدایتان را .منطقه را به خاك سیاه بمالید

بـا ایجـاد    ؛یک صدا شـوید  همه هایتان را گره کرده ومشت .به زبان جاري نمایید
دسـت بـه    .جهـان ببریـد   از ل کوچک متفرقـه را ئدلی مساکی اتحاد و صمیمیت و

  .یکپارچگی خودتان را حفظ کنید وحدت و دست هم داده و
  

  )اصفهان 1345 – 1364(کودروخانه  چاوشی زارع حسین شهید 
بدانید که تنها راه سـعادت و نجـات مسـلمین مبـارزه بـر       !اي امت شهیدپرور

علیه مستکبر و مستکبران و اطاعت از والیت فقیه و اتحـاد در هـر کجـا و در هـر     
بـه   1دیـ که اگر غیر از این عمل کن ؛باشد]می[اطاعت از روحانیت مبارز  ]و[ زمان

و  3دینباشـ منافقـان غافـل    ئۀو از توط 2دیا رمان شهدا خیانت کردهآخون شهدا و 
  .4دینان برخیزآهمیشه بر علیه 

  

                                                             
 کنند: در اصل وصیت -1

  اند کرده: در اصل وصیت -2
 نباشند: در اصل وصیت -3

  برخیزند: در اصل وصیت -4
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  )مهریز 1342 – 1362(زارع خورمیزي علی شهید  
انتظارم از شـما ایـن اسـت کـه دسـت اتحـاد در دسـت         !اي هموطنان عزیزم

یاري کنیـد و نگذاریـد کـه     ،که با خون شروع شده ،یکدیگر دهید و این اسالم را
   .بزند ]اي لطمه[ نآدشمن به این انقالب و قر

  
  )کبودرآهنگ 1351 – 1367(زارعی  محمود شهید 

سـنگین   ۀراه مـن وظیفـ   ۀباید بدانید که بعـد از شـهادتم ادامـ    !برادران عزیز
حـاد  اتبا هم وحـدت و  . ت ببندیدکمر هم. تحصیل را رها نکنید درس و .شماست

  .  داشته باشید و از دوگانگی و تفرقه بپرهیزید
  

  )فسا 1346 – 1364(خرنجانی  زارعی رضا محمد شهید 
خـواهم کـه اتحـاد خـود را حفـظ کنیـد و از یکـدیگر دور         از شما برادران می

  . نباشید چون زمانه در گذر است
  

  )قیروکازرین 1346 – 1362(زایر  حسن شهید 
روح خـدا را   ،خمینـی  ،عزیزشـان  خواهم که رهبـر  ملت شهیدپرور ایران می از

نـه  رروحانیت جدا نشـوند وگ  از کنند و فرمانی صادرکرد اطاعت هر یاري نمایند و
 خـواهم اتحـاد خـود را حفـظ کننـد و      می ها آن از. مانند بار ابرجنایتکاران می زیر

احکـام دیـن    بـه  نسـبت  همدیگر مهربـان باشـند و   با ها را فراموش نکنند و جبهه
   .1مقید باشندخودشان به خوبی 

                                                             
 انجام دهند: در اصل وصیت -1
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  )اصفهان 1315 – 1362(زرین  عبدالرسول شهید 
 »دامن زدن بـه اخـتالف معصـیت اسـت    « :امام عزیزمان که فرمودند ۀبه گفت

بـا وحـدت    1بلکـه  !دست بـزنیم  ،که شیطانی و حیوانی است ،به اختالفات] مبادا[
 رسـول . انقـالب را بـه جهـان صـادر نمـاییم      2]سـنی  [و خودمان و وحدت شـیعه 

عـذاب در   ۀرحمت و تفرقه مای ۀاتحاد مای« :اند فرموده )لی اهللا علیه و آله و سلمص(اهللا 
داخلـی و  ] دشـمنان [ ۀتـا ضـرب   3اییمپس وحدت را حفظ نم ».خرت استآدنیا و 
  که همان والیـت اهللا و والیـت رسـول    ،نخوریم و در خط والیت فقیه ]را[ خارجی

  . قرار گیریم ،است 4اهللا
  

  )مهریز 1345 – 1362(زعیم  اصغر شهید 
امـروز روز   !و اي ملت شـهیدپرور ایـران   !و اي مادرم و برادر و خواهرم !اي پدر

برخیزید و یکسره با تالش و کـار   به جهاد درنگ بی ؛رسیده است امتحان الهی فرا
 .5دیمـان باشـ  بار اسالمیناي محکم براي این انقالب خوهنابیشتر و اتحادتان پشتو

   !مداد راه خدا می اي کاش هزاران جان داشتم و در
  

  )کاشان 1343 – 1364(زدلی ی  زلفی رضا محمد شهید 
 انبه سـخن  ؛ها بپرهیزید مردم وحدت و اتحاد خود را بیشتر کنید و از اختالف

                                                             
  انتقام بجوییم به حبل اهللا و بلکه : در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
  نموده: در اصل وصیت -3
   همان والیت اهللا: در اصل وصیت -4
 باشد: در اصل وصیت -5
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  . و رهنمودهاي امام گوش فرا دهید و امام را تنها نگذارید و او را دعا کنید
  

  )دورود 1335 – 1367(ساالروند  یرعلمه شهید 
که از نمـاز و   2خواهم و مسلمین می ١هابرادران و فامیل من از تمام خواهران و

و همیشه اتحـاد و همبسـتگی    3روزه و همبستگی در راه اسالم کوتاهی  نفرمایند
  ].باشند[ با هم داشته

  
  )کاشمر 1331 – 1365(سبحانی  حسن شهید 

ـ    به شما وصیت می !فرزندانم موقـع بخوانیـد و در   ه کنم نمازتـان را خـوب و ب
در خاتمـه بـه شـما     .کوشا باشید و از دستورات مادرتان سرپیچی نکنیـد درستان 

را [نچـه  آکنم که اتحاد خودتان را حفظ کنیـد و از تفرقـه بپرهیزیـد و     توصیه می
ن است انجـام دهیـد و از خودپسـندي و خودخـواهی دوري     آرضاي خدا در ] که

   .کنید
  

  )مسجدسلیمان 1343 – 1360(زاده  سبزي کامران شهید 
به اسـالم هـر روز بیشـتر از     ٤اريزگکه در راه خدمتخواهم  از امت اسالمی می

 ،اتحاد اسالمی خویش را حفظ کنند و پشت سر امـام امـت  . روز قبل کوشا باشند

                                                             
  فامیالن :در اصل وصیت -1
 میخواه یم :تیوص اصل در -2

 دیینفرما :تیوص اصل در -3

  خدمتگذاري :در اصل وصیت -4
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  .شکن به مبارزه با شیاطین درونی و برونی بپردازند خمینی بت
  

  )شیراز 1340 – 1365(سپاسگزار  اکبر علی شهید 
 ،یئـ اختالفـات جز  همیشه سعی کنیـد از  !غیور اسالم] امت[مردم مسلمان و 

منافق  فریب شیطان و و 1دخودداري کنی جداً ،سازد که به اتحاد ما لطمه وارد می
   2.درا نخوری

  
  )یزد 1345 – 1361(سرداري زارچی  علیحسین شهید 

چـه در   ؛و از ایـن فرصـت اسـتفاده کنـیم     ]دهـیم [ بیایید دست در دست هم
 !اي امت مسلمان ایران .جبهه و چه پشت جبهه از این انقالب و اسالم دفاع کنیم

خون او را تنها نگذارید و سـر هـر    ةخرین قطرآقدر این امام بزرگوار را بدانید و تا 
که ضدانقالب داخلـی   ]چرا[ 3دینمازي امام را دعا کنید و اتحاد خود را حفظ نمای

عبـادي   -خواهم که این نماز سیاسـی  از شما ملت می ترسد و ها می از این وحدت
هاي شـرق و غـرب از    زیرا این نماز جمعه است که ابرقدرت ؛جمعه را ترك نکنید

  . ترسند ن میآ
  

  )خمین 1340 – 1362(سعادتمند  محسن شهید 
به پاس خون شهداي عزیز دست از اخـتالف برداشـته و در کمـال دوسـتی و     

                                                             
  کنیم: در اصل وصیت -1
  نخوریم: در اصل وصیت -2
 نماید: در اصل وصیت -3
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یکپـارچگی را بـه هـم بدهیـد و شـیطان نفـس        برادري دست وحـدت و اتحـاد و  
 1نابود سازید و بـه جـاي آن   ،دهد که شما را به سوي تفرقه سوق می ]را[ خودتان

  .همبستگی و اتحاد و یکپارچگی را جایگزین سازید تا اسالم به پیش برود ۀکئمال
  

  )آران و بیدگل 1339 – 1361( آرانی سلطانی اهللا سیف شهید 
] چـرا [ ؛با هم اتحاد داشـته باشـید   .با هم متحد باشید !برادراناي خواهران و 

  2.ترسد که دشمن از همین متحد بودن شما می
  

  )بروجن 1341 – 1361(سلطانی بلداجی  حمید شهید 
 تـر و  به عنوان یک کوچک !برادران عزیزم من وؤبرادران م سخنی با دوستان و

بـا   بـرادري بـه یکـدیگر بدهیـد و     خواهم که دست اتحـاد و  شما می یک حقیر از
یعنـی امـام    ،این نعمت الهـی  ٣ارزشکرگ خارجی مبارزه کنید و و داخلی دشمنان

   .اسالم را گسترش بدهد امت باشید که با رهنمودهاي خود توانسته است
  

  )تهران 1346 – 1360(سلطانی  سعید شهید 
زمان قـرار گرفتـه   ترین  مملکت اسالمی ما کنون در بحرانی !پدر و مادر عزیزم

 ،چـه از طـرف شـیطان بـزرگ     ؛از هر طرف به این مملکت حمله شده است. است
نماهـاي داخلـی و    اش مانند عراق و خلقی سپردهاز طرف مزدوران سرمریکا و چه آ

                                                             
  آنکه: در اصل وصیت -1
 ترسند می: در اصل وصیت -2

  شکرگذار :در اصل وصیت -3
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هـاي ایـن    هئـ ها و تنها با ریخـتن خـون شـهیدان توط    ضدانقالب ۀها و کلی لیبرال
بر عزیزمان با وجود اتحاد مردم و چنـین  به قول ره .شود ب میآمزدوران نقش بر 

توانند بکنند و براي همین است که مـا بایـد در    ها هیچ غلطی نمی این یهای ناجو
  .مبارزه کنیم ها آنهر کجا و هر زمین با 

  
  )0001339 – 1365(سلیمانی اشتهاردي  حسن شهید 

 ۀکن نمودن کفر و ستم و نجـات محـرومین عـالم از زیـر سـلط      به خاطر ریشه
امـا خردمنـدان ایـن     .جنایتکاران، الزم است بین اهل تشیع و تسنن اتحاد باشـد 

  .جامعه به مردم تفهیم نمایند که منظور از اتحاد، اتحاد عقیدتی نیست
  

  )مرند 1343 – 1363(سلیمانی  کاظم شهید 
نشـدنی   فـت درمـان  آچرا که تفرقـه   ؛دیاتحاد و یکپارچگی خویش را حفظ کن

  .براي مسلمانان است
  

  )آباد نجف 1348 – 1367(سلیمی  مجید شهید 
طورکـه تـاکنون در صـحنه     همـان کـه   خـواهم  از شما مردم دالور و غیور مـی 

از  ،ایـد  ها زده اید و با اتحاد خود مشت محکمی بر دهان مستکبران و ابرقدرت بوده
شـکن زمـان را تنهـا     ایـن بـت   ،این به بعد هم در صحنه باشـید و امـام عزیزمـان   

  .رزمندگان یادتان نرود ]و[بعد از نمازهایتان دعا به جان امام  1رگزو ه نگذارید
  

                                                             
  همیشه: در اصل وصیت -1
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  )همدان 1341 – 1362( سماواتی سیدحسین شهید 
خواهم در هر کجا  از شما می ،در این زمان که ساعتی با عملیات فاصله نداریم

مقاومت و شهامت و شجاعت را  ةورطاین اس ،امام ؛که هستید امام را تنها نگذارید
  .تر کنید چه بیشتر و محکمخود را هر اتحاد .شاد نگه دارید

  
  )همدان 1339 – 1364(سمواتیان  مجید شهید 

هـا صـداي    در ایـن جبهـه  ...  !ماپدر و مادر عزیزم و بـرادران و خـواهر گرامـی   
 نـوري کـه از آتـش   . شـکند  شلیک گلوله، سکوت مرگبار دیوصفتان تـاریخ را مـی  

خـوار را   پرستان زشـت  خیزد تاریکی شب بر می 1ها رزمنده ۀسالح و سیماي عابدان
لـذا  . باشـند  ها هراسان و سر در گم در پی خاموش کردن آن مـی  زند و آن هم می

بـازان   دغـل ] و[از به کارگیري ابلهـان و مکـاران    ،همگی کفار دست در دست هم
در اینجا باید اتحاد داشت و براي درهم شکستن دیوارهاي  .شوند روي گردان نمی
  .ها قدم برداشت پوچ و واهی آن

  
  )همدان 1343 – 1364(سهرابی  اهللا احسان شهید 

مبـادا در   !اینکـه اي عزیـزان   !ما و سخنی دیگر با برادران و خواهران گرامـی ... 
احسـاس   ]و[اشـید  تفـاوت ب  جوانان عزیز بـی  ةهاي ریخته شد مقابل اسالم و خون

اسالم ] در این صورت[مبادا امام و انقالب را تنها بگذارید که  2!ماییدنولیت نئمس
ها را خالی بگذارید کـه در ایـن صـورت پشـت بـه       مبادا جبهه !اید را تنها گذاشته

                                                             
 ها آن: در اصل وصیت -1

 نمایید: در اصل وصیت -2
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با اتحـاد و انسـجام    .فی سبیل اهللا نموده و مشمول قهر خداوند خواهید بود ۀجبه
خـود را بـراي انجـام رسـالت      ،که همان اسالم اصیل است ،امو پیروي از خدا و ام

ن و اسالم را احیا و زنده آماده نموده و قرآکند  بزرگی که بر دوشتان سنگینی می
  .نمایید
  

  )شهر خمینی 1338 – 1360(سهرابی  داراب شهید 
بـه یـاري دیـن    ] و[بایـد کمـک کـرد     ،حاال که دین و کشور ما در خطر است

باید براي اسالم عزیز خـون   1.ملت رفت تا احساس تنهایی نکند شتافت و به یاري
ـ   ابرقـدرت  ۀمریکا و همـ آ ]بتوانیم[که ن را حفظ کرد آداد و باید قر زانـو  ه هـا را ب

به سخنان رهبـر   ]و[ ولی باید اتحاد و یکپارچگی خودتان را حفظ کنید .وریمآدر
  .کند ت بیدار میاو ما را همچون پدري دلسوز از خواب غفل 2هید؛گوش فرا د

  
  )تهران 1345 – 1362(سیادت  سیدحمیدرضا شهید 

اسـالم و  ! توانید نیـرو جـذب کنیـد    تا می !مسجد را خالی نکنید 3!اي برادرانم
کـه در خـط   ] را[هـایی   بچـه  .هاي حـزب اللهـی دارد   مسلمین احتیاج به بسیجی

ولیت ئمس .خرتتانآهم براي دنیتان خوب است هم براي  ؛شان کنیداهگآنیستند 
 ۀها را از هم بچه؛ ضدانقالب جلوگیري کنید ۀاز رخن...  مسجد را بپذیرید 4امورات
 بـراي تعجیـل در فـرج حضـرت     ... !اللهی اي برادران حزب. موزش دهیدآها  جنبه

                                                             
 نکنند: در اصل وصیت -1

  داده: در اصل وصیت -2
  اي برادرانم در سنگر مسجد : در اصل وصیت -3
   در: در اصل وصیت -4
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نمـاز   .دعاي توسـل را زیـاد بخوانیـد    .کنیددعا   )الشریف  فرجه  تعالی  اهللا ل عج(مهدي 
از غیبـت و دروغ و ریـا و عجـب و خالصـه تمـام      ؛ داریـد  پاي بر جماعت را حتماً

در کارهـا اتحـاد   . وریـد آصفات شیطانی بپرهیزید و به سوي کماالت انسانی روي 
هر چند کارتـان کوچـک    ؛رهبري داشته باشید ؛هدف داشته باشید ؛داشته باشید

  .باشد
  

  )کاشان 1345 – 1362(کاشانی  سیف دحسنیس شهید 
جنایتکاران جهـان از  چون ابر .اتحاد خود را حفظ کنید !اي برادران و خواهران

دشـمنان   ]کـه [ اتحاد این ملت مسلمان وحشت دارنـد و هرگـز فرامـوش نکنیـد    
  .اسالم دنبال فرصت هستند

  
  )نکاء 1345 – 1360(چهره  سیه نبی اهللا شهید 
خواهم که با اتحـاد و همبسـتگی، شـیطان را از خـود دور      ت قهرمان میاز مل
هـاي   گرایـی کـه از وسوسـه    از گروه ]و[ اهداف پاك شهیدان را پی بگیرندکنند و 

  . خودداري کنند شیطانی است، جداً
  

  )تهران 1341 – 1365(شاعري  جواد شهید 
اکنون این مهم را فراموش نکنید کـه جنـگ بـه اتمـام نرسـیده و دشـمن در       

مسـلمان  ترین فرصتی است تا بر علیه شـما امـت   کمین است و در انتظار کوچک
اتحـاد شـما را از    ةو زنجیـر  1پا کنـد ه ه چیده و در میان شما تفرقه و نفاق بئتوط

                                                             
 نکند: در اصل وصیت -1
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 4.تسـلط داشـته باشـد    ]بر شـما [ و 3بر شما احاطه پیدا کند 2تا بتواند 1هم بپاشد
ـ    ]و[ پس اي مردم رهبر را فراموش نکنید ه به سخنانش بیشتر دقت کنیـد کـه ب

  .است )تعالی فرجه الشریفل اهللا عج(قا امام زمانآب ئحق نا
  

  )پلدختر 1345 – 1366(شاه کرمی  یداهللا شهید 
در حـرم مطهـر    ،بـه امامـت امـام بزرگوارمـان     ]را[ باید رفت و نمـاز جماعـت  

 .نشـیند  کرد و آن روز خون عزیزانمان به ثمـر مـی   5پابر )لیه السالمع(علیبنحسین
به رزمنـدگان، همـه در    هاي مادي و معنوي ها و کمک نگه داشتن جبهه] گرم با[

ال  و جمیعـاً  و اعتصـموا بحبـل اهللا  « ۀبا توجه بـه آیـ  . تسریع پیروزي شریک باشید
که تفرقه و جدایی سـالح شـیاطین و منـافقین     ؛را حفظ کنید 7انتاتحاد 6»تفرقوا
  .است

  
  )تهران 1345 – 1362(شایسته  مجید شهید 

و ... در نماز جمعه شرکت کنید و همیشه انفاق کنید ...  !اي پدر و مادر عزیزم
 .را پـاك کنـد   8شتواند گناهـان  است که انسان می  در دعاي توسل و دعاي کمیل

                                                             
 بپاشند: در اصل وصیت -1

 بتوانند: در اصل وصیت -2

 کنند: در اصل وصیت -3

 باشند: در اصل وصیت -4

  قرار: در اصل وصیت -5
  103آیه  سوره آل عمران؛ -6
  اتحادمان: در اصل وصیت -7
 گناهان: یتدر اصل وص -8
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همیشه به دیگران خوبی بکنید و با همـدیگر اتحـاد داشـته باشـید و همیشـه بـا       
  .همدیگر مهربان و همدرد همدیگر باشید

  
  )آران و بیدگل 1344 – 1362( ستوده شریفی حسن شهید 

امـام را دعـا کننـد کـه      سـت کـه اوالً  ا وصیتم به مردم غیور و شهیدپرور این
حفـظ و   )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (خداوند این وجود ارزنده را تا انقالب مهدي

ایـن   ]وجـود [ چون دشـمن بـا   ؛اتحاد خود را حفظ نمایند ثانیاً .داري فرماید نگه
توانیـد   با اتحاد خـود مـی   ... وردآسیبی به شما آتواند هیچ ضربه و  اتحاد شما نمی

که نماز جمعه و دعاي کمیل را خـالی   نآدیگر . را شکست دهید ها ابرقدرتتمام 
کنـد و   و نمازهاست که ارتباط ما را با خدا بیشتر مـی  چون همین دعاها .نگذارید

 ]و[ را با جماعت بخوانیددر ضمن نمازهاي دیگر  .شود تر میهم نزدیکه ها ب قلب
چون مسجد سـنگر اسـت و بایـد     ؛مساجد را پر کنید ،فرماید که امام می همچنان

  .ن سنگر را حفظ کردآ
  

  )اصفهان 1343 – 1366(شریفی  محسن شهید 
نکند خداي ناکرده روحانیت را تنهـا  ... ! هیلال  اي برادران و اي خواهران حزب

چـرا کـه همـین     ؛که اگر روحانیت تنها ماند اسالم شکست خواهد خورد !بگذارید
بـه   ؛مسـاجد را خـالی نکنیـد    .انـد  روحانیون بودند که اسالم را زنـده نگـه داشـته   

ي جماعـت را و  نمازهـا  ؛عمـل کنیـد   ها آنسخنان امام امت گوش فرا دهید و به 
کـه   ،یکـدیگر دهیـد   دست اتحاد به .پا داریدتر بر چه با شکوهنمازهاي جمعه را هر

بـرادران  ...  خورد ها است که شکست می دشمن از همین اتحادها و همین جماعت
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کارتان را با یاد خدا و براي خدا انجام دهید و با اتحادتان مشـت   !و خواهران عزیز
ها بفهمانید کـه اسـالم    هاي شرق و غرب بزنید و به آن قدرت محکمی بر دهان ابر

  .واقعی یعنی چه
  

  )شیراز 1349 – 1366(شفیعی  فرزاد شهید 
ن را سرمشـق  آو قـر  )ص(نبی] حضرت[ ةدر تمام لحظات زندگی روش و سیر

صراط المستقیم نگذارید و اتحادتـان را   ةهرگز گامی فراتر از جاد. دهید خود قرار
  .حفظ کنید و در نمازها و دعاهایتان طلب پیروزي نمایید

  
  )دزفول 1349 – 1365(شکوهنده  حسن محمد شهید 

و همبسـتگی را از دسـت    خواهم کـه اتحـاد   و خواهرانم می 1برادران ]شما[ از
  . دیتوانید آن را مستحکم کن چه میندهید و هر

 
  )کاشان 1348 – 1362(بادي آ شکرایی نوش حسین شهید 

کنید و جلسات را ترك نکنید  کنم که اتحاد خود را بیشتر از شما خواهش می
 ،شـود  کـه برگـزار مـی    ]را[ دعـاي کمیـل و توسـل و دعاهـایی    توانید  چه میو هر

ش ا شکوهتر انجام دهید و شما هستید که این انقالب را باید بـه صـاحب اصـلی   با
  . تحویل دهید ،است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(که حضرت مهدي

   

                                                             
  برادرانم: در اصل وصیت -1
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 )نائین 1342 – 1361( شمساییابراهیم شهید  
کلمه را حفـظ کـرده و بـا اتحـاد و یکـی      خواهم که وحدت  برادران می ۀهم از

ـ   .سوي ترقی و پیشرفت سوق دهنده شدن جامعه را ب حـال افـرادي بـا    ه اگر تـا ب
بیـرون  ] از دل[خـون شـهدا   ه پاس احترام بـ ه دیگر ب ،اند همدیگر کدورتی داشته

کـه بـه    ؛مهربانی در جامعه بـا هـم کـار کننـد     بریزند و با قلبی مملو از عطوفت و
  .توان گرفت یاتحاد جهان م

  
  )آباد پارس 1340 – 1360(شهریاري  شاهرخ شهید  

گـزار خـدا    اگر من از بـین شـما رفـتم شـکر     !من پدر و مادرم و برادران دینی
اسـت و بـاز    )لیه السـالم ع(راه حسین ،]من[ چون راه ؛باشید و هیچ ناراحت نباشید

که اتحاد و وحدت و یکپارچگی خود را مثل همیشـه   ]این: [پیامی براي شما دارم
  .حفظ کنید

  
  )اصفهان 1337 – 1366(پور  شهید حسین سید شهید 
کـه بـه ریسـمان خـدا      :فرمایـد  مـی  1کریم نآطور که خداوند منان در قر همان

که اتحاد و یگانگی شما  یکدیگر را رها نکنید تا این 2؛چنگ بزنید و متفرق نشوید
 ۀجامعـ  3امـروز  ]بدانیـد کـه  [؛ دچار بـدبختی و بیچـارگی نشـوید   د و لسهم نگاز 

فرعونیان زمان از هـر   4کند و زمانی خود را طی می ۀترین مرحل اسالمی ما حساس
                                                             

  در آیه شریف مذکور : اصل وصیت در - 1
  103آیه , ؛ سوره آل عمران»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  - 2
  توجه به این که موقعیت کنونیبا : در اصل وصیت - 3
  و از آنجا که: در اصل وصیت - 4
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خواهند حقانیت موسی را زیر پا بگذارند و جهان انسـانیت   گوشه و کنار جهان می
پاول خـود را  چ ۀسرچشم ،از این طریق 1وسوي بردگی و بیچارگی بکشانند ه را ب

هاي پوشالی و  ارزش و پوچ بر قدرت چند صباحی را در دنیاي بیتا گسترش داده 
رزوهـاي ننگـین خـود    آ هـا و   لـت دسـت هـوس   آتوخالی خود تکیه زده و خود را 

  .بگردانند
  

  )آبیک 1335 – 1364(حسنی   شیخ طهماسب شهید 
ـ  جنایات و اختناق و فساد و جهل و بی وریـد و  آیـاد  ه خبري زمان طاغوت را ب

متابعت از دین حق تالش نمایید و با اتحاد و یکپارچگی بـا هـم    بیش از پیش در
اي بسـازید   چنان جامعه نآخمینی چنگ زنید و  امام ،بر این ریسمان محکم الهی

اي  جامعـه  ؛بهشتیان باشد ۀجامع کس با دیگري همانند روابطهر ۀرابط ،نآکه در 
از  ول بدانـد و بـیش  ئمسـ ] خـدا [خـدا و خلـق    خود را در برابـر  کس واقعاًکه هر

  .توقعاتی که از دیگران دارد خود عمل نماید
  

  )دهدشت 1335 – 1366(زاده  شیرودي مرتضی سید شهید 
 !خواهند اتحاد و همبستگی و صلح و سازش و برادري از شما می ،شما يشهدا

و در  ول معرفـی ئدور هم جمع شوید و مفسد را به مقامات مس ؛درست بیندیشید
  .بین خودتان محو نمایید

   

                                                             
  تا: در اصل وصیت - 1
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  )بوانات 1341 – 1365(شیري  احمد شهید 
 نآخارجی به مقابله برخیزید و بـا رفتـار وکـردار خـود      با ضدانقالب داخلی و

را پر کنیـد   1مسجدها .نابود شوند ها آن ۀبزنید که هم ها آنچنان مشتی به دهان 
 ،کـه اسـاس پیـروزي هسـت     ،با هم اتحـاد  .و نمازهاي خود را با جماعت بخوانید

 .خواهند تفرقه بیندازنـد خـود شـما سـرکوب کنیـد      را که می ها آن .داشته باشید
مـا تـک تـک خـود را درسـت بکنـیم و        ۀشود که هم درست می ما امعۀج 2زمانی

 مسـئوالن [ حقوق همدیگر را رعایت بکنیم و اگر بخواهیم بنشـینیم کـه دولـت و   
ما خودمان باید دست به دست هم بـدهیم و   .کشد خیلی طول می 4دنکن ]3کاري

   .سازیم بادآمیهن خود را 
  

  )اقلید 1343 – 1362(ابري صر صفد شهید 
 ن به نحو احسن استفاده کنید وآاز  ،هر کجا و در هر پست و مقام که هستید

دسـتگی  از تفرقـه و دو  .دارید در راه خدا و رضاي خدا باشد برمی 5قدمی که ]هر[
ورد آ لرزه در مـی ه ب ترین دژها راکه تفرقه و نفاق است که محکم] چرا[ ؛زیدیبپره

بـا اتحـاد و    ؛ه و نفـاق اثـري دیدیـد   قـ از تفر ]کجـا [ پس هر .ریزد را فرو می نآو 
  .را خنثی نمایید نآ ،خود یکپارچگی

  
                                                             

  و اینکه مسجدها را : در اصل وصیت -1
  زمانی که : در اصل وصیت -2
 ناخوانا: در اصل وصیت -3

 کند: در اصل وصیت -4

  که از قدم خود: در اصل وصیت -5
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  )مشهد 1344 – 1360(صادقی  حسین شهید 
 ةخود کنید و سعی کنید با اتحـاد و اتفاقتـان پـوز    ۀتقوي را پیش !وستان مند

فرمـان امـام،   ه و همواره گوش ب منافقین و کافران دیگر را به خاك مذلت بسایید
روز، ایـن الگـوي    ةمقاومت، این مرد فضیلت، ایـن عابـد شـب، غرنـد     ةاین اسطور

را بـا  ها و کلمات دلرباي او  باشید و حرف )لیه السالمع(تقوي و این از تبار حسین
  .گوش جان پذیرا باشید که سعادت ابدي در دست اوست

  
  )میانه 1343 – 1364(صادقی ن محس شهید 

عمل کنـیم   خواهیم به تکلیف الهی خودمان واقعاً اگر می...  1!عزیز اي برادران
و راه شهدا را ادامه و این نهضـت اسـالمی    ]نموده[ و دستاوردهاي انقالب را حفظ

و پیام الهی انقالب اسالمی را بـه گـوش    گیتی گسترش دهیم ۀرا در سرتاسر پهن
 ۀباید به سالح تقوي و علم و فقاهت و اخالص و روحیـ  ،مستضعفان عالم برسانیم

با الهـام از دسـتورات    طلبی مجهز باشیم و با حفظ اتحاد و وحدت کلمه و شهادت
بـراي ظهـور    یورش برده و زمینه را 2ن کریم بر هر ظالم و متجاوز و مستکبريآقر

مـاده  آو حکومت مستضعفان  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حضرت مهدي ،امام زمان
  .سازیم
  

  )الشتر 1344 -1365(صادقی یداهللا  شهید 
رود کـه   و کارمان زمـانی پـیش مـی    ؛باید به حد توانایی براي اسالم کار کنیم

                                                             
  عزیزان: در اصل وصیت -1
  مستکبرین: در اصل وصیت -2
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  .وحدت و اتحاد داشته باشیم
  

  )قائن 1343 – 1363(صالحی  حاجی محمد شهید 
درنگ بـه جهـاد برخیزیـد و     بی ؛روز امتحان الهی فرا رسیده !پدر و مادر خوبم

اي محکم براي این هنایکسره با تالش و کار بیشتر و تولید بیشتر و اتحادتان پشتو
  .مان باشیدبار اسالمی انقالب خو

  
  )سرا صومعه 1343 – 1365(صالحی  سیدطاهر شهید 

بــودن و اتحــاد و پیکــار و  شــما بــا متحــد !ماگرامــیاي بــرادران و خــواهران 
دهید به فرمان امام عزیز گوش فرا، چه در جبهه و چه در پشت جبهه ،یکپارچگی

دل اجازه ندهید وروجه به منافقان ک  چیو با دشمنان اسالم در ستیز باشید و به ه
مریکا آ ،به صدام و صدامیان و حامیانش ]ما. [ترین حرکتی ایجاد کنندکه کوچک

 .کنیم که ما اهل کوفه نیستیم یل غاصب اعالم میئو شوروي و اسرا
  

  )فردوس 1345 – 1364(صبا  جواد سید شهید 
چون وحدت و . اهللا نیست  جز وحدت امت حزباولین کالمم به عنوان وصیت 

اتحاد بین تمام اقشار مختلف مردم است که صفوف مستحکم دشـمنان اسـالم را   
 ؛1» تفرقـوا  ال  و  ًجمیعا  اهللا  بحبل  واعتصموا « :فرماید خداوند هم میو . کوبد در هم می

همـه بایـد در    !اهللا  بلی امت حزب .»چنگ به ریسمان خدا بزنید و متفرق نشوید«
اهللا قدم برداریم و از تفرقه و جـدایی    صفوفی مستحکم و پایدار در جهت سیر الی

                                                             
  103آیه  عمران؛ آل سوره -1
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  .بپرهیزیم
  

  )فردوس 1320 – 1365(صفري  محمد شهید 
و  2دیحضرت امام خمینـی باشـ   1رو هنبالدپرور تقاضا دارم  ملت شهید] شما[از 
مسجدها را خـالی   ]و[ در مساجد جمع شوید، دعا بخوانید...  ها قدم بردارید با آن

  .اتحاد و همبستگی داشته باشید ؛نگذارید
  

  )آران و بیدگل 1342 – 1362(صالتی  داوود هیدش 
تـش  آاند مـا از جنـگ و    طور که امامان تذکر داده همان !ایرانامت شهیدپرور 

تفرقـه بـین    از. ایـم  طـور کـه کـرده    همـان  ؛کنـیم  را دفع مـی  نآهراسی نداریم و 
گیـر امـت   تا حدي دامـن  کنونکه تا ،دشمن ۀخرین حربآاین  - قشرهاي مختلف

بیایید تـا دیـر   . ن بترسیمآاز تاریخ عبرت گرفته و از تکرار . ترسیم می -شده است
  .نشده است خود عاملی در اتحاد بین اقشار باشیم

  
  )مهریز 1341 – 1362(صمدي  اسداهللا شهید 

هـاي تحـت سـتم ماننـد      ولیم در برابر ملتئبدانید که تمام ما مس !اي جوانان
ولیم باید دست ایمـان و اتحـاد بـه هـم     ئحال که ما مس .فلسطین و لبنان و عراق

 !اي مـردم . 1و با یاري اهللا این مستضعفان را از یوغ چپاولگران نجات دهید 3مدهی

                                                             
 در دنبال: در اصل وصیت -1

  باشند: در اصل وصیت -2
 دهید: در اصل وصیت -3
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  .توانید بکوشید نجا که میآتا  ؛تفاوت نباشید بی
  

  )خمین 1341 – 1361(صمدي  علی عباس شهید 
 دعـوت ] شما را[ ... ن تدبر کنیدآدر  ن را بخوانید وآقر !خواهران اي برادران و

 اتحـاد و  2رهبـر کبیـر انقـالب و    ،بیشتر از اوامـر امـام  چه به اطاعت هر ]کنم می[
   .کمک به مستمندان

  
  )اقلید 1344 – 1361(صمدي  مسعود شهید 

منافقـان را  هرگـز فریـب   ] می خـواهم کـه  [ت ایران مل وت اسالم ام ]شما[ از
چـرا کـه    ؛هـا شـرکت کنیـد    در نماز جمعـه  ]و[ باشید 3تنخورید و حامی روحانی

  .  اد و همبستگی شما به لرزه در آمده استاتحدشمن از همین 
  

  )تهران 1343 – 1360(مزرعه  صمصامی رضاغالم شهید 
بـه دسـتوراتش عمـل کنیـد کـه باعـث        هاي امام گوش فـرا دهیـد و   به حرف

طـور کـه او گفتـه     همان. حزب اهللا بر تمامی کفار و منافقین است پیروزي شما و
کـه   ،در نماز جماعـت  حفظ کنید واین بزرگ سنگر را ؛ مسجد سنگر است ،است

هماننـد مثلـی کـه    . شـوید  5رضـ حا 4شـکند  داخلی را مـی  پشت دشمن خارجی و
                                                                                                                                   

  دهید: در اصل وصیت -1
  و دعوت به :در اصل وصیت -2
 .دیباشی حام را تیروحان:تیوص اصل در -3

  کشد می: در اصل وصیت -4
 حاظر: در اصل وصیت -5
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ولـی اگـر    ؛شـکند  دست کسـی دهیـد مـی   ه گوید اگر صد چوب را یکی یکی ب می
 مـا و  مـن و  1اندشمن، همان صد چوب را با هم بخواهند بشکنند نخواهد شکست

  .هراسند میشما از همین اتحاد نیروهاي حزب اهللا 
هم از نظـر   در نماز جمعه شرکت کنید که این نماز هم طاعت خداوند است و

  .اي کاري است سیاسی بر علیه دشمنان حربه
  

  )شهر خمینی 1341 – 1362(طاهري اندانی  مرتضی شهید 
ـ   3را بـراي خـدا انجـام دهیـد     2سعی کنید تمام اعمالتان یـاد او  ه و همیشـه ب

کـه اطاعـت از او،    ؛و یاران وفاداري براي امام باشید و از او اطاعت نماییـد  4باشید
  .  حاد خود را بیش از پیش حفظ کنیداتوحدت و . اطاعت از خداست

  
   )شهرزرین 1344-1362(ریزي  غیانیط روح اهللا شهید 

ن آطـور کـه قـر    وحدت خود را حفظ کنید و متحـد شـوید و همـان    !برادران
به ریسمان خدا چنگ زنیـد  «؛ 5»و ال تفرقوا بحبل اهللا جمیعاً ااعتصموو « :فرماید می

مواظب باشید دشـمنان داخلـی شـما را از والیـت فقیـه جـدا        .»و پراکنده نشوید
  .نکنند و اتحاد و وحدت شما را از بین نبرند

هاي داخلی کشور را، مساجد  از برادران تقاضاي دیگري که دارم این که جبهه
                                                             

 دشمنان: در اصل وصیت -1

 اعمالمان:تیوص اصل در -2

 .میده:تیوص اصل در -3

 .میباش:تیوص اصل در -4

 103 آل عمران؛ آیه سوره -5
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  .1دنخالی نگذارند و سعی کنند نماز را به جماعت برپا کن را، مدارس را،
  

  )بید خرم 1344 – 1365(طیبی  صمد شهید 
الم سـ (ایم تا فرزند زهرا نبوده )لیه السالمع(ما که در صدر اسالم و کربالي حسین

تـا اسـالم بـراي     3گـوییم  میامام کبیر لبیک  2نداياینک به  ،تنها نماند )اهللا علیهـا 
همیشه در تاریخ سربلند بماند و با اتحاد کامل بر علیه تمام دشمنان اسالم قیـام  

 شـاء   و ان 4بـریم نان را از بـین ب آجنگیم تا  کنیم و با مزدوران شرق و غرب می می
  . با یاري خداوند ما پیروز هستیماهللا

  
  )اصفهان 1344 – 1365(عابدینی  جواد شهید 

همیشه با تقـوي   .کنم شما را به اتحاد و وحدت دعوت می !دوستانمبرادرانم و 
  .باشید
  

  )آذرشهر 1340 – 1365(عارفی  کریم شهید 
فـرامین   ؛پشت سر امام حرکـت کنیـد   ... !شهیدپرور مسلمان و امت قهرمان و

اتحاد  نان گذشته پشتیبان روحانیت باشید ووچ .جان عمل نمایید امام را با دل و
را از خـدا  ) ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(قا امام زمانآفرج  نمایید وخویش را حفظ 

                                                             
 کنید: در اصل وصیت -1

  یاري: در اصل وصیت -3
  بگوییم: در اصل وصیت -4
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  .خداوندي نزدیک است ةن باشید که وعدئمطم بخواهید و
  

  )کرج 1341 – 1363(دوست  عارفی رضا شهید 
ما بارها و بارهـا پاهایمـان    ؛ایم ها گرفته هاي کج درس ها و راه ما از تمام زشتی

دست ه سان بآما این تجربیات را  ؛زندگی خونین شده است ةهاي جاد بر سنگالخ
موخت که بایـد بیشـتر   آ شد به ما می تر می ندازه که مشکالت سختاهر  ؛نیاوردیم

ن کـس کـه   آموخـت  آ .چون کوه یاور یکدیگر باشیم ]و[ اتحادمان را محکم کنیم
  .کند دشمن ماست هاي ما را جدا می دست
  

  )تهران 1350 – 1367(عبادي  عبداهللا شهید 
 .تقوي را پیشه کنید و محور خویش قرار دهیـد  !برادران و خواهران همسنگرم

خط امـام  ] روحانیت[شهیدان و ] از[ ،و متحد و یک صدا 1اهللا چنگ زنید به حبل
هـا   در مقابل منافقین و لیبـرال  ؛]هستید[ شما پاسدار اسالم ۀهم .پاسداري کنید

خود را حفظ کرده و با اتحاد و یکپارچگی خـود در برابـر    ۀوحدت کلم ... بایستید
   2.دیها بایست تمامی ابرقدرت
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  )مشهد 1345 – 1365(ساز  منظر  پور علی عباس رضا محمد شهید 
کنیم که ظلم سراسـر   ما در عصري زندگی می !اي دوستان و اي ملت مسلمان

ل اهللا تعـالی  عجـ (ظهور مهـدي  1اجهان را فرا گرفته است و براي اینکه اسالم عزیز ب
توحیـد   ۀبه پیروزي کامل برسد و قسط و عدل الهی اسـالم در سـای   )فرجه الشریف
هـا اتحـاد مسـلمین و     تـرین آن  هایی پیموده شود که مهم بایستی راه ،برقرار گردد

اگـر مـا سـاکت بنشـینیم و دسـت روي       !بله .باشد دیگري شهادت در راه خدا می
تحمیل یابیم و دشمنان اسالمی براي ما  واقعی دست نمی دست بگذاریم به اسالم

بایـد   !طور باشد ولی نباید این .اند که به دست خود و به نفع خود ساخته کنند می
مسلمانان دست به دست یکدیگر بدهند و با نثـار خـون و جـان و مـال خـویش،      

  .دست اجانب و دشمنان اسالم را قطع نمایند
  

  )خمین 1344 – 1365(باسی ع حسین هیدش 
 اتحـاد و  وحـدت کلمـه و   تـرس از خـدا و   کنم بـه تقـوا و   شما را دعوت می ...

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

کـه   2دنـ را بخوان ) تعالی فرجه الشـریف ل اهللاعج(دعاي فرج امام زمان شرکت نمایند و
  .ن حضرت بسیار موثر استآبنا بر حدیث در ظهور 
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  )کرج 1345 – 1364(عباسی  اهللا نبی شهید 
و بدانید که اگر زحمات ایـن ملـت   . .. خوب درس بخوانید! دانش آموزان عزیز

جــایی ه هــاي ایــن جوانــان نبــود شــماها بــ نبــود، اگــر خــون شــهدا و جانبــازي
نمازهایتان را سعی کنید اول وقت و حداالمکان با جماعت بخوانیـد  . رسیدید نمی

بلکـه از   ؛ترسند هاي ما نمی ها از سالح و وحدتتان را حفظ کنید؛ چرا که ابر قدرت
  .  افتند ایمان و اتحادمان به لرزه می

  
  )فریدن 1343 – 1362(هی لعبدالد احم شهید 

این انقالب و جنگ بـین اسـالم و کفـر    با وجود این همه معجزات الهی که از 
هـاي شـیاطین و    هئبعثی صدامی دیدید و نجات این انقالب اسالمی از تمامی توط

هـاي مفسـد و    گروهک ۀها و تمامی بقی منافقین و لیبرال(نان آرسوا کردن تمامی 
روي فاسـقین و   و دنبالـه  1دیمبادا که از اتحاد خود دست بکش ،)شیاطین خارجی

ن در آتـر از   دنیـا و مهـم   که اگر بـه ایـن راه افکنـده شـوید در     ؛کنیدجنایتکاران 
  . 2دیکن ترین عذاب الهی دچار می خرت، خود را به دشوارترین و هولناكآ

  
  )قم 1343 – 1362(عبدالهی  جعفر شهید 

ان تنصـروا اهللا  «کنـد   اگر شما دین خدا را یاري کنید خدا نیز شمارا یاري می
هاي جهانخوار نابودي خـود را   و بدانید که امپریالیست 3.»ینصرکم و یثبت اقدامکم
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پس عامل نابودیشان را پاسدار  .دانند پایدار بودن اسالم و انقالب اسالمی می] در[
در این  .سعی کنید اتحاد و همبستگی خود را در پرتو یاد خدا حفظ کنید .باشید

اي کـه   به هر شـکل و قیافـه   ،پیروزي حق بر باطل 1وعدة !ملت الهی] اي[صورت 
  .کند و تاریخ گواه این مطلب بوده است تحقق پیدا می ،باشد

  
  )شهر خمینی 1343 – 1362(عبدالهی  سعید شهید 

رهبـري   پیـروي از  یگـانگی و  اتحـاد و  شما امت اسالم که بـا  درود بر سالم و
هـم   و 3دیـ هـم ریخت  ظلم را در ۀخان] و[ 2دیقیام کرد، چون امام عزیز پیامبرگونه
مـاده  آ )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(مانامام ز براي ظهور را هزمین روید تا اکنون می

پیروي  فقط با] این مهم[و  ن حضرت متصل کنیدآبه قیام  قیام خود راو  4دسازی
 اتحـاد و  بـا  اسـت و  ]میسـر [ اهللا  روح ،امت اسـالم  ةن قلب تپیدآ ،6عزیز 5از رهبر

شـناخته   اسالم را .باشد می] ممکن[حزب اهللا  7یعنی ،یک حزب منسجم شدن در
اهللا بـه انقـالب حضـرت     شـاء   ان تـا  برند ن را به پیش میآ ن پیروي کرده وآ از و

رسـالت خـویش را بـه پایـان      و پیونـد دهنـد   )ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(مهدي
  .برسانند
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  )تهران 1342 – 1362(عبدي  حسین شهید 
نکشـید و مبـادا تقـواي الهـی را توسـط شـیطان از        دست از ایمان و تقوایتان

امیدوارم که بـا اتحـاد خودتـان مشـت محکمـی بـر دهـان تمـامی          .دست بدهید
منافقین ضدانقالب بزنید و نگذارید که منافقین در بین شما نفوذ بکنند و اتحـاد  

شماها سعی کنید که الگویی باشید براي دیگـر   .و همبستگی شما را از بین ببرند
امت حزب اهللا و اخالق و رفتار شما طوري باشد که افراد بـه سـمت شـما جـذب     

  .شوند و سنگرهاي حق علیه باطل را خالی نگذارید
  

  )تهران 1346 – 1365(عبدي  شاهرخ شهید 
بـه  مبـادا تقـواي الهـی را     .دست از ایمـان و تقوایتـان نکشـید   ...  !اي سرورانم

امیدوارم که با اتحاد خودتان مشـتی محکـم بـر     !شیطان از دست بدهید 1وسوسۀ
دهان تمامی منافقین و ضدانقالب بزنید و نگذارید که منافقین در بین شما نفـوذ  

   .بکنند و اتحاد و همبستگی شما را از بین ببرند
  

  )قم 1352 – 1364(لو  عجم علی شمس شهید 
ن دنیا تنها راه اسالم است و مـا بایـد   آراه سعادت و خوشبختی در این دنیا و 

امر به  ؛مان را با اسالم وفق بدهیم و فرامین الهی را انجام دهیمراه و روش زندگی
با هم اتحاد و همبستگی داشـته باشـیم   . معروف و نهی از منکر را فراموش نکنیم

هـاي منـافقین را بگیـریم و     هئو جلوي توط تا منافقین و کفار میانمان نفوذ نکنند
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هـاي اسـالم را    و جبهه 1دیدامه دهاراه شهدا را ...  همیشه در صحنه حاضر باشیم
  .گرم نگه دارید و با وحدت و اتحاد خود پشتیبان روحانیت و والیت فقیه باشید

  
  )گرگان 1343 – 1361(عرب حسن شهید  

ملت غیور و شهیدپرور و همیشه در صـحنه ایـن اسـت کـه      2بهپیام دیگرم ... 
خبـر در داخـل    همگی با هم اتحاد را حفظ کرده و نگذارند این منافقان از خدا بی

   .بار لطمه اي بزنندناین انقالب خو 3بهمیان مردم رخنه کرده و  شهرها و در
  

  )شاهرود 1344 – 1364(عرب عامري  علیمغال شهید 
که همه با هم اتحاد داشته باشند و مجالس اسالمی با هـم  خواهم  از مردم می

  .ها را خالی نکنند شرکت داشته باشند و جبهه
  

  )تهران 1341 – 1365(عرب مارکده  حسین شهید 
حقیر به امت شهیدپرور این اسـت کـه در همـه حـال وحـدت و       ةوصیت بند

همبستگی خود را حفظ نمایید که این اتحاد و وحدت پشت جهانخواران شـرق و  
نکنـد کـه    !اي امت شهیدپرور ،جنگ ۀدر این بره. ورده استآدر 4لرزه غرب را به

و جنـگ   براي پیشـبرد انقـالب   ،توانید هر کمکی که می] با[ !امام را تنها بگذارید
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  .ساز مملکتمان است این جنگ سرنوشت 1چرا که ؛کوشش نمایید
  

  )بجنورد 1334 – 1360(عزیز مصر  حسین شهید 
ن و در همـه جـا بـراي    آشرعی شماست که هـر   ۀوظیف! ... برادران و خواهران

همچنین اوامر امام را مـو بـه مـو عمـل      .پیروزي اسالم و طول عمر امام دعا کنید
که همان اهللا اکبـر و اتحـاد    ]را[ ترین سالح ایمانبزرگ .کافریدگرنه شما  کنید و

مریکا و شـوروي در شـعارهایتان را بگوییـد کـه     آفراموش نکنید و مرگ بر  ،است
هـا   د هر روز جنایتیبین می گران به جهان غرب و شرق هستند و عیناً ها سلطه این
  .فرینندآ می

  
  )قم 1334 – 1365(عزیززادگان  رضا شهید 

 .ام را زمـین بگذاریـد   جانب لیاقت شهادت داشتم مبادا اسلحهاگر این !برادرانم
قـا  آزمـان   ،بشتابید به جهاد فی سبیل اهللا که ایـن فرصـت خـوبی اسـت و زمـان     

حسین پاسخ گفـت کـه   » هل من ناصر«است و باید به نداي  )لیه السالمع(اباعبداهللا
لی صـ (و رسول خـدا  )الم اهللا علیهاس(روز محشر و در برابر ذات مقدس حق و زهرا در

با  .خودتان را بسازید .سرافراز باشید )لیه السالمع(و علی مرتضی )اهللا علیه و آله و سلم
این دعاها اتحاد و برابري و برادري را حفظ کنیـد تـا خداونـد بـه شـما نصـرت و       

مسـجد سـنگر   «اماممان  ۀبه نماز جماعت بشتابید که به گفت .پیروزي عطا نماید
  .»سنگرها را حفظ کنید ؛ستا
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  )ابرکوه 1343 – 1365(ابرقوئی   پناه  عزیزي رضا محمد شهید 
هی و بسـیجی را  لال  خواهم که قدر این نیروهاي حزب مردم عزیز می] شما[از 

کـه جـدایی    ؛حفظ کنید] بیشتر[روز صفا و صمیمیت و اتحاد را   و روز به 1دیبدان
گـذرد   هر لحظه که از عمر انقالب ما مـی  .کند شما فقط دشمنان را خوشحال می

  .ون جامعه حکمفرما گرددئهاي اسالمی و عدالت اسالمی در تمام ش باید ارزش
  

  )همدان 1344 – 1365(عزیزي  مصطفی شهید 
همچنان پشت به پشت هم و صف در صـف  ] که[...  آگاه باشید !اي مسلمانان

مستضـعفان جهـان حمایـت    یکدیگر از امام و اسالم و دولت جمهوري اسـالمی و  
به طوري که تمام دشمنان اسالم دست حیرت به دهان گذاشـته و از ایـن    ؛کنید

  . دنت قرآن مانند مار زخم خورده به خود بپیچو یکپارچگی شما ام اداتح
  

  )اردکان 1345 – 1361(عسکري  احمد شهید 
کننـد   و یک خواهش دیگر که از مردم دارم این است که مبادا ایجاد تفرقه... 

   .و اتحاد خود را از دست بدهند که خداي نکرده دشمن سوء استفاده کند
  

  )قم 1341 – 1360(فردویی   مقدم  عسگري حسن شهید 
از شــما مستضــعفان جامعــه کــه درســت از طبقــۀ خــودم هســتید، عاجزانــه  

طور که تاکنون این انقالب را پشـتیبانی نمـوده و در راه بـه ثمـر      خواهم همان می
تر  هاي خود را ادامه داده و اتحادتان را محکم فشانی اید، جان ایثار نمودهرسیدنش 
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 .نمایید و همیشه رهبري امام را تایید نموده و دستوراتشان را مطیع باشید

  
  )شهر زرین 1346 – 1364(عطایی  محمودرضا شهید 

بیایید در این چند روزي که در این دنیا هستیم و مورد امتحان الهی هسـتیم  
. خاکی زمـین احیـاء کنـیم    ةها و اوامر خداوند باشیم و اسالم را در کر ناپیرو فرم

هـا   اگر مسـلمآن  !چرا باید اسالم و مسلمانان مورد تجاوز شرق و غرب قرار گیرند؟
پـس بیاییـد    !توانست این طور به مسلمانان ضربه بزند حاد داشتند، اسرائیل نمیات

  .  در بیاوریمحد شویم و دشمن را از پاي با هم مت
  

  )دزفول 1345 – 1361(عظیمی  رضاغالم شهید 
در هر جا و مکان دست بیعـت بـا امـام داده و بـا      ،همیشه !امت اسالمی ایران

   1.دیمریکا بزنآدهان منافقین خلق و امپریالیسم ه اتحاد خود مشت محکمی ب
  

  )قم 1346 – 1365(قمی  عقاقی محسن شهید 
بـه  ...  .کریم به اصالح و تهذیب نفس خـویش بپـردازیم   ما باید با الهام از قرآن

بشر تـا   .جهاد با نفس جهاد اکبر است )لی اهللا علیه و آله و سلمص(پیامبر اکرم ةفرمود
توانـد روي   ي به دست نیاورد در دیگر مبارزات مشکل میوزدر مبارزه با نفس پیر

س و مشخص باشد به زیرا مبارزات انسان اگر در راه هدفی مقد !؟ي را ببیندوزپیر
  .هر مبارزه نیاز کاملی دارد ۀاعتماد و دیگر لوازم اولی ،اتحاد ،يارپاید ،فداکاري

  
                                                             

 بزنند: در اصل وصیت -1
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  )کاشمر 1346 – 1365( آباد خلیل  علوي هاشم سید شهید 
توانیـد اتحـاد و    باشـید و تـا مـی    ءرو راه شـهدا  خـواهم کـه دنبالـه     از شما می

نکند یک وقتی خداي نکرده بین شما اخـتالف   .یکپارچگی خودتان را حفظ کنید
ن روز، روز شادي منـافقین خواهـد   آ 3که 2ریزند؛هم ب 1هبیندازند و اتحاد شما را ب

  .بود
  

  )زنجان 1344 – 1365(جانی  علیاحمد شهید  
چه بیشـتر او  هر. ا امام عزیز را تنها نگذاریدبراي رضاي خد !اي ملت حزب اهللا

ل اهللا عجـ (نقالب خونین به انقالب حضرت مهـدي ا اهللا این شاء را یاري کنید تا ان
پشتیبان روحانیت مبارز باشید و نگذارید افـرادي   .متصل گردد )تعالی فرجه الشریف

در این لباس پیامبرگونه نفوذ کرده و بخواهند به اسالم و روحانیـت ضـربه    ناالیق
و در تـالش هسـتند    4انـد  ضربه خورده دشمنان خدا از شما مردم حزب اهللا. بزنند

که از خون هـزاران شـهید بـه دسـت ملـت شـریف حـزب اهللا         ،که به این انقالب
صـفت   مریکـایی آاتحاد داشته باشید و نگذارید افراد منافق و . ضربه بزنند 5،هرسید
روحانیـت   ،تبلیغات نابجا و منافقانـه  هاي انقالب و ادارات نفوذ کنند و با نادر ارگ

  . کنندهاي انقالب را قطع نتیجه ریشهدر مبارز را بکوبند و 
  

                                                             
  بر: در اصل وصیت -1
  بخورند: در اصل وصیت -3
  و: در اصل وصیت -4
 خورده: در اصل وصیت -4

 رسید: در اصل وصیت -5
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  )دهدشت 1342 – 1367( زادهعلیارجاسب شهید  
 اتحـاد و همبسـتگی و بـرادري و   ] و[کـنم بـه یکپـارچگی     شما را دعوت مـی 

اي در بـین شـما تفرقـه     نگذارید کـه عـده   ]و[ راه شهیدان را ادامه دهید ]اینکه[
قاطعانه جلـوي او را   ،بر علیه انقالب کند 2یکس که خواست حرکتو هر 1یندازندب

  .بگیرید
  

  )چناران 1343 – 1360(زاده  علی محمد شهید 
اتحاد خود را حفظ کنید که این اتحاد شـما مشـت محکمـی     !ملت عزیز ایران

  .گویان داخلی است بر دهان شرق و غرب و یاوه
  

  )گلپایگان 1347 – 1365( شاهیعلی مرتضی شهید 
به ریسمان الهـی چنـگ    .تقوي را پیشه کنید و از خدا بترسید !ت حزب اهللام
  .  حاد داشته باشیداتو  3زنید

  
  )همدان 1341-1365(شیري علی علی  محمد شهید 

چون کـوهی   ،باید همه و همه با اتحاد و یکپارچگی...  !ملت مسلمان و انقالبی
طـور کـه امـام     همـان  ؛هـا ایسـتادگی کنیـد    استوار در مقابل مشـکالت و سـختی  

  . بر لشکر کفر پیروز گشت یبا اندك نیروی) لیه السالمع(حسین

                                                             
 نیندازند: در اصل وصیت -1

 حرکت: در اصل وصیت -2
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  )گرگان 1348 – 1365(عرب  علی محمود شهید 
دشـمنان داخلـی را خـرد     1هـاي  حاد و وحدت کلمه را حفظ کرده و توطئـه ات

  2.دیاسالم و امام خمینی حرکت کن نموده و همیشه در خط
  

  )تهران 1347 – 1367(نژاد  علیان محمود شهید 
حاد باشـید  اتامیدوارم که کارهایتان را براي خدا خالص کنید و همیشه داراي 

  . و پیوندتان ناگسستنی باشد
  

  )اصفهان 1344 – 1364(عنایتی  کمال شهید 
دست هم داده و در پی ] به[دنیاي کفر همه و همه دست که ] امروز[! برادران

دسـت اتحادمـان را محکـم کنـیم و تـا      ] مـا هـم  [باشند، بیایید  نابودي اسالم می
خون در مقابل این کفار بایستیم و چشـم دشـمنان را کـور کنـیم و      ةآخرین قطر

 ۀو صـبر را پیشـ   3تر کنیم و به ریسمان الهی چنگ زنـیم  ایمانمان را به خدا قوي
 ةچرا کـه خداونـد وعـد    ؛خود سازیم و در راه خدا از ایثار جان و مال دریغ نورزیم

  . ان دیگر را به ما داده استپاداش در جه
   

                                                             
 .يدعا :تیوص اصل در -1

 .کرده :تیوص اصل در -2
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  )فسا 1346 – 1365(عوضیار  مسعود شهید 
اد و اتحـ خـواهم کـه    ت شـهیدپرور و همیشـه در صـحنه مـی    ام] شما[من از 

برادري خود را حفظ کنید و نگذارید دشمنان اسالم و مسلمین از طریـق نفـاق و   
هالکـت و نـابودي    ۀاد و برادري شما و سپس خود شما را به ورطاتح ،افکنی تفرقه

    1.بیندازند
  

  )فریدن 1348 – 1365(غضنفري  محمد شهید 
 همیشه و همه حال تابع والیـت فقیـه باشـید کـه    ! اي ملت قهرمان! اي مردم

زیرا والیت فقیه یکی از امانات الهی است کـه در پـیش    ؛حکم خدا و پیامبر است
که یکـی از سـنگرهایی   ] چرا[ ؛مساجد را پر کنید .ما به امانت گذاشته شده است
نمـاز جماعـت و نمـاز     .باشـد  دهد همین مساجد می که ما را به پیروزي سوق می

هاي خودتـان   دعا براي رزمندگان و کمک 2؛کنیدتر برپا  چه با شکوهها را هر جمعه
را به آنان فراموش نکنید و با اتحاد و همبستگی خود سـعی کنیـد کـه بهانـه بـه      

  .دجویان ندهی دشمنان و بهانه
  

  )شهربابک 1342 – 1361(غفاري  محمود سید شهید 
] دیگـر [با اتحاد شما امـت و   ،اهللا به امید روزي که بتوانیم انقالبمان را ءشا  ان

هـاي ظلـم و جـور و     یم و حکومـت نـ به تمـام جهـان صـادر ک    3هاي اسالمی ملت

                                                             
 .ندازدیب :تیوص اصل در -1

 شود: در اصل وصیت -2

  اسالمی را: در اصل وصیت -3
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و  1رهانـده جهـانخواران   ۀخواران را نابود کنیم و مستضـعفان را از زیـر سـلط   نجها
  .اسالمی را در جهان پیاده کنیم 2کومتح

  
  )قم 1346 – 1365(علوي   رضایی غالم رضا شهید 

انـد و   دست به دسـت هـم داده   ،که از نسل یزیدان هستند ،االن جباران تاریخ
اند و هر روز داغ فرزندان جـوان را بـر    سوز را بر ما تحمیل کرده این جنگ خانمان

حضـرت امـام    ةبنا به فرمود، اما ما ملت هوشیار .گذارند دل پدر و مادرهایشان می
 ،با اتحادمـان مشـت محکـم   . استقامت کنیم 3انهامت باید از پاي ننشینیم و صبور

  .شرق و غرب بزنیم ةنشاند خرین سیلی را بر دهان این دستآیعنی 
  

  )تهران 1346 – 1362(علی غالم مصطفی شهید 
بـه اسـالم   ... ت و نصیحت من به شما ایـن اسـت کـه    وصی !عزیزم ةاي خانواد

اد خودتان را حفظ نماییـد و همیشـه   اتح. بیاندیشید و یک مسلمان واقعی باشید
  .  قبل از اینکه به فکر خودتان باشید به فکر قرآن و اسالم باشید

  
  )مشهد 1341 – 1361(غالمی  جواد شهید 

چه زودتر بین مسـلمین جهـان همبسـتگی و    هر] که[تنها امید من این است 
هاي زنجیر دست به دسـت هـم داده و بـراي     ید تا همه چون دانهآاتحاد به وجود 

                                                             
  برهنه: در اصل وصیت -1
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تـالش  سراسـر کشـور    1درپیروزي دین مقدس اسالم و برافراشتن پرچم توحیدي 
  .دارند و دین مقدس اسالم را زنده نگه 2کنند
  

  )میبد 1342 – 1361(آبادي  رکن  غالمی حسین محمد شهید 
داشته باشید و سنگر مساجد  3اتحاد و همبستگی... خواهم  مردم می] شما[از 

چـون   ؛همیشه از روحانیت مبارز و متعهـد پشـتیبانی کنیـد   . دارید را محکم نگه
  .روحانیت مکمل یکدیگرند مسجد و نیروي پرتحرك ثابت سنگرِ
  

  )ممسنی 1334 – 1359(غالمی  ضرغام شهید 
 4عزیـز مردم شریف و  ۀشنایان و همآ خویشان و دوستان و اقوام و از برادران و

ـ  ایران می  ،همـین وحـدت   ۀوسـیل ه خواهم که اتحاد و یگانگی را رعایت نموده و ب
  5.دنپیروزي اسالم بر کفر جهانی را تضمین نمای

  
  )جرقویه 1349 – 1365(فاتحی پیکانی  حسین شهید 

است که سعی کنید اتحاد و وحدت و سفارش دیگر من به شما عزیزان این ... 
انسجام خود را حفظ کنید که خداي ناخواسته اجانب به درون شما نفوذ نکنند و 

ن آبـه   ،هاي هزاران شـهید و معلـول اسـت    که حاصل خون، نتوانند به این انقالب
                                                             

 به: در اصل وصیت -1
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شما را به اطاعت و پیروي از امام عزیز و والیت فقیـه   !اي امت اسالم .لطمه بزنند
که پیروزي و سربلندي ما و خالصه همه چیزمان در گـرو اطاعـت    ؛کنم توصیه می

  .از والیت فقیه است
بیدار باشید که استعمارگران منتظرند که یک لحظه  !اي امت اسالم ،در پایان

ماهـا را بـه نـابودي     ۀو دوبـاره همـ   کنند در درون شما نفوذ می ؛شما غافل شوید
  .ز خون شهدا پاسداري و حراست کنیدا .اتحاد را فراموش نکنید. کشانند می

  
  )مشهد 1348 – 1366(فاطمیان  سیدحسین شهید 

تا پاي جانتان باید براي دینتـان مایـه    ؛امروز اسالم نیاز به کمک و یاري دارد
کـه  ] چرا[ ؛با یکدیگر متحد باشید و به هم یاري برسانید ...اهللا   شاء  بگذارید و ان

امیدوارم که کارهایتان مـورد رضـاي خداونـد    هیچ چیز مثل اتحاد خوب نیست و 
  .باشد

  
  )مشهد 1345 – 1361(فانی  عبدالصمد شهید 

ایـن   ،]امـام [ پرور ایران این است کـه قـدر   پیام من براي ملت قهرمان و شهید
تـا   .یدآنعمت الهی و یاور مستضعفان را بدانند و کاري نکنند که قلب امام به درد 

توانند با هم اتحاد داشته باشند و کاري انجام ندهند که اتحاد خـود را از بـین    می
  . ببرند

   



 

  241       »دفترهفتم«دت ــــوح
 

  )بهار 1344 – 1362(هی لال فتح رضا محمد شهید 
ـ  و جبهه 1دراه شهداء را ادامه بدهی! برادران و دوستان من  2دها را خالی نگذاری

 فینـا  واالذین جاهـد  و« :فرماید کریم می و در راه خدا جهاد کنید که خدا در قرآن
هـا را بـه راه خودمـان     که در راه ما جهاد کنند مـا آن  کسانی« ؛3»لنهدینهم سبلنا

  .کنیم يپس بیایید با اتحادمان این پشتیبان اسالم را یار .»کنیم هدایت می
  

  )دزفول 1348 – 1366(آبادي  خلیل  تحیف محمد شهید 
آمـد کنیـد و اگـر خـداي      هـاي همـدیگر رفـت و    توانید به خانه تا آنجا که می

اي در دل دارید آن را بیرون کنید و متحد شـوید بـراي مبـارزه بـا      نخواسته کینه
  .قومی را که اتحاد را حفظ نمایند 4کند میاهللا خداوند یاري  شاء  که ان ؛مشکالت

  
  )تهران 1344 – 1367(هی الل فرج ناصر شهید 

ت و کشـور اسـالمی   کفر علیه مل ۀاکنون که جامع! برادران و خواهران مسلمان
بـر ماسـت کـه بـا اتحـاد و       ،اسـالم را از بـن برکننـد    ۀاند تا ریش ایران بسیج شده

همچون سدي در مقابل سیل خروشـان کفـر جهـانی     ،مقاومت و همکاري خویش
  .ایستادگی نماییم
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  )جهرم 1342 – 1361(فرجام  خلیل شهید 
گوش کن پیـام ایـن مـرد     !و اي دوست !و اي مادر !و اي برادر !و تو اي خواهر

ور اسـارت  آو حفظ کن اتحاد خود را و تحمل کـن مشـکالت را و یـاد     ]را[ بزرگ
  .)لیه السالمع(که این است راه حسین ؛را )الم اهللا علیهاس(زینب
  

  )مراغه 1344 – 1362( بهنق فرجی آذر یوسف شهید 
ـ  .کـنم  ت بزرگوار ایران را به اتحاد دعوت میمن مل اتحـاد داشـته    !عزیـز ت مل

کس نتواند به انقالب  اي به اسالم و انقالب وارد نشود و هیچ باشید تا هیچ خدشه
  .  ما صدمه رساند

  
  )نائین 1341 – 1361(فرزانی  حسین شهید 

خـون در   ةخـرین قطـر  آطور که ما در سنگر جبهه تا همان !گاهآملت مبارز و 
ن و امـام عزیزمـان دفـاع    آبرابر مزدوران خارجی ایستادگی نموده و از اسالم و قـر 

عمرتان در برابـر منـافقین داخلـی     ۀخرین لحظآانتظار داریم شما هم تا  ،نمودیم
اي از فرمـان امـام    را خنثـی نماییـد و لحظـه    ها آن ئۀموضع بگیرید و نقشه و توط

ـ       ،گران اسالم بسیار 2یند 1.نکنیدسرپیچی  ه یعنـی برابـر خـون هـزاران شـهید ب
امـام امـت را بـا اتحـاد و      ،گرانبهـاي الهـی   ]و[ ن و نعمـت واال آمده و قـر آدست 

  .هماهنگی و تعهد و ایمان خود حفظ نمایید
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  )اصفهان 1342 – 1361(مهر  فروزان عباس شهید 
اش از  شـعله  ،و ایثار 1تر کنید و نگذارید که این یگانگی اتحاد خود را مستحکم

باعث خوشحالی دشمنان کـوردل   2واش دور گردد  ن فروزانی و التهاب همیشگیآ
ـ  ،اسالم خـوار و   سـرکردگی شـیطان بـزرگ و روس تجـاوزگر و نـوکران جیـره      ه ب

اینان همگی کمر به ضربه زدن  .این منافقین از خدا نترس شود ، یزالوصفت داخل
فرینـان  آتا شما جان بر کفان و غرور !ولی زهی خیال باطل ؛اند به این انقالب بسته

توانند حتی خراشـی کوچـک بـر     بوم هستید نمی ]مرز و[ اهللا در این و امت حزب
  .قد و قامت این انقالب وارد سازید

  
  )همدان 1347 – 1366(فرهادي  رضا محمد شهید 
زیـرا کـه    ؛تشکل و اتحاد را فرامـوش مکنیـد   ... قدر امام عزیز را بدانید !مردم

کمی دقت کنید و ببینید کـه   !مردم. میراند بر سر حق قلب را می بین شما تفرقه
 !بـرادران انقالبـی  ...  !چطور دشمنان اسالم بر باطلشان حلقه زده و متحد هسـتند 

در  زیرا کـه  وامام عزیز سنگر اسالم هستند  ۀکه به گفت ]چرا[؛ مساجد را پر کنید
  . نماز جماعت روح اتحاد و اخوت حکمفرماست

  
  )یاسوج 1345 – 1365(فریدونی  سیاوش شهید 

ن قـوم  آدهم مگر خـود   سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«فرماید  خداوند می
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 را بـراي ظهـور   2زمینـه مـا هسـتیم کـه بایـد      1.»سرنوشت خویش را تغییر دهـد 
مـاده نمـاییم و اتحـاد و    آ )الشـریف ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (الحسـن ابنحضرت حجت

کـه  ؛ مسـاجد را در هـیچ ایـامی خـالی نگذاریـد      .همبستگی بایـد داشـته باشـیم   
  .ترسند هاي جهانی از مساجد می ابرقدرت

هـم   4اتحـاد و بـرادري بـا    3بیایید با !و داییان !و عمویان !و مادران !اي برادران
نمـاییم و اختالفـات را کنـار    عهـد ببنـدیم و برادرانـه بـا هـم زنـدگی       ] و[پیمان 
رفتارهـا همـه    هـا و  هـا وگـوش   چشـم  .ایـم  مـده آمثل اینکه تازه به دنیا   ؛بگذاریم

اگر همه  .طور قانونی و صادقانه حل و فصل نماییمه رادرانه باشد و اختالفات را بب
اگر  .خوبی داریم ةیندآن باشید ئپورها باشیم مطم علی ها و جوادها و حاصل ندمان
بدانیـد   ].خوریـد  شکست مـی [، گوش به همدیگر نگیرید شما استاد باشید و ۀهم

ـ  باشـیم و  مان از یک فامیل و از یک خانواده می همه  ]و[ طایفـه  ،گـروه  ،دسـته ه ب
  .بیایید اتحاد و برادري را رعایت نماییم؛ ایم قبیله تقسیم شده

  
  )رودسر 1343 – 1367( لیما فالحی قدرت شهید 

. طالب سربلندي اسالم و مسلمین هستید باید بر کفـر بتازیـد  اگر ! مردم] اي[
) ص(ها را یکی کنید کـه در دیـن محمـدي    دست اتحاد به هم دهید و دل ]پس[
  .ه اصل است اتحاد و وحدت استکچه  نآ
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  )قم 1344 – 1364(فلکی  ابراهیم محمد شهید 
 ۀخـواهم کـه همیشـه بـه یـاد خـدا باشـید و همـ         از شما مـی ! اي امت اسالم

. کارهایتان براي خدا باشد و از خدا غافل نباشید و همیشه در راه او قدم برداریـد 
به دشمنان اسالم فرصت ندهید که بین شما تفرقـه بیاندازنـد و   ! اي امت اسالمی

شما اتحاد داشـته باشـید تـا بتوانیـد دشـمنان       ۀباید هم .بین شما جدایی بیافتد
] مبادا دشـمنان [ ؛روحانیت متعهد باشیدهمیشه پشتیبان  .اسالم را از بین ببرید

آن روز روز بدبختی  ،که اگر جدایی بیافتد 1؛یاندازندببین شما و روحانیت جدایی 
ملـت غیـور و مسـلمان    ] شما[از . ها است ما مسلمانان است و روز جشن ابرقدرت

  .ها شرکت فعاالنه داشته باشید ها و نماز جماعت خواهیم که در جبهه می
  

  )گرمسار 1339 – 1364(فیروز جنگ  مسلم شهید 
امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را  ]زندگی[ در

بیشـتر بـه   . صـداقت و اخـالص خـود را همچنـان حفـظ کنیـد       .تسلیم او سازید
اتحاد و همبسـتگی   .ن کریم پی ببرید و از علماي اسالم پیروي کنیدآقر] ظرایف[

  .  را حفظ کنید
  

  )فراشبند 1347 – 1362(قاسمی  حسین شهید 
اخاللـی   اینکه دارید و اجازه به منافقان ندهید تا یاد تمام شهیدان را زنده نگه

مریکا اجازه ندهید که به نـاموس و شـرف و   آبه مزدوران  .بکنند] ایجاد[در کشور 
جـدا  گاه از یکدیگر  همیشه اتحاد خود را حفظ کنید و هیچ .دین ما تجاوز بکنند
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  . اي نتواند شما را شکست بدهد نشوید تا هیچ ضربه
  

  )آباد نجف 1345 – 1362(علی  قرب علی محمد شهید 
 اتحاد و برادري را بین خود و شیعیان دیگر حفـظ کنیـد تـا   ! اي مردم قهرمان

  . حکومت کند] بر شما[نتواند در میان شما تفرقه بیندازد و  کسی
  

  )تهران 1339 – 1365(قربانی  حسین محمد شهید 
در ایـن موقعیـت    مخصوصاً ؛فرصت را مغتنم شمرده و به یاري اسالم بشتابید

بایـد   1هـا  هـی لال  شـما حـزب  . ها احتیـاج دارد  لهیلا  که اسالم به یاري شما حزب
 )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (امام زمان ،اهللا  ساز انقالب جهانی حضرت بقیه زمینه

خـود را   ۀهمیشه وحدت کلم .و منافقین را از بین ببریدتوانید کفار  باشید و تا می
در غیبـت  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (چون در این زمان امام زمـان  .حفظ کنید

اطاعـت کنیـد و    ،باشـد  کـه همـان امـام خمینـی مـی      ،هستند باید از ولی فقیـه 
 فرامینش را به گوش دل بشنوید و در اجراي فرامینش بکوشید و از خدا بخواهید

ایـن را   .اش را از سر ما کـم نکنـد   سایه)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(تا انقالب مهدي
بدانید که خدا به ما وعده داده که اگر دینش را یاري کنیم، مـا را کمـک و یـاري    

اتحاد را از دست ندهید و فریـب ایـن از خـدا     ]که[ کنم باز هم تاکید می. کند می
هـا و   پیمـایی  نمازهـاي جمعـه و جماعـت و راه    خبران را نخورید و در دعاهـا و  بی

هـا زده   ابرقدرت ةافتاد کار باشد که مشتی دیگر بر پیکر از ؛انتخابات شرکت کنید
  .باشید
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  )تهران 1343 – 1362(داغی  قره رحیم شهید 
م به این سـعادت  یتوانست زیرا اگر او نبود ما نمی ؛همیشه پیرو امام عزیز باشید

زیـرا ایـن نهضـت خـونین از مسـجدها       ؛دارید را پر نگهها  همیشه مسجد .برسیم
 ]رشـد [ ها حاضر بـوده و بـه منافقـان فرصـت     همیشه در صحنه .شروع شده است

  . تر کنید ندهید و اتحاد خود را حفظ کرده و محکم
  

  )سمیرم 1348 – 1365(قریشی  )سیدکوچک( علی سید شهید 
تنها وصیتی که به شما دارم این است که امام  !پرور اي مردم مسلمان و شهید

هـم متحـد باشـید و     همیشه بـا  ؛را فراموش نکنید و اتحاد کلمه از بین شما نرود
  .میان شما تفرقه نیفتد

  
  )بیرجند 1347 – 1364(چلونک   پور قلی علی محمد شهید 

نباید ساکت بنشینیم تا دشمنان دسـت بـه دسـت هـم دهنـد و بـر اسـالم و        
 ]ریسـمان [ بـه  ]و[ باید دست اتحاد به هم داده قرآن 1به حکمما . بتازندمسلمین 

چنگ زده و از او کمک خواهیم و در صف واحد در برابر  ،اهللا ،یگانه معبود خویش
ها و رفع فتنه از عالم و اسـتقرار   کن کردن آن کفر و نفاق ایستاده و تا ریشه ۀجبه

و اعتصـموا بحبـل اهللا   « ؛از خود ایثار نشـان داده و از پـاي ننشـینیم    ،حکومت اهللا
  .2»و ال تفرقوا جمیعاً
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  )شهر قائم 1339 – 1361(نژاد  قلی بهرام شهید 
علیـه  برتنهـا سـالح برنـده     .پشتیبان والیت فقیه باشید و براي او دعـا کنیـد  

از  ]بایـد [ ایـن اسـت کـه    ].اسـت [ ستمکاران ایمان به اهللا و اتحاد شما مسـلمین 
خـون از اسـالم    رةتفرقه بپرهیزید و به ریسمان الهی چنگ بزنید و تا آخرین قطـ 

  .حفاظت و پاسداري کنید
  

  )داراب 1346 – 1365(کارگشا  حسن شهید 
چون که دشمن در انتظـار   1؛دیحتی براي یک لحظه از این انقالب غفلت نکن

شـما ملـت    .خود را به ایـن انقـالب وارد کنـد    ۀضرب 2تاترین فرصت است  کوچک
هـاي   توطئـه  ]و[ و اتحاد داشته باشید] باشید[ ایران اسالمی مانند قبل باید بیدار

  .دشمن را خنثی نمایید
  

  )آباد خرم 1334 – 1361(ی کاوه فن علی ملک شهید 
حاد بیشـتر در  اتبراي  دعا کنید و] ها رزمنده[در پشت جبهه براي موفقیت ما 

  .  ها شرکت کنید راهپیمایی
  

  )داراب 1344 – 1365(کاویان  حسنمحمدشهید  
دشمنان اسالم و انقـالب از   1دیو نگذار 3دیدست اتحاد و برادري را به هم بده
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امـروز انقـالب اسـالمی مـا بـه وحـدت و       . و سود برنـد  2ماهی بگیرندآلود  آب گل
توانـد در پیشـبرد انقـالب     هماهنگی و اتحاد احتیاج دارد و بهترین عاملی که می

پـس  . وحدت و پیوستن به ریسمان محکم الهی اسـت  ،و کارساز باشد 3]سودمند[
 و واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   « :فرمایـد  کـه مـی   ]را[ این آیه از قرآن و کالم خدا

از یاد نبرید و به صورت یک امت واحد درآمده و با اتحاد خود قـدرت    4،»التفرقوا
   5.دنان بگیریو توان را از دشم

  
  )گرگان 1343 – 1361(کاظمی  اهللا جتح سید شهید 

 ،)لیـه السـالم  ع(وصیت من چیزي بهتر از وصیت موال علی ... !برادران و خواهران
به همـین   .تواند باشد نمی ،نموده است )لیه السالمع(که به امام حسن و امام حسین

بـراي شـما امـت    ) لیـه السـالم  ع(علی مغه از قول اماالالب خاطر این وصیت را از نهج
] را کـه [فرزنـدان و کسـانم را و هـر کـه      ۀمن شما و هم :کنم می پرور بازگو شهید

کنم به تقوي و نظـم و تربیـت امرتـان و سـازش      سفارش می ،رسد ام به او می نامه
زیـرا کـه    ؛با هم به مهربانی رفتار کنیـد  ،توزي کشیده دست از کینه؛ بین خودتان

سـازش را   :فرمـود  شنیدم که می) لی اهللا علیه و اله و سلمص(من از جدتان رسول خدا
زیرا  ت؛بهتر اس  را پیوند دادن از هر نماز و روزه 6هبین مردم برقرار کردن و پراکند
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این قسمت از وصیت امام  1در .است میسرنماز و روزه در پرتو اتحاد  اجتماع براي
مـان رعایـت    را در زنـدگی  نآمهم اشاره شده است که باید ما اولمان به سه مورد 

چیـزي کـه رهبـر     ؛سومین مطلب اتحاد اسـت  . ...نظم 3دوم ... .تقوي 2اول :کنیم
پـس عمـل نمـودن بـه ایـن سـه        .را رمز پیروزي انقالبمان دانست نآانقالب هم 

  .کنم را به شما توصیه می) لیه السالمع(مطلب از کالم امام علی
  

  )فسا 1337 – 1362( بومه  کاظمی عباس شهید 
شایعات را گوش نکنید و بدانید که هر اتفاقی که  !اي خواهران و برادران عزیز

هم اکنـون   .شود در کشور ما بیفتد باعث اتحاد بیشتر در بین امت مسلمان ما می
خـود را قـوي    ۀبایـد روحیـ   ،یعنی ایران و عراق است ،که جنگ بین اسالم و کفر

 ،این جنگ ادامه دارد و هرگز اسالم سازش نخواهد کـرد و شـیطان بـزرگ    ؛کنیم
 ،مریکاي جنایتکار که از تحریم اقتصادي و دخالت نظامی شکست خـورده اسـت  آ

البته  .خواهد در داخل کشور شایعات را دامن زند زده و می] دست[دیگر  ۀبه حیل
شایعات را دامـن زده و ملـت مـا بـا      ،حال به انواع مختلفه از پیروزي انقالب تا ب

ها را در نطفه خفـه   هئاین توط ،خمینی کبیر ،رهنمودهاي پی در پی ابراهیم زمان
  .کرده است
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  )اصفهان 1339 – 1362(نسب  کاظمی خلیل شهید 
چرا کـه هـم    ؛اتحاد و وحدت خود را هرچه بیشتر محکم نمایید !امت مسلمان

ـ  .و هم طعم تفرقـه و جـدایی را  ) انقالب( 1دیطعم اتحاد و همبستگی را چشید ه ب
  . بیشتر به معنویات بپردازید ]و[ امام امت وحدت کلمه را حفظ کنید ةفرمود
  

  )رباط کریم 1341 – 1365(کافی گنگ اصغر شهید  
شما را به اتحـاد و همبسـتگی و    .همیشه یار مظلومان و بدخواه ظالمان باشید

  . دارم پراکندگی بر حذر میکنم و از نفاق و  اتصال سفارش می
  

  )آباد نجف 1345 – 1365(بادي آ نجف  کافیان عبداهللا سید شهید 
 ]تفرقـه [ کـه  ]چـرا [؛ اتحاد خود را حفظ کنید و از تفرقه و جدایی بپرهیزیـد 

در مقابل دشمنان اسالم و منافقین و ضـدانقالبیون   .باشد شکست و ذلت می ۀمای
  .داخلی سست نشوید و در این راه صبر و استقامت داشته باشید

  
  )آباد نجف 1343 – 1362(کبیري ابراهیم شهید  

کـه اسـالم دیـن     ]چـرا [؛ همیشه اتحاد و یگانگی را در بین خود حفظ کنیـد 
  .وحدت و یگانگی است

  
  )ابهر 1335 – 1361(کتابی  اهللا فرض شهید 

خاطر مال و ه ها این است که زیر بار ظلم نروند و ب وصیت من به تمام خانواده
                                                             

 چشیدند: در اصل وصیت -1
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خـانوادگی   اختالف ]و[ اتحاد داشته باشند ؛ثروت این دنیا تابع ظلم و ستم نشوند
  . را کنار بگذارند

  
  )نوشهر 1344 – 1362(کثیري  اردشیر شهید 

 ]و[د از رهبري او اطاعت کننـ  خواهیم پشت سر رهبر باشند و از این ملت می
ن و سـادات  ئاین خفاشان کوردل را به گورستانی کـه محمدرضـاي خـا    ،منافقین

عجـل اهللا  (من به عنوان یک سرباز کوچـک امـام زمـان    .بفرستند ،شام رفتندآ خون
خواهم که دست اتحاد به هم دهند و اسـالم را   ملت می ۀاز هم) تعالی فرجه الشـریف 

نین بداننـد کـه در   ئن را رواج دهنـد تـا خـا   آمعرفی کنند و  به دنیا و ملل بزرگ
   .شود مبارزه کرد مقابل اسالم نمی

  
  )داراب 1343 – 1361(کرمی  رضا محمد شهید 

کـه همـان راه انبیـاء و    ، ]را[خواهم که راه تمامی شهیدان  از برادران عزیز می
مریکاي جنایتکـار  آادامه دهند و با اتحاد خود مشت محکمی بر دهان  ،قرآن است
  . وارد کنند

  
  )فسا 1349 – 1364( خرنجانی  کرمی عباداهللا شهید 

مـوال و   ،روح و جان امـت  ،کنم به فرمانبرداري از امام عزیز شما را سفارش می
شـما   ؛فقیه در عصر حاضر  صاحب والیت ،خمینی کبیر ،قاي مسلمین و روح خداآ

از هـر گونـه اخـتالف و دو     !یکپـارچگی کنم به اتحـاد و یگـانگی و    را سفارش می
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  .شود کنید که باعث تضعیف اسالم می 1پرهیزدستگی 
  

  )آباد نجف 1343 – 1360(کریمی رضا احمد شهید 
انقـالب را   امام را تنها نگذارید و با اتحاد و اتفاق خود ضد این !اي مردم ایران

ها ثابـت   چون این .ندهید ها آنگونه فعالیت به  سرکوب کنید و مجال هیچ شدیداً
اهللا  شـاء   امور یاري کنید تـا ان  ۀدولت را در هم .مخالفند با اسالم کردند که علناً

  .ل شودئما به پیشرفت و ترقی زیاد نا ۀجامع
  

  )اراك 1350 – 1365(کریمی  ایوب شهید 
 گـاه باشـید و هـیچ   آ :کالمی دارم با برادران دانشجوي دانشسراي تربیت معلم

گـاه و حسـاس   آ. هـاي واقعـی خـالی بمانـد    2]سنگر[گاه به خود اجازه ندهید که 
  .باشید و همیشه با اتحاد به پیش بروید و رموز اتحاد را دریابید

  
  )اصفهان 1345 – 1364(کیجی  کریمی حسن محمد شهید 

اتحـاد و وحـدت در    .شـود  ]حاصـل [ مسلمان واقعی باشید تا اجتماع اسالمی
کارهایتان قرار دهید و حـافظ روحانیـت    ۀکلمه و اطاعت از والیت فقیه را سرلوح

از هـر گونـه    .اي به این انقالب و اسالم وارد نشـود  مبارز و مسئول باشید تا صدمه
تفرقه خودداري کنید و قرآن بخوانید و نمازهاي یومیه را اول وقت و بـه جماعـت   

که  ]چرا[؛ ها شرکت کنید راهپیمایی در] و[با وحدت در نمازهاي جمعه  ؛بخوانید

                                                             
  پیروي: در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  .ایم به قول امام ما با این دعاها زنده
  

  )فسا 1348 – 1365(نسب  کریمی رضا محمد شهید 
 ،براي اینکه سد راهی براي مـا در رسـیدن بـه هـدفمان ایجـاد کنـد       1دشمن

بایـد در خنثـی    ؛کنـد  مـی ریزي  هایی در خارج و داخل کشور طرح همیشه توطئه
دولـت   .ها کوشا باشید تا به اسالم و انقالب اسالمی ضربه نخورد کردن این توطئه

کـه ایـن دولـت     ]چـرا [؛ هـا یـار باشـید    ریزي و اجراي قوانین و برنامه را در برنامه
  . ترسد متحد باشید که دشمن از اتحاد شما می .شماست ٢ارزگخدمت
  

  )رزن 1331 – 1361(کشاورز  نبی اهللا شهید 
 ۀبـه وحـدت و اتحـاد و توحیـد کلمـه در پنـاه کلمـ        مینک توصیه می 3راشما 

  4»قواو ال تفر اعتصموا بحبل اهللا جمیعاًو« ؛ال اله اال اهللا يتوحید
  

 )اسدآباد 1342 – 1364(کوروند  مرادقلی شهید 
باشـید و یـک لحظـه از خـدا      5د،یه و خالص هستهمچنان که منز ... !برادران
ـ  ؛مجتمع باشید...  دیغافل نشو ظالمـان و سـتمکاران از    6اید واحد باشید که همان

                                                             
  دشمنان: در اصل وصیت -1
  خدمتگذار: در اصل وصیت -2
  به شما: در اصل وصیت - 3
  103 آیه سوره آل عمران؛ - 4
  هستند: در اصل وصیت - 5
  همان: در اصل وصیت -6
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  .خورند حاد شما ضربه میات
  

  )گلپایگان 1337 – 1364(گرجی  حسین شهید 
هـم کـه    هر قـدر  ،جهاد با مال و جان و زبان و قلم و قدم و هر عمل مشروعی

شود و اجـر و مـزدي    چون براي خداست، جهاد در راه او خوانده می ،کوچک باشد
] خـارج [زبان و قلـم و درك مـا   ] عهدة[فرمایند از  عنایت می ها آنکه خداوند به 

  .است
این کاروانیان با سعادت قـرارداده و بـا    ةپس بیاییم و بیایید خودمان را از زمر

سـوي  ه لغزشی براي خدا و ب یکپارچگی و اتحاد خداپسندانه و بدون هیچ لرزش و
و بـا   هخدا و در راه خدا خود را در صف واحـد مجاهـدان فـی سـبیل اهللا قـرارداد     

ــ  ــه و پیامبرگون ــري خردمندان ــ ۀرهب ــرت   حض ــت حض ــی و امام ــام خمین رت ام
ـ  ،الهـی  ۀن و احکام عالیـ آو الهام گرفتن از قر) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي ه ب

  .اهللا شاء  ان ،بزرگ بشتابیمخداي  هاي نور سوي دروازه
  

  )قزوین 1337 – 1361(گروسی  ابراهیم شهید 
اگر یکی از فرزندان امام در میان شما نبـود، نـه تنهـا جـایش را در      !مادرجان

چـه  گذارید، بلکـه صـف نمـاز جمعـه را هر    صف نماز جمعه و دعاي کمیل خالی ن
رهبري، مشت محکمی بر تر کنید و سعی کنید که با اتحاد و اطاعت از امر  فشرده

  .دهان یاوه گویان و خونخواران بکوبید
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  )تهران 1332 – 1360(خو  گزل حسین شهید 
زیرا امید انقـالب   ؛همیشه اتحاد خود را حفظ نمایید !خواهران و برادران دینی

  .به شماهاست و سعی کنید فرد الیق و متعهدي براي جهان اسالم باشید
  

  )گرگان 1345 – 1365(بی  بی گل خلیل شهید 
بـراي دشـمن متجـاوز     دلتـان را  !مبادا اتحاد و یگانگی خود را از دست بدهید

خـواهران   اي بـرادران و  و !اي مـادران  .سنگ کنید که به امید خدا پیروزیـد ] از[
ایـن را   .اسالم باشید و از انقالب با تمام قدرت دفـاع کنیـد   به دلسوز! اللهی  حزب

شما گوش به فرامین امام باشـید و از اخـتالف و    ؛بیدارنددشمنان ما ] که[بدانید 
تنها راه شکست اسالم از هـم گسسـته شـدن وحـدت شـما       .تفرقه دوري گزینید

 ،هاي انقالب پشتیبان دولت اسالمی خود باشید و در فراز و نشیب ؛مسلمین است
  .با جان و مال از دولت حفاظت نمایید

  
  )تهران 1340 – 1364(گلستانی  محسن شهید 

اتحادتان را حفظ کنید و از صف خداپرستان حقیقی متفرق نشوید و منافقین 
نـان  آشـیطانی  ] و[هـاي شـوم    انداز را از خودتان دور کنید تا اسیر وسوسـه  تفرقه
 .نشوید

  
  )آران و بیدگل 1341 – 1362(گلشن  رضا شهید 

تـر و   مستحکم خواهم همچنان صفوف خود را از شما می! پرور اي مردم قهرمان
تـر بـه هـم     این زنجیر اتحاد را همچنـان محکـم   ]هاي حلقه[ و ]کنید[ تر با شکوه
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هـرکس کـه    ؛بفشارید و نگذارید دشمنان ما در صفوف متحد شـما رخنـه کننـد   
اکبـر    به صفوف شما رخنه کند با مشتی محکم و آهنین و با فریاد اهللا 1خواهد می

  .وبیدکبر سر او ب
  

  )کرج 1342 – 1365( محمديگل اسماعیل شهید  
ــد   ــتیبانی کنی ــالب پش ــر انق ــه. از رهب ــید  ادام ــهدا باش ــدگان راه ش  در .دهن

کـه ایـن    ]چـرا [؛ شود شـرکت کنیـد   که از طرف دولت گفته می 2هایی راهپیمایی
اتحـاد خـود را بـا    . سـازد  ها و وحدت کلمه است کـه شـیاطین را نـابود مـی     جمع

میلیـونی باشـید و    36شـما اطالعـات    ۀهمـ  ،امام ةبه فرمود. روحانیت جدا نکنید
  . نطفه خفه کنید ها را در هئتوط

  
  )اصفهان 1301 – 1362(بادي آ حبیب  لطفی علی عباس شهید 

 ]و محبـت [ نمایم بـه اتحـاد و دوسـتی و بـرادري و تفـاهم      وصیت میشما را 
  .نسبت به یکدیگر

  
  )شهر خمینی 1339 – 1364(فروشانی  لطفی صادق محمد شهید 

باشـید و   3اوبه ریسمان الهی چنگ بزنید و پیرو خط امام و مکتـب  ! اي مردم
دسـتورهاي  ] از[هاي امام سرمشق و الگو و روش زندگی را یاد بگیرید و  از دستور

                                                             
 خواهد که می: در اصل وصیت -1

 راهپیمایی: در اصل وصیت -2

 آن: در اصل وصیت -3
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پیروي کنید و نگذارید امـام تنهـا بمانـد و     ،که همان دستورهاي خدا هست ،امام
 ؛مـا را تضـعیف کننـد    حانیـت هاي ضدانقالب را خنثی کنید و نگذاریـد رو  توطئه

یکـی  ] به[دست ها  ابر قدرت ۀو در این زمان که هم 1داتحاد خودتان را حفظ کنی
مان با هم یکـی باشـیم و از    ما باید همه ،اند تا این انقالب ما را سرکوب کنند شده

  .ها شرکت کنیم تفرقه دوري کنیم و مشکالت زندگی را کنار بزنیم و در جبهه
  

  )تبریز 1341 – 1362(قره داغلو لطفی  مقصود شهید 
بـه سـخنان امـام    . مساجد را پر کنید. همیشه مردم را به وحدت دعوت کنید

 ها، دعاي کمیل، ع جنازهیدر تشی. به آن سخنان عمل کنید خمینی گوش کنید و
رهبــري و ایمـان شــما   ،حـاد اتدشــمن از . ل، نمــاز جمعـه شــرکت فرماییـد  توسـ 
  .  ترسد می

  
  )اصفهان 1340 – 1360(لطیفی  احمدرضا شهید 

ملت مسلمان ایران باید به این نکته واقف گردد که تا اتحاد و وحـدت داشـته   
پـذیر نخواهـد    آسیب ،پیروي نماید ،که همان خط اسالم است ،باشد و از خط امام

سـقوط و بـه زیـر سـلطه رفتـنش       ،گرایی بپردازد بود و اگر متفرق شود و به گروه
حتمی است؛ پـس بیاییـد بـا اتحـاد و وحـدت خـود همچنـان بـه مبـارزه علیـه           

کـریم   کـه خداونـد در قـرآن    چنـان  ؛ها بپردازیم و از تفرقـه بپرهیـزیم   امپریالیست
   2.»وال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :فرماید می

                                                             
 کنیم: در اصل وصیت -1

  103آیه  آل عمران؛ سوره -2
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  )نیشابور 1345 – 1365(لگزي  امیر شهید 
خواهم کـه نگذاریـد خـون شـهدایمان      از شما می !خواهران و برادران مسلمان

مـو بـه مـو     ،مال گردد و از امام عزیزمان اطاعت کنید و امرش را در هر زمینه پاي
وجـودش   ةذر  کـه ذره  ،امـام عزیزمـان  ] از[عمرتـان   ۀاجرا کنید و تا آخرین لحظ

پیـروي و حمایـت کنیـد و وحـدت خودتـان را       ،تپد براي اسالم و مستضعفین می
اتحادتـان   .و با وحدت خود منافقین و ضدانقالبیون را نـابود بسـازید   1دیحفظ کن

به منـافقین   .مشت محکمی بر دهان استعمارگران و منافقین و ضدانقالبیون باشد
       اهللا کنار روند وگرنه در امواج خروشان امت مسـلمان و    بگویید که از سر راه حزب

  .اللهی به هالکت خواهند رسید  حزب
  

  )دزفول 1345 – 1361(مانوري  رضاغالم شهید 
امام امت باشید که همانـا   ]راه[ پیرو !ملت شریف و از خود گذشته در راه حق

امیال شـیطانی شـما را از ایـن راه     ،خداي نکرده] مبادا[؛ باشد راه انبیاء و خدا می
با اتحادي ناگسستنی اسالم را  ،فوج همیشه فوج  2.سازندخارج  ،ولی حق ،سخت

  4.هستیدول ئدرگاه خداوند مس 3درتقویت کنید که اگر نکنید 
  

  )کاشان 1346 – 1364(آبادي  نوش محرومی محمد شهید 
حقیر عاجزانه از شما خواهانم که اتحـاد خـود    ةاین بند ! ...برادران و خواهران

                                                             
 کنند: در اصل وصیت -1

 نسازد: در اصل وصیت -2

 به: در اصل وصیت -3

 شوید نموده می: در اصل وصیت -4
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باشـد و   شکست و ذلـت مـی   ]بپرهیزید که مايز تفرقه و جدایی را حفظ کنید و ا
در مقابل دشمنان اسالم و منافقین و ضدانقالبیون داخلی سست نشـوید و در راه  

  .چرا که خدا با صابرین است ؛خدا صبر و استقامت داشته باشید
  

  )فردوس 1347 – 1366(زاده  محمد حسین شهید 
اسالمی و حـامی مسـلمانان و   خواهم که یاور اسالم و انقالب  یماز ملت ایران 

 ؛با توکل بر خداوند متعـال بـر دشـمنان اسـالم بتازیـد      .مستضعفان جهان باشند
امام را یار و یاور باشید و اتحاد خـود را حفـظ   . کند خداوند شما را یاري می حتماً
هـا بـه    ها تبري جوییـد و بـا آن   ها و منافقین را بشناسید و از آن ضدانقالبی. کنید

  .خیزیدمبارزه بر
  

  )گرگان 1350-1365(علینی علی محمد حسین شهید 
که روحانیت همانند پیـامبران  ] چرا[ ؛روحانیت را گرامی بدارید! اي امت بیدار

در خـط والیـت    از روحانیـت اصـیلِ   ]پس[؛ باشند الهی هدایتگر امت اسالمی می
را کنـار   1تفرقهاتحاد و همبستگی داشته باشید و ! اي امت بیدار. فقیه جدا نشوید

بر [دشمنان اسالم  ،اگر متحد نباشید؛ که بگذارید و جملگی براي اسالم کار کنید
  . شود خطر براي انقالب می] ایجاد[یورش برده و باعث ] شما

  
  )گرمی 1349 – 1362(محمدي  احمد شهید 

شما را سایر کشـورهاي   ۀتا کی و تا چه وقت اسلح !به پا خیزید! اي مسلمانان
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 ]و[ بـه هـم پیوسـتگی در جامعـه بیافرینیـد      !اتحاد کنید !؟ستمگر درست بکنند
  . نگذارید در جامعه فسادي ایجاد شود

  
  )اصفهان 1347 – 1365(محمدي  اسداهللا شهید 

اتحادتان را محکم نگـه   .ملت ما باید بداند که یکپارچگی خودش را حفظ کند
از والیـت فقیـه و خـط     ؛از اختالفات بپرهیزید و مواظـب اعمالتـان باشـید    !دارید

نمازهاي جمعه را حفـظ کنیـد و   . رهبري به دقت و با تمام باریکی آن دفاع کنید
دعاهاي کمیل را پر کنید و یاد شهیدان را زنده بدارید و فریاد شهیدان ] مجالس[

  .افکن باشد همیشه در میانتان طنین
  

  )المرد 1345 – 1364(پور  مديمحاحمد شهید  
 ؛در پشت جبهه با هـم بیشـتر کنیـد   ] را[اتحادتان  !برادران و خواهران گرامی

ن و آچون که شما اهللا و پیامبر و قـر . مذهبی 1]اعتقادات[بخصوص اتحاد از لحاظ 
 ،داشـته باشـید   3]اخـتالف [علتی وجود ندارد که شما  2]پس[ ؛امامتان یکی است

   .ن هشیار باشیدآخواهم که در برابر  که از شما می ؛دشمنان انقالب ئۀمگر توط
  

  )تهران 1344 – 1365(نیا  محمود جعفر شهید 
همیشـه پشـتیبان و    .استقامت بایسـتید  و پر همچنان استوار 4!ماناي همسنگر
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اختالفـات جزئـی   . در خط امام باشید دعاگوي امام امت و والیت فقیه و روحانیت
 .را کنار گذارده و با اتحاد در فکر و عمل همچون پتکی باشید بـر فـرق دشـمنان   

ها و مراسم مربوط به انقـالب اسـالمی و مراسـم شـهداء بـا       همیشه در راهپیمایی
شـهداي گمنـام   ت أهاي چهارشنبه هی همچنان شب ؛نهایت کوشش شرکت کنید

  . ا کنید تا دل دوستان شاد و چشم دشمنان کور شودپرا با شکوه و عزت بر
  

  )تهران 1339 – 1360(محمودي  اهللا آیت شهید 
حـق علیـه    ۀاز شما برادران و خواهران تقاضا دارم که پشت این انقالب و جبه

بـا هـم اتحـاد خـود را      ؛د واقعی امام عزیزمان باشـید باطل را خالی نگذارید و مقلّ
هـا بـا مشـت     بـه آن  .حفظ کنید و نگذارید ایـن منـافقین توطئـه بـه راه اندازنـد     

  .بگویید] پاسخ[اکبر  کرده و شعار اهللا گره
  

  )دزفول 1343 – 1364( دوبنداري   محموديعباس مغال شهید 
خواهم که بـا اتحـاد و انسـجام خـود تـا       از امت دالور و مردم مجاهد ایران می

خون بر کفر جهانی بتازند و نگذارند که ظالمان بـر   ةخرین قطرآخرین نفس و تا آ
  .مظلومین چیره شوند و حکومت شوم خود را بر مسلمین برانند

  
  )سمیرم 1341 – 1364(محمودي  ساالر شهید 

و جویـاي حـال   باشـید   شما دلیرمردان انتظار دارم همیشه پشتیبان اسالم از
بدانیـد کـه    ،دیدید که خداي ناکرده اختالفی بین شما افتادیکدیگر باشید و اگر 
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همیشه هوشیار و  1.شما رخنه کرده و شما را از بین خواهد برد] میان[دشمن در 
همیشـه جلسـاتی در رابطـه بـا     . اتحاد داشته باشـید  ؛باشید که ضربه نخورید دانا

درصدد است  دشمن هر لحظه بیدار است و ]بدانید که[؛ مسائل روز داشته باشید
شما هـم بـیش از پـیش بیـدار و بیـدارتر      . اي به اسالم و مسلمین بزنند که ضربه

  .باشید
  

  )قزوین 1345 – 1363(محمودیان  عبدالصمد شهید 
بایـد ارتبـاط خـود را، بـا خـدا و اهـل        شما. صبور باشید و به خدا توکل کنید

  .روز به روز بیشتر کنیدو اتحادتان را ] تر محکم[ )اجمعین  علیهم  اهللا  سالم(بیت
  

 )اصفهان 1344 – 1361(مدرسه  فرشید شهید 
چــه بیشــتر اتحادتــان را اســت کــه هر) شــیعه و ســنی(مســلمانان بــر شــما 

تر نمایید و یکباره بر قواي ظالم شیطانی یورش بریـد و جهـان را بـراي     مستحکم
   .اهللاشاء  ان ؛ماده کنیدآ )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج( ظهور حضرت مهدي

  
  )همدان 1338 – 1365(مدرسی  هاشم شهید 

تر در راه گسترش دین خـدا و   خواهم هر چه فعاالنه از شما می !اي امت اسالم
ــد     ــش نمایی ــالش و کوش ــان راه اهللا ت ــرکوبی مخالف ــی و س ــدود اله ــراي ح . اج

تـر نمـوده و    فرماید اتحاد بین خـویش را مسـتحکم   که رهبر عزیز می طوري همان
فـرو ریزیـد و در   ] را[و بسـاط ظالمـان    دزر و زور و تزویر قیام نمایی خدایانعلیه 
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فرهنگی، نظامی، اقتصـادي، اجتمـاعی،    1ۀجهاد همه جانب ؛این امر دریغ نفرمایید
  .سیاسی خود را ادامه دهید ]و[ صنعتی

  
  )فریدن 1343 – 1365(مرتضایی  مرتضی شهید 

ترین سـالح   دانید برنده می چنانچه. دعا و استغفار را از یاد نبرید! برادران عزیز
حاد خـود  ات. باشد درمان هم دعا می تمام دردهاي بی ةدهند باشد و تسکین دعا می

شکسـت بزرگـی   ] تفرقه[ 2تفرقه بین شما راه پیدا نکند که ]مبادا[؛ را حفظ کنید
  .  مسلمانان است براي

  
  )تهران 1327 – 1361(مستوري  هللاعبدا شهید 

مقاومـت و   ،ایثـار و از خـود گذشـتگی    ،ایران خواستارم اتحاداز ملت مسلمان 
  .و این انقالب اسالمی نگاه دارند] را بیشتر کنند[صبر در مقابل دشمنان اسالم 

  
  )دزفول 1341 – 1361(مسلمانی عبداالمیر  شهید 

جنگ تحمیلی همه با هم باشـید و اتحـاد خـود را در     3حساس ۀدر این مرحل
چشـم   ،دانیـد  طور که می چون حق با شماست و همین .کنیدبرابر دشمنان حفظ 

پـس رسـالت خـود را حفـظ      ؛کشورهاي جهان به ایران دوخته شده] همۀ[مردم 
اشـتباهی   هـر ؛ اي بکنـد  اسـتفاده  ترین فرصت بتواندمبادا دشمن از کوچک .کنید
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  .براي این امت گران تمام خواهد شد
  

 )جهرم 1342 – 1362(مشتاق  رضاغالم شهید 
اتحاد خود را حفظ کـرده و نگذاریـد منـافقین در سـنگر      !موزآبرادران دانش 
   .کالس رخنه کنند

  
  )مرودشت 1347 – 1365(مظفري  قاسم محمد شهید 

آفرینـد و   چون انسجام و اتحـاد مـی   ؛پا دارید دعاي کمیل و دعاي توسل را بر
  . مردم است ةمتحدکنند

  
  )الرستان 1341 – 1361(معزي  درویش شهید 

خواهم کـه بـه خـاطر اعمـال کـوردالن و       از شماها می !دوستان و برادران من
منافقان سست نشوید و همیشه به ریسـمان بـزرگ الهـی چنـگ زنیـد و متفـرق       

مریکا و ایـادي  آزیرا تفرقه باعث از هم پاشیدگی است و باعث خوشحالی  ؛1نشوید
مریکـاي  آهمیشه با اتحـاد خـود مشـت محکمـی بـر دهـان        ؛باشد ش میا داخلی

  .جنایتکار بزنید
  

  )تهران 1338 – 1361(مغفوري  امیر شهید 
ها را با گذشت و تقوایتـان کنـار بگذاریـد و اتحادتـان را حفـظ       اختالف سلیقه

  . کنید
                                                             

 103؛ سوره آل عمران، آیه »و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«اشاره به  -1



 

 )10(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       266

 

  )گرگان 1307 – 1362( مقصودلورضا شهید  
دهنـد تـا    به همدیگر می زمانی که باطل جهت حفظ و احیاء خود دست اتحاد

چـرا متحـد نشـویم و     ،ورند، ما که به حـق هسـتیم  آاهداف شیطانی را به اجرا در
   !؟اهداف الهی را به سر منزل مقصود نرسانیم

  
  )میانه 1339 – 1362(مقیمی  مجید شهید 

 ،اهللا دکتر بهشتی  آیت ،دانید که شهید مظلوم می 1خوبخود ! پرور امت شهید
سـرانجام بـا شـهادت     کـه کـرد   چقدر براي نابودي کفار به شما تکیه و توصیه می

هـا و   کریـه لیبـرال   ةاهللا توانسـت چهـر    اهللا شـد و حـزب    حـزب  ۀخود شمع جامع
منافقین را مشاهده نموده و دست اتحاد به هم داده و یکسره منـافقین را در هـر   

قـدر همـدیگر را بدانیـد و     پـس شـما هـم   ! اهللا  برادران حـزب  .لباس از بین ببرد
اختالفات کوچک و گروهی را کنار گذاشته و همیشه به اسالم فکر کنیـد و حکـم   

  . ولی فقیه و اسالم را بر گروه و یا سازمان خود مقدم بدارید
  

  )دزفول 1334 – 1361(مالیی  علیمغال شهید 
 ۀجبهـ ] و نگذاریـد [او باشـید   رو تا خون در رگ دارید پیرو خط امام و دنبالـه 

 .منافقین در صفوف شما رخنه کنند و شما را فریب دهند و ضربه به اسالم بزننـد 
زیرا همین وحدت اسـت   ؛توانید وحدت و اتحاد خود را حفظ کنید تا جایی که می

و اعتصـموا بحبـل اهللا   « :مدهآن آطوري که در قر همان .کند که دشمن را نابود می
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  ».ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید به« 1؛»و التفرقوا جمعیاً
  

  )تالش 1346 – 1366(پرور  ملک رضا شهید 
خـواهم   فکر و انقالبی مـی  از جوانان روشن خصوصاً 2،]غیور[و از امت مسلمان 

و  ها را خالی نگذارند جبهه ؛همیشه یار امام بوده و از رهنمودهایش پیروي نمایند
و بـا وحـدت و اتحـاد و    ] بـا هـم  [در سنگر مسجد و مدرسه همگـام   ،پشت جبهه

  . در خط راستین اسالم حرکت نمایند 3گییکپارچ
  

  )آباد نجف 1344 – 1361(منتظري  محمد شهید 
 .تپـد  دلم همواره براي شهادت و پیروزي اسالم می! امت قهرمان و شجاع ایران

ولـی شـما   . آرزوي خـود برسـیم  چه زودتر اسالم پیروز گشته و ما بـه  امیدوارم هر
مسئولیت سنگین بر عهده داریـد و بایـد اتحـاد بـین خودتـان را حفـظ کنیـد و        

خواهیـد پـیش خـدا     اگـر مـی   .نگذارید این خودفروختگان بین شما نفاق افکننـد 
روسفید باشید گوش به فرمان امامتان و پشتیبان روحانیت متعهد باشید و سنگر 

  . حفظ نمایید ،ترسد آنجا می ا که دشمن فقط ازاسالم را، یعنی همین مساجد ر
  

  )جهرم 1320 – 1362(جهرمی   منفرد اصغر علی شهید 
برادران و خواهران مسلمان انتظـار دارم  ] از[ مخصوصاً ،هموطنان عزیز ۀهماز 
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بیندیشند و رسـالت خـود را    1بکه در این لحظات حساس به اهمیت موضوع خو
افکن دشمن انجام دهد و کاري نکنند که ثمـرات   هاي نفاق در خنثی کردن نقشه

با اتحاد  .از میان برود ،بیاري شدهآکه با خون هزاران قربانی  ،نهال انقالب ملت ما
   2.ویمل شئنزدیک ناة یندآ به پیروزي کامل در هللا شاء  اقشار ملت ان ۀهم

  
  )تویسرکان 1342 – 1361(منیعی  رضا محمد شهید 

راه شهداء را ادامه دهیـد و   ،به جاي گریه بر مزار شهداء! ... شما اي ملت عزیز
انقالبتان را یاري نمایید و هرگـاه درخـت دیـن اسـالم      دتان،خو ۀبا اتحاد یکپارچ

درست است که زندگی شیرین  .احتیاج به خون داشت از خونتان مضایقه ننمایید
ر از هـزار  آن زندگی رونق اسالمی بگیرد بهتـ  3]وسیلۀ[ه است ولی آن مرگی که ب

  .قرن زندگی است
  

  )دزفول 1343 – 1360(موردگر سیدمهدي  شهید 
  .اتحاد خود را رها نکنید و همیشه با هم مثل برادر رفتار کنید

  
  )مرند 1338 – 1362(اقدس موسوي  میرحمید شهید 

کـنم   ت مبارز و شهیدپرور ایران و تمام مستضعفین جهان توصیه میمن به ام
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 1مشـت  ،ا بـه مکتـب راسـتین انقـالب اسـالمی     خویش و با اتکـ  که با حفظ اتحاد
...  هـاي شـرق و غـرب بزننـد     گویان و ابرقدرت محکمی بر دهان مستکبران و یاوه

ت بیشتر بدهیـد و  نماز جمعه را اهمی...  3باشندکه متحد  2استبراي همه تکلیف 
و منافقین ها  تجنایابردست  ۀاتحاد بیشتر ثابت کنید که بازیچ ]و[ با جمع شدن

  . اید و تخم نفاق را از بین ببرید نشده
   

  )شهر زرین 1346 – 1362(موسوي  مجیدسید شهید 
وحدت کلمـه خـود را حفـظ     گویم که قبل از هر چیز به تمامی ملت ایران می

. هـاي جهـانی بایسـتند    برابر تمامی ابرقدرت درکرده و با اتحاد و یکپارچگی خود 
انسانی و وحشیانه به ملت مظلـوم  خبر که با اعمال غیر از خدا بی کفار ]که[ اکنون

کـن کـرد تـا     را از بنیان ریشـه  فرد فرد کفار ۀواجب است که ریش ،نمایند ظلم می
  .ن زندگی را ادامه دهندآحق خود رسیده و زیر قوانین قر همظلومان ب

  
  )شیراز 1345 – 1365(نیا  موسوي عبدالحسین شهید 

یعنی انقالب اسـالمی و همچنـین امـام     ،الهی این نعمت بزرگ و موهبت ر قد
ـ  ،با تمـام تـوان   اده وامت را بدانید و اتحاد خود را از دست ند  ،ماننـد گذشـته  ه ب

نهـایی کـه    4تحتـا پیـروزي و فـ    .دست از پشتیبانی و همراهی روح خدا برنداریـد 
 به پاسداري و حفاظت از انقـالب بپردازیـد و بـه    ،همانا رفع کل فتنه از عالم است

                                                             
  مشتی: در اصل وصیت - 1
  باشد: در اصل وصیت - 2
  شوید: در اصل وصیت - 3
  فسخ: در اصل وصیت - 4
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 ۀنـان را جامـ  آارج نهاده و با ادامـه دادن راهشـان وصـایاي     ها آنشهیدان و خون 
  .عمل بپوشانید

  
  )مشهد 1346 – 1367(آباد  قاسم  موالیی احمد شهید 

خدا نکند که در این مقطع از زمان ما غفلت کنیم و اندکی سستی به  !برادران
دشمن و شیاطین را بخوریم و دست از یـاري امـام عزیـز     1خود راه دهیم و فریب

ما که اکنـون دستشـان را در زیـر     ةخورد که در این صورت دشمنان قسم !برداریم
و این را به دست نیاوردیم مگر به امـداد خداونـد و بیـداري     - ایم سنگ قرار داده
انقالب  فرساي دوستداران هاي پاك بسیار و زحمات طاقت خون يامام امت و اهدا

تفاوتی مـا از زیـر سـنگ     با اهمال و بی  -و امام و اتحاد و یکپارچگی امت اسالمی
  . به درآید

  
  )رودسر 1334 – 1366(پور منؤم یداهللا شهید 

کنم که در کنار همدیگر بـا اتحـاد زنـدگی بکننـد و      به برادرهایم سفارش می
  .فراموش نکنندهمیشه و در همه کار خدا را در نظر داشته باشند و خدا را 

  
  )تهران 1344 – 1362(مهاجرانی علی شهید  

از اخـتالف بـا یکـدیگر پرهیـز کنیـد و       !برادران و خـواهران و دوسـتان عزیـز   
از هرگونـه خودکـامگی و خودپرسـتی     .دیگران را به وحدت و اتحاد دعوت کنیـد 

ن و این انقالب پایداري و اسـتقامت  آدوري جویید و در مقابل دشمنان اسالم و قر
                                                             

 هاي  گول فریب: در اصل وصیت -1
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  .ن خطا را به حساب مکتب نیاوریدآ ،اگر از کسی خطایی سر زده ]و[ورزید 
  

  )تهران 1349 -1365(منصور مهدي  شهید 
خـورده   هـاي فریـب   نااخالق اسالمی بهترین راه جذب انس ]که[ بدانید! مردم

هـا   این کنید که دشمن ازدر میان خودتان اخالق اسالمی و اتحاد را رعایت . است
  . خورد شکست می

  
  )تهران 1343 – 1362(زاده  مهدي حسن شهید 

از شما استدعا دارم همچون گذشته امام عزیـز را دعـا    !ایران ةامت زجر کشید
اي در این امـر غفلـت شـود دوبـاره      که اگر لحظه ؛کنید و به سخنانش عمل کنید

سـعی کنیـد    .اسالم خاموش خواهد شـد مستکبرین بر ما چیره خواهند شد و نور 
شاء حتنهی عن الف هان الصلو«که  ؛نمازتان را در اول وقت و در مساجد به جا آورید

  .»دارد ها و منکرات باز می نماز انسان را از بدي« ؛1»و المنکر
هـا فرصـت    سرکوب کنید و بـه آن ، ]که باشد[به هر نام و نشان  ،ضدانقالب را

دشـمن از  . اتحادتان را حفظ کنید و از تفرقـه پرهیـز کنیـد    ؛فتنه و آشوب ندهید
  .شود لرزد و ناامید می اتحاد شما بر خود می

  
  )تهران 1348 – 1365(محمدي  میرزا محمد شهید 

نسبت به همدیگر مهربـان و دلسـوز باشـید و    ! اي یاوران من! اي دوستان من

                                                             
  45آیه  سوره عنکبوت؛ -1
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و اسـالم   1]قـرآن [کـه اتحـاد شـما بـراي دشـمنان       ]چرا[؛ قدر همدیگر را بدانید
  . خطري بسیار بزرگ است

  
 )کاشان 1333 – 1362(میرزایی  رضاغالم شهید 

اگر در دنیـا پیـرو ولـی فقیـه      .ها را پر کنید صفوف نماز جماعت و نماز جمعه
وحدت و اتحاد با هم داشته . خرتآزمان باشید هم در دنیا سعادتمندید و هم در 

انـد تـا اینکـه     که دشمنان شرق و غرب عالم همگی بسـیج شـده   ]بدانید[؛ باشید
ولـی بـا    ؛انـد  حال دست به همه نـوع جنـایتی زده  ه تا ب ]و[ اسالم را از بین ببرند

نتوانسـتند   )ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(قا امام زمانآیاري خداوند متعال و کمک 
ول و اقشـار  ئو متعهـد و مسـ  خواهند بین روحانیـت مبـارز    موفق شوند و حاال می

  .شما باید خیلی مواظب باشید 2وافکنی کنند  جامعه تفرقه
  

  )قم 1344 – 1365(میرزایی  صادق محمد شهید 
زیـرا اگـر    ؛هااتحاد مسلمین وحشت دارند نه از ابزار و تاکتیک 3دشمنان ما از

این اتحاد از هم گسسته شود آن وقت است که دیگر از اسالم نام و نشـانی بـاقی   
  .نخواهد ماند

   

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
 که: در اصل وصیت -2

  از همین اتحاد: در اصل وصیت -3
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  )سمنان 1342 – 1361(میرکو  رضا محمد شهید 
بـا هـم اتحـاد     !سنگر را ترك نکنید ؛مسجد و نماز، سنگر است !دوستان عزیز

فرمان رهبـر عزیـز و کبیـر     1مطیع ؛داشته باشید تا انقالب به پیروزي کامل برسد
مال شود و  نگذارید خون شهیدان پاي .باشید و وحدت کلمه را حفظ کنید انقالب

  . راه شهیدان را ادامه دهید
  

  )بافق 1346 – 1364( زارکوبی  محمدي میر سیدحسین شهید 
 !دست از انقالب و مکتب خونین اسـالم برنداریـد   !خواهران مسلمان برادران و

ش به مـا  اپیامبر گرامی ۀمکتبی که تکاملی و نورانی است و از جانب خدا به وسیل
پس اتحاد و وحدت و یکپـارچگی خـود را    .باشد رسم انبیا می رسیده است و راه و

  . از تفرقه بپرهیزید که عامل نفاق و جدایی است ]و[ حفظ کنید
  

  )اصفهان 1345 – 1361( کرمی  معصومی میر مرتضیسید شهید 
به خدا قسم اگر یک قدم از خط والیت فقیه دور شدید همین باعث  !اي ملت

براي نابودي ... مواظب باشید که گول منافقان را نخورید .شود ضربه خوردنمان می
  .منافقان اتحاد خود را حفظ و منافقان را سرکوب کنید

  
  )گرگان 1342 – 1360(میقانی احمد شهید  

ناگسسـتنی  [ اي و با اتحـاد هـم حلقـه    مدست در دست هم بدهی !اي برادران
ایـن انقـالب کبیـر اسـالمی بـه       منگذاری] و[ مو زنجیروار از هم جدا نشوی ]باشید

                                                             
 به: در اصل وصیت -1
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یکـدیگر   از هـم باشـید و   1بای ئبراي حل اختالف جز !برادران .سقوط بیفتد ۀورط
  .استفاده نکندءسو جدا نشوید تا دشمن از جدایی شما

 
  )همدان 1319 – 1365(نادري  ابوالقاسم شهید 

را  2تـان هـا برویـد و عزیزان   دیگر بپرهیزید و بـه جبهـه  ماز تفرقه و جدایی از ه
بیشتر بـه فکـر    !مبادا از خط اسالم انحراف پیدا کنید! اي عزیزان من .یاري کنید

دست اتحاد به یکدیگر بدهید و مشت محکمـی بـه دهـان     ؛انقالب و جنگ باشید
  . گویان بزنید و در حفظ دستاوردهاي این انقالب بسیار کوشا باشید یاوه

  
  )بندرعباس 1341 – 1362(ناظري زنده نوش شهید  

این  ،خواهم که امام عزیزشان ایران می ۀصحن در] و همیشه[امت حزب اهللا  از
 ]را[ خـود   صـحنه بـودن   اسالمی ایـران را تنهـا نگذارنـد و در    ۀپیر هدایتگر جامع

امکـان نفـس    ،با ایـن اتحـاد و پکپـارچگی خـود     3وهمچون گذشته حفظ نمایند 
خواران شرق و غـرب و نـوکران بـی چـون و چـراي       کشیدن به منافقان، این جیره

  .ندهند ،و شریف ایران هستند ننگ ملت بیدار ۀابرجنایتکاران که مای
  

  )اسدآباد 1345 – 1364(نامداري  طاهر محمد شهید 
مفاسـد دینـی و دنیـوي     ۀهمـ  ۀکه ریش ،مبارزه بر ضد استعمار! برادران عزیز

                                                             
 از: در اصل وصیت -1

 عزیزان: در اصل وصیت -2

 تا: در اصل وصیت -3
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و  2با اتحـاد و یگـانگی بـراي رسـیدن بـه       ؛ستا ملت ایران الزم ۀهم 1بر ،است
   3.دیفداکاري نمای ]انقالب[ هدف مقدس

  
  )برخوارومیمه 1345 – 1361( ناهید نژاد محمدمحسن شهید 

از خـط  . و از اسالم و مسلمین دفـاع کنیـد   4یدنمایاز خون شهیدان پاسداري 
امام عزیزمان دور نشوید و مساجد را پر کنید؛ زیرا دشمن از زیاد بـودن شـما و از   

  .تر کنید پس اتحاد خود را محکم. اتحاد شما ترس دارد
  

 )شهر خمینی 1346 – 1362(فودانی نبی  صفرعلی شهید 
با دیگـر بـرادران    برمال سازید وهاي منافقان را  هئپشت جبهه توط در  !برادرانم

اتحـاد مـا    کـه دشـمن از  ] چـرا [؛ متحد باشـید  دینی خود دست برادري بدهید و
بحبـل اهللا   اواعتصـمو « :فرمایـد  ن کریم میآه قرک] به یاد داشته باشید. [ترسد می

   ».متفرق نشوید زنید و  به ریسمان الهی چنگ«یعنی  5؛»التفرقوا و جمیعاً
  

  )مرند 1342 – 1363(بناب  نظري رضا شهید 
] امـام [شما بایـد از تفرقـه و غیبـت بپرهیزیـد و همیشـه فرمـان       ! مردم عزیز

طوري نشود کـه خـداي نکـرده     .دهید خمینی را براي خود مالك و سرلوحه قرار
                                                             

 در راه مبارزه : در اصل وصیت -1

  ناخوانا: در اصل وصیت -2
 نمایند: در اصل وصیت -3

 دیده :تیوص اصل در -4

  103آیه  سوره آل عمران؛ -5
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در  .یدشـا لـب بـه شـکایت بگ    )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(امام در نزد امام زمان
هاي سیاسی  و این لباس 1دینمازهاي جمعه و دعاهاي کمیل و توسل شرکت نمای

  2.ندهیداتحاد و همبستگی را از دست  .و مذهبی اسالم را زینت دهید
  

  )تهران 1346 – 1365( مرینع نظري بابا گل شهید 
اتحاد خود را حفظ کنید و نگذاریـد دشـمنان در بـین شـما نفـوذ کننـد و از       

وادار کردن شما به غیبت و تهمت و غیره در بین شـما   مخصوصاً ،مختلفهاي  راه
به مساجد بروید و نماز جماعت را به خـوبی برگـزار کنیـد کـه      .تفرقه ایجاد کنند

  .سنگر اسالم مسجد است
  

  )تهران 1347 – 1367(نوروزي  مجید شهید 
را بـا   عیوب یکـدیگر ] و[تفاهم و اتحاد داشته باشید  ؛به همدیگر محبت کنید

  . رویی به هم هدیه کنید گشاده
  

  )تهران 1340 – 1361(فالح  نو حسن شهید 
چه بیشـتر کنیـد و   و همبستگی خود را هر اتحاد !دوستان و آشنایان !خانواده

عمل کـرده و بدانیـد کـه تنهـا راه      3»و ال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ۀبه آی
  .است ]همین[ سعادت

                                                             
 نماید: در اصل وصیت -1

 نداده :در اصل وصیت -2

 103آیه  عمران؛ آل سوره -3
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  )فسا 1337 – 1361(کوچی  نوري حسین شهید 
حاالت دست اتحاد به یکدیگر بدهید و از تفرقـه بپرهیزیـد و    ۀهمیشه در هم

  . دحاضر به فداکاري باشی 1حالدر همه  ،در راه اسالم
  

  )گرمی 1346 – 1363(نیکنام  یونس شهید 
حـاد و همبسـتگی در راه پیشـبرد اهـداف     اتشما را بـه   تمام !پدرم و برادرانم

خواهم کـه همیشـه طرفـدار خـط رهبـري و       نمایم و از شما می می انقالب دعوت
خون خود در راه دفـاع از انقـالب اسـالمی و     ةوالیت فقیه باشید و تا آخرین قطر

مشـت محکمـی    ،حاد خود با برادران انقالبیاتامام عزیزمان ایستادگی نمایید و با 
    2.گویان و منافقین ضدانقالب بزنید بر دهان یاوه

  
  )بهار 1340 – 1365(وصال   وحدتی اصغر علی شهید 
و از خـانواده   3دیرو روحانیت مبارز و پیرو خط امام و والیـت فقیـه باشـ    دنباله

عزیـز   يرو راه شهدا و دنباله 4دیو جانبازان قدردانی نمای ، مفقودین و اسراءءشهدا
زیـرا نـابودي    ؛و اتحاد و وحدت و هماهنگی خودتان را حفظ نمایید 5دیاسالم باش

  .باشد ما در گرو تفرقه می
  

                                                             
 آن: در اصل وصیت -1

  دیبکوب :تیوص اصل در -2

  باشند: در اصل وصیت -3
  نمایند: در اصل وصیت -4
  باشند: در اصل وصیت -5
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  )دهدشت 1349 – 1364( نیا وفایی اهللا آیت شهید 
واي بر احوال شما اگـر از دنیـا    .هم بدهید از تفرقه بپرهیزید و دست اتحاد به 

گرایی را کنار بگذاریـد و بـا    و گروه 1گرایی بسن .بروید و از همدیگر ناراحت باشید
 2ابعـت تم ه،الفـدا   روحـی  ،جمـاران  اسالمی به رهبـري پیـر  هم باشید و از انقالب 

  . کنید
  

  )ریز نی 1346 – 1366(هاتفی  علی محمد شهید 
محکم و اسـتوار   ؛اتحاد زمان اول انقالب را حفظ کنید! ... اي مردم شهیدپرور

  . باشید تا دشمنان نتوانند در درون شما اختالفی بیندازند
  

  )فیروزآباد 1324 – 1365(هاشمی خدایار سیدشهید  
اتحاد را حفـظ کنیـد و بـا وحـدت کلمـه و اتکـاء بـه         !اي امت مسلمان ایران

  .براي رضاي اهللا گام بردارید ،خداوند
  

  )لنگرود 1348 – 1364( نرکی  هاشمی غفور سید شهید 
اتحـاد و بـرادري و برخـورد اسـالمی      3خطاب من به مردم این است که با هم

  .داشته باشند و کارهایشان با نظم و هدفشان فقط رضاي خدا باشد
   

                                                             
  گرایی نصب: در اصل وصیت -1
 مطابعت: در اصل وصیت -2

  با هم دست : در اصل وصیت -3
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  )مراغه 1346 – 1365(زاده  هشترودي مجید شهید 
زادمرد باشـید  آاتحاد خود را حفظ کنید و همیشه در دنیا  !برادران و خواهرانم

   .و زیر بار هیچ ذلتی نروید
  

  )بروجرد 1340 – 1362(احمدي  یار عزیزاهللا سید شهید   
ل اهللا تعـالی  عجـ (1مهـدي  ظهـور حضـرت   ۀباید مسلمین جهان بکوشند تا زمین

بـا اتحـاد مسـلمین جهـان و      ءماده کنند و این ممکن نیست جزآرا  )فرجه الشریف
  .مطیع دستورات امام خمینی بودن

  
  )قم 1347 – 1366(یزدیان  محسن شهید 

هر کجا که هستید امام را فراموش نکنید و اتحاد خود را حفظ کنید و به فکر 
  . رفع مشکالت همدیگر باشید

  
  )تهران 1345 – 1362(یوسفی تشنیزي  فیروز شهید 
بخش اسالم و هماهنگی  راه نجات بشریت تمسک به مکتب حیات ]که[ بدانید

  .و اتحاد و پیروي از زعامت و مرجعیت زمانه است
  

  )شهر خمینی 1340 – 1361(یوسفی  حسین شهید 
 ... ؛خواهم که دست از امام و روحانیت اصیل و مبارز برندارید از شما مردم می

پیروزي انقالب و اسالم در گـروه وحـدت و اتحـاد و حمایـت از امـام و روحانیـت       
                                                             

  حضرتش را : در اصل وصیت - 1
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کـه همانـا راه خـدا و     ،]را[ خواهم که راه این شـهیدان  از شما می .باشد اصیل می
هـاي بـه نـاحق ریختـه شـده       رسان این خون پیام ]و[ ادامه دهید، باشد اسالم می

 .باشـد  پیام خون شهیدان اطاعت از امـام و والیـت فقیـه مـی    که ] بدانید[ .باشید
هاي وابسته بـه شـرق و    هاي منافقین و گروه خواهم که توطئه همچنین از شما می

بـا اتحادتـان مشـت    . ها کاري از پیش ببرند ید که آنغرب را خنثی کنید و نگذار
اهللا که همیشـه حـق    شاء  ان ؛گویان شرق و غرب بزنید محکمی به منافقین و یاوه

  .پیروز بوده و پیروز است
  

  )بید خرم 1345 – 1365(یوسفی  رسول شهید 
دشـمن اگـر   . در راه خدا پایدار و صبور باشید که خدا همیشه با صابران اسـت 

بتواند بین شما اختالف و جدایی بیندازد و روح برادري اسالمی و اتحاد را از شما 
ایـن شـعار انگلـیس     .]و به مقصود خود رسیده است[ خودش را کرده 1کاربگیرد 

  .»حکومت کنتفرقه بینداز و «: گوید جنایتکار است که می
  

  )نائین 1341 – 1362(یوسفیان نایینی  محمود شهید 
اتحـاد   ۀشما باید با هم اعتماد داشته باشید و با هم در سای !اي مردم مسلمان

  .کارهاي ناشایست را بگیرید يجلو
   

                                                             
 و: وصیتدر اصل  -1
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  اتحاد در دعاي شهیدان: فصل ششم   

 
  )شهر خمینی 1335 – 1359(آقایی خوزانی  علیرمضان شهید 
به ملت مسلمان و مبارز ایران، تقوا و ترس از خودت را عنایت فرمـا تـا    !خدایا

  .چینی بپرهیزند و وحدت و اتحاد را حفظ فرمایند از اختالف و سخن
  

  )تهران 1341 – 1364(نژاد  بهمن محسن شهید 
! گـردان ب و منـافقین و ملحـدین را ذلیـل و رسـوا     لـ اهللا را غا  حـزب  !خداوندا

هاي کارزار با دشمنان سرافراز و پیروز  نارزمندگان و مجاهدان مسلمان را در مید
  !نعمت وحدت و یکدلی را از امت ما دریغ مدار! گردان
  

  )تهران 1346 – 1367(شناس  حق سیدمحسن شهید 
خواهم که عنایتی فرماید تا اتحاد و انسجام بین نیروهاي نظـامی و   از خدا می
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   .بیش از پیش مستحکم گردد ولین کشورئمس
  

  )ریز نی 1335 – 1361(خازن  رضا محمد شهید 
به سپاهیان  ]و[ هاي پاسداران اسالم را با هم جمع و هماهنگ ساز دل...  !الها

  . اسالم انس و الفت و اتحاد و اتفاق و وحدت روحی عطا فرما
  

  )اردکان 1341 – 1363( یبل هشاجواد  شهید 
خـدمتگزاران  دولتمردان و . دار نگه امام امت را تا انقالب مهدي !بار پروردگارا

. بر اتحاد و اتفاق مسلمانان در سراسر دنیـا بیفـزاي  . ید بدارؤبه اسالم را موفق و م
ت اسـالم را  ها سرنگون دار و امـ  ناحکام مرتجع منطقه را با دست پر قدرت مسلم

  .  کنن موفق آقر ۀدر پیشبرد اهداف عالی
  

  )همدان 1347 – 1365(شهبازي  ابراهیم شهید 
لین مملکتی ما نیت خالص و اتحاد و اطاعت از رهبري عطـا  ئوبه مس !خداوندا

به امت اسالمی ما ایمان، وحـدت، اطاعـت از رهبـري و حضـور در      !خداوندا. بفرما
  .جهاد عنایت بفرما ۀصحن
  

  )مشهد 1345 – 1365(فرد  عامري حسن شهید 
  .تر بدار ن و والیت فقیه مستحکمآاتحاد و همبستگی ما را در پناه قر !خدایا
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  )اصفهان 1343 – 1361(کیوانداریان  حسین محمد 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 
  .از سر راه انقالب اسالمی بردار ...

  
  )ریز نی 1338 – 1361(کشاورز  ابراهیم شهید 

  . به مسلمانان اتحاد و به کافران ذلت و نومیدي عطا بفرما !خداوندا
  

  )مشهد 1323 – 1363(رشدلو م حسن شهید 
 .توانسـتیم بـرداریم   اگر رضاي تو نبود ما قدمی به سوي پیروزي نمی !خداوندا

و اسـالم   ]فرمـا [ از خودخـواهی و خـودبینی حفـظ    1ما را .توستچه هست از هر
بـه ویـژه علمـا و دانشـمندان و      ،مسـلمین  ؛عزیز را تـو خـود قـوت و عظمـت ده    

و اتحاد بین مسلمین را بـه دسـت توانـاي     2کن آگاه دولتمردان را به وظایف خود
  . خود ایجاد فرما

  
  )تهران 1343 – 1362(شبستري  مصباحی حسن شهید 

طلبی و ایثار و مقاومـت و   به لشگریان اسالم روح خداجویی و شهادت !]خدایا[
  1!امر رهبري عنایت فرما ]از[ 3ياتحاد و پیرو

                                                             
  ما کوردالن را: در اصل وصیت -1
 آگاهی مرحمت فرما: در اصل وصیت -2

 پیرو: در اصل وصیت -3
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  )تبریز 1334 – 1362(محمدعلیزاده رضا شهید غالم 
بـه مـا    ]و[ وز و بـه مسـلمانان جهـان اتحـاد    پیـر رزمندگان اسالم را  !خدایابار

  !مین یا رب العالمینآ! اخالص عمل و شهادت را عطا فرما
  

  )تهران 1333 – 1361(میرشریف  سیدابوتراب شهید 
و رهبریـت  ) ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(امام زمان ۀخداوند لطف خودش و سای

بـراي   ]مسـلمین [ 3ياهمـراه بـا اتحـاد اسـالمی و ایمـان و تقـو       2را، امام خمینی
  . دارد نگه ]مستدام[ مسلمین جهان
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