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                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .این مجموعه ترسیم نماید
و ملیحـه   پـور، هاي مستمر خواهران زهـرا ملـک  در پایان الزم است از تالش

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

  نشر شاهد
  1390 شهریور
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                                                                     پیشگفتار    
  

ــدازي حکومــت بــی ــه خصــوص تردیــد یکــی از عناصــر اساســی در بران    هــا ب
  هـا و سـردمداران ایـن    هاي اسالمی، ایجـاد تفرقـه و نفـاق در بـین امـت     حکومت

اسالمی نیز همواره وحدت و همدلی عامل موفقیت و تفرقه  در جامعه. هاستنظام
در ایـن میـان نقـش دشـمنان بـه ویـژه       . موجب نفوذ و تسلط دشمن بوده اسـت 

هـا و تعـالیم   استعمارگران غربی که همواره براي چپاول ممالک اسـالمی بـا ارزش  
 اند، ایـن نکتـه را پـیش از هـر گزینـه     ستیز اسالم مواجه بودهبخش و ظلموحدت

ها بـه  دیگر مدنظر داشته و به یقین ایجاد تفرقه بین مسلمانان و سرگرم کردن آن
کنـی  هاي نه چندان مهم در میان خود را از عوامل اصلی لغـزش و ریشـه  اختالف

  .اندها قلمداد کردهاین حکومت
هـاي  امـور بـه دسـت رهبریتـی توانمنـد یکـی از الزمـه        نقش رهبري و اداره

م اطاعت و پیروي از آن به منظور جلوگیري از عـدم ایجـاد   حکومت اسالمی و لزو
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رهبـر  . هاي اساسی براي تشکیل حکومت مردمی و اسالمی استتفرقه یکی از راه
هـاي  معظم انقالب ضمن بیان این مطلب یکی از علل اصلی تسلط دشمن بر پایـه 

 :فرماینـد فرهنگی و دینی مردم را وجـود تفرقـه و اخـتالف عنـوان نمـوده و مـی      
حکومـت اسـالمی در میـان     دانند که اگر هویت یکپارچـه دشمنان به خوبی می«

سیاسی و اقتصادي بر آنان بسته خواهد شـد، پـس    مردم شکل پذیرد، راه سیطره
در تالش همه سویه و بلند مدت، به اختالفات میان مردم و مسئوالن دامن زده و 

م و سسـت عنصـري   هـاي مـرد  زیر چتـر ایـن سیاسـت خبیثانـه، از غفلـت تـوده      
    بـرادري کـرده و کـار خـود را در تسـلط بـر       زمامداران سیاسـی و فرهنگـی بهـره   

  »...هاي پیش بردندکشور
هاي اختالف و تفرقه، که همـواره دشـمن بـه آن توجـه     اما یکی دیگر از زمینه

هـا و  داشته و به دنبال نفوذ از این راه بوده است، ایجاد تفرقه و نفاق بین قومیـت 
  .ب مختلف در کشور استمذاه

انقالب همواره راهکارهـا و پیامـدهاي منفـی ایـن امـر را گوشـزد        رهبر فرزانه
ایشـان در فـرازي از   . انـد هـا در کشـور برآمـده   نموده و در صدد تبـین ایـن روش  

در دعـواي مـذهبی   «: فرماینـد فرمایشات خویش، در حساسیت این موضـوع مـی  
شغول بحـث و جـدل شـوند، بسـیاري از     وقتی که دو طرف با تعصب با یکدیگر م

هـاي مقابـل   و در آن صورت است که طرف. هاي منطقی لگدمال خواهد شدحرف
  ».سخنان منطقی همدیگر را نیز نخواهند شنید

با نگاهی عمیق در سخنان ائمه و احادیث و روایات معتبـر و مسـتند وارده از   
ي متعال در آیـات قـرآن مسـئله   یابیم که خداوند درمی )علیهم السالم(ي اطهارائمه

ها مطرح نموده و با اشاره به تر از مباحث دیگر در میان امتنهی از تفرقه را جدي
هاي مختلف در قرآن در این زمینه به حـل اخـتالف و منازعـه    ها و داستانجریان
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هاي اسالمی را همـین  هاي براندازي حکومتدر بین مردم سفارش و یکی از علت
پذیري مردم آنـان را  بخش با تأکید بر والیتاین کتاب حیات. است مسئله دانسته

از خـدا و  «: فرمایـد از نزاع برحذر داشته و آثار تخریبی این اختالف را تبـین مـی  
رسولش اطاعت کنید و از پراکندگی و نـزاع بپرهیزیـد کـه سسـت شـده و بـوي       

  1»...خوش قدرت و عظمت شما خواهد رفت
هاي دینی در اذهـان مـردم ایـن واقعیـت را     رش افقتدبر در این آیات و گست

سازد که عامل وحدت و والیت پـذیري خـدا و رسـول و رهبـر الهـی      آشکارتر می
  .هاي اسالمی استهاي حفظ حکومتحاکم بر جامعه، از عمده راه

از سوي دیگر توجه به این امر ضروري است که در هنگام بروز اختالف، فصل  
رهبري اسـت و همـه بایـد ایـن محوریـت را پذبرفتـه و        الخطاب و رافع منازعات

اطاعت از آن را بر خود واجب بدانند؛ چرا که اولین اثـر تفرقـه و اخـتالف سسـت     
از . آوردهاي حق است که بالطبع موجبات طمع دشمنان را فراهم میشدن جبهه

. آن گذشته، دومین اثر این اختالف، از میان رفتن قـدرت مسـلمانان خواهـد بـود    
ساز  انقالب اسالمی در جهان بزرگ مرد تاریخ )رحمه اهللا علیـه (حضرت امام خمینی

هـاي اخـتالف   گشا و کارساز عرصهاست که همواره بیانات و فرمایشات ایشان، راه
:     ایشـان در فرمایشـی خطـاب بـه مسـئولین و مـردم ایـران فرمودنـد        . بوده است

که با جنگ و بـا حملـه نظـامی    هاي بزرگ وقتی از همه جا مأیوس شدند قدرت«
خواهنـد شـماها را از هـم جـدا     بتوانند کاري بکنند، دست به شیطنت زده و مـی 

امروز دعوا کردن انتحار است و امـروز اخـتالف   . کرده و اختالف بین شما بیندازند
  .خودکشی است و این اختالف از زبان هرکس باشد؛ این زبان، زبان شیطان است

                                                             
 46سوره انفال؛ آیه   -1
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جب انحراف ملت شریف از مسیر اصلی اسـت، شـیطانی   امروز هر مطلب که مو
دولت، مجلس و قوه قضاییه باید احسـاس  . شوداست و با نقشه شیاطین طرح می

مـا اگـر اخـتالف    ... کنند که یک تکلیف دارند و آن اینکه اختالف نداشته باشـند  
سلیقه داریم، اختالف بینش داریم، باید بنشـینیم و بـا هـم در یـک محـیط آرام      

ت کنیم و مسائل خودمان را در میان گذاشته و حل و فصل نماییم؛ چرا کـه  صحب
ترین مصـیبت اسـت   امروز در کشور ما ایجاد تفرقه و اختالف و ایجاد نفاق؛ بزرگ

...«  
هـاي اسـالم و اهـداف ایـن دیـن، رفـع اختالفـات و        بی تردید یکـی از آمـوزه  

ن رو همواره بر وحدت بین ها بوده است از ایمناقشات بین افراد جامعه و حکومت
نمایـد؛ چـرا   ها را به حفظ این مهم دعوت مـی هاي مردم سفارش نموده و آنتوده

عزت و سرافرازي اسالم و مسلمین دانسـته و تنهـا عامـل     که حفظ وحدت را مایه
هاي مختلف مـردم  سعادت و پیوستگی بین مردم را در سایه اتحاد و انسجام گروه

  .داندمی
هاي ایجاد تفرقه، به خصوص دامن زدن بـه مسـئله شـیعه و    ستاز جمله سیا

هـاي بیـداري   نهضـت اي در مقابـل  تا بـه گونـه  . می استسنی در میان امت اسال
خواهانه و بیداري جویانه که هم اکنون در جهان اسـالم در شـرف وقـوع اسـت و     

ایـن  انـد، ایسـتاده و   هاي اسالمی خویش نمودهمسلمانان دوباره رجعتی به ارزش
امـا بـه حمـدهللا بـا حضـور بـه موقـع        . ها را با ایجاد تفرقه و نفاق برانـدازد حرکت

مسلمین این طرح نیز با شکسته مواجـه گشـته و روز بـه روز بـر قـدرت و دامنـه       
رهبـر معظـم انقـالب در سـخنان اخیـر      . شودگسترش آگاهی اسالمی افزوده می

که ضـمن حفـظ عقایـد    نمایند خویش خطاب به شیعیان و اهل سنت توصیه می
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سـازي  خود، از دعوا و دشمنی و تعصب بپرهیزند؛ چرا که دشمن در صـدد زمینـه  
  .هاي اسالمی استبراي برادرکشی در میان امت

گـاه بـدین انـدازه مخـالف     هـیچ  -بعد از شرك به خداونـد  -مبانی دین اسالم
ه از گذشـت . چیزي نبوده که مخالف تفرقه و اختالف داخلی میان امت بوده اسـت 

» یـک صـدایی  «و » یکتاپرسـتی « آن اسالم بیشترین تاکید و توصیه را بر دو واژه
و خداوند متعال تاریخ و سرگذشت پیروان و ادیـان پیشـین را بـراي    . داشته است

    عبـرت انــدوزي و پرهیزگـاري و هوشــیاري مـا نقــل نمـوده و چگــونگی خیــزش     
است و علل و موجبات افول و  ها را تبیین کردههاي پیشین و بنا شدن تمدنامت

ها را نیز مشخص گردانیده است تـا امـت مسـلمان را هوشـیار اعمـال      انقراض آن
ها را از گرفتاري و آوارگی و سردرگمی و تفرقه بـیم داده و از  خویش ساخته و آن

و از مشـرکان نباشـید کـه    «نظرانه برحذر دارد؛ گرایی تنگسقوط در پرتگاه حزب
   قطعه کـرده و فرقـه فرقـه شـدند و هـر حزبـی بدانچـه پـیش            دین خود را قطعه 

   1».هاست دل خوش کردندآن
بسیار اتفاق افتاده است که سرنوشت امتی با ریشه دوانیدن تفرقـه و نفـاق در   
میان آنان به عاقبتی موهوم و نامعلوم تبدیل گشته و به مصداق بارز آیـات قـرآن؛   

حضـرت  . اندیر اصلی خویش تغییر دادهخود به دست خویشتن سرنوشت را از مس
در جاي جاي سخنان پرنغز و گوهربار خویش بر این امر سـفارش   )علیه السالم(علی

از تفرقـه  «: فرماینـد اند تا جایی که میو همگان را به دوري از این مورد فراخوانده
بر سـر جماعـت اسـت؛ و شـخص     ) یاري خدا(زیرا دست خدا . و جدایی بپرهیزید
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ي گـرگ خواهـد   گونه که گوسـفند تکـرو، طعمـه   کار شیطان است، همانتکرو، ش
  ».شد

هـرکس از  «: فرماینـد نیـز در تاییـد ایـن مطلـب مـی     ) علیه السـالم (امام صادق
جماعت مسلمین جدا شود و عهد و پیمان خود را با امام مسلمین بشکند، دسـت  

  ».بریده محشور خواهد شد
صلی اهللا علیـه و آلـه و   (عاهاست که پیامبرشاید بیان این نکته تاییدي بر تمام اد

مژده بهشتی بودن مردي را به اصحابش داد و فرمـود کـه او از اهـل بهشـت      )سلم
است، وقتی اصحاب در احوال آن مرد تحقیق کردنـد، معلـوم گردیـد کـه وي تـا      

  .برداي در دل، نسبت به مسلمانی داشت، هرگز خوابش نمیکینه
اصـلی تمـامی اختالفـات و     فت کـه مبنـا و ریشـه   توان دریابا این توصیف می

  .ها افشاندن بذر کینه و دشمنی در میان برادران دینی استها در میان امتتفرقه
امروز، بحران ما بحران فکري است و مشکل ما در جدیت انتساب ما نسبت به 
اسالم است، هرگاه مردم بتوانند با حس مسئولیت پیام اسالم را بر دوش کشند و 

رغـم آن  بل از هر چیز مشروعیت را به کتاب خداوند و سنت رسول دهند، علـی ق
هایی نیز احسـاس شـود، بنیـاد    که از جهت شرایط مادي زندگی دشواري و تلخی

گـاه در آن انحـراف از کتـاب خـدا و سـنت      تمدنی را بنا خواهند نهـاد کـه هـیچ   
  .ها را فراهم نیاوردموجبات تنازع و شکست آن) صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول

هـایی  ها و آرمـان اکنون بر ماست که وظیفه خطیر و حفظ و حراست از ارزش
را پاسدار و نگاهبان باشیم که روزي خون هزاران شهید آن را بـراي امـروز مـا بـه     

هـاي گرانبهـایی هسـتیم کـه روزي عزیزتـرین و      امروز ما وارث خـون . ودیعه نهاد
بق اخالص نهاده و تقدیم خداوندي نمودنـد کـه   پربهاترین کاالي خویش را در ط

اي کـه بتوانـد   یابی بـه جامعـه  اذعان به یگانگی و توحید او داشتند و در راه دست
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را در آن ) علـیهم السـالم  (و ائمـه اطهـار    )صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (هاي پیامبرسنت
ت از آن پرخطري نهادند که امیـدي بـه بازگشـ    جاري و ساري سازد؛ پا در مهلکه

وجود نداشت، اما با این وجود، براي حفظ وحدت و با هدف انتشار پیـام اسـالم و   
  .قرآن؛ هر آنچه داشتند؛ خالصانه و صادقانه تسلیم رضاي دوست نمودند

  
  زهرا موالئی
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  درآمد   
 
آثار و اسناد مربوط به شهدا و ایثارگران بـه مثابـه حافظـه تـاریخی و میـراث      

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

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

تاي تدوین این گزیده وصایا، در ابتداي امر با مراجعه بـه مرکـز اسـناد    در راس
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
جسـتجو بـراي انجـام    بنـدي و  قالب متن تایپی آماده سازي شده تا امکان طبقـه 

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

  .هایی حول محور موضوعات مختلف تعریف شده استموجود در وصایا، کلیدواژه
بندي موضوعات بر اساس نیاز روز و اهمیـت موضـوع،   با اولویتي کار در 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     
جه به سندیت متن مدنظر قـرار گرفتـه و بـا بـازخوانی دقیـق مـتن       امانتداري، تو

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

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

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

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

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

ارشناسان با حفظ اصل متن، در صـورت  در خصوص تصحیح متن باید گفت ک
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 



 

 19     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

ها را در متن آورده و در پـاورقی بـه صـورت    و یا اغالط امالیی، صورت صحیح آن
  .کنندمی ناصحیح آن اشاره

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

  .گرددذکر می
سوختگی، پـارگی و مـواردي از ایـن قبیـل کـه      خورگی، 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  
اورقی به ناخوانا بودن ان در اصل وصیت اشـاره کنـد، امـا در صـورت     کرده و در پ

* 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       بندي شدهقبالً از نظر موضوعی طبقه

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

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

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

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

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

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

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

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

عجل اهللا تعـالی  (حضرت ولی عصرمورد نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر 
  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد )فرجه الشریف

  
  واحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگران
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  روحانیت والیت فقیه و نقش : فصل اول 

    جلوگیري از تفرقه در
  

  )اصفهان 1340 - 1361(ابوالحسنی حسن شهید  
من این است که شما ملت شهیدپرور گـوش بـه فـرامین رهبـر      فقط خواهش

ن گـردد  آمیان شما رخت بربندد و اتحاد جایگزین  کبیر انقالب بدهید تا تفرقه از
  .را هدایت بکند ما ۀتعالی هم ]و[ و امیدوارم که خداي تبارك

  
  )شاهرود 1344 -1361(امیري علی  رجبشهید  

است که ملـت قهرمـان و شـهیدپرور     ن اینآیک وصیت به ملت عزیزم دارم و 
بایـد راه   .مبادا از والیت فقیه دوري کنید .مبادا امام بزرگوار را تنها بگذارند ،ایران

میان شـما   ،مریکاآهید و نگذارید که این سرسپردگان شهیدان عزیزمان را ادامه د
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از  شـما بایـد بـرادر یکـدیگر باشـید و      .و روحانیون مبارز تفرقه و جدایی بیندازند
  .والیت فقیه حمایت کنید و دشمنان را سرکوب نمایید

  
  )میاندوآب 1344 -1366(انفرادي رضا شهید  

را تهدیـد   تـرین خطـري کـه مـا     مهم امروز تنها و !اما شما اي امت مسلمان و
 و تـر  چـه منبعـی مهـم    راه چـاره را از  1پـس  .پراکنـدگی اسـت   تفرقـه و  ،کند می

 و بحبـل اهللا جمیعـاً    واعتصـموا «اهللا خواهیم جست که فرمـوده    از کالم مستندتر
اول ریسـمان   .شفابخش عمـل نمـاییم   ۀبیایید به این نسخ !اي برادران 2»التفرقوا

 !هللاي عاشـقان ا  .همان والیـت فقیـه اسـت    ،زمان غیبت در کنیم که خدا را پیدا
 ،تنهـا راه سـعادت   انقالب بگردیم و کبیر شمع وجود رهبر بیایید چون پروانه دور

چـون   ؛روحانیت حمایت کنیـد  از .باطل چیز  دیگر همه خط امام است و راه امام و
 نان راآچون  ،کوبد دشمن که روحانیت را می بازوي امام است و ۀمثابه روحانیت ب

  .شناخته است
  

  )همدان 1334 -1362(بیگلري میرزارضا شهید  
 .دانـیم  ایـن امـام بزرگـوار را نمـی    یم و قـدر  ]اه [ختما هنوز امام را خوب نشنا

داننـد کـه امـام بـا تمـام مسـتکبرین و        شناسند و مـی  امام را خوب می ،دشمنان
جهت هم این جنگ را شروع کردند کـه بلکـه تفرقـه     بدین .مخالف است ،ظالمین

الحمدهللا کـه   ؛خط امام را از بین ببرند ،نکرده ]ي[بین ما و امام بیندازند و یا خدا
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  .نتوانستند
  

  )دهلران 1335 - 1362(جاوید رضا شهید  
 ۀدر همـ : و غیور ایران این است که پیام من به شما امت مسلمان و شهیدپرور

علـیهم  (اطهـار  ۀمـ ئن و دستورات اسالمی و زنـدگانی ا آهاي زندگی خود، قـرلحظه
و شهدا را الـگو و سرمشق زندگـی خــود قـرار دهیـد و یـک لحظـه امـام        )السالم

از روحانیـت   .گـاه و بیـدار انقــالب اسالمــی را تنهــا نگذاریـد    آرهبـر  ،خمینـی
هـا بودنـد کـه بـه مـا       نآاصیل و مبارز برنگردید و این اصل را فراموش نکنید که 

 ]اسـت [ دادند و به همیـن منظـور ]را[ لئمسا ۀحرکت در هم] قدرت[گـاهی و آ
درصــدد   ،ـی و خارجــی هاي شیطانی توسط عوامل داخل هـا و ابرقدرت که قدرت

و جـدایی  بین روحانیت و مـردم تفرقـه    ،طریقی که شده ه هستند که به هرئتوط
  .دها بایستی نآول هستید که در برابر ئشما ملت غیور ایران مس. ندازندبی

  
  )سمنان 1343 -1366(جمال اسماعیل شهید  

اطاعت از  همواره پشتیبان والیت فقیه باشید و...  !ملت قهرمان و شجاع ایران
ل اهللا عجـ (زمـان [ امـام  ]حـق [نائب بر ،رهبري را فراموش نکنید که اطاعت از رهبر

از رسول خدا و اطاعت از خداوند متعال است کـه در   1اطاعت ،])تعالی فرجه الشریف
خداوند شما را یاري خواهد کرد و بـا هـم متحـد و متفـق باشـید تـا        ،این صورت

و از ایـن تفرقـه اسـتفاده کـرده و خـداي       دشمنان نتوانند بین شما رسوخ کننـد 
نکرده شما را از دین خدا دور کنند و این تنها به این است که در خط امام باشید 

                                                             
 و اطاعت: یتدر اصل وص -1
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  .و بس
  

  )بافق 1347 -1365(خالقی اکبر  علیشهید  
هـا   کردند و حماسه ن نبردآپیام من به دیگر اقشار مردم که در راه اسالم و قر

کنم که روزي بیاید که دسـت شـما بـه     من به شما توصیه می: این است ،فریدندآ
برسـد و امیـدوارم کـه دسـت از امـام       )علیـه السـالم  (الحسین  ضریح مطهر اباعبداهللا

خبر در بـین شـما    دشمنان و منافقین از خدا بی ]در غیر این صورت[ برندارید که
ها شـده و   جبههۀ ناگفته و رو لبیک ،که به نداي امام 1ماندازند و امیدوار تفرقه می

نـان را  آراه  ]و[پر کـرده   ،فریدند و شهید شدندآ ها که حماسه ]را[ سنگر عزیزانی
  .ادامه دهید

  
  )تبریز 1346 -1365(لی  هو دمحمد شهید  

زمانی که بـه   چراغ راه است که تا ۀوالیت فقیه براي مردم به منزل !امت مبارز
شود و از ولی زمـان خـود    سان میآالعبور  گذر از معابر صعب ،پردازد نورافشانی می

پیروي کنید که در  ،هستند )اهللا تعالی فرجه الشریف لعج(نائب امام زمان ،که به حق
 ۀاتحاد و انسجام خـود را در سـای  . غیر این صورت شکست در پیش روي شماست

ها قـادر   سالحیک از  مانند سدي است نفوذناپذیر که هیچ 2که رهبري حفظ کنید
احتمال انجـام هـر کـاري از     ،ولی در تفرقه و جدایی .ن نیستآبه از هم پاشیدن 

  .سوي دشمن بعید نیست

                                                             
 امیدوارند: یتدر اصل وص -1
 و: یتدر اصل وص -2
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  )کرج 1343 -1362( ابراهیم دهقانشهید  
همیشه بـه یـاد خـدا باشـید و در راه تـداوم و بقـاي        !اي مردم مسلمان ایران

انقالب براي خدا قدم برداریـد و قـدر امـام عزیـز را بدانیـد کـه تمـام عزتمـان و         
مدیون این پیرمرد هستیم و نگذارید دشمنان اسـالم بـین    ،برویمان را پیش خداآ

است روز بدبختی و ذلت شما  ،روحانیت و شما تفرقه بیندازند که اگر چنین کنند
وجود امام بیشتر دقت کنید و سعی کنید عظمت او را بیابید و امام را الگوي  و در

  .اخالص خود قرار دهید 1وتقوا و ایمان 
  

  )گلپایگان 1345 -1363( اصغر ذوالفقاريعلیشهید  
نـه   ،خـواهم کـه پشـتیبان روحانیـت مبـارز باشـید      از شما ملت مسلمان مـی 

انـدازد و خـون شـهیدان را     مـردم تفرقـه مـی   میـان   که در ]اي[پشتیبان روحانی
  .2سیبی نرسدآپشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت . کند مال می پاي

  
  )اصفهان 1344 -1360( طالخونچه ربیعمهدي شهید  

کنید و مواظـب باشـید کـه     خواهم که سخنان امام را مو به مو اجرا از شما می
امام را از شـما   ،اگر روحانیت را از شما جدا کردند .روحانیت را از شما جدا نکنند

پس هرچه بیشتر اتحاد خودتان را با روحانیت محکم کنید و مشت  .کنند یجدا م
  .اندازان بزنید همحکمی بر دهان تفرق

  

                                                             
 ایمان را: در اصل وصیت -1
  )ره(اشاره به سخن امام خمینی: یتدر اصل وص -2
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  )فریدن 1342 -1362(رحمانی رحمان شهید  
عزیـز  و پیام من بر امت شهیدپرور این است که دست از یـاري اسـالم و امـام    

 ،تـر  و از همـه مهـم  ...  گناهی نابخشودنی است ،برندارید که کوتاهی در این زمینه
 هـاي اسـالم هسـتند و    پشتیبان روحانیت مبارز و اصیل باشید کـه اینـان سـتون   

کند و از اتحـاد   بین شما و این قشر انقالبی و اسالمی استفاده می ۀدشمن از تفرق
اینـان خـار چشـم اسـالم و کـافران و      زیـرا کـه    ؛]شود می[ شما بسیار خشمگین

  .منافقین هستند
  

  )سرا صومعه 1335 -1361(رضایی نوپاشانی ن اعبدالرحمشهید  
البته اگـر خـدایم قابـل دانـد و      ،کنم مین را تضمین آپیامی که با خون خود 

ایـن اسـت کـه از     ،سعادت همیشگی را که همان شـهادت اسـت نصـیبم گردانـد    
برادران و خواهران و پدران و مادران خود بخواهم که همواره وحدت خویش را در 

گـاه   هاي دشمن غفلت ننمایند و هیچهئنی از توطآکفر حفظ کرده و  ۀمقابل جبه
ن اسـوه و  آیاري و مساعدت و همچنین دعا براي مصلح دوران و حسـین زمـان و   

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (در تعجیل فرج امام زمـان و نیز دعا ) روح خدا(تجلی اسالم 
 ]از[ اي دسـت لحظـه  ،د و به کـوري چشـم دشـمنان اسـالم    نرا از یاد نبر )الشریف

 ]کـه [ تفرقه و نفاق ]مواظب[ حمایت از امام و روحانیت متعهد و مبارز برندارند و
  .باشند ،هویدا است) والیت فقیه(رهبري امام  ]عدم اعتقاد به[ در

  
  )تبریز 1339 -1361(رمادي توفیق شهید  

و  »عبـداهللا «ایـن  ت، بـه یـاري امـام امـ     ! ... و اما شما اي بندگان صالح خـدا 
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کـه تنهـایی او و   بشـتابید  ) ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(امام زمان نائبو  »اهللا  ولی«
 دنبال خواهـد داشـت  ه تفرقه و تشتت و ذلت و خواري برایتان ب، جدایی شما از او

...  
  

  )اردستان 1345 -1365(ري امیرانی ئزاسیدمهدي شهید  
ه پاسـدار اسـالم و خـون    اول وصیتم به تمام اقشار ملت این است کـه همیشـ  

دوم سفارشم این است که اینک اسالم واقعی در وجود امام تجلـی  ...  شهدا باشند
امـام باشـیم و روحانیـت را کـه     یافته است و بـر ماسـت کـه پشـتیبان و حـامی      

ن روز نیاید که بین آتنها نگذاریم و خداي ناکرده  ،داران این انقالب هستندپرچم
یایید تـا بـا هـم امتـی     روز عزاي ماست و ب نآایجاد شود که ما و روحانیت تفرقه 

  .واحده باشیم
  

  )ریز نی 1346 -1365( زردشتفرهنگ شهید  
را بـراي  توانید از خدا بخواهید کـه امـام    تا می. جان امام دعا کنیده ب !برادران

کنـار حضـرت    و در )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (اسالم تا ظهور حضـرت مهـدي  
نگذاریـد کـه امـام     !اي عزیـزان . 1دمحافظت کن )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي

از تفرقـه  . جـدایی بیفتـد   )علـیهم السـالم  (نگذارید میان شما و اهل بیت. تنها بماند
روحانیـت را مطـرح    ]و[ جـدایی سـپاه   ۀلئاز دودستگی بترسـید و مسـ  . پرهیزیدب

 ،اگر مردم از روحانیت جدا شوند .جدایی تن از بدن را مطرح نکنید ۀلئمس ؛نکنید
نـور الهـی    ،دودستگی بین شما باشد اگر. مانند این است که سر از بدن جدا شود

                                                             
 کنید: در اصل وصیت -1
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  .شود از شما بریده می
  

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

جدید کفـار و   ۀو تهمت نســـبت به همدیـــگر بپرهیزید و این را بدانید که نقش
هی تفرقه ایجـاد کننـد و بــــه قـول     لمنافقین این است که بین نیروهاي حزب ال

یعنـی   ،شما به سخنان گوهربار والیت فقیـه  .لوده ماهی بگیرندآ لب گآمعروف از 
گـوش دهیـد و عمـل کنیـد و وحـدت داشـته باشـید تـا ان شـاء اهللا           ،امام امـت 

  .شوم مثل گذشته شکست بخورند ۀدشمنــان اسالم در این نقش
  

  )قزوین 1340 -1361(پور زندياحمد شهید  
هـر فـرد    ۀوظیفـ  نمـایم کـه  اي وصـیت مـی  من چند کلمه !پدر و مادر عزیزم

ه سخنرانی ب .شکن شرکت نمایید دشمنۀ در مساجد و نماز جمع...  مسلمان است
گـوش دهیـد و از سـخنان    ، شـود تلویزیـون پخـش مـی    -امام که از طریق رادیـو 

امـام کبیـر    قین بین شـما، خـانواده و  فبهاي او استفاده نمایید و نگذارید منا گران
  .1دنو جدایی بیندازتفرقه 
  

  )دهدشت 1338 -1361(فر  سعادتیابوذر شهید  
خواهم که به تمام مردم ثابت کنند که ما نسبت بـه هـم    از روحانیت مبارز می

در  .باشند بدون چوپان می ۀزیرا مردم بدون رهبر مثل گل ؛حسن نیت کامل داریم
                                                             

  بیندازد: وصیت اصل در -1



 

 29     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

انقالب از این تفرقـه  شود و ضد میباعث تفرقه  ،این وضعیت اگر رهبر قاطع نباشد
هـم مـردم و    1پس .کند مال می خون این همه شهیدان را پاياستفاده کرده و سوء
باشند کـه بـا    ول میئر خون شهیدان مسبدر برا ،نیت و هم ملت ایران و همهروحا

  .گونه نظر خاصی بدون هیچ ،کمال همت به مردم خدمت کنند
  

  )شیراز 1343 -1362(شیعه سعید شهید  
تمام کارهاي  پیروي کنیم و او توانیم از میباید تا  امام مشکل است و سخن از

 و) خداسـت  تمـام از (زنـد   نمی خود زیرا امام حرفی از ؛دهیم امام را سرمشق قرار
کـه   2بدانیـد ، او کردیـد  پیـروي از  اگر چنین کردید و .م را ولی خود قرار دهیداما

 تفرقـه از  ،یابـد  اسالم گسترش مـی  ،رود انقالب به پیش می ،شود وحدت حفظ می
اگـر   کنـد و  مـی  ، اسالم تحقـق پیـدا  امام خالصه اگر اطاعت کنید از .رود بین می

برابر خون  هم در ولید وئبرابر خدا مس به خدا هم فرداي قیامت در ،اطاعت نکنید
  .اسالم هاي براي انقالب و کشیده رنجبرابر  هم در شهیدان وی تمام

  
  )بیدگلآران و  1345 -1364(فخریان آرانی سیدحسین شهید  

هـا   نآکه مواظـب باشـند کـه اختالفـی بـین       خواهماز روحانیون خالصانه می
ها موجـب تفرقـه بـین عمـوم شـده و تفرقـه بـین         نآچرا که اختالف بین  ؛نباشد
اه از یاد رفـتن جنـگ در ر   ]و[ ها نآذهن  جهاد از ۀلئباعث از یاد رفتن مس ،مردم

باهللا ضربه به انقالب اسـالمی و اسـالم    عوذنمدن آخدا و در بین مردم موجب وارد 

                                                             
 و پس: در اصل وصیت -1

 و بدانید: وصیت اصل در -2
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  .شودمی
  

  )شهر خمینی 1332 -1361(کریمی درچه علی شهید  
 اگـر واقعـاً   مواظب باشید که مسلمان دروغـی نباشـید و  ...  !اي امت حزب اهللا

بـه ایـن    جدا نشوید و او از اي تنها نگذارید و امام را لحظه ،دین دارید مسلمانید و
خـدا   از را دعـا کنیـد و   همیشه او چنگ زنید و ،تجلی یافتهزمین  حق که در نور

 از نگـه دارد و  را او )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(بخواهید تا انقالب حضرت مهدي
  .بیفتد روحانیت تفرقه نشوید و نگذارید که بین ملت و روحانیت جدا

  
  )تویسرکان 1343 -1365(کزازي هادي شهید  

باید مداوم در صحنه باشند و بـه   ،پیروز باشند خواهند همیشه ملت ما اگر می
اسـالمی   ۀن جامعـ ئوالن مطمـ ئامام خمینـی و سـایر مسـ    ۀبینان رهنمودهاي واقع

وقت فراموش نکنند و امام نیز در این مـورد   گوش فرا دهند و وحدت کلمه را هیچ
قدرتی خواهند بود کـه هـیچ    ،اگر تمام مسلمین با هم متحد باشند«که  فرمودند

و قدرت مسلمانان فقط در وحدت  »ها را نخواهد داشت نآتی قدرت مقابله با قدر
هـاي شـیطانی پیـروز شـود و      تواند بر قدرت ها وجود دارد که می نآو یکپارچگی 

هـا قیـام    ل و مشکالت مسلمانئوحدت و سایر مسا ۀلئامام عزیز هم براي این مس
ـ    ،هکه بین مسلمانان افتـاد  ]را[ اي کردند تا این تفرقه خـاطر  ه برطـرف کننـد و ب

باید از رهبـري انقـالب پشـتیبانی بیشـتري      ،اینکه این وحدت هرچه بیشتر شود
  .کرد
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  )تهران 1341 -1361( رضا کیشانی فراهانی علیشهید  
پشـتیبان والیـت فقیـه     ،انامام بزرگوارم ۀوقت به گفت جا و همه همیشه و همه

داریم و بـر سـر تنهـا چیـزي کـه      چه سیبی به این مملکت نرسد که هرآباشید تا 
ن والیـت فقیـه و   ها از قبول نکـردن ایـ   والیت فقیه است و اکثر تفرقه ،دعوا داریم

  .اسالم فقاهتی است
  

  )تفرش 1345 -1361(علی  گنجحمیدرضا شهید  
م کـه در صـحنه باشـند و نگذارنـد     خـواه  امت شهیدپرور ایران می ۀاز هم اوالً

با روحانیـت   دوم اینکه همیشه با اتحاد .مغزهاي متفکر ما را نابود کند ،انقالبضد
تا  !خدایا !خدایا«ي داري کنید و بعد از نمازهایتان دعامعنوي انقالب را نگه ۀجبن

میل هاي جمعه و دعاي کنماز .فراموش نشود ،»دار خمینی را نگه ،انقالب مهدي
اکبر  مرا در کنار قبر شهید علی .کنید گزارا اتحاد بربو ندبه را با جمعیت زیادي و 

گریـه نکنیـد و    ،انقالب خوشحال نشودبه خاك بسپارید و براي اینکه ضد قاسمی
ها گمنـام   به یاد عزیزانی که در جبهه ،مدیدآسر قبرم  1رهرگاه به یادم افتادید و ب

 ،سـن الح بن ها و از قاسم نآبیفتید و فکر کنید مگر من از  ،اند به خاك سپرده شده
 ،نـد زبیندا خواهند بـین روحانیـت تفرقـه    و با کسانی که می ؟تر است خونم رنگین

  .تان نشودشفرامونماز  .مبارزه کنید شدیداً
  

  )دزفول 1345 -1361(مانوري مسکر رضا  غالمشهید  
وقـت   هـیچ  .از شما خواهش دارم راه مرا ادامه دهید...  !برادران عزیز و مهربانم

                                                             
 با: یتدر اصل وص -1
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که جان ی نجایآتا  .منافقین بین شما و اماممان تفرقه ایجاد کنندنگذارید که این 
  .کنیددفاع  ،از اسالم و این رهبر عزیز امت ما ،دارید 1بدندر 

  
  )ایذه 1342 -1365(پور  مکیخانلر شهید  

عنـوان  ه اي بـ من قصد مزاحمت نداشتم و تنها چند جمله !برادران و خواهران
خواهید از یک راهی عبـور کنیـد و    اگر شما فرض کنید می .کنم وري ذکر میآیاد

 ،سـانی عبـور کنیـد   آن به آبراي اینکه بتوانید از  معموالً ،ن راه نداریدآشنایی از آ
کنید و دستورهاي او را اطاعت خواهید کرد تا بـه   راهنمایی براي خود انتخاب می

راهنما و رهبر ماسـت و   ،کبیر انقالب ما رهبر ،حضرت امام خمینی .دیمقصد برس
او نهایت استفاده را ببریم و  2يها ییما مسلمانان واجب است که از راهنما ۀبر هم

برسـیم و   ،منزل اصلی که همان قرب اهللا استه دستورات او عمل کنیم تا به سرب
نـابودي اسـالم و    ،هـا  نآحفظ و پایداري اسالم و دوري از  ،عمل به دستورات امام

  .وردآوجود میه ا بنفاق و تفرقه ر
  

  )تهران 1345 -1365(کالم یعقوبی نیکواحمد شهید  
 همچنان به !اید وردهآملتی که کفر جهانی را به زانو دراي  ،پروراي امت شهید

 ،دهـم بـه تمـامی مقدسـات کـه از روح خـدا       خدا اتکال کنید و شما را قسم مـی 
و پیشـتاز مکتـب    ن پیر عاشق خدا و مرد میدان علـم آو ن وجود الهی آ ،خمینی

و  تفرقـه  ،اسالم در عصر حاضر دست نکشید که اگر خداي ناکرده دسـت برداریـد  

                                                             
 توان: یتدر اصل وص -1
 راهنماها: یتدر اصل وص -2
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  .نفرین خدایی دامنگیر شما خواهد شد
  

  )اصفهان 1336 -1360(هاللی رسول شهید  
را حفظ کنیـد و   می دانشگاه و حوزهئشما باید ارتباط دا !اي دانشجویان عزیز

دو قشـر عظـیم   کس که بخواهد صدایی در جهت تفرقه بین ایـن  این را بدانید هر
بلکـه   ؛ایـن ادعـا نیسـت    .استعمار شرق و غرب است ۀن صدا نغمآ ،وردآجامعه بر

  .ن استآتاریخ انقالب اسالمی ایران شاهد حقیقت است و 
  

  )فریدن 1340 -1364(همتی محمدرضا شهید  
ن ممکـن  آهـر   .زیـاد اسـت  ها  باشید فتنه مواظب !اي دوستان و اي برادران و

پشـتیبانی از   ]کـه [ گوش ما بسته شـود و مـا را از هـدف عـالی     است که چشم و
مه و راه حق را از مـا  ئخواهند راه ا ها می ن فتنهآ .دور نمایند ،باشد والیت فقیه می

توسـل پیـدا    ،هـا  و راه نجات از فتنه 1دنشی و تفرقه بیندازرا به برادرکُ بگیرند و ما
ن شـریف و پشـتیبانی   آموز قـر آهاي شیرین و پنـد  به گفته 2مه و عملئکردن به ا

کـه  ] اسـت [ )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (خالص و وفادار بودن به والیت امام زمان
   ].باشد می[ امام عزیز ،نائب برحقش

                                                             
 بیندازد: یتدر اصل وص -1
 عملکرد: یتدر اصل وص -2
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  عامل شکست ؛تفرقه: فصل دوم   
  

  )مشهد 1334 -1362(زادي آ حسنشهید  
مشـت محکمـی بـر دهـان      ،بـا صـبر و بردبـاري خـود     !ما گرامـی  پدر و مـادر 

گویان بکوبید و از روحانیت مبارز پشتیبانی کنید و نگذارید که خداي نـاکرده   یاوه
  .د و انقالب را به نابودي سوق دهدشما تفرقه بیفت ]میان[ در

  
  )فالورجان 1342 -1362(یجانی احمدي قهدرسیدجالل شهید  

تنها وصیت من به شما این است کـه امـروز اسـالم     !گرامیبرادران و خواهران 
از تفرقه و نفاق دوري کنید و دست در دست  .شما دارد ۀیاز به فداکاري یکپارچن

یه که استمرار حرکت انبیـا  خود از والیت فق ۀجانب با پشتیبانی همه ،یکدیگر داده
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 ؛1کنیـد اسالم را یـاري   ،باشدو یازده امام دیگر می )لیه السالمع(والیت علی ۀو ادام
سـالم اهللا  (ظهـور حضـرت مهـدي   گشایی براي  اگر اسالم امروز به یاري خدا راهزیرا 
کنند و ما خیزند و حرکت میهاي مستضعف جهان به پا میتوده ۀهم ،باشد )علیه
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (توانیم این انقالب را به انقـالب جهـانی حضـرت مهـدي    می

بـه حیثیـت    ،اگر خداي نکرده این انقالب شکسـت بخـورد  متصل کنیم و  )الشریف
و خـون   دشـو لطمه خورده و اسـالم نـابود مـی    )لی اهللا علیه و آله و سلمص(رسول اهللا

پـس   .رودتمامی شهیدان اسالم از کربالي حسینی تا کربالي ایران بـه هـدر مـی   
 و«یـه  آحرکت کنید و بر اسـاس   2»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ۀیآطبق 
االمر اطاعـت   از خدا و رسول و اولی ،3»الرسول و اولی االمر منکم ااهللا و اطیعو ااطیعو

  .غرب کوبید گویان شرق و بتوانید مشت محکمی بر دهان یاوه کنید تا
  

  )خوانسار 1341 -1362(رحیمی  استادحسن شهید  
باعـث شکسـت    4شما ۀتفرقاز تفرقه بپرهیزید که  باید جداً !رمان ایرانهملت ق

ل امـ وحـدت ک  بیایید به خاطر خدا اختالفات را کنار بگذاریـد و  .اسالم عزیز است
بعد از شکسـت منـافقین    .منافقان را خنثی کنید ئۀتوط ،داشته باشید و در عمل

اند کـه   اینک تصمیم گرفته ،ها در این امر نآرسوایی  در ترورهاي امت حزب اهللا و
ایـن   .کننـد  حزب اهللا اختالفات ایجـاد    به خیال باطل خودشان میان شما امت 

ري شـما  ابـا هوشـی   ن تنهـا آو ظریـف اسـت و خنثـی کـردن      ه بسیار حـاد ئتوط
                                                             

  کرده: یتدر اصل وص -1
 103سوره آل عمران؛ آیه  -2

 59سوره نساء؛ آیه  -3

 ها آن: یتاصل وصدر  -4



 

 37     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

  .پذیر است امکان
  

  )قزوین 1345 -1361(اسالمی اهللا  عینشهید  
حفظ کـرده  هوشیاري و بیداري خود را  شما مردم ایران تقاضا دارم همیشهاز 

 1مبـادا بـا هـم بـرادر باشـید و     ...  ه در صحنه بودن خود را نشـان دهیـد  و همیش
بین شما پیدا شود کـه ایـن، اول    دروحدت و انسجام خود را از یاد ببرید و تفرقه 

جـان   و یکپارچگی خود را حفظ کنید و تـا سعی کنید که وحدت  .شکست ماست
  .ند نصیبمان کرده پشتیبانی نماییداز این نهضت اسالمی که خداو ،در بدن دارید

  
  )اصفهان 1346 -1365(افغانی خوراسگانی رسول شهید  

قـدر خـود را بدانیـد و     ... رسـانم  اي به عرض شما ملت بزرگوار مـی  چند کلمه
و از تفرقـه   .ی خـود را حفـظ و بیشـتر کنیـد    گاهی و هوشـیاري دینـی و سیاسـ   آ

لش تضـعیف  ضرر و محصوکاري است اشتباه و پر کنار باشید که کالًها بر بازي خط
 ؛اش باطـل اسـت   نتیجـه  ،ن هم به ظاهر درست باشـد آانقالب که اگر یک درصد 

هـاي   وردن خواسـته آیعنـی بـر   ،ت درسـت کـه منظـور نادرسـتی    چون عملی اسـ 
پـس   .استعمارگرانی که از همه راه عـاجز شـدند   ؛شود ن احیا میآاستعمارگران با 

ن آایـد و بدانیـد    تا روزي کـه زنـده   ،و در صحنه باشیدده وحدت خود را حفظ کر
در  2نمایـان  هـاي شـوم منافقـان و مسـلمان     اید و نغمـه  زنده ،اید روز که در صحنه

  .سستتان نکند ،پیروي از والیت فقیه و اسالم

                                                             
 و با هم: یتدر اصل وص -1
 نمایان مسلمانان: یتدر اصل وص -2
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  )آران و بیدگل 1347 -1365(اقبالیان مصطفی شهید  
 در عوامـل مهـم پیـروزي مـا    دانیـد یکـی از    ییا مآ: وصیتم به امت شهیدپرور

هـا و   هتوانیـد وحـدت را حفـظ کنیـد و از تفرقـ      یپس هرچه مـ  .وحدت ت؟چیس
ها دوري کنید که عاقبت خوشی نخواهد داشت و شـاید گـاهی در جهـت     جدایی

  .توانید با یکدیگر وحدت را حفظ کنید یچه م]هر[پس  .شکست اسالم باشد
  

  )بندرکنگان 1343 -1365(انصار زینل شهید  
 شــکست و که باعـث  از نـفاق و تفـرقه دوري کنید...  !خواهرانم ون اي برادرا
  .شود مین نابودي انسا

  
  )اصفهان 1345 -1365(ی هسیدمحمدعلی بدیشهید  

ولـی   ؛شـویم پیروز مـی  ،تا زمانی که وحدت کلمه داشته باشیم و با هم باشیم
گردد کم تفرقه بزرگ می کم ،اي بین مسلمانان پیش بیایداگر خداي ناکرده تفرقه

  .شوددسته شدن و از هم پاشیدن می و موجب دسته
  

  )مراغه 1343 -1363(زاد  بکانی شهروزشهید  
اجـراي احکـام    بدانید پیـروزي در تبعیـت از امـام و    یقیناً...  !اي امت قهرمان

نابودیتان در گـرو جـدایی از    .استدر تفرقه  حتماً و نابودیتان حتماً اسالم است و
  .روحانیت مبارز است دعا و نماز و
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  )گچساران 1343 -1364(پژوه امراهللا شهید 
زیـرا کـه    ؛وحدت و اتحاد و اتفاق و انسجام خود را حفـظ کنیـد  ...  !امت عزیز

د و شـما را بـه لـب پرتگـاه سـقوط      بـر  اتحاد شـما را از بـین مـی    ،تفرقه و افتراق
زیـرا کـه    ؛تر برگزار نماییـد  باشکوهچه و جماعات را هر هنمازهاي جمع. کشاند می

و اضـطراب قلـوب    این نمازها باعث تقویت قلوب مسلمین و باعث ترس و وحشت
زیـرا   ؛اتحاد خود را محافظت کنیـد  !پس اي امت عزیز .شود دشمنان مسلمین می

مشـت محکمـی    ،شما ۀامام و حضور همیشه در صحن ازهاي شما  که این متابعت
  .باشد میان زمین و زمان گوی بر دهان تمامی یاوه

  
  )شهر زرین 1347 -1367(ترابی خسرو شهید  

زید که اگر بین شما ایـن  از تفرقه بپرهی !پیام دیگر من این است که برادران... 
ت و بـار دیگـر بـه    شکست شما حتمـی اسـ   ،بار استعمار نفوذ پیدا کرد عامل ننگ

  .باشیددور ه و تهمت ب دهم که از دروغ و افترا تذکر می 1شما
  

  )آباد نجف 1341 -1362( رضا جابري علیشهید  
عمـر خـود را    ۀبه هوش باشـید و یـک لحظـ    !نآاي فرزندان اسالم و قر ،باري

ودي اسـالم و  بیهوده تلف نکنید و بدانید که دشمنان اسالم همیشـه در فکـر نـاب   
 ،از اختالف پرهیز کنیـد کـه اخـتالف    .ماده کنیدآخود را  .فرزندان اسالم هستند

انـدازد و  کشاند و میان ما تفرقه می ین چیزي است که ما را به شکست میتر عمده
ترین توشه است براي مبارزه با کفـر و   به تقوایی که مهم ]کنم شما را می[ سفارش

                                                             
 تو: یتدر اصل وص -1
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ـ [ ماده کنید و اینآاین توشه را  .دشمنان اسالم سـختی   1بـه  نیسـت جـز   ]رمیس
  .فس امارهکشیدن و مبارزه با ن

  
  )بوانات 1347 -1365(جمالی عبدالحمید شهید  

تفاوت نباشند و همیشه در صـحنه حضـور داشـته     خواهم که بی جوانان می از
میان  سعی کنید که دشمن در .باشند و با تمام قدرت در مقابل منافقین بایستند

  .شود باعث شکست انقالب میزیرا تفرقه  ؛شما تفرقه نیندازد
  

  )ارومیه 1345 -1362(حیدري فرخ شهید  
ـ      زاديآ بدانید که این اسـالم و  !ملت عزیز دسـت مـا   ه هـا بـه قیمـت گزافـی ب

در این راه خـون   ،اند ها روحانیت مبارز بوده نآس أشهداي زیادي که در ر .رسیده
حقیـر عاجزانـه از    ةاین بند .انقالب اسالمی هدیه کردندل بیاري نهاي آخود را برا

جدایی بپرهیزیـد کـه    از تفرقه و کنید و حفظشما خواهان است که اتحاد خود را 
انقالبیون ضـد  منافقین و در مقابل دشمنان اسالم و .باشد ذلت می شکست و ۀمای

چرا که خدا با صابرین  ؛استقامت بورزید و صبر ،در این راه داخلی سست نشوید و
  .است
  

  )جرقویه 1344 -1361(حیدري علی  قاسمشهید  
شما دست از امام خمینـی برنداریـد کـه اگـر      !اي مردم غیور و مسلمان ایران

  .شوید هرگز پیروز نمی ،خداي نخواسته تفرقه در بین شما پیدا شود
                                                             

  به جز: یتدر اصل وص -1
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  )سمیرم 1349 -1365(حیدري قهرمان شهید  
نفس کوشا باشند و خود  ۀبر تزکی ،بر جوانان الزم است تا فرصت از کف نرفته

زیرا نظام جمهوري اسالمی جز با خلـوص در   ؛راهی طوالنی و دراز نمایند ةمادآرا 
هـاي اسـتکبار   هئـ س فداکاري و جهـد و مبـارزه بـا توط   پ. عمل حفظ نخواهد شد

نفـس،   ۀشـمن درونـی و سـعی در اخـالص و تزکیـ     گام با مبارزه بـا د مه ،جهانی
 .باشـد  ن مـی آهـاي مقـدس    رمـان آمی و حفظ نظام جمهوري اسال ةکنند تضمین

حفـظ وحـدت و جلـوگیري از عوامـل      ،ت سـربلند ایـران  دیگر از رموز موفقیت مل
دریغ  تر نموده و با حمایت بی شما باید این وحدت را هر روز افزون. باشد تفرقه می

و  ولین دلسـوز کشـوري  سـئ حضرت امـام خمینـی و م   ،خود از رهبر کبیر انقالب
مقابلـه بـا    مادگی خود را براي دفاع از اسـالم و آلشکري و روحانیت در خط امام، 

  .کفر جهانی حفظ نمایید
  

  )اردستان 1332 -1361( حسین خداپرست غالمشهید  
یکـی از عوامـل مهـم پیـروزي      ،گونه که توجه داریـد  همان !دوستان و برادرانم

وان یـک بـرادر   بـه عنـ   از شـما  .باشد وحدت کلمه می ،نآمی و تداوم انقالب اسال
و چه بیشتر در حفظ اتحـاد کوشـا بـوده و دسـت از تفرقـه      کوچک تقاضا دارم هر

   .دارید که همانا تفرقه باعث شکست استجدایی بر
  

  )آبادان 1342 -1363(شیرازي ي الرخداریوش شهید  
هـا   هـا و پیـروزي   خـوبی  ۀهمـ  ۀاین را بدانید که سرچشـم  ... !اي امت اسالمی
کـه توانسـت ایـن    بـود  این وحدت بین قـواي مسـلح    .وحدت ؛همان وحدت است
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مـان بـه بیـرون برانـد و بدانیـد کـه عـزت        اسالمی مزدوران کافر را از کشور عزیز
و تــرس از ایــن ذلــت شــما در گــرو تفرقــه  همیشــگی شــما در گــرو وحــدت و

  .ابرجنایتکاران است
  

  )تهران 1340 -1360(بخت  خوبمحسن شهید  
تنهـا   !بـرادران و خـواهران   .پرور و مسـلمان ایـران  سالم بر ملت بیدار و شهید

 ،اعتقاد و ایمان به خدا :یعنی پیروزي اسالم به چند چیز بستگی دارد ،پیروزي ما
 ،چون و چـرا از رهبـر بیـدار    و نفاق، در اطاعت بیپرهیز از تفرقه  ،یکپارچگی شما

  .امام امت
  

  )آران و بیدگل 1339 -1361(آبادي  دیداري نوشحسین شهید  
ن آکـه قـر    همچنـان  ؛وحدت خود را حفظ کنیـد ...  !دوستانمپدر و برادران و 

به ریسمان الهی چنگ بزنید و  .1»تفرقواو ال اعتصموا بحبل اهللا جمیعاًو« :فرماید می
  .باعث شکست شما خواهد شداز یکدیگر جدا نشوید که تفرقه 

  
  )آستانه اشرفیه 1347 -1367(پیما  اهر عسگرشهید  

از  و همگی به ریسمان الهی چنـگ زنیـد   !دوستاناي  ،اي امت مسلمان ایران
پـس  . میـان ماسـت   ۀتفرقـ  ،زیرا که از عوامل شکست مسـلمین  ؛2تفرقه بپرهیزید

شـما   بـر  دعوا نکنید تا دشمنان اسالم شـاد شـوند و   خداي ناکرده با هم جنگ و
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لی کـه موجـب تفرقـه میـان     ئگونه مسـا خواهم که از هر از شما می .حکومت کنند
خـون   ي نـاکرده از نکند خدا. یز کنید تا دل شهدا را شاد سازیدپره ،شود شما می

  .شهدا سوءاستفاده کنید
  

  )اصفهان 1338 -1362(برزانی  رضاییرمضان شهید  
 ؛خـواهم کـه دسـت از ایـن اسـالم و انقـالب برندارنـد       از امت شـهیدپرور مـی  

شـهیدان و  اب الهـی و نفـرین   از امام که سنبل والیت فقیه است که عذ مخصوصاً
چیز به اسـالم فکـر    سعی کنید قبل از هر .ن استآها به دنبال  نآداغدار  ةخانواد

تاریخ بهتـرین   .1دیقلب امام را به درد نیاور قدر این .کنید و دست از تفرقه بردارید
در  .شـود گاه از یک سوراخ دوبار گزیده نمی من هیچمؤ. دهدما نشان میه الگو را ب

 ةهایمـان از ثمـر   ما دریـافتیم کـه تمـام پیـروزي     ۀبه خوبی هم ،طول این انقالب
و اختالفـات بـوده   هایمان از تفرقه  در مقابل تمام شکست .وحدت کلمه بوده است

  .است
  

  )چالوس 1343 -1367(رضایی نودهی اکبر  علیشهید  
وحدت را حفظ کنید و تبعیض در بینتـان وجـود نداشـته باشـد و عوامـل      ... 
  .ت اسالمی استمعامل اصلی انزواي حکوزیرا تفرقه  ؛خفه نماییدانداز را  تفرقه
  

  )فریدن 1340 -1365(محمد رضوانی شهید  
قـدر را   امـام و اسـالم و فقیـه عـالی     .ما سالم بر امت حزب اهللا و برادران دینی
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تفرقه بـین خـود راه ندهیـد کـه زود شکسـت       .یاري نمایید و در خط امام باشید
ببرید  1بین نفاق را از .یکی باشید وحدت کلمه را حفظ کنید و واحد و .خورید می

بدانند که در  ،اندازند هایی که در بین شما نفاق می نآ .شیطان است کار ،که نفاق
شـوند و از   هـا تغذیـه مـی    نآهاي شرق و غرب هستند و از  مریکا و ابرقدرتآخط 

 ۀجامعـ  از بایـد ه مریکـا هسـتند کـ   ط آمنافق در خ ،ها گیرند و این ها درس می نآ
  .ها را نخورید نآاسالمی خود طرد نمایید و هرگز فریب 

  
  )جرقویه 1338 -1362(ي دحسن رضوانی ینگاباشهید  

شـوید   پیروز نمـی  ،اگر خداي ناکرده در بینتان تفرقه باشد !برادران و خواهران
تر از  ندهاست که دعا برّتوانید دعاها را زیاد بخوانید که از پیامبران حدیث  و تا می

  .شمشیر است
  

  )فیروزآباد 1343 -1365(روستا عباس شهید  
 اعمـال و  در. اسـتفاده ببریـد   رهنمودهاي او از اسوه قرار دهید و امام را الگو و

هـم پاشـیدگی    از   چون تفرقه باعث ؛تفرقه و دوگانگی بپرهیزید غیره از اخالق و
  .دنبال دارده انقالب را بنتیجه نابودي  در و ]شود می[ مردم
  

  )تهران 1344 -1365(فرد ریاحیعبداالمیر شهید  
 دستگی و گروهو چندولی از تفرقه  ؛از هیچ قدرت و ابرقدرتی نترسید !عزیزانم

از [بترسید و  ،، بسیار نگران بودندله بسیارئه بودن که امام امت هم از این مسگرو
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و خوف داشته باشید که اگر خداي نخواسته موفق بشوند که مـا   1]دشمنان ترس
و از تفرقـه   پـس در نتیجـه جـداً    .از همـین راه هسـت و بـس    ،را به زمین بکوبند

  .ستا این ،خداي ناخواسته ،دستگی بپرهیزید که تنها راه شکستچند
  

  )کاشمر 1335 -1364(حسین  هزاد اکبر علیشهید  
این موقعیت حساس که دشـمن داخلـی    در... ! خواهران حزب اللهی برادران و

 وارد نهایی را ۀها ضرب نآ ،چنانچه اندکی غافل شویم ،است کمین ما خارجی در و
زیــرا  ؛حفـظ کـرده   همبسـتگی را  و اتحــاد .یادتـان نـرود   2اتحـاد  ورد وآخواهنـد  

 ،تـرین عامـل شکسـت    چنانچـه بـزرگ   ؛باشـد  می اتحاد ،ترین عامل پیروزي بزرگ
  .تفرقه است

  
  )شیراز 1343 -1363(ستوده شیر  جهانشهید  

وقـت تنهـا نگذاریـد کـه       با امت حزب اهللا کـه امـام را هـیچ    باز سخن خویش
تعـالی    بـاري  چون امام نعمتـی بـس عظـیم از طـرف     ؛کفران نعمت خواهید کرد

چه بیشـتر اسـتحکام ببخشـید کـه موجـب پیـروزي شـما        حدت را هرو .باشد می
گانگی بپرهیزید که موجـب نـابودي و نیسـتی خواهـد     چندو از تفرقه  .خواهد بود

ضـت جهـانی بکوشـید کـه فعالیـت      اي براي پیروز شدن ایـن نه  هر جبهه در .شد
له را به نفع خویش به پایـان  ئو کوشش کنید که این مس باشد ن جنگ میآاصلی 

  .سیدبرسانید تا به مراحل بعدي بر
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  )رزن 1342 -1364(شایانی مطلع  علیداودشهید  
 :فرمایـد  ن کـریم مـی  آقـر  خداوند تبـارك و تعـالی در   !اي امت مسلمان ایران

یعنی شما باید فرمانبردار باشید و  1»االمر منکم یالرسول و اول ا و اطیعواهللا ااطیعو«
ه که یاز والیت فق اطاعت کنید و ،از خدا و رسولش و امامان که اولی االمر هستند

اطاعت کنید و پشتیبان سرسخت والیت فقیه باشـید   ،پروردگار است ۀهمان گفت
گرایـی بپرهیزیـد کـه موجـب از هـم       و گـروه از تفرقـه   .که ضامن پیروزي ماسـت 

  .از هم پاشیدن انقالب است ]و[ گسستگی امت
  

  )شهرکرد 1346 -1363(شکوهی قهفرخی علی شهید  
هـا  بـین ما پیشه کنـیم و نگـذاریم کـه     وحدت را باید امروزه ما !برادران عزیز
 از ،اي کـه تـاکنون اسـالم خـورده     تـرین ضـربه   چون االن بزرگ ؛تفرقه ایجاد شود

  .بردند بین می ما را از کردند و ها بوده که دشمنان سوءاستفاده می همین جدایی
  

  )اقلید 1343 -1362(صابري صفدر شهید  
پـرور   بـا همشـهریان عزیـز و قهرمـان     2مخنس] روي[در این قسمت از وصیتم 

ن بـه نحـو احسـن اسـتفاده     آاز  ،هر کجا و در هر پست و مقام که هسـتید  .است
از  و در راه خـدا و رضـاي خـدا باشـد     ،داریـد  کنید و قدمی که از قدم خود برمـی 

لـرزه  ه ب ترین دژها را زید که تفرقه و نفاق است که محکمیدستگی بپرهو دوتفرقه 
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بـا   ،ه و نفاق اثـري دیدیـد  قفراز ت 1]کجا[پس هر  .ریزدمی را فرو نآورد و آ یدرم
  .را خنثی نمایید نآخود ی اتحاد و یکپارچگ

  
  )شاهرود 1331 -1367( اکبر صابري علیشهید  

پدران و مادران و برادران و خواهرانم که امروز رشادت و شـهامت شـما باعـث    
لمه را حفظ کنید کـه خداونـد در   وحدت ک !شود ها می خواري و ننگینی ابرقدرت

به ریسـمان الهـی چنـگ     2»التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و«: فرماید ن میآقر
بزنید و از تفرقه و جدایی جداً خودداري فرمایید که رمز پیروزي در همـین اصـل   

و دست اجانـب از سـر کشـور عزیزمـان      ،با پیروي از رهبر ان شاء اهللا .نهاده است
ر عزیزمـان  ه را با امامت رهبـ گردد و نماز جمع تمامی کشورهاي اسالمی کوتاه می

  .در مسجداالقصی بخوانیم
  

  )دلیجان 1342 -1361(صادقی رضا  غالمشهید  
شما که تمام مشکالت را تحمل کردید و بـا   :مردم ۀخر پیام من به همآدر ... 

ري و همگامی شـما  این کمک شما و همکا !این وجود به این انقالب کمک کردید
هـا   این شـما هسـتید کـه مـا را در جبهـه      .هاست ما در جبهه ۀباعث تقویت روحی

ـ   به شما سـفارش مـی   .کنید امیدوار می عنـوان یـک انسـان کـه از تمـام      ه کـنم ب
ل خود را در راه خدا نثـار  نظر کرده و این جان ناقاب دگی صرفها و لذایذ زن خوشی
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  .باعث شکست شماستتفرقه  ؛بپرهیزیداز تفرقه  1،کرده
  

  )شهر زرین 1347 -1365(طالبی ورنامخواستی علی  قربانشهید  
ل عجـ (ابن الحسن تحج کنم به توجه به  شما را توصیه می !خواهرانم ،برادرانم

 ،خـویش را فرامـوش کـرد    2امامـ  ،امت در تاریخ زیرا که هر ؛)اهللا تعالی فرجه الشریف
کـه  کنم به وحدت و دوري از تفرقـه   شما را وصیت می ثانیاً .دچار عذاب الهی شد

هـا شـده اسـت و شـما را سـفارش       این عذاب مهلک باعث نابودي بسیاري از امت
ه خداوند بـر مـا   کنم به اطاعت از امام امت و یاري او که نعمتی است عظیم ک می

  .ارزانی داشته است
  

  )نقده 1338 -1365(طالبیان تاروردي شهید  
 و درك کننـد  را عزیـز  خواهران که این رهبر کنم به تمام برادران و توصیه می

لبیـک   ،فرمـان الهـی نیسـت    کـه جـز   را فرمان او او دقیق باشند و اجراي امر در
 هـدف خـود   ،اسـت  )لیهم السـالم ع(مهئا را که هدف امام حسین و هدف او گویند و

توسـط   لطـف خـدا   یکپارچگی کـه بـا   هرگز نگذارند که این وحدت و داده و قرار
تـرین عامـل شکسـت     تفرقـه بـزرگ   کـه  بین بـرود  از ،ما عطا گردیدهه رهبرمان ب

محـض   ]را[ کـاري  هـر  سوي هدف بروید وه ب دحمت هم و با باشد و مسلمانان می
  .»هیهات من الذله« ؛خواري ندهید هرگز تن به ذلت و انجام دهید و رضاي خدا
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  )تاکستان 1351 -1366(طاهرخانی فرهاد شهید  
چـرا کـه دعـاي مـا      ؛فقیه باشیدپشتیبان والیت ...  !اي مسلمانان ،مردم ایران

ن آخونمـان را در پـاي درختـی بریـز کـه       !رزمندگان این بود و هست که خـدایا 
ها را پـر کنیـد و در مراسـم مـذهبی و در نمـاز جمعـه و       جبهه. والیت فقیه باشد

پیمایی و نماز جماعت شرکت کنید و بکوشید تا تفرقـه و اخـتالف را از میـان     راه
  . دبردارید تا پیروز شوی

  
  )آشتیان 1338 -1365(طاهري آشتیانی ابوالحسن شهید  

توانست بر این  بدانیم که ایمان ما و رهبري امام بزرگوار و وحدت امت بود که
بـدانیم   .پردازم ل اول انقالب میئط به همین مسافقید و من آق ئهمه مشکالت فا

و تفرقـه   2ق زدننـ ترین  اگر کوچک .1]امام بهره ببریم[هاي این  که باید از رهبري
واي بر تفرقه و جـدایی   ... ما پیروز نخواهیم شد ،ما رخنه کند ۀو سستی در جامع

  .ام عزیز بر این بسیار تکیه دارندکه ام
  

  )تهران 1341 -1367(نژاد طباطباییسیدباقر شهید  
اعمالمـان در   ۀید قلم و قدم و تالش و کـالم و همـ  بکوش...  !اي ملت مسلمان

جهت رضاي خدا و استحکام جمهوري اسالمی و پیشرفت انقالب اسالمی باشـد و  
 3درطـور کـه اتحـاد     ه همـان از تشتت و اختالف و منازعـه و تفرقـه بپرهیزیـد کـ    

                                                             
  ناخوانا: یتدر اصل وص -1
 لق زدن: یتدر اصل وص -2
 و: یتدر اصل وص -3
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تفرقه در جهت انحطاط و نابودي و سـقوط   ،پیروزي و موفقیت نقش اساسی دارد
  .نقش اساسی را خواهد داشت ،یک ملت و نظام

  
  )تاکستان 1342 -1361(عاملی اکبر شهید  

دهم که از اختالف و تفرقه بپرهیزیـد  اي به هموطنان خود تذکر میچند کلمه
شـود و همیشـه از روحانیـت    تفرقه موجب شکست است و باعث نـابودي مـی   که

 ،حمایـت از امـام و حمایـت از امـام    ، حمایت کنید که حمایت از روحانیـت مبارز 
  .خداست حمایت از پیامبر و

  
  )قزوین 1347 -1365(عبادي ن ارحمشهید  

از شـما  ! کنیـد شما اي مردمی که جان و مال خـود را در راه اسـالم فـدا مـی    
کنم کـه امـام را دعـا    تر از خودتان، درخواست می عاجزانه مانند یک برادر کوچک

پشت جبهه به ضد این انقالب کاري نکنیـد و قلـب ایـن رهبـر کبیـر       کنید و در
هماهنـگ بـا    ،و در پشت جبهـه  را یاري کنید را خون جگر نسازید و امام انقالب

و وحدت کلمـه را کـه از    دست به دست هم داده به این انقالب خدمت کنید ،هم
 دارنـد  مان و دیگر برادران که در کارهاي مملکتی دخالـت  اول انقالب، امام عظیم

نـافق در میـان شـما    حفظ کنید و نگذارید که ایـن کـوردالن م   ،اندسفارش کرده
برادران عزیز تفرقه بیندازند که رمز پیـروزي مـا چـه در پشـت      رخنه کنند و بین

وحـدت نباشـد،    نـاکرده  ، این وحدت است که اگر خـداي ]و چه در جبهه[ جبهه
  .شودپیروزي هم موجود نمی
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  )آباد نجف 1346 -1362(عباسی اصغر شهید  
شـید کـه   ااز جدایی و تفرقه بپرهیزیـد و وحـدت داشـته ب    !برادران و خواهران

ن طایفـه  آ این طایفـه و . از وحدت بوده است ،ایموردهآچه پیروزي ما به دست هر
باید با هم باشیم تا بتوانیم به پیروزي برسیم و ایـن  . ما با هم برادریم ۀهم .نکنید

مـا پیـروزیم و در غیـر ایـن      ،را هم بدانید که تا موقعی که میان ما وحدت هست
  .خوریمزودي شکست میه صورت ب

  
  )آباد نجف 1350 -1367(عباسی عبداهللا شهید  

اسالمی خـود الزم   -شرعی ۀبرحسب وظیف ،، عباسیخدا ةعبد و بند جانب این
ولـی   ،بعد ۀبه پیشگاه خدا و در مرحلدانستم چند کالمی به عنوان وصیت تقدیم 

و مـادر عزیـزم   و امام امت و خالصه تقدیم به پدر  )الشریفل اهللا تعالی فرجه عج(عصر
 ،یـاج بـه مـدافع دارد و در اصـل    تا زمانی که اسـالم احت ...  و امت شهیدپرور کنم

. خـود بدانیـد کـه پیشـتاز باشـید      ۀوظیف ،هاي عظمت احتیاج به نیرو دارد جبهه
باشـید  ن ئمطمـ  ،سعی کنید از تفرقه و جدایی دوري کنید که اگر چنـین نکنیـد  

  .شکست شما حتمی خواهد بود
  

  )هریس 1343 -1362( علی عباسی پارامشهید  
اکنون بر شماست که پشت جبهـه یـا   ... ! خواهران دلبندم مادر عزیزم و پدر و

اتحاد خـود را هـر روز    ورده وآپس از جهاد اکبر به جهاد اصغر رو  ،در خود جبهه
ظفر بـر   یگانگی موجب پیروزي و چرا که اتحاد و؛ بیش از پیش حفظ کرده باشید

ما نبایـد اتحـاد    پس چرا شما و .تفرقه موجب شکست است نفاق و دشمن زبون و
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 ۀکـنم کـه در همـ    حاال من عاجزانه بـه شـما سـفارش مـی     ؟1خود را حفظ کنیم
  .ها حاضر باشید صحنه
  

  )فیروزآباد 1341 -1363(عزیزان محسن شهید  
 ... !بینیـد هاي شـهدا را مـی  نامه وصیت ]و[ مانید یاي عزیزان و برادرانی که م

شـرکت   ها را حتماً و نماز جماعت نماز جمعه مخصوصاً .مسجدها را خالی نگذارید
دستگی کنید که همین چنداز تفرقه خودداري  ،از شایعات دوري و از نفاق .کنید

کند و مسلمانان را از اوج عزت و شرف به بدبختی و است که اسالم را تضعیف می
که تـاریخ  بردارید دهم دست از این تفرقه  یشما را به خدا قسم م. کشاندذلت می

حذر میدهد و شما را از این فاجعه بردر این رابطه به شما درس عبرت می مکرراً
همین تفرقـه   ،ن ضربه خورده استآا چیزي که اسالم تا به امروز از زیرا تنه ؛دارد
  .است
  

  )دهدشت 1340 -1366(غالمی مقدم احمد شهید  
 ... دارم نامه خدمت شما امت اسالم عرضـه مـی   عنوان وصیته اي بچند جمله

بـه احکـام مبـارك اسـالم و      توجه کامـل  ،که در این وضعیت حساس شماست بر
 .دهیـد  اهمیـت بسـیار   ،نماز را که ستون دین است ].داشته باشید[ ها نآعمل به 

. اسـت چرا که پیروزي ما در وحدت و شکست ما در تفرقـه   ؛وحدت را حفظ کنید
 متحد هستید و هرگاه که اختالف بین شما ،احکام اسالم هستید مادامی که پیرو

  .که با احکام اسالم بیگانه شدید ن باشیدئمطم ،اتفاق افتاد

                                                             
 نکنیم: یتدر اصل وص -1
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  )املش 1340 -1364(فرمانبر سیدمحمود شهید  
با توجه بـه   ؟کی به دودستگی دامن زدن تا !محلی اي برادران همشهري و هم

در کنـار   ،شـهدا  ۀخون هم ]خاطر[ بیایید به ،اینکه همه معتقد به وحدت هستیم
جز شکست براي  که تفرقهغاز کنیم آ را با وحدتی یکپارچه و منسجم زندگی ،هم

  .چیز دیگري ندارد اسالم و مسلمین
  

  )کرج 1345 -1363(ی نارسالن فرهاد کیاشهید  
همانا شکسـت   از تفرقه بپرهیزید که .هوشیار باشید !مردم .بیدار باشید !مردم

به او که سالیان دراز خـون   ؛بنگرید و به او فکر کنید امام را .ما در جدایی ما است
قطعـه   اگـر  .ها براي اسالم و قوانین اسالم کشید دل خورد و به او که زجرها و رنج

ا هـم  یـ اسـت و   »اهللا لبیک یا ثـار «نداي ما همان  ،جا بگذارندبدن ما را هر ۀقطع
نیـد و  ما را از مرداب فساد و تباهی رهاچون او بود که  ؛1است »لبیک یا خمینی«

  .حاال موقع پاسداري از انقالب است
  

  )جرقویه 1347 -1363(قاسمی شیدانی رضا  علیشهید  
همیشـه و در همـه حـال در خـط اسـالم       :... پیامی به شما مـردم شـهیدپرور  

شکسـت   ۀپرهیزید که مایگرایی ب و گروه حقیقی و اسالم فقاهتی باشید و از تفرقه
  .باشد و نفاق می همین تفرقه ،ما

                                                             
  باشد: در اصل وصیت -1
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  )شهرکرد 1337 -1365(اي  بارده قایديعلی  شمسشهید 
از باب تذکر بـراي شـما امـت حـزب اهللا عـرض       ]سخنانی[ این چند جمله در

  .کنم می
کـه درس   -نگ زدن به ریسـمان الهـی   چ شما را سفارش به وحدت و ۀهم ...

سعی کنیـد بـا    .کنم می ،باشد ن میآ ۀکه تداوم انقالب در سای 1-کریم استن آقر
دسـت از   هـم تفـاهم فکـري داشـته باشـید و      بـا  .صـفا باشـید   صـدق و  محبت و

دچار اخـتالف  ن روز است که خودمان آبردارید که شکست ما  تفرقه گرایی و گروه
  .از دشمن خارجی بیمی نیست شویم و

  
 )کرج 1345 -1365(قوامی الهیجی سیاوش شهید  

و برپـایی   است براي بارور شدن نهال اسالم عطفی ۀانقالب اسالمی ایران نقط
...  ها را خالی نگذاریـد  گاه صحنه ن بکوشید و هیچآدر حفظ  .مبارزه بر علیه باطل

 گزینید و در همه حال وحدت داشته باشـید کـه تفرقـه   از تفرقه و اختالف دوري 
  . دت رمز پیروزي استحموجب شکست و و

  
  )اهواز 1342 -1361(قیاسی خسرو شهید  

را بدانیـد و   2اهللا قـدر ایـن اعتصـام و حبـل     !امت قهرمان و شهیدپرور اسـالم 
اندك نظري به تـاریخ   اگر. که پیروزي شما در گرو وحدت شماست متفرق نشوید
 ،شـوید کـه در هـر مقطـع از زمـان     متوجـه مـی   ،اسـالم بیندازیـد   ةسراسر مبـارز 

                                                             
 103؛ سوره آل عمران، آیه »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  -1
 همان -2
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اند، دشمنان انسانیت بـا توسـل   مسلمانان حرکتی را علیه ظلم و ستم شروع کرده
ان را نـابود یـا منحـرف    شنان جدایی انداخته و حرکتآاند در بین به تفرقه توانسته

باشد که  ،سرخ علوي است 2عکه همانا تشی 1اهللا لالبته وحدت باید به حب .نمایند
  .3استسیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست م

  
  )اصفهان 1339 -1362(نسب کاظمیخلیل شهید  

هـم   چرا کـه  ؛اتحاد و وحدت خود را هرچه بیشتر محکم نمایید !امت مسلمان
ـ  .و جـدایی را  و هم طعم تفرقـه ) انقالب( 4دیطعم اتحاد و همبستگی را چشید ه ب

   .وحدت کلمه را حفظ کنید ،امام امت ةفرمود
  

  )برخوارومیمه 1337 -1361(کرمی عباس شهید  
منافقان داخلی  به خاك مالیدید و را مریکاآ ةامت ایثارگر که با اتحاد خود پوز

 !خود فراري دادیـد باوران را به دامن ارباب  شرق گرایان و غرب سرکوب کردید و را
را فرامـوش  اطاعت از رهبري امام خمینی و اصل مشرقی و اسالمی والیت فقیه ... 

یک ملت با  ،گونه که ثابت کردید اتحاد و یگانگی را فراموش نکنید و همان. نکنید
از تفرقـه و   5.تواند بر ابرقدرتی پیروز شود و دست خدا با جماعـت اسـت   اتحاد می

  .صیب نخواهد شدتشتت جز شکست چیزي ن
                                                             

 حب اهللا: یتدر اصل وص -1
 تشییع: یتدر اصل وص -2
 اهللا مدرس اشاره به سخن شهید آیت  -3
 چشیدند: یتدر اصل وص -4
 )لی اهللا علیه و آله و سلمص(؛ حدیثی از پیامبر اکرم»الجماعه یداهللا مع«اشاره به  -5



 

 56      )11(شهدا  نامهگزیده موضوعی وصیت

 

  )تهران 1332 -1360(خو  گزلحسین شهید  
در  ،نه وطن و ملـت  ،تنها پیروزي شما یعنی پیروزي اسالم !، خواهرمادر، برادر

اعتقاد و ایمان راسخ بـه خداونـد و بنـدگی در برابـر او و نفـی      : گرو سه چیز است
در وحدت و یکپارچگی شـما و پرهیـز از تفرقـه و نفـاق کـه      ؛ هاست تمام عبودیت

ون و چـرا از  چـ  بـه اطاعـت بـی   ؛ انسانیت و بندگی خداسـت شیاطین ضدخواست 
و  ]گونـه [، محمـد و علـی  گونه، موسی، عیسی ابراهیم ،ناپذیر رهبري بیدار و تزلزل

   ].است[ )لیه السالمع(علی بن اك و شجاع حسینفرزند پ
  

  )گرگان 1345 -1365(بی  بی گلخلیل شهید  
از  دلسوز بـه اسـالم باشـید و    !خواهران حزب اللهی اي برادران و اي مادران و

شما گوش بـه   .این را بدانید دشمنان ما بیدارند .انقالب با تمام قدرت دفاع کنید
از  ،شکست اسالم هتفرقه دوري گزینید و تنها را از اختالف و فرامین امام باشید و

پشتیبان دولت اسالمی خود باشـید   .ت شما مسلمین استهم گسسته شدن وحد
  .از دولت با جان و مال حفاظت نمایید ،هاي انقالب فراز و نشیب و در

  
  )شهر خمینی 1347 -1365(آبادي  ماه نجفرضا  علیشهید  

ظ وحـدت کلمـه را حفـ    ... ایران ۀصحن همیشه در چند کلمه به ملت شجاع و
ـ  هـاي شکسـت مسـلمین و    راه یکـی از کنید که ضامن پیروزي شماست که   ۀحرب

  .ایران است عزیز شما ملت تفرقه بین مسلمین و ،دشمنان اسالم
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  )کاشان 1337 -1362(سنی  محمدي سنسیدجواد شهید  
هاي بیرون و درون همیشه در انتظار  مبادا غفلت کنید که شیطان !عزیزان من

ز دارنـد و شـما را بـه بنـد     خدا بااین هستند تا شما را اغفال کنند و شما را از راه 
کسی بر جهاد  د اکبر بکوشید و هرجها کنند و بر 1لبس زادي را از شماآکشند و 

در . خـورد  دیگـر گـول شـیاطین را نمـی     ،اکبر پیروز شد و بر نفس خود غلبه کرد
پیـروزي   ،حدت خود را حفظ کنید که در کنار وحدتبپرهیزید و و ضمن از تفرقه

و با امیـد   ورید و از عذاب خدا بترسیدآخرت را به یاد آید و همیشه آمیت دسه ب
  .دامه دهیدخود ا ةبه رحمت خدا به مبارز

  
  )قم 1339 -1364(محمدي فردویی رضا  یعلشهید  

وحدت و یکپارچگی خویش را حفظ کنید که ایـن رمـز   ...  !اي امت شهیدپرور
. کننده و خطرناك اسـت  زیرا هالك ؛از تفرقه بپرهیزید .پیروزي امت اسالمی است

اسالم است و بدانیـد اگـر    نِآچیز از   زیرا همه ؛توانید به اسالم خدمت کنیدتا می
از اسالم اثري باقی ن زمان فرا خواهد رسید که دیگر آ ،برود اسالم 2ي ناکردهخدا

  .نخواهد ماند
  

  )آران و بیدگل 1343 -1361(مصطفوي بیدگلی سیداصغر شهید  
 ؛ست از انقالب و مکتب خونین اسـالم برنداریـد  د !برادران و خواهران مسلمان

ش بـه  ا پیـامبر گرامـی   ۀوسیله مکتبی که تکاملی و تداومی است و از جانب خدا ب

                                                             
 صلب: یتدر اصل وص -1
 خدایی ناکرده: یتدر اصل وص -2
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گویـان شـرق و غـرب از     براي نابودي یـاوه  .ما رسیده است و راه و رسم انبیا است
 ید کـه در میـان شـما تفرقـه    و مراقب باشـ  روحانیت متعهد و مبارز حمایت کنید

  .ه نابودي بکشاندکرده انقالب را بنیفتد و خداي نا
  

  )شهرکرد 1348 -1366(مقدس قهفرخی سعید شهید  
کـه   زیـرا  ؛دورکنیـد  خود از نفاق را وه تفرقسعی کنید عوامل  !امت شهیدپرور

  .1هستندانقالب  ةبرند  بین عامل از
  

  )شهر خمینی 1342 -1362(پور ورنوسفادرانی  ملکرضا شهید  
بـروي خـود حفـظ    آ حتی رفتن ،به هر قیمت وحدت را...  !شنایان ایمانیآاي 

صـفات   .اسـت  هایمـان از تفرقـه   هـاي مـا از وحـدت و شکسـت     کنید که پیروزي
  .اسالمی متصف شوید -به صفات انسانی ،ی را در خود کشتهشیطان
  

  )زنجان 1332 -1361(موسوي سیدامیرحسین شهید  
رهبر اسالمی و مرجـع  ! دیگري به شما اي مسلمانان معتقد به اسالم ۀتوصی... 

از دل و جـان پـذیرا    ]را[ 2شا اوامـر اسـالمی   کبیر، خمینی عزیز را یاري کنیـد و 
 حـذر باشـید و تنهـا از   از عوامل تضعیف اسالم اسـت، بر  باشید و از تفرقه که یکی

  .اطاعت کنیددارند،  ن قدم برمیآکه با عمل در خط اسالم و قر کسانی
  

                                                             
 است: یتدر اصل وص -1
 اش از اوامر اسالمی: یتدر اصل وص -2
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  )سرا صومعه 1351 -1365(موسوي سیدامین شهید  
شـوم کـه بـه حبـل خـدا متصـل       ور مـی آدر پایان یاد ... !مادر و پدر بزرگوارم

از تفرقه و جدایی بپرهیزید و همه متحـد و منسـجم در راه خـدا خـدمت      1.شوید
و اگـر مقصـودمان    د قبول کنیم که پیروز نخواهیم شدبای ،اگر چنین نشود .کنید

ن اسالم و شکسـت  آ پیروزي از ان شاء اهللان ماست و آپیروزي از  یقیناً ،خدا باشد
  .است 2کفر از آن
  

  )تاکستان 1346 -1365(موسوي سیدموسی شهید  
نداشته، به ریسمان خداوند بچسـبید  یت برنگاه دست از روحا هیچ...  !اي مردم

تـان  کردن یکـدیگر در راه اصـالح جامعـه   خود را به جاي سرکوب  و نیرو و انرژي
  . گردد یمتالشی شدن جامعه م مصرف نمایید که تفرقه باعث

  
  )اردستان 1343 -1362(ورستاقی چفرد ک میرزاییقاسم شهید  

از  ،نچـه اسـت  آکه هر  نداریددست از اطاعت رهبري بر !اي مردم شریف ایران
نگذارید کـه   .گوش به فرمان رهبر باشید .پیروي از والیت فقیه و رهبري است نِآ

در نمازهاي جمعه شرکت کنید و ایـن   .ها خالی بشود که دشمن شاد بشود جبهه
و جـدایی بپرهیزیـد    ها را گرم نگه دارید که دشمن شاد نشود و از تفرقـه  جماعت
  .د بودها خواه هالکت و بدبختی ۀکه مای
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  )000 1341 -1365(میرنقی سیدحسین شهید  
بـه انقـالب    ؟ها به اسالم فکر کنیـد یا بگویم بچهآ .دانم از کجا شروع کنمنمی

ادار بـه انقـالب   شما وف ۀبینم که همولی می ؟فکر کنید یا به وحدت بین خودتان
ـ . وحدت بین مسلمین ؛اما نگران وحدت شما هستم .انقالب هستید و پشتیبان ه ب

 ان شـاء اهللا خـدا   .همـه از تفرقـه بـوده    ،]ه[کنون اسالم ضربه خـورد چه تاخدا هر
ببینید شهید مظلوم دکتر بهشتی به خاطر  .تفرقه را بین مسلمین بخشکاند ۀریش

 ،)علیـه السـالم  (قا و موالي ما حسینآ .ایجاد وحدت بین مسلمین به شهادت رسید
ببینیـد امـام در هـر     .خاطر وحدت کلمه جان خویش را بـر کـف دسـت نهـاد    ه ب

 علی العظیم که خون به واهللا .کند ما را دعوت به وحدت می ،کند سخنرانی که می
 ۀببینیـد کفـار چگونـه بـا همـ      .و بنشینید وحدت کنید ]است[ ما ةما روي جناز

در یک صف باطل علیه ما دست وحدت به هـم داده  ،باطنی که با هم دارند ۀتفرق
نگاه کنید منافقین  .دبیایید با وحدتتان کمر کفار را بشکنی ،تو را به جان امام .اند

روي خـون   ؟ ایـن را فرامـوش نکنیـد،   ... ولـی مـا   ،در نفاقشان با هم وحدت دارند
ال خواهد شد کـه در  ؤخرت از شما سآها و روز  نآ ةاید و روي جنازشهدا ایستاده

  ؟ایدخرت خود تهیه کردهآاي براي این دنیاي فانی چه توشه
  

  )فریدن 1346 -1363(نادي رضا شهید  
نم که بخواهم به این امت از جان گذشته وصـیتی یـا   آتر از  حقیر کوچک ةبند

هـایی کـه ایجـاد شـده      این را هم باید بدانید که دشمن از این تفرقه .پیامی بدهم
بایـد از ایـن    ،شود و شماها که همیشه در صحنه حاضر بودید خوشحال می ،است
 ؛شـود  ین ملت مـی ها موجب شکست ا جدایی جلوگیري کنید که این جداییهمه 



 

 61     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

و در این جنگ هـم   2 داده 1شهیدملتی که براي پیروزي انقالب خود چندین هزار 
از تفرقـه افتـادن بـین خـود      ،]اسـاس [ بـر ایـن   .قـدري داده اسـت   شهداي گران

کنید کـه امـام فقـط خـوبی شـما را      جلوگیري کنید و رهنمودهاي امام را گوش 
  .خواهد می

  
  )فیروزآباد 1345 -1365(نارنج اهللا   فرجشهید  

از تفرقـه و  ...  ت حـزب اهللا توصـیه نمـایم   چند تذکر الزم دانستم کـه بـه امـ   
و  گـرو وحـدت و هـر شکسـت بـر اثـر تفرقـه        جدایی بپرهیزید که هر پیروزي در

  .جدایی است
  

  )اصفهان 1338 -1363(نبوي سیدمحسن شهید  
ور کـردنش توسـط    کـه شـعله   گی و تفرقـه دسـت تلخ دو ةها مز انقالب !منبرادرا

سـعی   .اند هچشیدها را  نآت بعدش را و تسلط جنایتکاران بر دشمن است و شکس
با هم به دوستی برخیزیـد   !مسلمانان ،برادرانم. ر نشودکنید براي این مملکت تکرا

و عیوب یکدیگر را به هـم بگوییـد و از نقـاط ضـعف جلـوگیري کنیـد و گذشـت        
  .داشته باشید
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  )اسدآباد 1343 -1363(زاده  نبیخلیل شهید 
ارم که همیشه وحـدت را پـیش گیریـد و از هـم     دوامی !برادران مسلمان 1شما

  .شود یباعث سرنگونی قوم و مملکتی م متنفر و متفرق نشوید که تفرقه
  

  )کازرون 1344 -1362(نظري صمد شهید  
خـود را   ۀشـما روحیـ   ،ورنـد آ وقتی که چند شهید با هـم مـی   !امت شهیدپرور

ـ    اسالم پیروز نمی ،چون تا ما شهید نشویم ؛نبازید خـون  ه شود و اسـالم احتیـاج ب
  .]است[ شکست ۀمای تفرقه ]و[وحدت رمز پیروزي .دارد

  
  )ریز نی 1342 -1365( رضا نگهداري غالمشهید  

اتحاد یگانه عـاملی اسـت کـه نیروهـاي     ...  !برادران و خواهران ،امت حزب اهللا
وحـدت   ،بنابراین تحت فرمانـدهی امـام خمینـی   . دهد مخلص را به هم پیوند می

از هرگونه تفرقـه بپرهیزیـد کـه    . کلمه و انسجام خود را بیش از پیش حفظ کنید
  .ما از اختالف و عدم همبستگی استهاي  ماندگی ها و عقب تمام بدبختی

  
  )بروجرد 1345 -1362(نهاوندي حمیدرضا شهید  

راهـی   ،وحدت را فراموش نکنید کـه راه نـابودي انقـالب    !برادرانم و خواهرانم
هاي انقالب را به خاطر خـــدا تحمل کنیم و  ما باید این سختی .نیست جز تفرقه

به دنبال راحتی نگردیم که خداوند خودش فرموده است کـه در ایـن دنیـا بـراي     
  .فریدیمآحتی نیست و ما انسان را در سختی انسان را

                                                             
  به شما: در اصل وصیت -1
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  )بروجن 1342 -1362(روش  نیکاصغر  علیشهید  
دوري کنیـد و   ،شـود  مـی  بازي که باعث تفرقهباند از دودستگی و !برادران من

یـک حـق بیشـتر     ،در جهـان  شود و اصالً است که باعث شکست می همین تفرقه
حـق یکـی اسـت و یکـی از     بلکه  ؛شود که چند نفر حق بگویند وجود ندارد و نمی

  .ل را خودتان حل کنیدئکنار و مسا گوید و بنشینید در یک شما درست می
  

  )بهار 1340 -1365( اصغر وحدتی وصال علیشهید  
شنایانم انتظـار دارم در ایـن راه و در ایـن موقعیـت     آاز همرزمانم و دوستان و 

روحانیـت   يرو ت فقیه پشتیبانی نمایند و دنبالهاز امام امت و والی ،حساس تاریخ
و  شهدا، مفقـودین و اسـرا   ةو والیت فقیه باشند و از خانواد مبارز و پیرو خط امام

عزیـز اسـالم باشـند و اتحـاد و      يراه شهدا يرو انبازان قدردانی نمایند و دنبالهج
 زیـرا نـابودي مـا در گـرو تفرقـه      ؛وحدت و همـاهنگی خودتـان را حفـظ نماییـد    

  .باشد می
  

  )کوهدشت 1345 -1366(هادیان اسماعیل شهید  
 و صبر و پایداري در مقابـل حـوادث  وصیت من به امت این است که استقامت 

چنین استقامت در فرمـانبري و اطاعـت   ب و کمبودها را داشته باشند و همئو مصا
وحـدت و یکپـارچگی را    .اسـت  1نآ ،از رهبر کبیر انقالب اسالمی که مالك عمل

عامـل خـداي نکـرده     از تفرقه و پراکندگی پرهیز نمایید کـه تفرقـه   ،حفظ نموده
قـراري  ه دارید و تـا پیـروزي نهـایی کـه بر    ها را گرم نگ جبهه. سقوط انقالب است
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  .نگ را ادامه بدهیدج ،جمهوري اسالمی در کشور عراق است
  

  )فیروزآباد 1336 -1364(هاشمی سیدملک شهید  
هاي محترم شـهدا را فرامـوش    خانواده اوالً :و اما چند توصیه به برادران عزیزم

هـا   نآفرزندان یتیم  به بازماندگان شهدا خصوصاً. ها احترام بگذارید نآنکنید و به 
بر سر قبر شهدا بروید تـا  . ها بکشید نآوار دست نوازش بر سر  احترام کنید و علی

از تفرقه بپرهیزید که همیشه در مراحـل  . ها همیشه در دل شما باقی بماند نآیاد 
نـابودي کشـانیده    ۀکه انقالب و اسالم را تهدید کـرده و بـه ورطـ    چیزي حساس

ن صورت دشمن اصـلی و مشـترك   آزیرا در  ؛گرایی بوده است تفرقه و گروه ،است
  .شود فراموش می

  
  )برخوارومیمه 1340 -1363(هاشمی جزي سیداکبر شهید  

موجـب تفرقـه   کـه   هایی از حرف...  !ما نیاامت اسالمی، خواهران و برادران ایم
تواند جمهـوري   یچون تنها چیزي که م ؛سخت بپرهیزید ،ستا بین امت اسالمی

ت اسالم است و رمز پیـروزي  مبین اقشار مختلف ا تفرقه ،اسالمی را شکست دهد
 ،نمـاز جمعـه و نمـاز جمعـه     ،گـاه وحـدت   کلمـه و تجلـی   وحـدت  ،بر مستکبران

 ،دست نیامـده ه ها ب سانیآنماز جمعه به این . ترین سنگر پشت جبهه است محکم
ن را از دست ندهیـد و بـر   آپس مواظب باشید  .ن خون هزاران شهید استآبهاي 

  .کاري مقدم بشمارید هر
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  )تهران 1341 -1364(هاشمیان سیدسعید شهید  
 :مگـوی  ولی باز می ،دانید چند بهتر میهر !رادران و خواهران، اي ملت مسلمانب

این اخوت و برادري را در بـین خـود حفـظ     .قدر این انقالب و این رهبر را بدانید
در جهـت   .امام را تنها نگذاریـد . نقالب استکنید که تفرقه تنها راه شکست این ا

  .ویت دولت و رفع مشکالت حرکت کنیدتق
    



 

 66      )11(شهدا  نامهگزیده موضوعی وصیت
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  اي در دست ؛ حربهتفرقه: فصل سوم 

    دشمنان داخلی و خارجی
  

 )دهدشت 1345 -1365(آبنما شکراهللا شهید  
همانند همیشه یـار و پشـتیبان امـام و    ...  !پرورشما اي مردم قهرمان و شهید

زیرا  ؛قدر امام بزرگوارمان را بدانید. در صراط مستقیم حرکت کنید ]او[ پشت سر
که این رهبر خود یکی از نعمات الهی است که خداوند بر شما ملت ارزانی داشـته  

ها حرکـت کنیـد تـا اینکـه      نآدوش ه ب ]دوش[ ر روحانیت مبارز وسپشت . است
 ]کـه [ دیتفنافقان و جنایتکاران نیمحریق نشوید و به دام  ۀخداي ناخواسته طعم

ه و جدایی را در بین شما بگذارند هاي منسجم شما نفوذ کنند و بند تفرق در صف
راهی به جز زیر بار ظلـم و سـتم رفـتن همچـون گذشـته برایتـان        ،1موقع نآکه 
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به ریسمان محکم الهی چنگ  1»و التفرقوا میعاًجبحبل اهللا  اواعتصمو«. وجود ندارد
همچون گذشته بـر  هایش را  زنید و از همدیگر جدا نشوید تا اینکه خداوند رحمت

  .بدارد شما ارزانی
  

  )دهدشت 1340 -1365(آرانپور ابراهیم شهید  
هایی که بـا برداشـت بـد از     نآ ... پرور ایرانسالم گرم بر امت شهید با درود و

فقـط   هـا فقـط و   دمآن آ ،همـدیگر بودنـد   زهاي ما در فکـر جداسـازي مـا ا    حرف
کنیـد  ی شـما سـع   و خاص از زمـان بـود   ۀاین بره کارشان نفاق و ایجاد تفرقه در

حفـظ   ها ایستادگی و وحـدت را همچنـان  هئمقابل این توط وار در وار و زینب علی
   .نمایید
  

  )شهر زرین 1343 -1363(آقابابایی ریزي احمد شهید  
این اسـت کـه در ایـن شـهر مـا از       پیام من به برادران و خواهران دینی خودم

هدفمان خداست و ما که یـک خـدا بیشـتر     ،ما همه .دستگی و تفرقه بپرهیزیددو
شما بـا وحـدت و همبسـتگی خـود      ؟یدآوجود ه دستگی بینمان بچرا دو ؛نداریم

 2مه توانسـتی ک ]بود[ با همین وحدت و همبستگی .شکوه کنیدها را پرنماز جمعه
ت خواهیم توانست خـود  مریکا را در کشورمان بیرون کنیم و با همین وحدآعامل 

   .دشمنان داخلی و خارجی را نابود کنیم ۀامریکا و هم
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  )شیراز 1347 -1367(آکده  رضاعلیشهید  
داشته باشید و حمد یاد ه همیشه خداي را ب !اهالی محترم و شهیدپرور شیراز

که همان نمـاز جمعـه و جماعـات     ]را[ ورید و سنگرهاي پشت خطآاو را به جاي 
د و نگذاریـد کـه   ترسـن  پر کنید که شیاطین از همین اجتماعـات شـما مـی    ،است

بین صفوف شما تفرقه بیندازند و شـما را از روحـانیون و    ،خبر دشمنان از خدا بی
  .1دند جدا سازهامام متع

  
  )همدان 1342 -1364(ابدي علی شهید  

را بدانیم و ما باید قدر این انقالب  !خواهران و پدر و مادرم و دوستانم برادران،
ایـد منـافقین چقـدر     مگر در تـاریخ نخوانـده   ... دفاع کنیم آن با جان و مالمان از

تـا در میـان   ...  و 2مسجد ضرار ساختند ،ه کردندئتوط ،اسالم زدند ۀتیشه به ریش
افقین با شـدت و غلظـت   با من ]و[ ریمیما باید عبرت بگ ؟مسلمین تفرقه بیندازند

  .برخورد کنیم
  

  )فردوس 1339 -1361(زاده  ابراهیمرمضان شهید  
و از تمام برادران و خواهران تقاضا دارم که دستورات امام عزیـز را مـو بـه مـو     
اجرا کنند و پشتیبان والیت فقیه باشند و همواره پشت سـر روحانیـت مترقـی و    

زیـرا غافـل شـدن از اسـالم همانـا و       ؛باشند و دست از امام عزیز برندارنـد  متعهد
خواهنـد شـما را    گران شرق و غرب میغارت. همانا ]شدن[ گرفتار چپاولگران تاریخ
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ش بـه فرمـان   گـاه باشـید و گـو   آامـا شـما بایـد     ؛از صراط مستقیم منحرف کنند
ها در طول تاریخ به اثبات رساندند کـه همـواره    زیرا این ؛روحانیت اصیل و متعهد

گاه باشید و از تفرقـه  آپس . دارند و براي رفاه مستضعفین گام برمی در خط اسالم
کنیـد کــه دشــمنان از اتحــاد شــما   بپرهیزیـد و اتحــاد خــود را همچنــان حفــظ 

  .سیبی به شما نخواهد رسیدآگونه  هیچ ،ترسند و تا وقتی اتحاد داشته باشید می
  

  )تهران 1342 -1361(نژاد  ابطحیسیدعلی شهید  
پشتیبان امام و انقالب باشید تا صدمه نبینید  !خواهران مسلماناي برادران و 

طلـب بـین شـما     انیت باشید و نگذارید یک عده سودجوي فرصتو پشتیبان روح
امـام عزیـز مـا را تـا      دعا کنید که خدا .وحدت خود را حفظ کنید .تفرقه بیندازند
توانیـد در حفـظ    ه مینجا کآتا  .دارد نگه )ل اهللا تعالی فرجه الشریفجع(انقالب مهدي

ل اهللا تعـالی  جـ ع(امـام زمـان   ان شاء اهللاز دولت پشتیبانی کنید تا  .الب بکوشیدانق
  .ظهور کند )فرجه الشریف

  
  )همدان 1341 -1364(اجاقی محمود شهید  

کورکورانه قبـول   ؛توضیح بخواهید ،اگر چیزي از کسی شنیدید !مردم عزیز اي
ـ     ۀاین خواست .نکنید  بـه تهمـت زدن   هدشمن اسالم و انقالب اسـت کـه شـما را ب

 ]و[ کافی را ببرند ةها استفاد نآو ایجاد تفرقه و درگیري سرگرم کنند و  1یکدیگر
لود ماهی بگیرند و به اهـداف شـوم خودشـان برسـند و     آ لب گآقول معروف از ه ب

را ماننـد  شما را از خط اسالم منحـرف کننـد و روحانیـت را کنـار بزننـد و شـما       
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اگر خداي ناکرده  .در دنیا هم معلوم است .در جهنم بیندازند ،خرتآخودشان در 
  .وردآبر سر اسالم و مسلمین خواهند  ]بزرگ[ بالیی ،هدف شوم خود برسنده ب

  
  )الیگودرز 1347 -1364(احمدي محسن شهید  

اول در  ؛مهم جنگ اسـت  ۀلئمس ،توانید اگر می !خواهران شمـــا اي برادران و
 مشت محکـم بــه دهـن منافقـان و     با، توانـــید اما اگر نمی جنگ شرکت کنید و

 کنند و کسانی که در بین صفوف متحد مسلمانان تفرقه ایجاد می پراکنان و شایعه
مــیهن  ایــن خــاك مقــدس و و ]بزنیــد[، نماینــد را تضــعیف روحیــه مــی هــا نآ

  .ان شاء اهللا ؛اکسازي نماییدپ ،وجود این اشخاص 1]لوث[شهیدپرورمان را از 
  

  )تهران 1345 -1366(احیایی عیسی شهید  
دوبـاره بـر    ،نگذاریـد زالوصـفتان و شـیاطین   ...  !اي امت قهرمان و پیـرو امـام  

همـه حـال    در  .مـال نماینـد   مستضعفین حکومت کنند و خون شـهیدان را پـاي  
وحدت خود را حفظ و با همدیگر متحد باشید و مواظب باشـید کـه منـافقین در    

  .شما نشوند ۀتفرقجمع شما نفوذ نکنند و باعث 
  

  )رشت 1338 -1365(ادبی مهذب رضا  غالمشهید  
ـ . کنم یعوت مدشما دوستان را به تقوا و پرهیزگاري  ۀو هم هـوش باشـید   ه ب

گـذاري کـرده    هو در ایـن راه بسـیار سـرمای   است تفرقه  ،که دشمن تنها سالحش
  .مساویست با رکود انقالب ،است و اگر بتواند در این راه پیروز شود
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  )مشهد 1341 -1365(ارشادي مسعود شهید  
کارهـایی کـه    ۀکلیـ  ]در! [یج و انجمـن اسـالمی و دوسـتان عزیـز    برادران بس

ن کار با یـک  آهنگ عبادت داشته و آسعی شود که ابتدا  ،خواهید انجام دهید می
از تفرقـه و پراکنـدگی جلـوگیري    . باشـد  1همـراه یالت و نظم و اتحاد خاصی تشک

الجماعه «: فرمایند می) لی اهللا علیه و آله و سلمص(طور که پیامبر اکرم زیرا همان ؛کنید
و از تفرقـه و   2همگی چنگ بزنید بـه ریسـمان الهـی   . »رحمه و الفرقه عذاب مهین

ییـد تـا بتوانیـد در راه دشـمنان     آرهیزید و به صورت یک امت واحـد در جدایی بپ
  . گویان باشید مشت محکمی بر دهان یاوه ،اسالم و انقالب

  
  )یزد 1341 -1362(استبرقی حمید شهید  

دست از امام و روحانیت متعهد و علماي اسالم برنداریـد کـه    !امت شهیدپرور
 باشد و در پشت سـر می جو من و خداؤهاي م سعادت شما در پیروي از این انسان

 3]برّنـدة [یگانه سـالح   ،اتحاد و اتفاق خود را حفظ و محکم کنید که تفرقه ،رهبر
 ةبرابـر اراد  هـا در  هـاي ابرقـدرت   تـرین سـالح  ترین و پیچیـده  مدرن .دشمن است

 هـاي نبـرد عمـالً    میـدان  اثر است و این را فرزندان مجاهدتان در پوالدین شما بی
ات شـیطانی  ئـ و ایجاد اخـتالف اسـت کـه بـا القا    فقط سالح تفرقه  .اندثابت کرده

را  د و جمـع مـا  ند صفوف متشـکل مـا را پراکنـده سـاز    توا یگر مخناسان وسوسه
 ةویـز آ ،نآقـر  ۀشـریف  ۀیـ آهمیشـه ایـن   پـس  . سـازد  نابود را منحرف و قدرت ما

                                                             
 برخوردار: یتدر اصل وص -1
 103 یه؛ سوره آل عمران، آ»و التفرقوا یعاًواعتصموا بحبل اهللا جم«اشاره به  -2
 ناخوانا: یتدر اصل وص -3



 

 73     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

 ]آیه[؛ ل عمرانآ] سوره[( »التفرقوا و جمیعاً اهللال واعتصموا بحب«: گوشتان باشد که
103(  
  

  )اصفهان 1344 -1362(اسفندیاري مهدي شهید  
دانیـد کـه    مـی ! ... اي خـواهرانم و اي بـرادرانم   :سخنی چند با امت شهیدپرور
 مـده و آحـال  . ها کاري از پیش ببرد ها و بمباران منافق نتوانسته از ترور شخصیت

کند و شروع به تفرقه انداختن بین افراد مخلـص   پراکنی استفاده می از بمب شایعه
دهنـد   ها و حزب خدا جا می کند و یا خود را در میان ارگان و پاك و باصداقت می

وز کننـد و امـر   مـی  هاي بزرگ مملکـت  ها و یا شخصیت و شروع به تضعیف ارگان
ها گوش ندهید و خداي ناکرده بـه   گونه شایعه به این شما این است که اوالً ۀوظیف

دیگـر   ؛خاطر اینکه شما امروز مال خودتان نیسـتید ه ب حال چرا؟ .ن عمل نکنیدآ
  .اید و باید در اختیار حق باشید وقف اسالم شده

  
  )تهران 1342 -1365(زاده  ماسالرضا شهید  

بـرو و حیثیـت   آلت باشـید و بـا کمبودهـا بسـازید و     حامی دو !امت حزب اهللا
دشـمنان   ۀرزوي دیرینـ آبا هم متحد باشید که تفرقه  .اسالم و خود را حفظ کنید

  .ماست
  

  )شیراز 1346 -1362(اسالمی خرمی حسین شهید  
ن آرهنمودهـاي امـام گـوش فـرا داده و     ] به[خواهم که شما مردم می ۀاز هم
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هـا پیـروي    نآجدا نشـوید و از  وقت از روحانیت  و هیچ 1دیرهنمودها را اطاعت کن
دانند که چون می ؛بیندازندخواهند بین روحانیت و ملت تفرقه منافقین می. کنید

تواننـد ایـن انقـالب را     یبـه خـوبی مـ    ،اگر این مردم و روحانیت از هم جدا شوند
  .ورندآهاي شرقی یا غربی را روي کار  شکست دهند و حکومت

  
  )شهرکرد 1342 -1365(پور  اعتدالجمشید شهید  

 رحماء« ۀیآبه حکم  مواظب باشید دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و !برادران
  .پیروز باشید ید وؤم و موفق ان شاء اهللا .با هم مهربان باشید 2»بینهم
  

  )اصفهان 1341 -1362(اعتصامی سیدمحمد شهید  
چنـد کـه ایـن امـت     هر .دارم پروراي به عنوان وصیت با امت شهید چند کلمه

که ما بایـد وحـدت   نآاول  .نویسم یاما به عنوان تذکر م ،باید نکات را به ما بیاموزد
ایجـاد تفرقـه    ،چون دشمن بهترین راهـی را کـه سـراغ دارد    ؛کلمه را حفظ کنیم

گ دارد و نه احتیـاج بـه مهمـات و    نه احتیاج به تفن ،او براي ایجاد این کار .است
بدون هیچ دردسري بین ما تفرقه انداختـه و بهتـرین اسـتفاده را ببـرد و      تواند یم

مـا بایـد پیـرو خـط امـام باشـیم تـا بتـوانیم خـون           ،این کار ]جلوگیري از[ براي
  .داریم شهیدانمان را جوشان نگه
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 )آباد نجف 1344 -1364(افضلی سیدعباس شهید 
روحـانیون تفرقـه ایجـاد    خیلی مواظب باشید دشمنان بین شـما و  ...  !ناربراد

و روز ضـربه   هاسـت  روز جشن ابرقـدرت  ،نکنند که هر روز بین شما اختالف باشد
  .باشدخوردن اسالم می

  
  )پاکدشت 1348 -1362() عبادي(افغان مجید شهید  

چـون تفرقـه خواسـت     ؛بیدار باشید و از تفرقـه بپرهیزیـد   !برادران و خواهران
باشد و منافقین کوردل هـم بداننـد دیگـر    میمریکاي جنایتکار آ ،دشمن اصلی ما

ها را نخواهند خورد کـه گـاهی بـه عنـوان      نآگول  ،این ملت قهرمان و شهیدپرور
 ،نچـه را کـه خواسـتیم   آمـا   .خواهند مردم را ناراضی کننـد کمبود و یا گرانی می

ز و روحانیت مبـارز ایـران بـه دسـت     اسالم واقعی بود که با رهنمودهاي رهبر عزی
  .وردیمآ

  
  )آران و بیدگل 1344 -1362(اقبالی محمدرضا شهید  

و تفرقه نکنید که  1به ریسمان الهی محکم چنگ بزنید !اي برادران و خواهران
با دلی پـر از درد   جانب اینخورد و  خرین تیر دشمن به هدف میآ ،اگر چنین شد

ها دست دیگر قرض کنید و اجـازه ندهیـد    ده ،و سوزان بگویم که دو دست دارید
دار نکنیـد کـه امـروز     خرین تیر دشمنان به هدف بخـورد و دل امـام را جراحـت   آ

  .ی استگیکپارچ ۀتشن ،اسالم
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  )بردسکن 1345 -1363(اکبري زارع قاسم شهید  
تفرقه را  !)ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(خواهران و یاران امام زمان و اي برادران و

 :فرمایـد  ن کـریم مـی  آه ریسـمان خداونـد چنـگ بزنیـد کـه قـر      کنار بگذارید و ب
شـتید،  و اگر شـما بـا یکـدیگر اخـتالف دا     1»و التفرقوا بحبل اهللا جمیعاً اعتصمواو«

   .شوند ط میند و به شما مسلکن منافقان از این اختالف سوءاستفاده می
  

  )گلپایگان 1345 -1365(اکرمی محسن شهید  
و جـدایی  از تفرقـه  ...  را فراموش نکنیـد  اوصیت به مردم شهیدپرور اینکه تقو

  .ندککه دشمن از این جدایی و تفرقه استفاده می دوري کنید
  

  )الرستان 1336 -1366(امانی اکبر  علیشهید  
وحدت بیشـتر در بـین خـود    ...  !شما امت مسلمان و فداکار و وفادار به اسالم

همبسـتگی بـین خـود     ایجاد وحـدت و  ،زیرا رمز پیروزي مسلمانان ؛نمایید ایجاد
بـه   ،بـین شـما اسـت    ی درئل جزئهایی یا مسا باشد و مبادا اگر اختالف سلیقه می

در این موقعیت حساس  مخصوصاً ؛تفرقه مبدل سازید که گناهی است بس بزرگ
امـت  بـین شـما    صـدد ایجـاد تفرقـه در   هـاي مرمـوز در   از انقالب که تمام دسـت 

  .باشد مین مسلما
  

  )شهر زرین 1345 -1371(امیدي جمشید شهید  
خـوب درسـتان را    .سـنگر مدرسـه را رهـا نکنیـد     !مـوزان عزیـز  آ شما دانش و
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مواظـب   .معلمان خود به خوبی استفاده کنید از استادان و .متفرق نشوید .بخوانید
کـه در  خواهـد   مـی  خواهد که میان شـما تفرقـه باشـد و    باشید دشمن خیلی می
سـعی داشـته    .سازان این مملکتید یندهآشما  .یدآوجود ه فرهنگ اسالمی ضعف ب

 اسالم را در مدرسـه تـرویج دهیـد و    تقوا پیشه کنید و باشید خودتان را بسازید و
  .زیاد داشته باشید ۀمطالع
  

  )آباد خرم 1344 -1361(امیدي رضا  غالمشهید  
تولید خود  و] یدکن[همچـون گذشته براي برادران رزمنده فعالیت  !اي مادر و

ــه ــدبده[ را ادام ــاي خــود  و ]ی ــان گوی ــا زب ــی برّ ،ب ــرچــون تیغ ــده ب ـــب  ن قلــ
بـین مسـلمانان   تفرقـه   و] کننـد  مـی [پراکنـی   شـایعه  هاي داخلـی کـه   ضدانقالب

  .بزنید، اندازند می
  

  )یزد 1339 -1362(بابایی محمدآبادي  شهید رضاعلی 
بیـدار   !)لی اهللا علیه و آله و سلمص(اهللا و شما اي امت محمدب و شما اي امت حز

منافقین شما را به مجلس  ،روید اگر از مجلس اتحاد بدر و هوشیار باشید که شما
  .کنندت دعوتفرقه 
  

  )تبریز 1337 -1365(بذلی مایانی وردي  علیشهید  
سوي دشمن نشانه رویـد  ه را بهایتان  اسلحه ... !پرورشهید اي امت حزب اهللا و

 اي که دشـمن  اسلحه .تواند بر شما غلبه کند یقین بدانید که دشمن رودررو نمی و
کشـمکش بـین    گرایـی و  گـروه  افکنـی و  جـدایی  تفرقـه و  ،متوسل اسـت  ]به آن[
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 ب کنیـد و آهاي دشـمنان را نقـش بـر     نقشه ،یکپارچگی خود با اتحاد و .شماست
به فرامینشان  شاخص قرار داده و خمینی کبیر را در سر راه خود الگو و ،امام امت

  .باطل است انحراف و ،بدانید هر خط غیر از خط امام مو به مو عمل کنید و
  

  )آباد نجف 1340 -1362(براتی عبداهللا شهید  
الی از پیـروزي نهضـت سراسـر    چنـد سـ   ،دانید طور که می همان !امت قهرمان

طـول ایـن چنـد سـال افتخـار       در .گـذرد  مـی  57بهمـن   22و پیـروزي  سعادت 
یـک چنـین    تحمل کننـد  توانندنمیدشمنان اسالم دیدند که  ،جمهوري اسالمی

پا در منطقه ظهور کند و تمـام منـافع ابرغـارتگران دزد و بـی    نهضت اسالمی و نو
و  مدند تا با امکانـات مـادي  آلذا درصدد بر .1اندازدخطر ه شرافت را بر هم زند و ب

و جـدایی و  تفرقـه   ]و بـا [ نمایـان  انسـان  ]و[ نظامی و نیروهاي مخرب و التقاطی
ایـن   ،ن را به انحـراف کشـاندن  آامت نفوذ کردن و ة صفوف فشرده افکنی و ب نفاق

مـد کـه انقـالب در    آاي که مردم را تصور گونهه ب... 2دنانقالب را به شکست بکشان
 ایـن روحیـه را در مـردم احیـا     ،گاهآو این رهبر بیدار  ،حال شکست است که امام

جز دشمن که با دسـت   ،ایمکردند که ما شکست نخواهیم خورد و ما زیانی نکرده
باز هم مردم ما فهمیدنـد کـه   کند و خود مقدمات فنا و شکست خود را فراهم می

  .تواند بکندمریکا غلطی نمیآهرگز 
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  )مشهد 1342 -1360(برزنونی علی  رجبشهید  
تقاضاي یک سرباز جانباز اسالم از شما این است که  !شهیدپرور ایراناي ملت 
ایـن   ،فروخته را نخورید و تنها گوش به فرامین امـام امـت  هاي خود گول گروهک

خواهنـد بـا کوبیـدن     مـی انگیـز   تفرقـه هـاي   این گروهـک  .امت باشید ةقلب تپند
   .را بکوبندامام و اسالم و امت اسالمی  ،1نروحانیو

  
  )شازند 1346 -1365(داود بوالحسنی شهید  

خـدا در میانتـان رخنـه     هاي ضـد  مواظب باشید که گروهک !زیزعهمشهریان 
ن کـریم  آچـون قـر   ؛اتحاد خـود را حفـظ کنیـد    .نکنند و بین شما تفرقه نیفکنند

بـه ریسـمان ناگسسـتنی خـدا     « ؛2»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :گوید می
  ».شویدنگ زنید و متفرق نچ

  
  )اصفهان 1339 -1365(قاضیانی  بهروزحسین  غالمشهید  

مـال   خواهم نگذارید خون شـهیدان پـاي  پرور و قهرمان ایران میاز امت شهید
کـه  بل ؛همچون کوفیان نباشـید  .شود و اسالم و رهبران اسالم غریب و تنها بمانند

وفادار بـه بیعـت خـود     ،تا پاي جان ،)لیه السـالم ع(تن یار جانباز حسین 72همانند 
زودي راه کربال و قدس عزیز باز شـود و  ه ب ان شاء اهللابوده و از تفرقه بپرهیزید تا 

  .یدآبر فراز جهان هستی به اهتزاز در پرچم خونین اسالم
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  )مراغه 1344 -1362(پورمرجان ورجوي حسین شهید  
ایـن   و ]اسـت [ من در کمینشبیدار باشید که د !شما اي امت سلحشور اسالم

ـ آ ،خواهند با تفرقـه در پشـت جبهـه    یمنافقین ضد دین م لـود کـرده و  آ لب را گ 
طاغوتیـان بـه    هایی هستند که از طاغوت و ها تفاله این ماهی خود را صید کنند و

تواننـد   ها هیچ غلطی نمـی  این ،بدانید تا این نسل حزب اهللا است اند وجاي مانده
که  »ندتواند بک مریکا هیچ غلطی نمیآ« :ینیامام خم ةفرموده اربابشان ب بکنند و

 چه ما پیروز بشویم و اهللا پیروز است و که همانا حزب 1»حزب اهللا هم الغالبونان «
دهم کـه وحـدت را حفـظ     به شما هشدار می اسالم پابرجاست و ،چه پیروز نشویم

  .م امت جدا نشویدااز ام کرده و
  

  )کاشان 1339 -1362(تعظیمی محسن شهید  
ـ  ]افـرادي [ با قرار دادن ؛دشمن امروز هدفش تضعیف رهبري است عنـوان  ه ب

دعـوت  [ نافرمانبردار و امت را از وحدت و تشکل به تفرقه و تشتت ]ولی[، فرمانده
مـا   ۀو وظیف ]کندمیاستفاده [ مقدس و پلید ي از هر وسیله ]که در این راهکردن 

مریکـا و  آ ،هـاي دشـمن اصـلی    هئـ هـا و توط  نیرنگ ،گاهی و توجهآاین است که با 
 ]بـا [ رودرروي نبـرد  ]ي[گیـر  قطارانش را خنثی کنیم و با طرز صـحیح و پـی   هم

 ]دشـمن را [، مین نیرو در جبهه و سرعت کار فرماندهانأبا ت 2وم و حامیانش صدا
ر صـحنه نبایـد بـه دخالـت در     وریم و توجه داشته باشیم که حضـور د آاز پاي در

  .ت دشمن قرار گرفتن بینجامدلت دسآولین و ئمس يکارها
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  )کاشان 1341 -1362(توفیقی یار  اهللاشهید  
 ۀدر سـای  ]انقـالب [رمان که بدانیـد کـه   تی دارم به ملت قهحیخر نصآو در  ...

ن کوشـا باشـید و   آبه پیروزي رسید و بـراي حفـظ    ایمان، اتحاد و رهبري بود که
   .شوند یاجانب بر ما مسلط مبدانید که فقط با تفرقه است که 

  
  )زنجان 1339 -1365(جباري شهید موسی  

ی و زودگـذر را  ئـ هـاي جز  اتحاد و انسجام خود را حفظ کنید و اختالف سلیقه
ن را دستاویزي براي انداختن تفرقه میـان  آ ،نادیده بگیرید تا خداي نکرده دشمن

هاي جنگ را با جان و مـال خودتـان تقویـت نماییـد و      جبهه. مسلمین قرار ندهد
  .قدرمان تنها بماند نگذارید خداي ناکرده اسالم عزیز و امام گران

  
  )آستانه اشرفیه 1347 -1363(جعفرپور سیدابوطالب شهید  

. دیـ فقـط از او پیـروي کن   پشتیبان والیت فقیه باشید و ... !خواهران برادران و
راه دیگري چون  از ؛توانند مبارزه کنند نمی بینند که مستقیماً منافقان کوردل می

 ].شـوند  مـی  عمـل  وارد[ حانیون را پیش مردم بد جلـوه دادن ، روبا یکدیگرتفرقه 
ایـن باطـل اسـت کـه      بدانید که حق همیشـه پیـروز اسـت و    !خواهران برادران و

  .شود شکست نصیبش می
  

  )شهر خمینی 1336 -1362(جعفري هرستانی عبداهللا شهید  
یوس أاز جنگ نظامی شکست خورده و م ،مریکاآکردگی سره دشمنان اسالم ب

میـان مـردم تفرقـه ایجـاد      ،طوري که هسـت کنند به هر هستند و امروز سعی می
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دهنـد و روزي   نمایانی را به عنوان مرجع به خورد مردم می روزي مسلمان ؛نمایند
همچون انجمن حجتیه را به عنوان یک حزب مسلمان بـه مـردم    ،رفحاحزاب من

خواهم که پیرو شـهدا   محترم شهدا می ةاز امت اسالم و خانواد ... کنند معرفی می
بـازان را   مان و یـاوران امـام باشـند و گـول ایـن دغـل      فرمان امام عزیزه و گوش ب
  .ور نشوندداز خط والیت فقیه  نخورند و

  
  )آران و بیدگل 1350 -1367(زادگان بیدگلی  حاجی شهید حسین 

مواظب باشـید بـا اعمـال     .خودتان باشیدهمیشه یاد اعمال ...  !امت حزب اهللا
 .وحدت خودتـان را حفـظ کنیـد    .خودتان کاري نکنید که تفرقه مابین شما باشد

تواند دیـن را از   دشمن نمی .کند دشمن سوءاستفاده می ،اگر تفرقه بین شما باشد
شما بایـد   .تواند وحدت را بگیرد اما می ،تواند امام را از شما بگیرد نمی ،شما بگیرد

  .وار زندگی کنید حسین
  

  )تهران 1348 -1365(غالم سریزي حاجیحسین  مغالشهید  
هــایی کــه بــین مــردم و ســپاه و بســیج و ارتــش و کمیتــه و روحــانیون و  نآ

هـا از منـافق و از کـافر و از بعثـی هـم بـدتر        نآ ،اندازندهاي دیگر تفرقه می ارگان
ـ  .کنند خنجر را فرو می ،پشت سر زاها  چون این ؛هستند هـا منـافق    خـدا ایـن  ه ب

 ۀبایـد فاتحـ   ،خواهند تفرقه بیندازند و اگر بین شما تفرقه بیندازند هستند که می
  .اسالم را بخوانیم
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  )جهرم 1332 -1367(آبادي  پور حسین حسنداد  علیشهید  
انگیـز   تفرقـه هـاي   و بیدار باشید و گوش به زمزمه همواره هشیار...  !عزیز ملت

  .باشد نابودي انقالب می ،نانآه هدف دشمنان اسالم ندهید کمنافقین و 
  

  )بناب 1345 -1365(پور اصل بناب  قلی حسین شهید محسن 
حـامی   در صحنه و ]و[ از روحانیت متعهد...  امت اسالمی برادران حزب اهللا و
فرقـان تشـخیص    اسـالم و  ساالر دیانـت و   قافله رچمدار وپخط والیت که همیشه 

 اهـداف و  ،یکپـارچگی خـویش   بـا وحـدت و   و جدا نشـوید  ،باشد میباطل  حق و
گونـه  از هر .ب کنیـد آدیـن را نقـش بـر     فرینان ضدآ تفرقه هاي شوم کفار و نقشه

چـرا امـت مـا امـت واحـده       ،خداي ما واحـد اسـت   .نفاق بپرهیزید عامل تفرقه و
  ؟نباشند
  

  )شهر زرین 1344 -1361(خادمی هاردنگی سیدحسن شهید  
ن استفاده آاسالم از هایی که خصم دون براي ضربه زدن بر پیکر  حربهیکی از 

پس بـر شماسـت کـه     .باشد پس پرده بودن می ، دورویی و درنفاق ۀکرد، حرب می
بر پیکر  خنثی نموده و ]را[ هاي شومهاي جغد خود را مهیاي زمانه سازید و ضربه

سـپر   مهلت در پس پرده بودن و نفـاق را  اساس خودشان وارد سازید و لرزان و بی
دیگـري   ۀحرب. ولیدئها مدهید که مس نآدن را به قرار دادن و حدیث دورویی خوان

استوار درخـت شـکوهمند   ۀ هاي او براي ضربه زدن بر تن که شیطان بزرگ و نوچه
برد و خدا نکند که کارساز افتـد   کار میه ب ]نیز[ اکنون برده و هم کار میه اسالم ب

ایـن   ،وردآ نشـان داده کـه چـه مصـیبت عجیبـی را پدیـد مـی       ه ه تاریخ و تجربک
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و همچنین جدایی بین مسـلمین و   تفرقه و جدایی بین مسلمین ،دسیسه و حربه
ظاهر مسـلمان و  ه هاي کشورهاي ب ن در انقالبآ 1هاي بارزنمودباشد که  ن میآقر

  .باشد می وم به وضوح قابل بیان و بررسیو ب همین مرز ۀگذشت یا در
  

  )اهر 1342 -1365(خالقی داود شهید  
کـه   ]مبارزه کنیم[ هاي جهانی توانیم با تمام قدرت ما با جهاد می !برادران من

نیسم و ویونیسم، ناسیونالیسم و کمهریالیسم، صپام: ی چونیهابا وارد کردن ایسم
ـ  2خواهند می هاي دیگرایسم نـام  ه مذهب را از ما بگیرند و با وارد کردن دزدانی ب

خارج از نابودي بکشانند و از داخل و ه ما را از نظر صنعتی و کشاورزي ب، مستشار
خواهنـد   گـاهی مـی   ؛]آورنـد  هجـوم مـی  [ 3ژیکـی  ولوئطریق نظامی، سیاسی و اید

 نالق فـ لـ ق و خلـ خواهنـد از طریـق فـالن خ    و گاهی می ]کنند[ کودتاي نظامی
کشـند، گـاهی    به میـان مـی   ]را[ گرایی ملیت و ملی ۀلئو گاهی مس ]ضربه بزنند[

هـا و   هها و روزنام زیونیتمام رادیوها و تلوه پول ب ،ندازندا میبین اقشار مردم تفرقه 
دهند که بـر علیـه    می ،نظر خودشان است نحوي زیره کدام بها که هردیگر رسانه

م در یتـوان  و اعتقاد به جهـاد مـی   »ال«ما با توجه به همان  .بکنند ءما تبلیغات سو
  .ها چون کوه استوار بمانیم نآبرابر 
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  )زابل 1338 -1362(خسروي بهمن شهید  
شما اي مجاهدان بزرگ و اي زاهدان شب و اي شیران روز کـه صـداي گریـه   

قـدرت تفکـر را از    ،تان در روزرسد و صداي نعره ها میکهئها به گوش مال تان شب
خـدا   به هوش باشید که شیطان در کمـین شماسـت و بـا    !دشمنان اسالم گرفته

بردارید و اتحادتان  ،که همان خط امام است ب اهللاباشید و مبادا دست از خط حز
  .هستنداز بین نرود که دشمنان در انتظار تفرقه 

  
  )نیشابور 1325 -1361(دهنوي علی  رجبشهید  

  :دل بگویید سه بار با جان و
  .تفرقه تفرقه کار منافقین است    منین است  ؤوحدت وحدت شعار م

  
  )تبریز 1351 -1367(ذاکري ایوب شهید  

خواهم که همـواره در پشـت سـر امـام حرکـت       از مردم انقالبی و مسلمان می
بیایید بـراي  ...  مبارزه علیه کفر و نفاق برنداریددست از  ،کنید و تا پیروزي اسالم

خواهـد بـین    مـی  به خود بیاییم که دشمن در کمین است و ،بار هم که شدهیک 
  .تفرقه ایجاد نماید 1شما

  
  )تهران 1340 -1360(راجیان  علیمحمدشهید  

ایـن اسـت کـه دسـت از تفرقـه و       ،پیامی که بـراي ملـت عزیـز و مبـارز دارم    
 ،اسـت  گرایی بردارند و دست از یاري امام که امید تمامی مستضعفین جهان گروه
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ولین محتـرم بـه عنـوان یـک پاسـدار تقاضـا دارم کـه در ایـن         ئمس برندارند و از
بیش از پیش به نصایح امام توجه کرده و دست از تفرقه بردارند  ،موقعیت حساس
کـه منـافقین و   -    نآیالیسـم شـرق و غـرب و عوامـل داخلـی      که بـه نفـع امپر  

  . است -و غیره هستند ]نا[یگرا ملی
  

  )کازرون 1342 -1365(رسته مجید شهید  
و  1مـذهبی  در تمام مراسـم  :... ابتدا به امت حزب اهللا و دوستانچند سفارش 

چرا که دشمن از راه جنگ سیاسی، تبلیغـی،   ؛نماز جماعات و جمعه شرکت کنید
نظامی نتوانسته به جمهوري اسالمی ضربه وارد کند و بـه فکـر ایـن افتـاده تـا از      

 مـثالً  ؛ضدانقالبیون به اسـالم وارد نمایـد  ضربات خود را توسط منافقین و  ،داخل
ولین بدبین کند یا مردم را نسـبت بـه همـدیگر و یـا بـین      ئمردم را نسبت به مس

گاه باشید که از این راه هم به اسالم و دین و نظـام  آپس  .بیندازدمسلمین تفرقه 
  . جمهوري اسالمی ضربه وارد نشود

  
  )شهر خمینی 1345 -1362(دریانی آیی رضا یعلشهید  

 منافقین مبـارزه کنیـد   پشت جبهه با الاقل در، به جبهه بیایید توانید نمی اگر
 هر که از منافقین همان کسانی هستند و بدترند کفار منافقین از ،که به قول امام

ـ  خواهند به انقالب صـدمه برسـانند و   می ،راه که شده  ق ونفـا  طریـق تفرقـه و  ه ب
 راه مبـارزه بـا   .بـین ببرنـد   از نـان را آوحـدت   ،بین مـردم  دودستگی انداختن در
شـعارهاي   بـا  و شکن جمعه شرکت کنیـد  دشمن نماز ]در[ منافقین این است که
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راه  منحـرف نشـدن از   و خالی نگذاشتن مساجد با خود ووحدت  و با خود ةکوبند
 فرزندانتان به جبهه جلوگیري نکنیدمدن آ از و ]ها مقابله کنید با آن[ والیت فقیه
 اطاعت از ها و این عمل با به جبهه رفتن واجب کفایی است و: فرمایند که امام می

 .غـرب بزنیـد   و گویـان شـرق   دهـان یـاوه   مشت محکمی بر توانید والیت فقیه می
روحانیـت   خـط امـام و   از هرگز و نخورید ل رادرامیدوارم که گول این منافین کو

  .برنداریددست 
  

  )قم 1336 -1366(رفیعی عیسی شهید  
وصـیت   ،منـان بخشـید  ؤخداوند بزرگ که نعمت هدایت بـر م  ضمن سپاس از

همگی خواننـدگان   )علیه السالم(حضرت علی ،منینؤکنم همانند موالیم امیرالم می
سـخت   ،صالح بین همدیگر که شیطاني خدا و نظم در امور و اااین متن را به تقو

نـگ زدن بـه ریسـمان    چت و بیدار باش که اتحاد تنها در ایجاد تفرقه اس درصدد
  .باشد]می[امام خمینی  ،نأالش  د عظیمئبه رهبري قا ،خدا

  
  )دلیجان 1333 -1367(رمضانی رضا  غالمشهید  

در شـرایط امــروز جمهــوري اســالمی کــه   خصوصــاً ،کیــد دیگــرمأتوصـیه و ت 
شان بـراي   مذبوحانه] در تالش[بیش از پیش  ،شان ایادي داخلی دشمنان اسالم و

 ،کننـد  لت از یکدیگر و از امام سماجت میایجاد تفرقه در صفوف ملت و جدایی م
هـاي   و چنددستگی و پرهیز از تحلیلحفظ وحدت و یکپارچگی و پرهیز از تفرقه 
اعتصـام   ۀمگر در سـای  ،ز میسر نیستیشخصی بدون تعمق و بررسی است و این ن
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چیزي جـز در یـک صـف     ،امروزي این حبل المتین الهیکه عینیت  1هللابه حبل ا
  . همت به اطاعت از امام بستن نیست رمک ،واحد
  

  )فومن 1343 -1367(روحی حسن شهید  
ربه ضـ ن طریق به انقالب آخواهند از ها می که ابرقدرت 2ندهاییفاز دیگر تر... 
و بنــد و بــاري و ایجــاد تفرقــه و بــدحجابی و بــی فســاد و فحشــا ۀاشــاع ،بزننــد

یز با یاري خـدا و  ها نهئاین توط ان شاء اهللاستگی بین افراد جامعه است که دچند
   .3]خنثی خواهد شد[همیشه در صحنه  تهوشیاري شما ام

  
  )شهرضا 1347 -1365(رهنمایی سیدموسی شهید  

بـا هـم    .هـا را خـالی نگذاریـد   جبهـه ...  پروراي با مردم شهیدو اما چند جمله
و  ]شـود  مـی [ بین شما شـاد  ۀتفرقمتحد باشید که دشمن از اتحاد شما نابود و از 

ـ زمان ح ،خداي نکرده ممکن است بر سر شما مسلط گردد و زمان اج شـود کـه   ج
از  4هـا  ابرقدرت ،اگر وحدت داشته باشید .دیگر کسی نتواند ذکر خدا در دل گوید

 .خواهـد دشمن همین را مـی  ،متفرق باشیدافتند و اگر شما در ترس و هراس می
  .یدآچه پیش می ،دیگر خود بقیه را بدانید که اگر متفرق باشید
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  )بابل 1337 -1360(پاشا زاهدزمان شهید  
ها بـا توکـل    نآباید بدانند که : »سلمینم« ،منین واقعیؤم سخن مختصري با

و اطاعـت از امـام و والیـت فقیـه و حفـظ       1اوخداي تبارك و تعالی و ایمان به  به
و رعایـت حجـاب زنـان و جلـوگیري از      » اهللاالال الـه ا «وحدت عقیدتی بر مبناي 

 ،بـراي نـابودي مسـلمین    تفرقه و تشتت که تنها سالح کفر کافر و منافقین اسـت 
  .2دنتوانند ما را از سقوط نجات داده و به پیروزي نهایی برسان می

  
  )تفرش 1342 -1362(زرچینی علی شهید  

هـاي دیگـر    وقت غافل از کید شیطان بزرگ و شیطان هیچ !برادران و خواهران
 ،ها خیلی کوشش دارند که بین روحانیت اصـیل و قشـرهاي دیگـر    نآنباشید که 

  . هاي نامشروع خود برسند افکنی کرده و به خواسته تفرقه
  

  )ریز نی 1342 -1367(سجادیان جعفر شهید  
بحبـل اهللا    واعتصـموا  « ۀشریف ۀیآخواهم که به مصداق  عزیز میاز شما مردم 

به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید که همانـا   ،3»تفرقواو ال جمیعاً
چرا که جهـان کفـر بـا تکیـه بـر اصـل        ؛اندازي است و اختالفذلت شما در تفرقه 

نـان سـوار   آگـردن   بـر  ،اندازي بین ملل مظلوم جهان سوم و کشورهاي فقیر تفرقه
  .شده است
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  )تهران 1330 -1361(سالمی عبداالمیر شهید  
همسرم و کسانی کـه ایـن   از تمام دوستان و فامیل و پدر و مادرم و برادرانم و 

خـرت پـیش خـدا و    آخواهند در دنیا و  خواهم که اگر می می ،شناسند حقیر را می
به والیت فقیه ایمـان کامـل    ،روسفید باشند )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام زمان

رومین دهند که باعـث نجـات دنیـا و    داشته باشند و گوش به فرمان این امید مح
هاي شرق [ها خواهد بود و از تفرقه و جدایی بپرهیزند که تمام ابرقدرت نآخرت آ

چون فقط این تفرقـه   ؛برند و جدایی سود میاز همین تفرقه  ،و منافقین 1]و غرب
  .ها را زیاد کند نآتواند عمر  می

  
  )تهران 1345 -1362(سهیلی اسماعیل شهید  

وقت پشت جبهه را خالی نکنید و  خواهم که هیچ پرور میاز شما مردم قهرمان
ن و اسـالم از همـین مسـاجد    آمیشه پر کنید که دشمنان دین و قرمسجدها را ه

کنیـد و  ، سنگرها را پر ستطور که امام گفت که مسجد سنگر ا ترسند و همینمی
چرا کـه در   ؛ترسندبه نماز جمعه بروید که دشمنان اسالم از نماز جمعه خیلی می

شـوند و بـا هـم متحـد     چیز باخبر مـی   از همه ]مردم[ ها است کهاین نماز جمعه
ترسند و خیلـی متوجـه باشـید     گردند و دشمنان اسالم هم از همین اتحاد می می

طـوري کـه بـین یـاران      همـین  ؛نـدازد بیخواهد بین شما تفرقه  که ضدانقالب می
  .از همه چیز بدتر استتفرقه انداختند که تفرقه  )لیه السالمع(حضرت علی
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  )تهران 1341 -1365(شاعري جواد شهید  
خـون   ۀانی که انقـالب شـروع شـد و بـه واسـط     از زم !اي امت دالور و قهرمان

 ]بـه رهبـري  [ همگی داراي وحدت کالم بودیـد و همـواره   ،شهیدان به ثمر رسید
دشمنان اسـالم و منافقـان   شار ملت به مبارزه علیه اقدوشادوش  ]و[ رهبر انقالب

اکنون این مهم را فراموش نکنید که جنگ به اتمام نرسـیده و دشـمن    .پرداختید
تـرین فرصـتی اسـت تـا بـر علیـه شـما امـت          در کمین است و در انتظار کوچـک 

 ]خواهنـد  مـی [ پـا کنـد و  ه و نفاق بـ ه چیده و در میان شما تفرقه ئتوط ،مسلمان
طـه پیـدا کننـد و تسـلط     اتحاد شما را از هم بپاشند تا بتوانند بر شما احا ةزنجیر

بـه سـخنانش بیشـتر دقـت      .رهبر را فراموش نکنید !پس اي مردم .داشته باشند
  .است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(قا امام زمانآ نائب ،حقه کنید که ب

  
  )فردوس 1347 -1367(صابر احمدرضا شهید  

جانبه علیه انقالب اسالمی برخاسـته و بـا    ردي همهامروز استکبار جهانی به نب
وردن مشـکالت اقتصـادي و اجتمـاعی و فضـاي شـک و      آوجود ه ایجاد تفرقه و ب

شـکوهمند  سعی در جدا ساختن مردم مقـاوم از انقـالب    ،تردید در اذهان عمومی
بـی و  آبا هجوم گسترده از مرزهاي خاکی،  خارجی نیز ۀاسالمی را دارد و در جبه

ــوایی و تحــر ــلیحاتی وه ــاي در...  یم تس ــر از پ ــکانیدن آفک ــالب و خش وردن انق
امـا اسـتکبار و نـوکران    . انقالبـی را دارد  هـاي مقـاوم ایـن ملـت مسـلمان و      ریشه

جلب رضاي خداوند و انجام رسالت الهـی   ،اش بدانند که هدف این ملت سرسپرده
 ةت و شکسـت و پیـروزي ظـاهري در اراد   فاع از محرومین و مستضـعفین اسـ  و د

  .ثیري نداردأهنینشان تآ
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  )فسا 1342 -1362(صابریان محسن شهید  
بارهـا   ،شـان  مبرگونـه هـاي پیا  اماممـان در صـحبت   !خواهران و بـرادران عزیـز  

 هـا  قـدرت ابر ئـۀ توط ،این انقالب را شکسـت دهـد   ]تواند می[ نچه کهآ: اند فرموده
 اواعتصـمو «: ن کـریم نـداریم  آدر قـر  مگر .بلکه اختالف ما با یکدیگر است ؛نیست

 ،یه و وجود چنین رهبري عزیـز آیا با داشتن چنین آ ؟1»اتفرقوو ال بحبل اهللا جمیعاً
بدانیـد کـه    دیگر اختالف داشـته باشـیم؟  توانیم با یک ما می ،همچون امام خمینی
 .هـواي نفـس اسـت    ،اختالف ۀریش .کند روزي میفا تشآ 2]و[شیطان سهیم است 

 ،زیـرا تنهـا راه پیـروزي دشـمنان     ؛جدایی در بینمان نباشد ان شاء اهللابکوشیم تا 
  .ما با یکدیگر است ۀتفرق

  
  )جهرم 1319 -1361(صحراییان عبدالرسول شهید  

 شـهرمان  ۀاز بیانـات امـام جمعـ    ... اتمه چند تذکر به همسرم و مادرمدر خ... 
خداوند هم بـه  . کار بندید و ایشان را تنها نگذاریده ب ]ها را آن[ و ]کرده[ استفاده

 ۀول و همچنین امام جمعـ ئر بدهد و هم به علماي متعهد و مسامام امت طول عم
خواستند بین مـردم و علمـاي شـهرمان     کوري چشم دشمنان که میه ب .شهرمان

  . راه خود ادامه دهیده بشما  ،اند و نتوانستند د که کور خواندهندازنبیتفرقه 
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  )گناباد 1346 -1365(صغیرزاده احمد شهید  
هسـتند  صدد این و در 1اندجا زده در تمام جاها ،گاه باشید که امروز منافقانآ

 خواهند فکر شـما را عـوض کننـد و راهتـان    لود ماهی بگیرند و میآ لب گآکه از 
هـا   امروز جوانان شما در جبهـه  .عوض نمایند ،است )علیه السالم(که راه حسین ]را[

هاي شما  ه، دلئخواهند با توطها نیز می نآدهند و رسند، خون میبه شهادت می
بـا   ؛گیرد و پشت جبهه را به هم بزنند هاي شما را اضطراب فرا تا دل را سرد کنند

بـاز   ]امام[ فرمان] از اطاعت[ تفرقه میان ما، باعث درگیري داخلی شوند و ما را از
  .رنددا

 2راهـا   با این کار، ما ایـن  .شر اسالم است و از بین بردن صدامن ،امروز هدف ما
: فرمایـد  ین مـ آدر حـالی کـه قـر    ؛افتیمکنیم و با هم به درگیري میفراموش می

ار و دشمنان بـا خشـم رفتـار    منشان مهربان باشند و با کفؤمنان باید با برادر مؤم
خاطر دارم که چگونه بین ما تفرقه افتاده بود و  صدر را به بنی ۀهنوز واقع .3نمایند

توانـد  دشـمن فقـط بـا تفرقـه مـی      .از جمله خودم در اشتباه بودیم ،چگونه بعضی
   .پشت مسلمانان را به خاك برساند

  
  )جرقویه 1342 -1363(صفري دلیگانی علی شهید  

بدانیـد   !و همه ، اي همهها ، اي جوانخواهرانم، عزیزانم، اي پیرمردها ،برادرانم
تواننـد خدشـه وارد    اند که به هدف نمی دشمنان اسالم فهمیده ]که[ گاه باشیدآو 
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 2مـی حکچـون سـیلی بسـیار م    ؛تش را ندارنـد أهـم کـه جـر    1د، بـه رهبـري  کنن
ن آو نفـاق بـه   این است که بتوانند از راه تفرقه ه امیدشان ب ۀتنها روزن ؛اند خورده

  .اسالمی ضربه وارد کنند لی جمهوريطور که دو اصل مهم دیگر و ب
  

  )شهر قائم 1332 -1367(طور سنگسرکی صمصام شهید  
کالس  ،هاي ورزش ول خودش نیست که زمینئورزشکار باید بداند او فقط مس

موزان کالس آ شدان ،هستند که تماشاچیاناست و استادان کالس هم ورزشکاران 
ورزشـکاران   .س کالس هم درس اخالق و شجاعت اسـت دهند و در را تشکیل می

اچیان را بـا  ها هستند که تماش نآکنند و  ستند که تماشاچی را دسته دسته میه
ورزشـی کـه روح تفرقـه، جـدایی و قهـر و غضـب را در        .کنند هم برادر و برابر می

 .هاسـت  و در خـدمت امپریالیسـت   3ههمان ورزش استعمار بـود  انسان بیدار کند،
رسالت ورزش این است که روح یکـی شـدن را در انسـان زنـده کنـد و مرزهـاي       

 ،میـادین ورزشـی   .فـالن شـهر مطـرح نباشـد     فالن روستا و .جغرافیایی را بشکند
  .هاي انسانی است محل تبادل ارزش

  
  )اردستان 1333 -1361(عبابافی زواره مرتضی شهید  

هـر کسـی هـدفش تفرقـه و     خدا سوگند ه ب !ما برادران دینی هموطنان عزیزم،
ـ  ول است وئپیش خداوند مس ،جدایی مردم باشد  ،خـاطر ایـن اتحـاد   ه اگر نبود ب
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 ،خـورد و بـا لطـف خداونـد     اش شکسـت نمـی   ن قـدرت جهنمـی  آمریکا با آهرگز 
هاي جهان بـه اهتـزاز    ر فراز بلندترین قلهامیدوارم روزي پرچم جمهوري اسالمی ب

  .یدآدر
  

  )برخوارومیمه 1341 -1360(عباسیان شهید حسن  
همیشـه   .نمازهاي جمعه و جماعـات شـرکت کنیـد   در ...  !برادران و خواهران

شـود بـین شـما     یحفظ کنید و از اعمالی که باعـث مـ   اتحاد و یکپارچگی خود را
بپرهیزید کـه دشـمن منتظـر چنـین روزي اسـت تـا        ،جدایی و تفرقه ایجاد شود

  .به اجرا گذارد ،استاهداف شوم خود را که نابودي و شکست اسالم 
  

  )مسجدسلیمان 1343 -1361(عزیزالهی حسن شهید  
شـهید   ،دست قابیل امام مفسدینه ب ،که هابیل پیشواي مصلحین در هنگامی

 .بشـري پدیـدار گشـت    ۀدر تـاریخ و در جامعـ   1]آرایی حق و باطـل  صف[ ،گشت
با تکیه بر زور و زر و فریب به حیـات ننگـین خـود     ،این مقلدان شیطان ،قابیلیان

محبین اهللا با تکیه بر اهللا و سـنت الهـی بـه سـتیز      ،سوي نآدادند و در  ادامه می
  .دادند خونین با قابیلیان ادامه می

در ستیز تاریخ بـه پـیش    ،این پیکار ادامه دارد و این دو خط به موازات هم... 
ل اهللا تعـالی  عجـ (مهـدي  نائبفرزند رشید هابیل و  ،امام ،تازند و در این هنگامهمی

شـیطان بـزرگ و    ،سـوي  نآو در  ... بخشـد خط اسالم را تداوم می ،)فرجه الشریف
اند تا در برابر امـواج میلیـونی مـردم    تمامی نیروي خود را بسیج کرده ،کفر ۀجبه
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 ۀسرنوشـت جبهـ   ،نانآد که در ستیز امت مسلمان با ندان اما می .مسلمان بایستند
هـاي متعـددي را در برابـر     هجبهـ  ،از ایـن روي  .حق و باطل مشخص خواهد شـد 

هـاي تبلیغـاتی    تمامی دسـتگاه  ؛اندن گشودهآامت قر ةو توفند 1]میلیونی[حرکت 
مـا را در   ؛دنـ کن تـر مـی   اند و جنگ روانی را بر علیه ما افـزون خود را بسیج نموده

-مـی  انقالبضـد  ۀاند و به سازماندهی جبهـ نظامی و اقتصادي قرار داده ةمحاصر
یوس بدارنـد و در صـفوف   أامـت مـا را مـ    ،پردازند تا با ایجاد ترور، انفجار، ارعـاب 

نـان  آ. فهـم  چـه کوردلنـد و چـه کـج     ؛ایجـاد نماینـد  تفرقه  ،متحد مردم مسلمان
جهـاد و   ۀحید است و مردم مـا حاضـرین در صـحن   ملت تو ،دانند که ملت ما نمی

  .شهادت
  

  )املش 1344 -1365( علويسیدمصطفی د شهی 
کـه   زیرا تا زمانی ؛اتحاد و همبستگی خود را از بین نبرید...  !اي برادران عزیز

بـا   .تواند شما را شکست بدهـد  هیچ ابرقدرتی نمی ،شما با همدیگر متحد هستید
بـه   .شـوند  دان تاریخ ریختـه مـی   به زباله ،2برجنایتکاراناین ا ]که[ اتحاد شماست
بین ببرند و بار دیگر بـر مـا   تالشند که اتحاد بین شما را از  نان درآهمین منظور 

  .»بینداز و حکومت کنتفرقه «بنا به شعار استعماري  ،ینداحکومت نم
  

   )کاشان 1347 -1365(دارایی بیدگلی  علی ناصرشهید  
هوشیار باشید که هنوز کسانی هستند کـه بـه اسـم اسـالم و      !امت شهیدپرور
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هـا   بدانید که این .کنند ضربه به انقالب زده و بین مردم تفرقه ایجاد می ،روحانیت
  .بدتر از دشمنان خارجی هستند

  
  )اراك 1347 -1365(محمدي  علیاسداهللا شهید  

عـت  هـاي ایشـان اطا   همیشه پیرو خط امام بـوده و از فرمـان   !ملت عزیز ،ريآ
باشد  له نیز میئترین مس خطرناك له کهئترین مس کنید که همانا رستگارید و مهم

تفرقه است که تا زمـانی   ،ن خوردندآمحکمی از  ۀمسلمانان ضرب ،و در صدر اسالم
واهـد کـرد   خدا نیز با شما است و هیچ قدرتی به شما اثر نخ ،که شما با هم باشید

ـ    ۀدهند و سـرمای  له اهمیت زیادي میئو دشمنان نیز به این مس ه زیـادي را نیـز ب
 1اي لهئهـیچ مسـ   ،فرمـان امـام باشـید   ه اند و الحمدهللا تا شما گوش ب کار گذاشته

  .مدآپیش نخواهد 
  

  )اردستان 1347 -1364(فخرایی اسداهللا شهید  
بپرهیزیـد کـه باعـث سـقوط کشـور و       جـداً  از تفرقه !و اي برادران و خواهران

و به ذلت کشیده شدن مردم یـک کشـور همـان تفرقـه و      ]است[ انقالب و اسالم
توانـد شـما را تحـت     یبدانید که هیچ قدرتی نمـ  ،جدایی است و اگر متحد باشید

 گـویم کـه جـداً    یخط امام باشید و باز هـم مـ   يرو هورد و همیشه دنبالآسلطه در
  .بازي استهمان گروه ،ها که عامل جدایی هم پرهیز کنید از احزاب و گروه
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  )الرستان 1341 -1364(فرخاري سلیمان شهید  
زیـرا   ؛وقت وي را رها نکنید و هیچ و یاور رهبر باشید رهمیشه یا !برادران عزیز

که نعمتی است بزرگ و خدا ما را امتحان کرده تا چگونه از ایـن نعمـت اسـتفاده    
ت ببندیـد و دسـت از   به فکر خدا باشید و همه با هم پیمان دوستی و مود .کنیم

وقـت   تفرقه و جدایی بردارید و همه صف واحد باشید در مقابل ستمکاران و هـیچ 
 اي لی زرنگ اسـت و همیشـه در فکـر نقشـه    خی ،از صحنه بیرون نروید که دشمن

  . ست که به این انقالب ضربه بزندا
  

  )مرودشت 1342 -1361(فالحی حسین شهید  
با خون بهترین عزیزانمان نی که انقالب اسالمی ما رویید تا زما !برادر و خواهر

هـاي   مریکا و شوروي بـا همکـاري منـافقین و گـروه    آ ،به سراسر جهان صادر شود
بـا   ]مریکـا آ[ مـانی کـه  ز .زننـد  ه مـی ئـ ست بـه توط دضدانقالب علیه این انقالب 

سنی نتوانسـت   تفرقه بین شیعه و ]و[ مستقیم 1نظامی ۀحمل ،درگیري کردستان
ر کـرد تـا بـه ایـران     یـ اج خـوار را  یـره جاین نـوکر   ،مد صدامآ ،ي از پیش ببردکار

این جنگ را به نفع امریکـا   ،صدر رفت بنی شد و در زمانی که می رو اسالمی حمله
ـ     ،به پایان برساند خصـوص رهبـر کبیـر انقـالب     ه هوشیاري شـما ملـت عزیـز و ب

  .ردکجنگ را دگرگون  ةیک دفعه چهر ،امام خمینی ،اسالمی
  

  )نهاوند 1338 -1365(قیصري مطلب شهید  
 ]و[ ابتداي این راه هستیم و شـیاطین  ما هنوز در ،طور که امام فرمودند همان

                                                             
 کردن حملۀ نظامی: یتدر اصل وص -1



 

 99     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

 ،به نظر این حقیـر  .اند ها در کمین نشسته اسالم با انواع حیله ةخورد دشمنان قسم
مشـغول کـردن بـرادران     ایجاد تفرقه در میان مردم مـا و  ... :ها عبارتند از نآاهم 

  .و غافل شدن از دشمنان اصلی انقالب هی با همدیگرلحزب ال
از دو حـال خـارج    ،زننـد  که دم از اختالف می هایی نآن باشید ئمطم !عزیزان

شوند و یا افرادي هستند که اسـالم و انقـالب    مریکا هدایت میآیا توسط  ؛نیستند
ة هـاي فریبنـد   خواهند و اگر روزي این ریاست و امام را براي خود و ریاستشان می

انقالب چگونـه برخـورد    خواهید دید که با خط امام و ،ها گرفته شود نآاز دنیایی 
تفرقه از شیطان اسـت و  : امام فرمود .بنابراین ملت ما باید هوشیار باشند .کنند می

در خط شـیطان   ،حرکت کند هللاهر کس که در جهت تضعیف وحدت امت حزب ا
  .است
  

  )کبودرآهنگ 1340 -1362(خانی  مسلم اهللا معرفتشهید  
 ]را[ این مزدوران ... شما باید !و اما ملت انقالبی و حزب اهللا و شهیدپرور ایران

خواهند ببرند و در بین کشـورهاي اسـالمی تفرقـه     ن را از بین میآکه اسالم و قر
  .از روي زمین بردارید ،انداختند

  
  )تهران 1343 -1362(معصومی حمیدرضا شهید  

داشتم که بگویم که این گروه را بـا جـان و دل    هاي بسیجو سخنی هم با بچه
بیایند و میان  ،ها نیست ن مکانآدر  جایشان نگه دارید و نگذارید کسانی که واقعاً

  .ها مبارزه کرد نآها ایستاد و با  نآبیندازند و باید جلوي  شماها تفرقه
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  )زنجان 1336 -1360(مهدوي شهید منصور  
ایمان به اهللا،  ۀدیگرم این است که در سای ۀتوصی...  !برادران و خواهران عزیزم

ن حفظ کنیـد  أالش رهبر عظیم ۀیانعهاي دا وحدت و یگانگی خود را تحت رهبري
همواره از ایمان به اهللا و وحـدت شـما در هـراس بـوده و بـه       ،و بدانید که دشمن

به دست ایـادي و مـزدوران داخلـی از قبیـل منـافقین،       چه ،هاي مختلف دسیسه
دسـت   مریکـایی و چـه بـه   آهـاي روسـی و    یان خلق و سـایر گروهـک  ئ، فداپیکار

سعی در ایجاد تفرقه و تشنج در میان شـما را داشـته و    ،کشورهاي مرتجع منطقه
  .دارد

  
  )بوئین زهرا 1346-1364( زاده مهدياکبر  یعلشهید  

 سـجام خـویش را حفـظ کنیـد و نگذاریـد     وحدت و ان...  !و اما اي امت نستوه
  .خوار خارجی در بین شما نفوذ کنند و تفرقه بیندازند ههاي جیر گروهک

  
  )بید خرم 1343 -1366(میرزایی احمدعلی شهید  

 خـون شـهدا   از .از خدا بترسـید  !مریکا هستیدآهایی که هنوز رهرو راه  نآاي 
شرم کنید و دست از جنایت و تفرقه و پراکنـدگی مـردم برداریـد و بگذاریـد کـه      

ادامـه   ،که همان راه رسیدن به انسـانیت و بـرادري اسـت    ]را[ راه خودشان ،مردم
  . دهند
  

  )اصفهان 1346 -1366(یخچالی کمال شهید  
هـاي   و بسیج و دیگر ارگان ی در نهادهاي انقالبی مانند سپاهاگر کس !اي مردم
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حساب امام و امـت  ه شما نباید ب ،ربط و نامورد زد فی بیحرو  انقالبی خالفی کرد
شوب آو  1]فتنه[چون منافقان هر لحظه درصدد  ؛بسیج و اسالم بگذاریدو سپاه و 

  .و تفرقه هستند
    

                                                             
 ناخوانا: یتدر اصل وص -1
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     لزوم پرهیز از تفرقه : فصل چهارم 

   اقشار ملتدر میان 

  
  )تربت حیدریه 1342 -1361(آبدار رضا  غالمشهید  

ن، از مشـرکین  آقر ۀیآطبق ...  خواهم که امام را تنها نگذارندملت ایران می از
نـد و پراکنـده شـدند و هـر     یعنی از کسانی که در دین خود تفرقه افکند ؛نباشید

 ،خوشحال شـدند و ناراحـت هـم نشـوید کـه ایـن جنـگ        ،نچه داشتندآدسته به 
  .نعمتی است که خداوند به ما داده است و امتحانی است

  
  )جهرم 1345 -1365(آتشی جهرمی حمید شهید  

از  ،امـور  ۀس همـ أبا سرلوحه قرار دادن جنگ در ر ... !ارزشمندبرادران عزیز و 
  .بپرهیزیدتفرقه 
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  )تهران 1344 -1361(وند تیخالد آشهید  
 ،مـان و خداشناسـی  یبـر مبنـاي ا   و 1همه با هم به ریسمان خدا چنـگ زنیـد  

: فرمـود ) لی اهللا علیه و آله و سـلم ص(پیغمبر .متفق و متحد باشید و از تفرقه بپرهیزید
است و چیـزي کـه دیـن را محـو      2لافض ،مئدا ةاز نماز و روز ،صالح میان مردما«

  ».فساد و اختالف است ،کند می
به یکدیگر نیکی کنیـد   .روابط دوستانه میان خود بیفزایید شما باد که بر بر... 

  .گیري از یکدیگر و قطع ارتباط و تفرقه و تشتت بپرهیزید و از کناره
  

  )کرج 1337 -1366(آجرلو احمد شهید  
و غم خود را وحدت  هم ۀهم...  و بسیجیان 3یانبه سپاه ]خطاب[ نامه وصیت

 ،در پشت جبهـه  4که ]کنید[ انگیز را به دور تفرقهبین خود قرار دهید و هر عامل 
جـا  کنـیم هر  باشد و شما را راهنمایی می در ابعاد مختلف می ،به خصوص در سپاه

 ۀبـا دفتـر نماینـدگی امـام رابطـ      ،امـام برخوردیـد  به ابهامی در رابطه با فـرامین  
بـه شـرطی کـه     ؛مشکل شما حل خواهـد شـد   ان شاء اهللا. تنگاتنگ داشته باشید

  .به پیام و فرمان امام غلبه ندهیمنظرات شخصی را 

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

 تر افضل: یتدر اصل وص -2
 داران سپاه: یتدر اصل وص -3
 و: یتدر اصل وص -4
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  )تاکستان 1352 -1365(آجرلو تقی شهید  
خـدا   خاطره ب ،دهیدهمیشه یاد خدا باشید و هر کاري انجام می! اي دوستان

هاي نبرد حضـور پیـدا   در جبهه .باشد و نگذارید دشمنان بین شما تفرقه بیندازند
  .روزگار قطع شود ۀاین ستمگران از صحن ۀان شاء اهللا هر چه زودتر ریش. کنید
  

  )لنگرود 1344 -1361(ارجمند  آذرعیسی شهید  
افـراد  تفرقه بین خود ایجاد نکنند و مواظـب   به تمام برادران بسیج بگویید که
  . هاي داخلی مبارزه کنند نفوذي باشند و به شدت با گروهک

  
  )دهدشت 1347 -1365(آذربار شیرعلی شهید  

شـینید و از کشـور   از پـاي نن  ]کـه [ پرور این اسـت شهید بنده وصیتم به ملت
 .شـوند  چون دشمنان شما خوشحال مـی  ؛و امام را تنها نگذارید خود دفاع نمایید

از یکـدیگر جـدا    .دست در دست هم دهیـد  .وصیت دیگري دارم به امت شهرمان
از امـام امـت    .وحدت و یکپارچگی را حفظ نماییـد  .تفرقه را کنار بگذارید .نشوید

   .دفاع کنید
  

  )تاکستان 1343 -1366(ذرخش آ غضنفرشهید  
تفرقـه  ن موجـب  آها دوري کنید که توزي از اختالفات و کینه !امت شهیدپرور

ناپـذیر اسـت کـه     ناي جبراایم، ضربهخورده ها اي که ما از این اختالفضربه. است
بـادانی  آ پس بیایید دست از اختالف برداشته و جهت. مده استآبه شهرمان وارد 
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ن خود مشت محکمـی بـر دهـان    یشهرمان دست در دست همدیگر بگذاریم که ا
  .اندازان است تفرقه
  

  )دهدشت 1340 -1365( لی آذرشبق مبهراشهید  
دسـت وحـدت بــه     و را از بـین ببریـد  خـواهم کـه تفرقـه    مـی  از تمام مـردم 

پیروزي است و از شـما   ۀنشان ،ها مکان ۀدیگـر بدهید که همانا وحدت در همهمـ
ن هـم حضـور شـما در    آخـوب عمـل کنیـد کـه      ،خواهم که بـه ایـن وصـیت   می

  .هاي جنگ است میدان
  

  )آباد نجف 1344 -1362( ذريآ عزیزاهللاشهید  
علیـه  (خواهم که اگر در کربال نبودید کـه حسـین  از شما می ... !شنایانآو شما 

ها بشتابید  سوي جبههه اینک حسین زمان را یاري کنید و ب ،را یاري کنید )السالم
  .بین خود جلوگیري کنیدو از تفرقه 

  
  )شهرکرد 1345 -1366(ذریان قهفرخی آ داریوششهید  

 کـه بـا   زندگی واقعی داریـد  شمای زمانه ک بدانید! عزیزي خدان بندگاي ا اما
 تـوان از حد در  و زندگی کنید )علیهم السالم(محبت اهل بیت عشق الهی و ایمان و

 از و تفرقـه خـودداري کنیـد    از و این نسیم رحمت الهی اطاعـت کنیـد   ،امام امت
راه  سـد  نتوانستید اگر و استفاده کنید توانستید اگر ،فرصت خوبی که فراهم شده

  .اسالم هم نشوید
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  )اصفهان 1346 -1365(ذریون آ مسعودشهید  
هم دهید و ه از تفرقه بپرهیزید و دست برادري ب !)لیه السـالم ع(اي شیعیان علی

 .در راه خدا و حفظ وحدت مسلمین گـام برداریـد   .اخوت و برادري را حفظ کنید
خـون از امـام و فقیـه     ةخرین قطـر آتا  ،فقط از امام پیروي کنید و همچون شهدا

به کوردالن و منافقین بگویید که اسـالم و   !اي حسینیان .حمایت کنید ،قدر عالی
خته شده و هرگز نخواهید توانسـت مـا را از   یمآپوست ما  با خون و ،انقالب و امام

بـا قطـره    ،مریکا و شوري بگویید که مـا از انقـالب و امـام   آبه  .همدیگر جدا کنید
  .کنیم خونمان حفاظت و پاسداري می ةقطر

  
  )تهران 1345 -1365(آزادبخت مجید شهید  

به این انقالب  اي هشتیبان امام باشید و نگذارید ضربهمیشه پ !هموطنان عزیز
ن شکسـت  آاسـالم و قـر   ،ید و بدانید که اگر امام و انقالب شکسـت بخـورد  آوارد 

بین خود بپرهیزید و ماهمیشه گوش به فرمان امام باشید و از تفرقه . خورده است
پـر کنیـد و نگذاریـد راهـی بـراي       طور مسـاجد را  ها و پشت جبهه و همینجبهه

  .ضدانقالب وجود داشته باشد
  

  )تهران 1335 -1360(آژیده داود شهید  
پیـروزي  راه نجـات اسـالم و    تنها !خواهران و برادران محصل ،اي امت قهرمان

شکن است و قرار گـرفتن   خمینی بت ،جانبه از امام امت پیروي همه ،نهایی انقالب
 .اسـت ) لی اهللا علیه و آله و سلمص(در خط امام که همان خط اسالم اصیل محمد

پرسـتی و   خـاك و خـون   ،هـا  گرایـی  التقـاط  ،هاي مشرکانه گرایی گروه ،از انحرافات
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که به یقین درخواهیـد یافـت کـه تمـام ایـن      بی بپرهیزید آم گرایی و لیبرال ملیت
 چیز دیگـري  ،انجامد نابودي یک ملت و یک نهضت می هایی که به جز راه ،لئمسا

از تفرقـه بپرهیزیـد و خـون شـهیدان را      .ییدآنیست و گرد محور امامت و والیت 
   .مال نکنید پاي

  
  )تبریز 1340 -1362(آغنده داود شهید  

بسـیار بـد اسـت و تفرقـه      غیبت زیاد پرهیز کنیم کـه ینکه از دیگر ا ۀلئمس... 
هـاي دنیـوي را از دسـت و پـاي      وابسـتگی  ،اي که هستلهئندازد که یک مسا می

 .فـانی نکنـیم   ]ي[خودمان باز کنیم و پاره کنیم و خودمان را وابسته به این دنیـا 
بـه   لتکاا 1اها را ب سعی کنیم در راه خدا قدم برداریم و وابستگی .دنیا ارزش ندارد

  .خدا پاره کنیم
  

  )آستانه اشرفیه 1350 -1367(آقاجانی ایوب شهید  
 .پـر کنیـد   مساجد را .دها را خالی نگذاری جبهه .برادران باید از تفرقه بپرهیزند

دعـا   دعاي توسل شرکت کنیـد و  دعاهاي پرفیض کمیل و در نمازهاي جماعت و
پیـروزي رزمنـدگان را از خـدا     رزمندگان را هرگز فراموش نکنید و به جان امام و

  .هرگز از یاد خدا غافل نباشید بخواهید و
  

  )آباد نجف 1344 -1362(قاکبیري آ رضا علیشهید  
گـاه کـاري    وصیت من به شما این است که وحدت خود را حفظ کنید و هـیچ 

                                                             
 به: یتدر اصل وص -1



 

 109     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

زیرا این وحدت بود که ما را به اینجا رساند  ؛نکنید که باعث تفرقه و جدایی گردد
ن کار به ثمر نمـی آ ،دانیم که اگر در انجام کاري وحدت وجود نداشته باشدو می
  . رسد

  
  )کردکوي 1338 -1359(آقایان امراهللا شهید  

خمینـی   ،یاد خدا باشید و از امـام امـت  ه ب !نپرور و مهربان ایرااي امت شهید
وحدت  ،امام ۀو جدایی بپرهیزید و به گفتاز تفرقه  .پیروي کامل نمایید ،شکن بت

  .کلمه را حفظ کنید که رمز پیروزي در وحدت کلمه است
  

  )میبد 1346 -1364(قایی میبدي آ محمدرضاشهید  
 ،چـون دروغ  ؛خودداري کنیـد  از غیبت و تهمت و دروغ جداً ... !اي ملت عزیز

باعث ضعف ایمان و تفرقه  ،توزي و دشمنی و غیبت باعث نفاق، تهمت باعث کینه
رفـتن خـود را بـه     ،سه چیـز منفـور را از خـود دور نکنـد    کس که این  است و هر
  .خیر انداخته استأبهشت به ت

  
  )بیرجند 1344 -1363(آهنی میرزا  جانشهید  

چـه بیشـتر   ت خـود را هر دحکنم که و ا توصیه میمبه ش...  !اي برادران عزیزم
ـ   ،دت در راه اسـالم هسـت  جا وحـ زیرا که هر ؛حفظ نمایید ن پیـروزي  آ ۀبـه دنبال

سـنگر انقـالب    ،راستی نماز جمعهه ها شرکت نمایید که ب در نماز جمعه .باشد می
خواهید کـه خـدا از شـما    د و همیشه از ایشان کمک بیتابع والیت فقیه باش .است

زیرا که  ؛شما رخنه پیدا نکنند ]میان[ هوشیار باشید که دشمنان در .راضی بماند
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  .سپارد جامعه را به فنا می ،تفرقه
  

  )کردکوي 1346 -1365(زاده سابقی  ابراهیمعلی باباشهید  
 کـنم مبـادا شـهدا را    باز سفارش مـی  ... !اي کسانی که در پشت جبهه هستید

  .تعالی خجل سازید  حضرت باري ]در پیشگاه[
  .به جهت شفاعت ببندیدا دست ما ر ،مبادا با اعمالتان

  .رسول اهللا را بیازارید ،مبادا با ریب و ریایتان
  .وریمآرا به درد  )علیه السالم(علی ،اماممان دل اول ،د از اماممانتمرّ مبادا با

  .امام حسینمان را نمک بپاشیم ةپار جگر ،مبادا با تفرقه و تشتت
  

  )شهر زرین 1344 -1362(ابراهیم لک علی شهید  
 تنهـا  امام را .هستیده مقامی ک پست و هر در، تفرقه دوري کنید از ... !برادران

  . دعاهاي شماست از ،هرچه داریم که ما کنید دعا رزمندگان اسالم را .نگذارید
  

  )کرج 1332 -1364( یار ابراهیمی اهللاشهید  
حالل  ،کس از من ناراحتی دیده است خواهم که هر از تمامی اهالی روستا می

از تفرقـه   کنند و سعی کنند که کارهایشان را بـراي رضـاي خـدا انجـام دهنـد و     
  .شان را حفظ نمایندهمیشه وحدت در بینپرهیز کنند و 

  
  )سمنان 1345 -1365(ابراهیمی اکبر  علیشهید  

وحدت است که اسالم حدت همیشگی را حفظ کنید که همان و...  !امت عزیز
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بـه انقـالب حضـرت    و انقـالب را   ]بـرده [ را سرفراز کرده است و جنگ را به پیش
هـاي   از تفرقـه و صـحبت   ... کند متصل می) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
 ]را[ خـواهم چنـد نفـري    بپرهیزید و از شما می ،اي که به ضرر اسالم است بیهوده

نصیحتشـان   ،انـد  ایت نشـده شوند و هنوز هد بروریزي شهر میآباعث  ،که در شهر
ها این است کـه   نآبگیرید و سخن من با  ]را[ جلوشان ،کنید و اگر هدایت نشدند

یابیـد و راه راسـت را   بیاییـد راه را ب  .به کار خود باشید .گذرد دنیا می !اي عزیزان
  .انتخاب کنید

  
  )فیروزآباد 1342 -1362(احمدآبادي جواد شهید  

از هرگونه تفرقـه  ...  گویم کهزاده میآبه برادران و خواهران ایرانی و  این را هم
و  واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   « ۀیآدوري گزینید و طبق  1یگو جدایی و دودست

  .یه پیروي کنیدآباشید و از این  2»االتفرقو
  

  )تهران 1343 -1363(احمدي احمد شهید  
بـا   ،اتحـاد را پیشـه کـرده    .از تفرقـه و نفـاق بپرهیزیـد   ...  !اي پدران و مادران

از  .پـردازي را از خـود دور کنیـد    غدروغ و درو .انصاف نسبت به یکدیگر بیندیشید
  .ن شرك اصغر استآتزویر و ریا بپرهیزید که 
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  )بهار 1343-1363( احمدير حیدعلیشهید  
از والیـت فقیـه    .فرمانش باشیده را تنها نگذارید و گوش ب امام !برادران عزیزم

حمایت کنیـد و از نهادهـاي انقالبـی کـه از خـون       ،راه انبیا است ةدهند که ادامه
پشتیبانی کنید و وحدت و یکپارچگی خـود را   ،استمده آوجود ه هزاران شهید ب

  .باشد حفظ کنید و از تفرقه بپرهیزید که تفرقه یکی از کارهاي شیاطین می
  

  )رودسر 1348 -1364(احمدي هادي شهید  
الخالف یهـدم  «: فرمایـد  می )لیه السالمع(از اختالف و تفرقه پرهیز کنید که علی

در  1هافـراد جامعـ   ! ...عزیـزانم  ،ريآ ».سـازد  کن می فکر را ریشه ،اختالف« ؛»يأالر
هرگـاه در امـور اجتمـاعی بـا یکـدیگر همـاهنگی        .هاي انسان هستند حکم دست

نـان از  آاثـر وجـودي    ،نداشته باشند و دست به کارشکنی و ایجاد اخـتالف بزننـد  
خداونـد   .در برابر دشمن خود سقوط خواهند کـرد  دست خواهد رفت و مخصوصاً

گردید و اثر وجودي شـما از   نزاع نکنید که متالشی می«: فرماید ین مآکریم در قر
  2».دست خواهد رفت

  
  )فالورجان 1343 -1363(احمدي کافشانی محسن شهید  

کنم به وحـدت و دوري از تفرقـه و دیگـر     یشما را سفارش م !و خواهران عزیز
یـک لجظـه امـام را تنهـا      ]بـوده و [ اینکه همیشه و در همه حال پشت سـر امـام  
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بندیـد  ها را به کار ب نآبه سخنان و فرامین امام بدهید و مگذارید و همیشه گوش 
  .تا سرافراز و رستگار باشید

  
  )اصفهان 1338 -1361(ادیبی سده کیامرز شهید  

ن کوشـا  آدر شـناخت دیـن و اهـداف     یدوارم کـه ام !برادران و خواهران عزیزم
بپرهیزید و همیشه قدر همدیگر را بدانید و از خداونـد بخواهیـد   باشید و از تفرقه 

ا بتوانید یک فرد مفید بـراي  که ایمانتان را در راه شناخت او و دین او زیاد کند ت
و  زن و مـرد  و پیـر  ]و[ ها هـزار جـوان   اسالمی و این انقالب باشکوه که ده ۀجامع

 ،بـه ثمـره رسـیده اسـت    انـد و   بیـاري کـرده  آن را آبا خون خود  ،کوچک و بزرگ
میشـه اتحـاد را در بـین    ها باشید و ه نآ يرو شما وظیفه دارید که دنباله .1دیباش

حکومـت   ها غلبـه و تا دشمنان اسالم نتوانند بر شما زیاد کنید خود ۀخود و جامع
  .کنند
  

  )تهران 1345 -1361(فر  ارجمنديحمیدرضا شهید  
یـک امـت را از    ،زیرا تفرقـه  ؛نیندازیدتفرقه در میان خود ...  !اي ملت مسلمان

کارهـا   ۀزیرا که همـ  ؛در مساجد بروید و مساجد را خالی نگذارید .بین خواهد برد
   .از مسجد سرچشمه بگیرد ،باید به امر امام

  
  )دهدشت 1349 -1365(ارمغان اردشیر شهید  
هـم  وار با را از بین خود دور کنید و برادر تفرقهبرادران تقاضامندم که  ۀاز کلی
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  .رفتار کنید
  

  )دزفول 1343 -1361(اسپید ابراهیم شهید  
و از تفرقـه   1بـه ریسـمان خداونـد چنـگ زننـد      خـواهم کـه   مردم مـی  ۀاز هم

  . ندمدیون خون شهدا هست ،نه بپرهیزند و اگر
  

  )شیراز 1336 -1361(ستادیان ا ابراهیمشهید  
نـم  آتـر از   البته من کوچکبرادران و خواهران عزیز که  اکنون پیامی داشتم به

خـواهم کـه یـک     یاز شما م .اهللا پیام دهمب ن حزکه براي شما برادران و خواهرا
امام را تنها نگذارید و تمـام دسـتورات و فـرامین او را لبیـک      ،هم که شدهه لحظ

و و از تفرقه  2وحدت خویش را حفظ کرده و چنگ به ریسمان الهی بزنید. بگویید
یـک لحظـه از   . اجرا کنیـد  موه ب ل اسالمی را موئتمام مسا دودستگی بپرهیزید و

خبر غافـل نشـوید   مریکاي جنایتکار و عناصر شرقی و غربی و منافقین از خدا بیآ
  .ها برخیزید نآقوا و نیروي فکري به مبارزه با  و با تمام

  
  )ریز نی 1343 -1366(استقبالی حسین شهید  

کنیـد و بدانیـد کـه ایـن      را دركموقعیـت خـود    شما را بـه خـدا   !اي عزیزان
بسـیاري را متحمـل    ]ي[ها ها و مشقت رنج ،ملت دست نیامده وه ارزان ب ،پیروزي

هـا از جامعـه    عـدالتی  این بـی  حاکمیت پیدا کند و ،ها داده تا اسالم گشته و خون
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باعـث   ،هـاي خودمـان   خاطر خودخـواهی و خودمحـوري  ه نکند ب...  رخت بربندد
تقویـت   اسـالمی و  ۀباعث تضـعیف جامعـ   ،با این کار خود تفرقه و تشتت شویم و
بـازگو کـردن و    ]کـه [ دانـیم  بینیم و می را میلی ئاگر مسا دشمنان اسالم شویم و

علیـه  (کـه حضـرت علـی    همچنان ،شود به ضرر اسالم تمام می ها نآدامن زدن به 
ل را بـه موقـع خـود حـل     ئن حضرت پیروي کنـیم و مسـا  آاز  ،کردند صبر )السالم
غافل از مکـر   ،حضور هرچه بیشتر در صحنه هوشیاري و گاهی وآما باید با  .کنیم

هـاي   کـه خـود را در پسـت    هـا را  نآعمـال   نباشـیم و  1  دشمنان سیاسـی  ۀحیل و
 ۀکـه تنهـا پشـتوان    ]هسـتند [ درصدد ضربه زدن به این انقالبجا زده و  ،حساس
شناسـایی و   ،دباش هان میدیدگان و مسلمانان دربند جمددکار ستم و و یار واقعی

ها متوسل شـده و   فریب و ها و حیله ما به مکردشمنان  .ن برسانیماعمالشا به کیفر
ـ   انـد و  ودهزمـ آها را روي این ملـت   نآ ۀهم  ۀهمـ  ،حـال بـه لطـف خداونـد    ه تـا ب

 کننـد و  مـی زانه تالش سو2]لد[بینیم  ولی باز می .هب شدآ نان نقش برآهاي  نقشه
ل انقـالب و اسـالم و بیـرون    ئتفاوت کردن مردم نسبت به مسـا  تفرقه، بیدرصدد 
ـ  ها از صحنه هستند و نآکردن  ایـم و   حـال داشـته  ه بر ماست که با دقتی که تا ب

 ئۀدیگر توط ،کند ن کار میآلی که دشمن روي ئمساه نسبت بحساسیت بیشتري 
نجـات  چنـدین سـاله   ت وند خنثی کنـیم و اسـالم را از غربـ   ها را به یاري خدا نآ

  .دهیم
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  )اصفهان 1346 -1363(استکی آورگانی احمدرضا شهید  
کلمـه را  دودستگی دوري کنیـد و همیشـه وحـدت    از تفرقه و  ... !اي دوستان

و هـر مراسـمی کـه بایسـتی حضــور       هـا  حفظ و از نماز جماعـت و نمـاز جمعـه   
  .دست برندارید ،خـودتان را در صحنه نمایش دهید

  
  )کازرون 1344 -1360(زاده  استوانیمجید شهید  

طـرف   امامت که رحمتی اسـت از  که از خواهم از تو می !اي خواهر اي برادر و
 نِآهـم بـدان کـه مـا از      و ایـن را  1بپرهیـزي از ایجاد تفرقـه   اطاعت کنی و ،خدا

راه او جهـاد   ن خـداییم و بایـد در  آمـا از   .کار کنیم خودمان نیستیم تا براي خود
  .کنیم
  

  )همدان 1343 -1362(استهري اکبر  علیشهید  
ولین و اگر قبـول  ئو مس هللاخصوص در میان امت حزب اه ب ،از تفرقه بپرهیزید

خـواهم کـه هـر کـس خواسـت تفرقـه        ز خدا مـی ا ،درگاه خداونده شد شهادتم ب
  .نابودش کند ،بیندازد

  
  )آباده 1334 -1366(اسدي اسدقلی شهید  

باشند و همیشه با یک  براي دیگرانباید سرمشق و الگویی برادران عزیز سپاه 
و  1دنـ و اخـتالف بپرهیز و از تفرقـه   2دنـ پاه را حفـظ نمای سـ  ،دنیا اخالص و پاکی
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لی که باعث لطمـه زدن  ئمسا ،ناکرده در سپاهي همیشه متحد باشند و مبادا خدا
ولی چون فرمانـده   .طور نیست ندانم که ایورند و میآپیش  ،به حیثیت سپاه شود

ن آر خط امام که همان خط اسـالم و قـر  باید د ،باشدامام عزیز می ،مستقیم سپاه
  .سپاهی باشد که امام در نظر دارد نآ ،حرکت کنید و سپاه پاسداران ،باشدمی

  
  )فریدن 1337 -1365(اسکندري جواد شهید  

اي سربازان  ،اي برادران .هاي سپاه یعنی بچه ،اما چند کلمه با همکاران خودم
بـازي   بـازي و خـط   سعی کنید دست از گروه !)اهللا تعالی فرجه الشریفعجل (امام زمان

عجـل اهللا تعـالی   (ربازان امـام زمـان  زیرا خصلت س ؛بردارید و از تفرقه دوري کنید
  .باید چنین باشد )فرجه الشریف

  
  )قم 1344 -1365(سکندري ا علیشهید  

ـ  .فزاییـد خـود بی  میـان  ]ه[نبر شما باد که بر روابط دوستا یکـدیگر نیکـی    2هب
  .هیزیدربپگویی از یکدیگر و قطع ارتباط و تفرقه  از کنایه .کنید
  

  )تویسرکان 1347 -1364(اسکندري محسن شهید  
چرا  ؛فرمان حضرت امام باشیده توانید گوش ب تا می !امت شهیدپرور و قهرمان

رزوي تمامی شهدا عمل به دستورات اسالم و پیروي از فرمایشات ولی آکه نهایت 
ـ  ،وحدت و یکپارچگی را که در اول انقـالب  .فقیه زمانمان است خصـوص ایـام   ه ب
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شدت بپرهیزید تا هـم  ه حفظ نمایید و از تفرقه و جدایی ب ،داشتید 57فجر سال 
  .دشمنان و هم منافقان از ضربه زدن به اسالم ناامید گردند

  
  )اقلید 1341 -1360(اسکندري محمدعلی شهید  

 1و چنان به ریسمان الهی چنـگ بزنیـد   از تفرقه و تشنج پرهیز کنید !برادران
ترین وحشتی در دل شما  ش نتوانند کوچکا که امپریالیسم و سرسپردگان داخلی

  . به وجود بیاورند
  

  )اسکو 1346 -1365(اسکندري ممقان بهرام شهید  
بدانیـد   قدر این نعمت عظماي الهی را بیایید !شما اي برادران حزب اهللا ایران

ا سر حـد جـان از   ت .که این رهبري انقالب اسالمی براي ما یک نعمت بزرگ است
 .حمایت کنیـد  )لیهم السالمع(اطهار ۀمئو ا )لی اهللا علیه و آله و سلمص(امام و رسول اهللا

ذاب الهـی را  موجبات عـ  ،تفرقه و نفاق را بین خود راه ندهید که اگر چنین کنید
  .اید براي خود فراهم کرده

  
  )اصفهان 1344 -1361(اسماعیلی حسین شهید  

خصـوص مسـجد محـل و    ه دارم و ب م و سفارشی به دوستان داخل مساجدپیا
بار امام گوش فرا دهید و مساجد را سنگر خود قرار دهیـد  ن اینکه به سخن گهرآ

ین ضعفی در مسـاجد پیـدا   تر دارید و نگذارید کوچک و همیشه سنگرها را پر نگه
چنـان کنیـد کـه    نآبـر علیـه اسـالم اسـت و      ،ضعفی در مساجد گونهشود که هر
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ـ   ـ    عنـوان پایگـاه مسـلمین   ه مسـجد را ب ســوي اهللا ه ، عبادتگـاه و محـل هـدایت ب
 ،گـاه نگذاریـد بـین مسـملین     دستگی را از بین ببرید و هـیچ گونه دوهر .بشناسید

  .ایجاد شودتفرقه 
  

  )مبارکه 1341 -1361(اسماعیلی علی  غالمشهید  
در راه خـدا   ]کـه [ کسـی ...  !مهربـانم  مادر عزیزم و برادران و خـواهران  پدر و
ـ  چون داد و  ؛مفهومی ندارد که برایش شیون کنید ،شود شهید می ه فریاد کردن ب

پس از فریاد دوري کنید و راهم را ادامه دهیـد و راه   .تفرقه چیزي در بر ندارد زج
 اصـر نهل من «مثل این است که به  ؛لبیک گفتن به پیام امام عزیزمان است ،من

  .اید لبیک گفته )لیه السالمع(حسین »]ینصرنی[
  

  )شاهرود 1341 -1367(اشرفی اکبر  علیشهید  
 مـورد نظـر خـدا    زحمتکش روسـتایمان کـه حتمـاً    اهالی مذهبی و شما اما و

 .حاکم نماییـد  بین خود صفا را برادري و ،اخوت .گرم نگه دارید محافل را! هستید
  .1رحمت ۀاتحاد مای موجب عذاب است و ،اختالف بپرهیزید که تفرقه از

  
  )خوي 1344 -1366(اصغري محمد شهید  

دور باشید و پیوسـته  ه ب ،براي اسالم است افکنی که افتی تفرقهاز اختالفات و 
مصـداق   2»ران االنسان لفی خس«باهللا  مبادا روزي رسد که نعوذ .یاد خدا باشیده ب
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  . ر لحظه در معرض خطري بس بزرگ استانسان هحال باشد که 
  

  )تهران 1342 -1360( علی اصالنی غالمشهید  
از  .نمـاییم و از تفرقـه و جـدایی بپرهیـزیم     امروز ما باید تولید !برادران کارگر
ویند مـا بایـد چهـل سـاعت کـار      گ کنم به حرف یک عده که می شما خواهش می

بـرادران پاسـدار    ،هستند که در کردستانهایی  ها همان این .گوش ندهیدم، نمایی
مگـر   .زننـد  انـد و دم از خلـق مـی    مـده آحاال  .ما و برادران ارتشی ما را سر بریدند

  ؟اران و سربازان غیر از خلق هستندپاسد
در  ،1بسـیج  ]و[ هاي اسـالمی  انجمن در خواهم که از شما عاجزانه می !برادران

شرکت نمایید تا بتوانید مشـت محکمـی بـه دهـان ایـن       ،هر شرایطی که هستید
  .خلق بزنیدهاي ضد خلقی
  

  )کرج 1326 -1366( محمد اعتصامی علیشهید  
خواهم که دست از یاري اسالم و رهبري امـام   ملت شهیدپرور می از من حقیر

 پیـامبر عظـیم   ۀمسلمان است کـه بـه گفتـ    شرعی هر ۀامت نکشند که این وظیف
مـرده   ،هرکس امام زمـان خـود را نشناسـد    ،)اهللا علیه و آله و سلم صلی(ن اسالمأالش 

انقـالب   وحدت که همیشه پیام مهـم رهبـر   ۀو کلم. است به مرگ زمان جاهلیت
  ].است[ن عمل کنند که تفرقه سالح منافقین و استعمارگران آبه  ،است
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  )کرج 1347 -1363(اعتصامی رنانی سیداحمد شهید  
است که سعی کنیـد نمـاز جمعـه را برپـا      این ،دارم تنها سفارشی که به مردم

 بپرهیزید و تقوا پیشه کنیدو از تفرقه  ن حضور منسجم داشته باشیدآدارید و در 
  .تنها سرمشق و الگویتان امام باشدو از امام اطاعت کنید و 

  
  )تهران 1343 -1365(اعرابی  سیدعباسشهید  

هـم خـوب باشـید و از تفرقـه      خواهم کـه بـا   می از شما :ها فامیل یۀخدمت کل
بمانـد و امـام را    هـا خـالی  ها کمک کنیـد و نگذاریـد جبهـه   بپرهیزید و به جبهه

  .همیشه دعا کنید
  

  )آباد نجف 1347 -1364(افشاري اصغر شهید  
 ،1ایـد  هبه ریسمان خـدا چنـگ زد   ]که[ اکنون ،خواهمقهرمان می ز شما ملتا

 ]نیز قـدر [ را بدانید و خواهم قدر امام امت از شما می !ملت ایران .ن را رها نکنیدآ
 ماننـد مـردم کوفـه نباشـید و     3وقت هیچ .به این ملت را بدانید 2ارانزگتمام خدمت

ایـن  [ بلکه به عنوان تزکیـه  ؛هللا تفرقه نیستالحمد ]بردارید؛ البته[ دست از تفرقه
و مـا  است که از ما نقطه ضـعف بگیـرد   که دشمن درصدد  ]امر را به اجرا درآورید

 ،عمـل کـردن بـین خودمـان     ]نـوع [ باید هوشیار باشیم که با سخن گفتن خود و
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  .1مدودستگی ایجاد نکنی
  

  )شازند 1343 -1365(اکبري حسین شهید  
 اهللا لعجـ (مهدي    حضرت  برحق نائب ،اولین وصیتم این است که امام عزیز

کنید و تمـام اوامـر او را از دل و جـان     خمینی کبیر را دعا ،)تعالی فرجه الشریف
و حکم امام  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حکم امام زمان ،چون حکم او ؛پذیرا باشید

از تفرقـه و نفـاق پرهیـز و دوري    . حکم خداست ،)عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (زمان
  2.ید و به ریسمان خداوند چنگ بزنیدکن

  
  )بید خرم 1343 -1363(اکبري باصري محمدربیع شهید  

من و ؤهـا بـراي مـ    ار و دعا را از یاد نبریـد کـه بهتـرین درمـان    فاستغ !برادران
یاد خدا باشـید و در راه او  ه ب. دردها، دعا است ةدهند ]ش[مراآو  ]بوده[ مسلمان

قدم بردارید و هرگز دشمنان، بـین شـما تفرقـه نیندازنـد و شـما را از روحانیـت       
روز بـدبختی   ،نکنند که اگـر چنـین شـود    جدا ،است متعهد که بازوي دین اسالم

هاي حق علیـه   پس حضورتان را در جبهه. ها است مسلمانان و روز جشن ابرقدرت
   .دارید باطل ثابت نگه

  
  )شهر خمینی 1343 -1365(اکبري درچه علی  حسینشهید  

امکـان اطاعـت    حـد  تـا ن ولیئمس از کنید و خود کار ۀرا پیش صبر...  !برادران
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  .وجود نیایده بین شما ب نمایید که تفرقه در
  

  )تهران 1347 -1365(محلگی  نژاد پایین ياکبرمحمد شهید  
نکنـد قلـب   . با امام باشید همراه ،کنم که با تمام وجودمن به شما سفارش می

باعث نـاراحتی قلـب    ،بین شما ناراحت شود که ناراحتی قلب امام ۀتفرقایشان از 
شود و ناراحتی ایشان هم باعث نـاراحتی  می )تعالی فرجه الشریفعجل اهللا (قا مهديآ

  .1درس یمسیرش به جهنم م ،عامل این ناراحتی شود و نتیجتاً]می[پروردگار 
  

  )ابرکوه 1351 -1366( ابرقویی اکرمیمحمدرضا شهید  
دسـت در   ،بردارید و مانند دو برادر مسلمان  دست از تفرقه و جدایی !اي مردم

. هم بپیوندید و پیرو خط امـام باشـید    به ،دهید و مانند یک زنجیر دست هم قرار
شـما فـرود خواهـد     باز هم خشم خداوند بر ،جدایی برندارید اگر دست از تفرقه و

  .و شما را نابود خواهد کرد مدآ
  

  )اصفهان 1345 -1363(دادي  اهللامهدي شهید  
بدانیـد و دسـت از سـر     ]را[شـهرتان   ۀقـدر امـام جمعـ    ! ...برادران و خواهران

 ... شما را ضعیف و کم کم نابود خواهد کـرد  ،اختالف بردارید که تفرقه و اختالف
ن این است کـه  آباید یک نصیحت دیگر به شما بکنم و  !اي برادران، اي خواهران

هایتـان یکـی    اگر قلب .هایتان با همدیگر باشد سعی کنید قلب .با هم خوب باشید
   .تفرقه در میان شما ایجاد نخواهد شد ،بود
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  )فریدن 1350 -1366(یورتی  اهللا  علیشهید  
 ،قـدر ایـن نعمـت الهـی    ! روستاییان عزیـز  هم ،اي امت شهیدپرور ،اي دوستان

هایشـان عمـل    ها نکنیـد و بـه توصـیه   رامام و یارانش را  .یعنی امام امت را بدانید
کـه خـدا امـام را در کنـار حضـرت      دعا کنیـد   .ن استآنمایید که صالح شما در 

و از  در صـحنه باشـید   ،بـه قـول امـام    .دارد نگه )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  .خواهداختالف و تفرقه بپرهیزید که دشمن من و شما همین را می

  
  )یاسوج 1346 -1366(الوندکیش موسی شهید  

فریـب افـرادي را کـه     ... این اسـت کـه   ،دارم پیامی که براي مردم شهیدپرور
وحدت شـما را   افکنی کنند و نحوي بین صفوف منسجم شما تفرقهه خواهند ب می

بـه اصـل    ،نخورید و قاطعانه برخورد نمایید کـه اگـر چنـین نباشـد     هم بزنند،ه ب
  . اید صدمه زده انقالب که وارث خون هزاران شهید گلگون است،

  
  )دهدشت 1326 -1365(پور  الیاسگلباد شهید  
خواهم که از هرگونـه   و مادران مسلمان می برادران و خواهران و پدران ۀاز کلی

فرمان خدا باشید و وحدت را حفـظ کنیـد تـا    ه ه بپرهیزید و گوش بئو توطتفرقه 
خـوریم و   وگرنـه مـا شکسـت مـی     ؛ان خداونـد و خودتـان پیـروز شـوید    بر دشمن

کـت اسـالمی را از   ممل ةارشـوند و اد  و زورگویان دوباره بر ما حاکم میگران  سلطه
 1این چنـد کلمـه  . کشند ما را به ذلت و خواري می ۀبرند و هم چنگ ما بیرون می

نباید فرامـوش   ،جهاد که خیلی مهم است ۀلئارش بوده و مسعنوان تذکر و سفه ب
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نگیزها به خـاطر  ا تفرقه] توطئۀ[ .ه باید گوش به فرمان رهبر باشیمشود و هر لحظ
ازنـد تـا اینکـه خودشـان     را تضـعیف کننـد و جـدایی بیند    1این است که رهبـري 

  .حکومت کنند
  

  )شهر زرین 1343 -1362(ستگانی دامامی بیاکبر  علیشهید  
نیـاز بـه   م، ها برداریـد کـه اسـال    فرقهها و ت دست از این جدایی...  !عزیزان من

  .وحدت و برادري دارد
  

  )کاشان 1341 -1364(امامی جزي ماشاءاهللا شهید  
کنون هیچ تفرقه و جدایی در هللا تابحمد !حزب اهللا و هموطنان عزیزم اي امت

صـداي   ،اگر هم در گوشه و کنار جامعـه  .خصوص در شهر خودم نبودهه کشور و ب
نـان را  آهللا شـما بحمـد   ،انگیزي خواست قـد علـم کنـد    تفرقهاي بلند شد و تفرقه

  .ایدسرکوب نموده
  

  )بجنورد 1345 -1366(فرد  امامیسیدحسن شهید  
هاي مقاومـت را پـر کننـد و از     که مساجد و پایگاه برادرانم انتظار دارم ۀاز هم

  .خودداري کنند تفرقه جداً
  

  )فراشبند 1342 -1362(امیري فیوج جمشید شهید  
 ۀلئجنـگ را مسـ   ،امام بزرگوارمـان  ةخواهم که به فرمود از امت شهیدپرور می
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ـ  1راه ایـن بدهنـد و تمـام تـالش خـود را در     اصلی قرار  گـاه   کـار بریـد و هـیچ   ه ب
 همـه حـال پشـتیبان امـام و     در .جنـگ و رزمنـدگان را از یـاد نبریـد     2]مسئلۀ[

ش بـه فرمـان امـام    امام را تنها نگذارید و همیشـه گـو  جمهوري اسالمی باشید و 
به خداوند بـا   لبا اتکابا قدرت ایمان و  ،شما] همراه با[چون امام است که  ؛باشید

چـون ایـن    ؛از تفرقـه و اختالفـات دوري جوییـد    .ها سر سـتیز دارد  قدرتتمام ابر
فات بیندازد و هر کس تواند خداي ناکرده بین ملل اسالمی اختال دشمن می ۀضرب

از خود برانید و با هر کس که مخـالف   ،اختالفات و دودستگی داشت ۀرا که زمزم
  .مخالفت کنید ،خط امام بود

  
  )اصفهان 1344 -1361(امینی اکبر شهید  

گاه باشید و از تفرقه بپرهیزید و همیشه فرمـان  آ !ملت اي مردم، اي امت و اي
 ،حسـین زمـان   ،خمینی را براي خود مالك قرار دهید و بدانید کـه اسـالم نـاطق   

  .همین خمینی است و از او پیروي کنید
  

  )تهران 1347 -1367(امینی رضا شهید  
هـا را از   هاي بیهوده بپرهیزید و کدورت از بحث .قدر یکدیگر را بدانید !برادران
 .وریـد آبا اتحاد خود اسالم را یاري کنید و دشمنان اسالم را از پاي در .بین ببرید

  .از تفرقه بپرهیزید که دشمن منتظر همین است
  

                                                             
 در این راه که: یتدر اصل وص -1
 ناخوانا: یتدر اصل وص -2



 

 127     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

  )اصفهان 1349 -1367(امینی پزوه مجتبی شهید  
 ،و معنویت درونی از کف بـرود  ابدانید که اگر ایمان و تقو...  !و مادر عزیزم پدر
تفرقـه  و خـط رهبـري باشـید و سـعی کنیـد از      همیشه پیـر  .1]زار است[کارمان 

  .2]پیش حفظ کنید[بپرهیزید و وحدتتان را بیش از 
  

  )آباد نجف 1339 -1363(امینی کهریزسنگی رمضان شهید  
نکـرده  باشیم و خداي م دهندگان راه شهدا و پیرو خط اما ادامه امیدوارم که از

کـه اگـر    3گیـرد نتفـاوتی مـا را    ن حـال بـی  آاطاعت نکردن از ولی فقیـه و   ۀلئمس
خود را محور قرار دادیم و زندگی مادي را گرفتیم و  طور شد و ما فقط خود را این

 ةنفـاق چهـر   ،شـود  ایجـاد مـی  تفرقه ...  ول ندانستیمئدر مقابل خدا و اجتماع مس
شود کـه پـس    ید و وضعیت طوري میآ وجود میه اطمینانی ببی ،نماید خود را می

شـود و روي کرسـی    مـی ن مسـلمی  ۀخلیفـ  ،این جنایتکـار تـاریخ   ،از چندي یزید
حـاکم   ی[تتفـاو  گیرد و بـی  قر فرهنگی میقدر جامعه را ف نآنشیند و  حکومت می

  .رسد شهادت می ]به[ کوفه در مسجد) لیه السالمع(که علی ]شودمی
  

  )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     
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هـا بـه دسـت مـا نرسـیده       سانیآبه این  ،ینده تحویل دهیمآهاي  تحریف به نسل
 ،هـاي مـوالي متقیـان    يزحمـات خـاتم االنبیـا و فـداکار     ۀبلکه ایـن نتیجـ   ؛است
مطهري و بهشتی  ،خون شهیدان همچون ابوذر و حنظله ۀو نتیج )لیه السالمع(علی

ن با تمام وجود تالش کنـیم و  آاست و بر ماست که در راه حفظ و حراست از ...  و
اسـالمی   اجازه ندهیم دشمنان با ایجاد تفرقه و جدایی به اسالم و نظام جمهـوري 

ا تـ بنماییـد   1تـر  سـتحکم مهایتان را استوارتر و اتحادتـان را   گام .لطمه وارد کنند
انگیـز را از   عوامل منـافق و تفرقـه   .خصم زبون را به خاك ذاللت بنشانید 2توانیدب

  .جنگ صفین در میان شما هم تکرار شود ۀمیان خود برانید و نگذارید حادث
  

  )شهر زرین 1343 -1365(امینی نوگورانی محمد شهید  
مه در خـط امـام   نظرها را کنار بگذارید و ه اختالف ... کهخواهم  از برادرانم می

و از  3اصلی قرار دهید و بـه ریسـمان خـدا چنـگ بزنیـد      ۀلئباشید و جنگ را مس
  .احتراز نماییدتفرقه 
  

  )دزفول 1339 -1363(انبري حسن شهید  
چنـان  نآباید با هـم   !طرفداران انقالب اسالمی اي برادران بسیج و سپاه و کالً

اي براي نفوذ و تفرقه بین ما پیـدا   هرخن 4برخورد اسالمی داشته باشیم که شیطان
 تـوانیم بـه پیـروزي نهـایی     یزیرا انقالب را با وحدت کلمه و وحدت عمل م ؛نکند
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. تحویل دهیم )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(یعنی امام زمان 1و به صاحبش ]رسانده[
      لمان را درس ئوقتـی مـا یـک خــدا داریـم و از یـک کتــاب تمـام وظـایف و مســا       

در  ،خواهنـد انقـالب اسـالمی را از بـین ببرنـد      یچرا دیگران را کـه مـ   ،گیریممی
  ؟خودمان راه دهیم] جمع[

  
  )تبریز 1308 -1361(اصل  يانتظاربیوك شهید  

 ،همـه بـا هـم    .افکنـی بپرهیزنـد   تفرقهاز تفرقه و  خواهم از ملت شهیدپرور می
نشانند و جایش حکومت اسالمی به چه زودتر این رژیم بعثی را از بین برده و بهر

  .کننداز امام امت پیروي کرده و به سخنانش خوب گوش داده و عمل 
  

  )ممسنی 1346 -1365(انصاري صدراهللا شهید  
وحدت خود را حفظ کنید و نگذارید منافقان از خدا  !اي ملت شهیدپرور ایران

راضی نیستم که افراد مفسد و  .پراکنی ایجاد کنند خبر بین شما تفرقه و شایعه بی
  .اشک بریزند یند وآسر قبر من گرد  ستمگر بر

  
  )کوهدشت 1341 -1363( علی اهرون شمسشهید  

جز مکتـب بـزرگ   ه به چیزي فکر نکنید و ب ضایت خداره به جــز ب !اي مردم
جز قـدرت خـدا از هـیچ قـدرتی     به ...  هیچ دینی و مسلکی را قبول نکنید ،اسالم
بپرهیزیـد کـه قلـب    ] از اخـتالف [...  دیجز خدا از کسی کمک نجویه ید و بنترس

وقـت اسـت کـه     آن ،گیرد و اگر باعث درد قلب امـام شـوید   درد میامام از تفرقه 
                                                             

  صاحبشتحویل آن به : یتدر اصل وص -1
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  .. . دیگیر مورد خشم خدا قرار می
  

  )یاسوج 1349 -1364(ایزدي جواد شهید  
 ،کس خـویش را شـناخت  هر .همگی ستون هستیم ما !خواهر و برادر مسلمان

نگذارید که امام تنها بماند  .تواند از حق دفاع نماید ن وقت میآ .شناسد خدا را می
کـه معنـی    هـایی  نآنگذاریـد منافقـان و    .و دشمن بر پیکر عزیزانتان لبخند بزند

اگر  .کنند و مارشما رخنه کنند و شما را تار  ]میان[ در ،اند درك نکرده انقالب را
ه بر خود ستم کرده و با دسـت  وقت بدانید ک نآ ،مدآوجود ه تفرقه در میان شما ب

بتازید بـر   .اید و تا ابد سرکوب خواهید بود خویشتن را به هالکت انداخته ،خویش
در نمـاز جماعـت و جمعـه    ]. است[ ستهچون خدا خوا ؛ ها را نآشید کها و ب منافق

  .شرکت کنید
  

  )بجنورد 1320 -1366(پور  ایمانرضا  غالمشهید  
کـه ادعـاي پیـروي از حـق و حقیقـت و دفـاع از        مسلمانان و کسـانی  ۀهماز 

ـ     فه خواهم که گوش ب می ،مظلومان را دارند ه رمـان امـام باشـند و از جـان و دل ب
و تفرقـه و رفـتن دنبـال مادیـات و منـافع       جاي اختالفه عمل کنند و ب 1اوامر او

 ۀتوشـ با هم متحد شوند و منافع اسالم را در نظر داشته باشند و به فکر  ،شخصی
  .خرت خود نیز باشندآ
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  )آران و بیدگل 1347 -1361(ایمانی بیدگلی علی شهید  
خواهم که امـام را   از شما عاجزانه می :اما وصیت من به خویشاوندان و دوستان

از او پیروي نمایید و به رهنمودهاي او گوش دهیـد و عمـل    نگذارید و کامالًتنها 
جهان را از اسارت نجات دهـیم   2تاشوید  1دحبپرهیزید و با هم متاز تفرقه  .کنید

  .ان شاء اهللا ؛نماز وحدت بخوانیم ،و در بیت المقدس به امامت رهبر عزیز
  

  )بجنورد 1337 -1363(بابایی اسداهللا شهید  
که بـراي انقـالب    ]را[ مردان و کسانی این رهبر و این دولت قدر !برادران عزیز

عزیزمـان   بدانید و از تفرقه بپرهیزید و گوش بـه فرمـان ایـن رهبـر     ،کنند کار می
  .باشید
  

  )کرج 1345 -1365( یلکمحمود بابایی شهید  
 ،دارنـد ولین از ما انتظار یاري کردن ایـن اسـالم عزیـز را    ئکه مس طوري همان

و هرکس را که  3ها هم باید در پشت جبهه به این ملت مسلمان خدمت نمایند نآ
اگر قصد اختالف و تفرقه در میان ملت مسـلمان ایـران را    ،که در هر مقامی باشد

کـار و تـالش شـما     .مجازات نمایند تا عبرتـی بـراي دیگـران باشـد     ،داشته باشد
  . مندگان را تالفی خواهد کرداز زحمات و فداکاري و جانبازي این رز 4اندکی

                                                             
 متهد: یتدر اصل وص -1
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  )کرج 1338 -1368(بابکان احمد شهید  
خداي ناکرده به انقالب اسالمی مـا ضـربه    نچه امروز ممکن استآباید بدانیم 

بکوشـید همـه   . ها خواهد بود عدالتی یها و ب ها و خودخواهی فقط هواپرستی ،بزند
بایـد سـعی نمـاییم تـا تمـامی       ها دوري کنیـد و  اندازي هتفرقتابع حق باشید و از 

هـاي خداونـد تبـارك و تعـالی منطبـق گـردانیم و        هخواسـت  هایمان را بر هخواست
 ،باشـد  یپـذیر مـ   کـه امکـان   )لیهم السالمع(مهئمیشه توکل به خداوند و توسل به اه

  .ان شاء اهللا ؛داشته باشیم
  

  )کاشان 1343 -1363(باخدا حسین شهید  
اولین وصیت من به شما این است که از امام امت،  !امت شهیدپرور ،ملت عزیز

چون حیات اسـالم بسـتگی بـه وحـدت شـما       .سوخته، دست برندارید این پیر دل
شاید تاریخ را خوانده . دارد، وحدت خود را حفظ کنید که خدا از شما راضی شود

هایی که موالیمان خورد و تفرقـه   خون دل اید که در جنگ صفین چه و یا شنیده
 1سپاه علیچه عواقب خطرناکی را به دنبال داشت و وقتی  ،کاري منافقین ندانمو 

لیـه  ع(دست از پیکار کشـیدند و هرچـه علـی    ،هاي بر سر نیزه روبرو شدند نآبا قر
اي بیش نیست، کسی گوش نـداد  این حیله ن ناطق منم وآفریاد زد که قر )السالم

قیس نه خود جنگیدند و نه گذاشتند دیگـران بـه جنـگ     بنا و افرادي چون اشعث
را از ) لیـه السـالم  ع(علـی  ،نکه جنگ به حکمیت واگذار شـد آادامه دهند و بعد از 

  .ن شد که دیدید و شنیدیدآحکومت سلب کردند و 
نگذاریـد   .شما سـخت در امتحـان هسـتید    !مردم شهیدپرور و امت در صحنه
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بـذر نفـاق را فشـانده و دم از صـلح      ،کنار ها در گوشه اشعث ،روزي خداي ناکرده
  .راه گلویشان خفه کنید ۀها را در نیم نآشما باید با وحدت خود نفس  .بزنند
  

  )دهدشت 1349 -1365(بادیاد شکرالدین شهید  
مـن قابلیـت پیـام و     ]چـه [اگـر  :این است دیگر من به ملت عزیزمانوصیت ... 

و رسـالتم بایـد همگـی شـما را بـه      اما بر اساس وظیفه  ،نصیحت به شما را ندارم
لحظـات   2گوش فـرا دهیـد و تمـامی    1حضرت امام به اوامرن سوگند دهم که آقر

زیـرا کـه    ؛وحدت و اتحاد خود را حفظ نمایید ثانیاً .به فرمان او باشد ]نتا[گیزند
 ،هانمـاز جمعـه را در شـهر    .بـرد  از بین می وحدت و اتحاد شما را ،قو افتراتفرقه 

باعـث تقویـت قلـوب تمـامی مسـلمین       ،تر برگزار نمایید و این نماز چه باشکوههر
پـس   .شـود  و اضطراب قلوب دشمنان مسـلمین مـی   وحشت ،جهان و باعث ترس

  .وحدت خود را حفظ نمایید ]و[ اتحاد !ملت عزیز
  

  )کوهپایه 1336 -1363(رانی فباعلی شهید  
و از تفرقه  3خواهم که به ریسمان خدا چنگ بزنید یپرور ممردم شهید ۀاز هم

در خـط والیـت فقیـه     ]که[ و پشتیبان روحانیت و دوري از والیت فقیه بپرهیزید
ها از تاریکی به نور هسـتند   ملت ةنجات دهند ،ها به قول امام باشید که این ،است

کفـار از همـه    ،دانیدطور که می قابل دشمنان تنها نگذارید و همیندر م ها را نآو 

                                                             
 از حضرت امام: یتدر اصل وص -1
 از تمامی: یتدر اصل وص -2
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ماننـد تفرقـه و تحـریم     ؛انـد اند کردهچه توانستهو هر اندطرف ما را محاصره کرده
شما تـا مـی  . کننددریغ نمی ،یدآ یدستشان برم اقتصادي و هنوز هم هر کاري از

تر کنیـد کـه بهانـه بـه      را در نماز جمعه و جماعات متشکل توانید صفوف خودتان
  .دست دشمن نیفتد

  
  )کوهپایه 1347 -1362(باقري علی  حسینشهید  

ابراز وفاداري کنیـد   ،به روحانیت مبارز و در صحنه... !برادران و خواهران عزیز
شکسـت اسـالم    ،شکست روحانیـت « :ها باشید که امامتان فرمود ني آرو و دنباله

   منـافقین واقعـی کسـانی هسـتند کـه       .منافقین گوش ندهیـد  ۀو به شایع »است
ها را بشناسید و نابودشان سازید که اگر بـین   نآ .خواهند بین شما تفرقه باشدمی

شما نفوذ کرده و شما  ]میان[ دشمن به راحتی در ،شما خداي ناکرده تفرقه باشد
به فرمایشات امام که همیشـه   ]بنا[ وحدت خود را حفظ کرده و .سازد یرا نابود م

اشـید و بـا هـم بـرادروار در ایـن      وحدت کلمه داشـته ب  ،»وحدت کلمه« :گویدمی
  .جهان فانی زندگی کنید

  
  )اصفهان 1343 -1361(باقري سیداصغر شهید  

ایـن   ةشـما بـا ایـن اتحادتـان پـوز      .ور ایـران اسـت  پرسخنم بـه ملـت شـهید   
صـاحب   ،خداشناستان ]و[ اید و با این فرزندان رشید ها را به خاك مالیده قدرتابر

هـاي   و عاقبت بـا بخشـش   1سازید را خشنود می )الشریفل اهللا تعالی فرجه عج(الزمان
ایـد و   همـه امـت واحـد شـده     ،اید و خالصـه  مین کردهأاین جنگ را ت ،دریغتان بی
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  .افتد میتفرقه ن ،گاه در یک امت متحد هیچ
  

  )آران و بیدگل 1348 -1362(باقري علی شهید  
کنیـد و   ست که وحدت کلمه و یگانگی خود را حفـظ ا پیامم به شما ملت این

با یکدیگر مهربانی و عطوفت داشته باشید و دست از تفرقـه و جـدایی برداریـد و    
از خـود   ،دیگـر قابـل هـدایت نیسـتند     ،رف را که به دستور امامهاي منح گروهک

  . برانید
  

  )اردبیل 1320 -1362(باوقار احمد شهید  
و سـعی   هیزیـد و متحـد شـوید   از تفرقه بپر ... !عزیزانمان اي امت اسالم و اي

 هایشـان را و نقشـه  منـافقین  .اهللا باشد تان براي رضايتها و حرکا لعم ۀکنید هم
   .خنثی کنید

  
  )اردبیل 1347 -1362(بجروانی عزیزاهللا شهید  

 ن وآقــــر  از ،اسالم دفاع کنیم واقع از در ]تا[ جبهه ایم در مدهآما  ... !برادران
مواظـب اعمـال   . هـا باشـید   هرقـ مواظب تف ]که[ گویم می فقط این را .یین خداآ از

تـوان   ]در[ هرچـه  و کنیـد  دعا که امام را یادتان باشد همیشه در .منافقان باشید
  .قدم بردارید نآقر راه اسالم و در، دارید
  

  )تویسرکان 1345 -1365(بختیاري ابوالحسن شهید  
امیـدوارم کـه همیشـه    . روسـتاییان  د موردي در رابطه با دوستان و هـم اما چن
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بـر هـم سـبقت بگیریـد و از تفرقـه       ،تقواي الهی را پیشه کنید و در کارهاي خیر
شما را غافل نکند و همیشه  ،گذر دنیااز خداوند غافل نشوید و امور زود .بپرهیزید

  .من ظالم باشیدیار مظلوم و دش
  

  )تربت حیدریه 1340 -1361(بدیعی سیدمحمودرضا شهید  
ایمانم و خواهران گرامـی و دوسـت   و مهربانم، برادران عزیز و باوب و اما پدر خ

هرگز دست از مبارزه با کفار جهانی برنداشته و بدانید تـا هـر زمـان    ...  !ما داشتنی
نـان  آپیش رو خواهیـد داشـت و    این دشمنان را در ،که بخواهید راه حق را بروید

ر بـوده و بـا صـبر و    لـذا هوشـیا   .ه بر علیه شـما برنخواهنـد داشـت   ئدست از توط
وحدت کلمـه را   .ب سازیدآ نان را نقش برآهاي  هنقش ،استقامت در برابر مشکالت

  .حفظ کرده و از اختالف و تفرقه بپرهیزید
  

  )بجنورد 1344 -1362(پور  براتاهللا  رحمتشهید  
برنداریـد و همیشـه نـداي امـام را لبیـک       از یاري امام دست !و شما دوستانم

 از غیبت و تهمت جداً .بیشترین توجه را داشته باشید ،ل اسالمیئگویید و به مسا
. بپرهیزید و کار را فقط براي رضاي خدا انجام دهید و وحدت کلمه داشته باشـید 

لی ئو در مسجد برگزار کنیـد و از مسـا   نماز را اهمیت خاصی بدهید و به جماعت
   .ي کنیددور شدیداً ،شودکه باعث تفرقه می

  
  )دهدشت 1345 -1365(برشن خدادوست شهید  

لین و دانشگاهیان و معلمان واجب اسـت کـه در مقابـل ضـدانقالب و     بر محص
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ترین دشمنی در  بداند که اگر کوچک هللافکن ایستادگی کنند و امت حزب ا تفرقه
بنـابراین اتحـاد شـما مشـت     . به نفع دشمنان اسـت  ،وجود بیایده بین خودشان ب

  .محکمی است بر دهان دشمنان
  

  )دزفول 1348 -1365(برمکی محمدرضا شهید  
 !اي مـردم . فـرین اسـت  آ اتحـاد  ،چـون محبـت   ؛به هم محبت کنید !اي مردم
اي . گوشـمالی دهیـد   ،اندازنـد  که تفرقه می ]را[ پا نکنید و کسانیه تفرقه با هم ب

بـه رزمنـدگان کمـک     .خواهم که پشتیبان انقالب اسالمی باشید از شما می !مردم
  .کنید
  

  )شیراز 1344 -1367(ان رزاده فها بزرگپیمان شهید  
دور شوید و فضـاي روحـانی و    ،چه تفرقه و مادیات استاز هر...  !برادران عزیز

ظاتی بسیار ارزشمند و لح ]که[ داري کنیدپر از صمیمیت گروه را براي خود نگاه
سـایش  آحفـظ امنیـت و    د و مصـمم در یخود را دست کم نگیر .باشد برکت میپر

  . دیگران تالش کنید
  

  )قیروکازرین 1341 -1365(بشنام کهیار شهید  
ــه  و از شــایعات دوري ــاق و از تفرق ــد کــه تنهــا همــین  از نف خــودداري کنی

گزار مـردم و جمهـوري   خـدمت  .کنـد  چنددستگی است که اسالم را تضـعیف مـی  
  .اسالمی باشید

  



 

 138      )11(شهدا  نامهگزیده موضوعی وصیت

 

  )تهران 1342 -1364(بشیري سیدجعفر شهید  
کند بـین   یسعی م ماًئدشمن دا ،دانید یطور که خودتان م همان !برادران عزیز

این هدف دشمن  ،شما با وحدت خود .شما تفرقه بیندازد و خود سوءاستفاده کند
 .له از قـران کمـک بگیـرم   ئبینم که جهت حـل ایـن مسـ   بهتر می .را خنثی کنید

  :فرمایدن میآخداوند تبارك و تعالی در قر
ـ سجبعض الظـن اثـم و الت   ن انّمن الظّ اجتنبوا کثیراًیا ایها الذین امنوا « وا و ال س

انّ اهللا وه واتقـوا اهللا  مفکرهت احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاً ایحب یغتب بعضکم بعضاً
  .1»تواب رحیم

  
  )بندردیر 1343 -1365(بکران عباس شهید  

احتیاج بـه ها  هروقت کـه جـبهه دارید وه ها را گرم نگ هجبه !اي برادران عزیز
تفرقـه و   و از به جبهه برسانید و نداي امـام را لبیـک بگوییـد    را خود ،داشت نیرو

فکــر تفرقــه هســتند و  کـــه دشــمنان اســالم همیشــه در  جــدایی دوري کنیــد
شما وحدت خــود را حــفظ کنیـد و    .جدایی بیندازند 2خواهند بین مسلمین یم

  .هراسدجنگ نمی از مرد اتحاد و جنگ است و ،ها بفهمانید که مسلمان نآبـه 
  

  )نائین 1345 -1365(بالتیان حسین شهید  
شـما در   !ران و خـواهران ادبـر  ،مـردم حـزب اهللا   :به اقشار مختلـف  و اما پیامم

از بـین رفـتن    ]قیمـت [ بـه  ،شما اي غفلت هاید که لحظ عصري از زمان واقع شده
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 ،فرماینـد  یمـ  نچه امام امـت امـر  آپس سعی کنید  .اساس اسالم تمام خواهد شد
 ؛پیش نگیرید تا گمراه نشـوید  در کاري گاه هیچ کار قرار دهید و ۀهمان را سرلوح

 )لـیهم السـالم  ع(اطهـار  ۀمـ ئرو اطوري که ایشان پی همان ؛بلکه پیرو و رهرو او باشید
شـرکت جوییـد    ،شودامور خیریه که به نفع اسالم و مسلمین تمام می در. هستند

  .پرهیز نمایید جداً ،ضعیف کنندهتانگیز و  تفرقهو از کارهاي 
  

  )شهر نیک 1344 -1362(بلیده احمد شهید  
خواهم که امام را تنها نگذارند و مساجد را پر کنند و بـه  و از مردم منطقه می

  .انداز منافقین گوش نکنندهاي تفرقه حرف
 

  )آزادگاندشت  1354 -1376(بنداوي شایع شهید  
ن مـدنظر داشـته   آجهاد در راه خدا را با تمام انـواع  ... ! پدرجان و مادر عزیزم

باشید و در زیر پرچم اسالم و فرمایشات رهبر انقالب حرکـت کنیـد و هرگـز بـه     
افـراد از همـدیگر جـدا     ،چرا که با تفرقـه  ؛انگیز دشمن گوش ندهید سخنان تفرقه

دشـمن بـر مـا     ،شـود و بـا ایـن حسـاب    میها ایجاد  نآشوند و شکاف در بین می
را همیشه شـعار   1»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ۀشریف ۀیآ. شودمسلط می

  .خود قرار دهید
  

  )کاشان 1344 -1364(آبادي  خدا حسن هبندرضا شهید  
 هـا را از جـان و دل نگـه    هاي مقاومت دارم که بگویم این گروه سخنی با گروه
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 يتفرقه ایجاد کنند و باید جلـو  1ها این گروه بین نگذارید کسانی بیایند ودارید و 
  .ها مبارزه کرد نآها ایستاده و با  نآ

  
  )سبزوار 1343 -1366(بنگی اهللا  سیفشهید  
هـا و   هرگز رفتن بـه نمـاز جمعـه را فرامـوش نکنیـد و بـه گروهـک       ...  !مادرم

  .و انقالب تفرقـــه بیندازند منافقین و ضدانقالبیون اجازه ندهید که بین شما
  

  )شیراز 1341 -1361(بنیانی محمد شهید  
ــردم ــد  !م ــت را بدانی ــدر روحانی ــال  آ. ق ــار و عم ــاي جنایتک ــیدمریک ش ا اخل

پس دست از تفرقه و جدایی بردارید و به  .خواهند شما را از یکدیگر جدا کنند یم
  .ورید که ضدانقالب نابود استآخدا و کتاب خدا رو 

  
  )یاسوج 1343 -1364(بهرامی اصل رهام شهید  

وحدت را حفظ کنید و بـا   .از تفرقه بپرهیزید .گاه باشیدآ !اي مردم و اي امت
کـه   2ریسمان خدا بزنیـد و متفـرق نشـوید   همه چنگ به  .هم اتحاد داشته باشید

  .پیروزید ]و[ خدا با شماست
 

  )تهران 1348 -1366(بهزادپور حمید شهید  
 ]اسـت و [اي کـه راه اسـالم    اسالم سعی دارند در این جـاده دشمنان ! برادران
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هاي درشت و گاهی ریز بریزند کـه شـما از ایـن راه منحـرف      سنگ ،روید می اشم
تـر   ها را به کنار بزنید و هرچه سریع این سنگ ،ها شما باید با تحمل سختی .شوید

ادا مبـ  .بـه پـیش برویـد   ) رسیدن بـه خـدا  (مقصود و هدف اصلی خود  ]سوي[ به
انگیـز   هاي تفرقه به صحبت .یوس کندأخبر شما را م بی اي از خدا هاي عده بتحص

ها مبارزه کنیـد تـا ان شـاء اهللا     ن تفرقهآبلکه با منطق ایمان با  ؛توجه نکرده اصالً
ل اهللا تعـالی فرجـه   عج(امام زمان(را به صاحب اصلی خود ) اسالم(بتوانید این امانت 

  .بسپارید) )الشریف
  

  )تهران 1340 -1361(بیاتی محمدحسین شهید  
انـدازان دوري   کـنم کـه از تفرقـه و تفرقـه     از امت شهیدپرور عاجزانه تقاضا می

جسته و همگی زیر لواي اسالم عزیز متحد شده تا به امید خدا و حمایت حضرت 
 صدام و اربابان صدام را کنده و بیت ۀریش )روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا(مهدي

  .ان شاء اهللا ؛]یم[زاد سازآیل غاصب ئاسرا ۀالمقدس را از زیر سلط 
  

  )اصفهان 1345 -1362(بیدرام اکبر شهید  
لی اهللا علیـه و  ص(بند و باري بپرهیزید و از خط اصیل اسالم محمد  و بیاز تفرقه 

 ،هـا اسـت   قـدرت ابر ۀو از گرایش به چپ و راست که طعم پیروي کنید )آله و سلم
 1دیناسایی کرده و از جامعه طرد نمایدوري نموده و خطوط سیاسی انحرافی را ش

 »ال الـه اال اهللا «نگون شـده و پـرچم   استکبار جهانی سر ،چه زودترهر ان شاء اهللاتا 
احکـام اسـالم در   مجـري   ،و جمهـوري اسـالمی  ید آزمین به اهتزاز در رةبر فراز ک
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  .1سراسر جهان شود
  

  )دهدشت 1341 -1365( نژاد بیژنیاهللا  لطفشهید  
 2، بـا ایـد  هاد و خـدمت بـه اسـالم و سـپاه رفتـه     که براي ج مبادا شما !عزیزان

توجـه کنیـد    !عزیزان. جهنم کنید و دشمنان را شاد سازیدخود را راهی  ،اختالف
در شـرق و  دشـمنان شـما    .ارتش و سپاه و بسیج در دنیا شخصـیت واالیـی دارد  

وحـدت بـین    هراسـند و تـا وقتـی کـه اتحـاد کلمـه و       غرب عالم از اسم شما می
  .در حقیقت بهشت است ،شماست و اختالف کلمه و تفرقه وجود ندارد

  
  )تهران 1341 -1361(طرفان  یبرضا شهید  

زادي و آایـن سـنگر    ،گویم که از روحانیـت  و این سخن را به امت مسلمان می
حمایت کنند و از هرگونه دودستگی و تفرقه که فقط  ،عدالت و حامی مستضعفان

  ].بپرهیزند[، شود ما می ةخورد ن نصیب دشمنان قسمآسود 
  

  )تهران 1329 -1361(بیکتن علی شهید  
ها و تبلیغات دشـمنان در داخـل را    بیدار باشید که فریب نقشه !اي ملت عزیز

دان تاریخ دفن کنید  زبالهها را از بین خودتان جمع کنید و در  نخورید و این تفاله
زیرا او مردي حق و فـردي از   ؛این رهبر را رها نکنید 3دامانب را زالل کنید و آو 
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سرنوشت شما مطرح هسـت   ،مت و طهارت است و فقط براي اوعصخاندان  ۀطایف
گـران را از بـین خـود     پـس نفـاق را و نفـاق    .اي سازگاري نـدارد  و او با هیچ نقشه

گران را شناسایی کـرده و اسـالم و مسـلمین را یـاري      فرقهبشناسید و همچنین ت
  .کنید
  

  )شهر خمینی 1348 -1366(نده نبیمحسن شهید  
 -و منسـجم شـوید    و متحد 1به ریسمان الهی چنگ زنید !اي امت شهیدپرور

که دشمنان اسالم و مسلمین از همین اتحاد و ایمان شـما   -طور که هستید همان
بـه افـرادي کـه قصـد از بـین بـردن شـما را دارنـد و          افتادند وي به ذلت و خوار

  .اجازه ندهید که بین شما نفوذ کنند ،خواهند بین شما تفرقه ایجاد کنند می
  

  )شیراز 1342 -1362(پارسایی عباس شهید  
 ةویـز آامیـدوارم کـه ایـن سـخن حقیـر را       ؛پیامی براي برادران حزب اهللا دارم

 براي روحانیت تبلیغ کنید و مواظـب باشـید  . امام را تنها نگذارید :گوشتان بکنید
  .ندزبین شما تفرقه نیندا ]افرادي[

  
  )شهرضا 1343 -1362( رضا پارسایی علیشهید  

 ،مـوارد  ۀجمعـه شـرکت کنیـد و در همـ     در نماز...  !اما برادران و نور چشمانم
  .بیندیشیدري کنید و فقط به اسالم از تفرقه دو. وحدت را حفظ کنید
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  )تبریز 1345 -1366( گنبري پاشاییحسین شهید  
خواهشی که دارم این است که  ،که مدتی با هم همسنگر بودیم ]ي[از برادران

قـدر  ... هـا تفرقـه بیندازنـد    نآاسالم فرصت ندهند کـه میـان    ۀبه دشمنان دیرین
  .شود همدیگر را بدانند که این باعث کوري دشمنان می

  
  )دهدشت 1339 -1363(پذیرش محمدحسین شهید  

پرهیـز نماییـد و    گرایی جـداً  بندي و گروه شما عشایر از هرگونه تفرقه و جناح
 ،نآدر امر پیشرفت اسالم و کمک بـه   ،ن حدود که توان داریدآتا  ،و خدایی شرعاً

  . دریغ نورزید ]ی[ناز هر نظر، مالی و جا ،حساس ۀبالخصوص در این بره
  

  )دهدشت 1343 -1363(پرکان کالیه سري شهید  
ــدبازي و  وحــدت خــویش !ما بــرادران عزیــز و گرامــی را حفــظ کنیــد و از بان

برادران و خواهران عزیـز و  ...  شود گرایی بپرهیزید که باعث تفرقه و نفاق می گروه
امام و این انقـالب باشـید و از تفرقـه و جـدایی      ۀهشیار باشید و پشتوان !مسلمان

وحدت را . وردآ صحبت به عمل می ،وحدت ةبپرهیزید که امام عزیزمان فقط دربار
  .حفظ کنید

  
  )جهرم 1328 -1361(پرنیان علی  حسنشهید  

 ]عمـل [ مـالك  هاي امـام را  گفته .امام را تنها نگذارید !اي برادران و خواهران
تفرقـه بـین یکـدیگر     از. توانیـد بـراي اسـالم خـدمت کنیـد      تا می ،داده خود قرار

روحانیت متعهد و مبارز حمایت کنید که  از .دشمنان پیروز گردید بپرهیزید تا بر
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جز حزب اهللا ه ب ،هیچ گروه و حزبی در .انقالب بودند أروحانیون بودند که سرمنش
  .ها پیروز است تمام گروه  برشرکت نکنید که فقط حزب اهللا

  
  )سنقر 1337 -1362( اهللا پرویزي عزتد شهی 

و احتکار و کمبودهـا و  دست از تفرقه  براي خدا ،در هر شغلی هستید !عزیزان
ب ئمصـا  ها بردارید و خداونـد بـا صـالحان و صـابران و صـبرکنندگان در      کاري کم

  . زندگی است
  

  )مرند 1344 -1362(پروینی داود شهید  
در صحنه باشـید   1باز هم ،]اید[بودهاي ملت شهیدپرور که همیشه در صحنه 

و وحـدت   2دنخبر میان شما تفرقه بینداز هاي از خدا بی و نگذارید که این گروهک
هـا از وحـدت مسـلمین وحشـت دارنـد و همیشـه        چون این ؛شما را از بین ببرند

هـا   ها را فراموش نکنید کـه نمـاز جمعـه    پشتیبان والیت فقیه باشید و نماز جمعه
  .ها ت بر دهان ابرنکبتمشت محکمی اس

  
  )ممسنی 1347 -1364( علی پرهمت چراغشهید  

راه  ۀاین راه من را که به نیمـ  ،حجابت تو با !خواهرتو با رزمت و اي  !اي برادر
و دسـت از امـام بزرگوارتـان     اسـالم را تنهـا نگذاریـد    ادامه دهیـد و  ،رسیده است
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توانید اتحادتـان را   می نجا کهآتا  .1د شدنشما پیروز خواه برندارید که دشمنان بر
  .و جدایی بپرهیزیدتفرقه  از و 2حفظ کرده

  
  )شیراز 1342 -1364(پرهوده محسن شهید  

ایـن اسـت کـه دسـت از تفرقـه       ،دارم شما مـردم  خواهشی که از و حال تنها
  .کند نجا حکومت میآ شیطان بر ،کجا تفرقه باشد زیرا هر ؛3دیبردار
  

  )اصفهان 1346 -1366(پزشکی سعید شهید  
شر و بـدي   ۀنیفتد که مایناکرده در بین شما تفرقه  خداي !برادران و دوستانم

منتان را پـاره  ؤچرا که قلب برادران م ؛خداي ناکرده به یکدیگر تهمت نزنید .است
یکـی از   ،ن دنیا در پیشگاه خدا جوابگو خواهیـد بـود و ایـن خـود    آاید و در  کرده

  .استترین گناهان  بدترین و بزرگ
  

  )اقلید 1343 -1364(پناهی عبدالطیف شهید  
ن توسـل  آبه قر ،خواهید می بودن واقعی را زنده اگر !زنان مسلمان اي مردان و

جـدایی دوري کنیـد و    از تفرقـه و  .را راهنماي زندگیتان قرار دهیـد آن  جویید و
 هاي ما مدیون همین وحـدت و  چون پیروزي ؛را حفظ کنید خود ۀوحدت یکپارچ

رهبر و فرمانده کـل   تنها مرجع و ،خمینی کبیر ،اتحاد و پیروي کردن از امام امت

                                                             
 خواهد شد: یتدر اصل وص -1
 پیشه کرده: یتدر اصل وص -2
  بردارند: یتدر اصل وص -3
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ن را چنانچـه  آقـر  ۀشریف ۀیآبوده است و این  1)مسالم اهللا علیه(اطهار ۀمئقوا بعد از ا
بحبـل اهللا   اواعتصمو«از این پس هم مراقبش باشید که  ،اید تاکنون مصداقش بوده

  .2»او التفرقو جمیعاً
  

  )شهر خمینی 1347 -1365(پناهی درچه علی  رمضانشهید  
تواند  کس نمی هیچ ،شما وحدت داشته باشید وحدت خود را حفظ کنید که تا

 3شـود سـربلندي   می] که[ تفرقه دوري کنید از ستم کند و و] بگوید[ به شما زور
  .دشمنان

  
  )اصفهان 1347 -1364(پور  پنجهمجتبی شهید  

ـ  ،همچـون پروانـه   ،فی السابق کما کنم تقاضا می !اي مردم قهرمان رد شـمع  گ
ب ئخودداري کنید و در برابر مصـا  گرایی جداً و گروهرهبري حلقه زنید و از تفرقه 

ان اهللا «ود وعده داده اسـت کـه   خدا خکه  خود سازید ۀپیش ]را[ صبر ،و مشکالت
  .4»مع الصابرین

  
  )شهر زرین 1344 -1361(پورحبیب  فرزامشهید  

سـعی کنیـد در    !که امید امت و امام بـه شماسـت   اي برادرانی ،بسیجبرادران 

                                                             
  سالم اهللا علیه: یتدر اصل وص -1
  103سوره آل عمران؛ آیه  -2
 و سربلندي: یتدر اصل وص -3
  46سوره انفال؛ آیه  -4
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نگذارید که ستون پنجم  .اخالق اسالمی را رعایت کنید .نیفتدبین خودتان تفرقه 
  .اشید که خداوند یار و یاور شماستمتحد ب .در میان شما نفوذ کند

  
  )کاشمر 1345 -1361(رمضان مکی پورمحمد شهید  

تحاد را حفظ کنیـد  دودستگی و تفرقه دوري کنید و ا از !عزیز ایران شما ملت
خـون   ةقطـر خـرین  آتـا   توانید به پیروزي برسـید و امـام را حتمـاً    که با اتحاد می

  . خویش یاري فرمایید
  

  )آباد خرم 1332 -1364(پورسعیدي حمید شهید  
نمـاز در سراسـر    ۀماز اهمیت بدهیـد کـه مـا بـراي اقامـ     ن به !اي نور چشمانم

ین ســالح بــراي نــابودي دشــمنان خــدا و تــر نــدهنمــاز برّ. دعــوي داریــم ،جهـان 
ماننـد   ،مـات خـدا  ترین سالح براي دشمنان کمال انسانیت اسـت و از محرّ  کوبنده

و شـایعه و   ]اسـت [ تـر  حرام ،تر و تهمت که از غیبت حرام ،غیبت که از هر حرامی
و خـود کوچـک   بینی در محضـر خـدا    بزرگ تفرقه است و خود ۀسازي که مایجو 

انگیز و  این عطر دل ،و همچنین نماز جمعه 1بپرهیزیدبینی در برابر دشمنان خدا  
تر برپـا داریـد کـه دشـمنان اسـالم از تجمـع و        شکوهچه بابخش جامعه را هر روح

  . دارند شکوه شما وحشت
  

  )قم 1349 -1366( آبادي پورفرحاصغر  علیشهید  
 ،کنید که با کارهـاي خـود   دعا ... !اتقوبامن و ؤبرادران و خواهران مسلمان و م

                                                             
 باشد می: یتدر اصل وص -1
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  .و دودستگی بپرهیزیدمال نکنید و از تفرقه  خون شهیدان عزیز اسالم را پاي
  

  )یاسوج 1345 -1365( یار پیرایش اهللاشهید  
تعـالی و   جهـت  بنـد و بـار نباشـید و    بپرهیزید و بیبا اتحاد باشید و از تفرقه 

ـ   تر باشـید و نفـاق  قاطع ،اهداف انقالب چه بیشترترقی هر  .دام اندازیـد ه انـداز را ب
گلویش را بفشارید تـا در فکـر گسـترش دام     ،دام شرعی شما افتاده که ب هنگامی
  . برنیاید
  

  )تهران 1343 -1361(پیرهادي توندشتی علی شهید  
تو نیز به کار خود همچنان ادامه بده که این خود نیز عبـادت   !)کارگر(برادرم 

  .نان قرار نگیريآثیر أاندازان باش تا تحت ت پراکنان و تفرقه است و مواظب شایعه
  

  )اصفهان 1341 -1364(پیکري عباس شهید  
همچنـان   ؛ما را به جهاد دعوت نمود ،رهبر کبیر انقالب...  !برادران و خواهران

پس برویـد بـه    .دعوت نمود) لی اهللا علیه و آله و سلمص(رسول اکرم ،که پیامبر اسالم
شـما هرگـز شکسـت     .خـدا بـا شـما اسـت     .زنـده کنیـد اسـالمتان را   هـا و   هجبه
 ]کـه [ وقـت اسـت   نآ .نکه رهنمودهاي امام عزیز را گوش نکنیدآمگر  ،خورید نمی

اگر سخنی بگوییـد   .منافقان است ةبپرهیزید که شیواز تفرقه . خورید شکست می
  .خیانت به اسالم کردید ،که باعث تفرقه بشود
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  )شیراز 1345 -1362(تابع بردبار داریوش شهید  
ام این است که تقوا را پیشه کنید و تنهـا   هخانواد مادر و به پدر و ابتدا وصیتم

امام را تنهـا نگذاریـد و سـفارش    . یار و یاور امام باشید .دین اسالم را پذیرا باشید
خداي  .یکدیگر را تنها نگذارید .من به شما این است که یار و یاور همدیگر باشید

ـ  ،دعاهـاي توسـل و کمیـل    ،نمازهـاي جمعـه  . جویی نکنیـد  تفرقهنکرده  الخص اب
  . نمازهاي یومیه را ترك نکنید

  
  )بیرجند 1344 -1365(تاجدینی محمد  علیشهید  

یکـی اینکـه اطاعـت از     :من دو وصیت به برادران و خواهران و ملت عزیز دارم
از هم جدا کرده [ را هللادوم اینکه دشمن در فکر است که افراد حزب ا. رهبر کنند

خاطر خدا این دشمنان را نـابود  ه شما ب .وجود بیاورده ها ب نآ ]میان[ تفرقه در ]و
  .ین استاخرت در آکنید و روحانیت را تنها نگذارید که سعادت دنیا و 

  
  )کهنوج 1342 -1365(تاجیک حسین شهید  

حسـین   »هل مـن ناصـر ینصـرنی   «باید به نداي  ،ما پاسداران انقالب اسالمی
 ،بـا عزمـی راسـخ    با قلبی سرشار از ایمـان و  غوش باز وآبا  زمانمان لبیک گفته و

از ولـی فقیـه پشـتیبانی کنـیم و بـه      ...  هاي حـق علیـه باطـل شـویم     عازم جبهه
 که همـان  1مارهاطلبی و پیروي کورکورانه از نفس  از جاه .دستورات او عمل کنیم

چون تفرقـه   ؛2یموحدت را حفظ کنیم تا متفرق نشو .دست برداریم ،شیطان است

                                                             
 نفس عماره: یتدر اصل وص -1
  نشود: یتدر اصل وص -2
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  .ترین بدبختی است بزرگ
  

  )تاکستان 1350 -1366( علی تاروردي غالمشهید  
تـوزي و مـال    و کینـه و تفرقه  از غیبت... : ور دارمپرند توصیه به امت شهیدچ
جهاد با نفس،  ذایل اخالقی دوري کنیم و در کنارخواري و خالصه از تمام رحرام 

 نـی تحقـق  آجبهه بیایید تا اهداف نـورانی قر  به. جهاد با دشمن را فراموش نکنید
  .یابد

  
  )شهر زرین 1346 -1362( عباس ترابی غالمشهید  

 ؛مـاده کنیـد  آب بیشـتري  ئمصا ها و خود را براي سختی !مسلمان امت عزیز و
 1شـما سد راه ت ها و ایجاد مشکال هئبا توط ]خواهند می[ که] هستند[ زیرا کسانی

خون خواهیم جنگید تـا احکـام    ةخرین قطرآشوند و ان شاء اهللا ما به اذن خدا تا 
توانـد مـا را    الهی را حاکم کنیم و بدانید که زیادي اسلحه و تجهیزات دشمن نمی

یـاري خداونـد اسـت و بدانیـد      بر اسـالم و بـر  ما  ۀچرا که تکی ؛از این راه باز دارد
ـ   نآاي که  ترین و نافذترین اسلحه نافع تفرقـه و   ،گیرنـد  کـار مـی  ه ها بر علیه مـا ب

جدایی بین ماست و از تفرقه بپرهیزید و دست اتحاد به یکدیگر بدهید که اکنون 
مـا   م به از بین بردن اسالم و احکام الهی هستند واند و مصم ملت کفر متحد شده

  .ها بایستیم این ۀباید با قدرت و ایمان کامل و با یاري خداوند در مقابل هم

                                                             
 ها آن: وصیت اصل در -1
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  )کاشان 1337 -1363(ترنجی رضا شهید  
فت انقـالب اسـت و سـخن    آبپرهیزید که گرایی و تفرقه  از گروه !برادران عزیز

و از تفرقـه  « ؛»فرقهلایاکم و ا« :فرمایداست که می 1)لی اهللا علیه و آله و سـلم ص(پیامبر
سخنان رهبر انقـالب را بـه گـوش جـان بشـنوید و بـدان        ».پراکندگی دور شوید

  .میت دهید که براي ملت ما حجت استاه
  

  )یزد 1324 -1361( بافقی تفکريمحمد شهید  
او را . خمینی کبیر پیـروي کنیـد   ،از امامتان !پروراناي ملت ایران و اي شهید

. ن داخلـی و خـارجی را از بـین ببریـد    دشمنا وبپرهیزید تنها نگذارید و از تفرقه 
  .هدف اسالم است ؛ایران نیست ،هدف
  

  )مشهد 1341 -1360(زاده  تقیرضا  غالمشهید  
، ایـن  شناسیدمی و تمام کسانی که مرا  لین وصیت من به پدر و مادر عزیزماو

 ورا بدون چون و چرا اجـرا نماییـد   است که از امام امت پیروي کنید و امر ایشان 
   .از تفرقه بپرهیزید

  
  )تهران 1348 -1366(محمد توسل هندوآبادي شهید  

ندهیـد کـه اینـان جایگاهشـان      اندازان گـوش فـرا   تفرقه ۀهاي منافقان به حرف
هماننـد کـوه    .خواهند به انقالب و امـام ضـربه بزننـد    درون دوزخ است و تنها می

  .استوار باشید و بر شهادت فرزندتان افتخار کنید
                                                             

 )علیه السالم(سخن علی: یتدر اصل وص -1
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دل به این دنیاي فانی نبندید که حیات ... !حزب اهللا ]و[ اي امت شهیدپرور... 
از ایجاد نفاق و تفرقـه بپرهیزیـد و چـون کـوهی اسـتوار در       .باقی در انتظار است

   .ن و اسالم بایستیدآمقابل دشمنان قر
  

  )شهر زرین 1344 -1361(توسلی ریزي اصغر شهید  
 هالکت ملت را ،که تفرقه بپرهیزیدتفرقه  از و کنید حفظ اتحادتان را !برادران

ولــی ، کــه متحدنــد هرچنــد. کنیــدر برقــرا ولین اتحــادئبــین مســ ... دارد بــر در
  . ترش کنید مستحکم

  
  )شهر زرین 1332 -1361(توسلی ریزي محمد شهید  

و  بحبـل اهللا جمیعـاً   اواعتصـمو « :اي با امـت مسـلمان صـحبت دارم   چند کلمه
 .تفرقه نهـی کـرده اسـت    خداوند شما را از .از تفرقه و جدایی بپرهیزید 1»التفرقوا

جنایتکاران مورد تاخت و  ،ن درازادست به دست هم بدهید و کشوري را که سالی
  . اي مبدل کردند، بسازیدخرابهه داده و ب تاز قرار
ن ایـ م، هـاي دشـمنان اسـال   گاه باشید و از دسیسهآ !اي ملت مسلمان ایران... 

هـا را بـا پایـداري و مقاومـت      ني آهـا هئـ گاه شوید و توطن، آو این منافقان راکاف
شکسـت و انحـراف   ه دشمنان اسالم وقتی نتوانستند دین اسالم را ب. خنثی کنید

اختالف شیعه و سـنی، تـرك و فـارس،     .بناي تفرقه و جدایی را گذاشتند، بکشند
 !امـا اي ملـت   .وفق شدندمدتی هم م بلوچ و ترکمن، عرب و عجم را دامن زدند و

ن اگـر هـدفتا   .از دودسـتگی و تفرقـه بپرهیزیـد    !اي همشهریان عزیز .گاه باشیدآ
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کمک به اسالم و انقالب و مستضعفین جهان است، پس این تفرقه براي چـه؟ اي  
اي امانتـداران مکتـب سـرخ     ،اي پیشتازان انقالب سرخ حسینی ،روحانیون معظم

 تـرین ضـربه را بـه اسـالم     بـزرگ  ،تفرقه و جدایی ]که[ تر باشید گاهآ !تشیع علوي
اسالمی و الگـوي یـک پیشـتاز و جانبـاز مسـلمان       ۀشما باید الگوي جامع .زند می

از او  .سـت ا الگو و رهبر انقـالب عظـیم اسـالمی    ،طوري که امام امت همان ؛باشید
ه را از تفرقه بپرهیزید و وحـدت کلمـ  : کند قدر سفارش می این ]که[ درس بگیرید

   .کنیدظ حف
  

  )اقلید 1342 -1361(ثابت رحمان شهید  
والیت فقیه باشـند و   این است که پیرو خط امام و پیامم به ملت قهرمان ایران

زیـرا   ؛راه شهیدان و حافظ انقالب باشـند  ةدهند و ادامه 1دنو نفاق بپرهیزاز تفرقه 
و  بلکـه بـا خـون هـزاران شـهید      ؛سانی به دست ما نرسیده اسـت آاین انقالب به 

 ،ن پاسـداري نکنیـد  آمـده اسـت و اگـر شـما از     آکشیده به دست  معلول و زندانی
شود و شما در قبال خـون شـهیدان    هایش سست می پایه ،داي ناکرده انقالبمانخ

  .ها باشید نآن دنیا جوابگوي خون آول هستید و باید در ئمس
  

  )تهران 1340 -1360(ثابتی حمید شهید  
میدان جهاد است و قواي کفر براي سرکوبی ایران  ]به[ اکنون که هنگام رفتن

ي همچـون  ]نا[وارد خاك عزیز ایران شـده اسـت و بـا کمـک جنایتکـار      ،اسالمی
و شب و روز بـراي   ]وارد عمل شده است[ مریکاي خونخوارآمانند  ]و[ ها ابرقدرت
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 با خودسازي خود شروع کنیم و ]باید[ اول 1ما ،کند نابودي مستضعفین تالش می
براي جهاد و سرکوبی دشمن خیانتکار که  ،شکن خمینی بت ،حاال با امر امام امت

 ۀبـه وسـیل   ،خواهد بین دو ملت مسـلمان ایـران و عـراق   با این جنگ تحمیلی می
تا اینکه با متحد شدن مسـلمانان   ]اقدام کنیم[، تفرقه وارد کند ،نئحزب بعث خا

مریکاي جنایتکار نتوانند اتحاد خود را بـه هـم   آو ] ها آن[ ،اسالمبر علیه دشمنان 
  .رسانند
  

  )مبارکه 1341 -1364(ثریا اهللا  رحمتشهید  
 ،طـور کـه امـام عزیـز مـا فرمودنـد       این حزب اهللا را همان !اي مردم شهیدپرور

ها بدهید و یکصدا گردیـد تـا اینکـه دشـمنان      نآتقویت کنید و دست وحدت به 
  .نتوانند تیرهاي تفرقه بیندازندداخلی 

  
  )شهر خمینی 1340 -1362(آبادي  جاري نجفعلی  غالمشهید  

ی جـدای  وتفرقـه   سـعی کنیـد کـه از   ...  !قهرمـان  و پروراما اي مردم شـهید  و
ي مراسـم دعـا   در .شایعات مخالفین اسالم گوش ندهید ها و به صحبت .بپرهیزید

  .این شرکت کنید بیش از ،کمیل
  

  )آباد نجف 1347 -1364(جباري جبار شهید  
 ۀلئامروز مس ،که امام امت در سخنان خود فرمودند طور همان !امت شهیدپرور

محکـم و   هـاي جنـگ را   مردم غیور است که جبهـه  با شما اصلی ما جنگ است و
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 ،هـا  هجبهـ  و بـا شـرکت در   ها را خالی نگذارید هگاه جبه استوار نگاه داشته و هیچ
کفن باشید و وحـدت بـین     راه شهداي گلگون ةدهند موجب رضاي خداوند و ادامه

ــه   ــد و از تفرق ــظ نمایی ــود را حف ــوخ ــدایی جل ــار و و ج ــوده و از احتک گیري نم
  . فروشی خودداري نمایید گران
  

  )تهران 1346 -1366(جبلی سینکی علی شهید  
 .کنیـد وحدت بـرادران را حفـظ    ،ها رزمندگان در جبهه با پیوستن به !برادران

باید گوش به فرمـان   .همه باید واحد شویم ؛بسیجی و غیره ندارد ،ارتشی، سپاهی
  .نیندازیم که از گناهان بزرگ استتفرقه  .امام باشیم

  
  )آباد نجف 1347 -1362(جزینی محمد شهید  

رهبر عزیزمـان باشـید و    1]فرمانبردار[امام را تنها نگذارید و همیشه  !اي ملت
هـا شـرکت کنیـد و     جمعـه  در نمـاز  .در دعاهاي خود دعا به امام را یادتـان نـرود  

مریکا را آپشت  ،تر کنید تا بتوانید به این وسیله نمازهاي جماعت را هرچه باشکوه
همگی با هم با برابري و برادري  .بین هم فرق نگذارید .بشکنید و به خاك بیاورید

  .نگذارید که منافقان بین شما تفرقه بیندازندزندگی کنید و 
  

  )میاندوآب 1345 -1364(جعفرزاده تپه محرم شهید  
کوشـا   نید که در کسب علم از مکتـب اسـالم  خواهران سفارش ک به برادران و

بـه   و امام خمینی را دعا کنیـد . جوانان مسلمان را دعا کنید. نماز بخوانند. باشند
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کـار بـراي   . کنید ]ي[گزارشکر ،زیادي به شما عطا کردههاي  درگاه خدا که نعمت
  .استبیهوده  موجب تفرقه و ،غیر خدا

  
  )فالورجان 1346 -1366( علی جعفرزاده قهدریجانی غالمشهید  

خواهم کـه صـفوف نمـاز جمعـه را هرچـه       در پایان از شما امت شهیدپرور می
 بیشتر پر کنید و خود را همیشه در صحنه حاضـر کنیـد تـا منافقـان از     ]و[ بهتر

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

  . میان شما خداي ناکرده تفرقه بیندازد
  

  )رودبار 1351 -1366(جعفري  حسنشهید  
همه بایـد ایـن راه   . روي زمین امانت هستیم همه در !برادران و خواهران عزیز

ول هسـتیم و سـعی کنـیم کـه خـون      ئهمه در برابر خون شهدا مسـ  .را برگزینیم
هشیار باشیم کـه دشـمن در کمـین    . هزاران شهید انقالب اسالمی را هدر ندهیم

  .است و از تفرقه و جدایی بپرهیزید
  

  )کاشان 1343 -1364(جعفري طاهري واد جشهید  
پـرور و دوسـتان و    قهرمـان  ]و[ منؤمـ  وصیتی کـه بـه شـما ملـت مسـلمان و     

ن متعهد را بیشـتر  آخواهم که اسالم و قرکه از شما می] است[ این ،شنایان دارمآ
ن اسـت کـه تـا    آوصیتم به شما  .استر آن خرت دآه سعادت دنیا و کیاري کنید 

گونـه  رهبر و والیت فقیـه باشـید و از هر  پشت و پناه اسالم و  ،جان در بدن دارید
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خودداري کنید و در ایجاد وحـدت بـین قلـوب خـود و دیگـر       جداً ،تفرقه و نفاق
ن فقـط رضـاي خـدا را در    تالش و جدیت نمایید و در کارهایتـا  ،مسلمانان جهان

  .نظر بگیرید
  

  )دهدشت 1343 -1362( جان جعفري مذهب علیشهید  
واي بـر   .کنم که از تفرقه بپرهیزید و دست اتحـاد بـه هـم بدهیـد     وصیت می

شـماها تعصـب و    .احـت باشـید  احوال شما اگر از این دنیا بروید و از همـدیگر نار 
پیـر   1شید و از انقـالب اسـالمی بـه رهبـري    گرایی را کنار بگذارید و با هم با هگرو

 ،کنید که اگر از دنیا رفتید و امام خـود را نشـناختید   2ابعتتم )فداهروحی (جماران
  .نماز خواندن نیست 3به ]تنها[ و مسلمانی کافر از دنیا رفتید

  
  )شهرکرد 1344 -1365(جعفریان دهکردي قاسم شهید  

مخلصـانه دارنـد    ،ایـن مملکـت   هترین جواناناز این بنالم که ب ؟از کجا بگویم
تـوي سـر هـم     کنند و اختالف میم اي با ه عده فرداها و اما امروز ،شوند شهید می

 کشند و هم میدفاع از خون شهیدان را به رخ  و ایستند هم میي روبرو وزنند  می
ولـی   ؟شـود مال  بگذاریم خون شهیدانمان پاي نباید وم ای هما شهید داد :گویند می

راضی هستند  یا شهداآ ؟مال کردن خون شهید نیست خود پاي ،ها یا این اختالفآ
یـا ایـن   آ نماینـد؟ و ]مـی [ي سـاز بـراي همـدیگر جو   زننـد و  که توي سر هم مـی 
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یـا دفـاع   آ و ؟جمهـوري نوپـاي اسـالمی نیسـت     انقالب وه بن زده ها ضرب اختالف
ـ  !پـس اي عزیـزان   ن است که به انقالب ضربه زده شـود؟ ای ،نمودن از شهیدان ه ب

ل خداي را در همـه حـا   بپرهیزید ومحوري خود اختالف و از تفرقه و یید وآخود 
 نهفتـه اسـت و  ن دسـت شـیطا   ،بدانید که در هر اختالفی داشته باشید و نظر در

شیطان پلید به سانگیـز را   تفرقـه هـاي   دارد انسـان  وت اسـ ه نشسـت ي ت رهبـر م
  . کند رهبري می راهنمایی و

  
  )شهرکرد 1344 -1364( جعفریان قهفرخیمحمدعلی شهید  

 کـنم و  دانشجویان عزیز می موزان وآ دانش، به برادران خودهم  یک سفارش و
از  .تالشتان این باشد که اتحاد خـود را همیشـه حفـظ کنیـد     ... !ن اینکه عزیزانآ

کــه همیشــه خــدا  چــرا ؛یــاور هــم باشــید و یــار دوگــانگی بپرهیزیــد و تفرقــه و
نـه از تـک تـک     ،ترسـد  دشمن از جمع شما می منان است ومؤ  جمع ة دهند یاري
  .بینی نکنید کوته .بین باشید نسبت به کارهاي هم خوش .شما

 ،نفاق بپرهیزید کـه اگـر نفـاق در بینتـان رسـوخ کـرد       به شدت از تفرقه و ...
کـدیگر شخصـیت بدهیـد تـا     به ی به یکدیگر زیاد محبت کنید و .کند نابودتان می
  .ارزش نباشید براي هم کم

  
  )سمیرم 1344 -1364(جاللی علی شهید  

بـراي خـدا باشـد و از تفرقـه و      ،دهید یهر عملی انجام م سعی کنید !برادران
  . واحده باشید هم ید با ،امام ۀایی از همدیگر بپرهیزید و به گفتجد
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  )گرگان 1346 -1362(جلینی کرد امیر شهید  
هاي  و شب ]شرکت کنید[ در نمازهاي جمعی و نماز جماعت !برادران بسیجی

مسجد را پر کنید و با هم اتحاد داشته باشـید و از هرگونـه    ،ماه رمضان ]و[ محرم
اندازها را بگیرید و ان شاء اهللا که منبع اصلی  اختالفات دوري کنید و جلوي تفرقه

  .را از بین ببرید نآو  1ها را پیدا کنید نآ
  

  )فالورجان 1345 -1362(جمالی احمد شهید  
نیاز به وحـدت و یکپارچـه    ،انقالب اسالمی امروز ما براي پیشبرد !مردم مبارز

پرهیزیـد و بـا   بودن داریم و باید با وحدت و یکپارچه باشـید و از تفرقـه و نفـاق ب   
اسـالم را یـاري کنیـد و     ،اسـت  حرکت انبیـا  2]استمرار[پیروي از والیت فقیه که 

اي ه انسـان را از کارهـ  همان نیرویی اسـت کـ   ادارد که تقو اها نیاز به تقو این ۀهم
  .کندانسان را تقویت می ،دهد و در راه کارهاي نیک یزشت نجات م

  
  )فسا 1345 -1365(جمشیدي ایوب شهید  

داي امام را لبیک گویید م دست برندارید و همیشه نیاري اما از !شما دوستانم
 از غیبـت و تهمـت جـداً    .بیشـترین توجـه را داشـته باشـید     ،ل اسالمیئو به مسا

خداوند تبارك و تعالی انجام دهید و وحدت  ]ي[فقط براي رضارا  بپرهیزید و کار
همـین نمازهـا و دعاهـا    ] با[نماز را اهمیت خاصی بدهید که  .کلمه داشته باشید

 مساجد برگزار کنیـد و  در نماز را به جماعت و .شویم ل میئااست که به پیروزي ن
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   .دوري کنید شدیداً ،شود میلی که باعث تفرقه ئمسا از
  

  )فالورجان 1348 -1365(جمشیدي رضا شهید  
هـا را   نمـاز جماعـت   .نمازهایتـان را اول وقـت بخوانیـد    !اي خواهر اي برادر و

ولـی از مسـاجد    ،ترسـم مریکا نمـی آمن از  :فرمایدتشکیل بدهید که امام امت می
راهـی   ،شما هم حرف امام مرا با جان قبول کـرده و هنگـام نمـاز   . ترسمخالی می

مسجد شوید و از تفرقه بپرهیزید که نیت و قصد دشمن شما هم ایـن اسـت کـه    
  .خودش استفاده را ببرد ]و[ میان مسلمین را تفرقه بیندازد

  
  )اصفهان 1340 -1362( یفارانآ  جمشیديمحمدرضا شهید  

بـا اتحـاد بـه ریسـمان خـدا       ! ...و شما اي ملت قهرمان و شجاع و شـهیدپرور 
در هـر شـهر و هـر     !و از تفرقه بپرهیزید و شما اي ملت عزیـز ایـران   1چنگ بزنید

طرفداري از اسالم کنید و طرفـداري   ،شهرها خصوص دره ب ،روستایی که هستید
گیـري در برابـر یکـدیگر     جبهـه  .کنـد  از شخصی بکنید که براي اسالم خدمت می

 ها در نآود و خواهند که میان شما تفرقه ایجاد ش نکنید که منافقین همین را می
  .ماهی بگیرند ]آلود[لب گآ از ،این وسط

  
  )آباد نجف 1348 -1367(جمشیدیان مصطفی شهید  

کنیـد، دشـمنان شـما و     هوشیار باشید که هرچه شما پیشرفت مـی  !اي مردم
افکنـی و   پس به هوش باشید و از تفرقه. شود ها علیه شما زیادتر می نآهاي  هئتوط
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  .1»التفرقوا و واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« .نفاق جلوگیري کنید
  

  )اسدآباد 1340 -1365( علی جمور عباسشهید  
پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید و      !ما پیامی دارم بـراي عزیـزان هـم روسـتایی    

 ،ه هستندئفکر توطه که همیشه ب نگذارید که دشمنان دین مبین اسالم و کسانی
هـا را اهمیـت    ها و مسـجد رفـتن   در مابین شما تفرقه بیندازند و این نماز جماعت

شکن کـه خـار چشـم دشـمنان جمهـوري       هاي دشمن هباالخص این پایگا ،بدهید
  .اسالمی ایران است

  
  )اصفهان 1341 -1362(جنت دستجردي محمد شهید  

مواظب باشید منافقین داخلی بین روحانیت ما تفرقه نیندازد و خداي نـاکرده  
 .2کننـد نهـا نگـاه    نآها را از چشم مردم نیندازد و مردم به صورت دیگـري بـه    نآ
ب آخـارجی از   هاي که دشمن این بود ،اینکه اول از منافقین داخلی گفتم] دلیل[
گونـه   مـا وحـدت باشـد و هـیچ     ۀولـی اگـر در جامعـ   ؛ گیرنـد  لود مـاهی مـی  آ لگ

اي وجـود نـدارد کـه دشـمن      روزنه ،3گرایی وجود نداشته باشد گرایی و حزب دروغ
هاي خارجی همواره  ایم تاکنون دشمن سیب برساند و ما دیدهآما  ۀبتواند به جامع

انـدازي کننـد و از تـداوم انقـالب      جامعـه تفرقـه   ]افـراد [ اند که بـین  بوده درصدد
ولی همیشه به یاري خدا و با هوشـیاري امـت حـزب     ؛ري کننداسالمی ما جلوگی
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امیـدوارم از   .جلـوگیري شـده اسـت    ]و از آن[ خنثی ]ها آن[ هاي هئتمام توط ،اهللا
امت حزب اهللا هوشیاري خودش را از دست ندهـد و نگـذارد دشـمن     ،این به بعد

  .اندازي کند تفرقه
نکه بـین مـردم و جامعـه    جز ای ،سیب به انقالب اسالمی ما نرسدآپس بدانید 

بایـد   ،1حفـظ شـود  مـان   جامعه ]افراد[ براي اینکه وحدت بین. اندازي کنند تفرقه
گرفتن سیاست اسالمی و براي این کار بایـد   همیشه تجمع داشته باشیم براي فرا

  .در نمازهاي جمعه شرکت کنیم
  

  )آبدانان 1349 -1366(پور شاملویی  جنديمحمد شهید  
هاي منافقین را در دهانشـان خفـه نماییـد و     همیشه حرف... ! اي مادران عزیز

  .اندازي کنندنگذارید که منافقان در بین شما تفرقه
  

  )یزد 1343 -1362(جوکار کاظم شهید  
امام و رهبر که الگوي راسـتین اسـالم اسـت را هرگـز      !حزب اهللا شما اي امت

را حانیـت اصـیل و انقالبـی    رو. نیـد تنها نگذاریـد و سـخنان و کـالم او را اجـرا ک    
تـر کنیـد و    اجتماعـات را متشـکل  . نـان بیاموزیـد  آپشتیبان باشید و اسـالم را از  

تقوا را پیشه کنیـد و از  . تر برگزار کنید چه باشکوهجماعت را هرنمازهاي جمعه و 
  .بپرهیزید و کفر را نابود کنیدتفرقه 
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  )یزد 1342 -1362(جهازي بغدادآبادي جهانگیر شهید  
، و غیـره دارنـد   هللابل از شهادتشان براي امت حـزب ا یی که اکثر شهدا قوصایا

طبـق   ،مریکایی با جدیت و قاطعیتآبا منافقین داخلی و مزدوران  ... هم دارم من
بپرهیزید  از تفرقه و جدایی جداً .ها را سرکوب کنید نآرهنمود امام عمل کنید و 

ولیتی کـه  ئو هـر مسـ  ] که هستید[در هر کجا  .گردد دنبال همین می ،که دشمن
کشـیده  مان و زجرمسل هدفتان فقط خدا باشد و به خاطر خدا به این ملت ،دارید

  .خدمت کنید
  

  )کرج 1345 -1361(نژاد  یبخش جهانداود شهید  
 ،تنها راه نجات اسالم و پیروزي نهایی انقالب !و اي خواهران و برادران محصل

شکن است و قرار گرفتن در خـط امـام    خمینی بت ،تمجانبه از امام ا پیروي همه
 ،است و تا جـان داریـد   )لی اهللا علیه و اله و سـلم ص(محمدل خط اسالم اصین که هما

خواهنـد تفرقـه    براي اسالم خدمت کنید و مشت بر دهان ایـن منـافقین کـه مـی    
  .بزنید ،بیندازند

  
  )سمیرم 1348 -1373(جهانی جوانمردي بخش  جهانشهید  

شما امت حزب اهللا این است که دسـت از دامـان امـام و اسـالم     ه بوصیت من 
بـراي گـرفتن   . مال کنند خون شهدا را پاي ،طلب اي فرصت هذارید عدنگ .برندارید

زمانی بیچـارگی   .وحدت خود را حفظ کنید .حق بشتابید و ظالم را سرکوب کنید
 .هایشان را از یاد نبریـد  هشهدا و خانواد .بین ما زیاد شودرسد که تفرقه  یما سر م

  .اسرا و مجروحین و معلولین سرکشی کنید ،هاي شهدا هبه خانواد
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  )بیرجند 1345 -1364(چاجی اکبر شهید  
 ،شـدند  در مجالس دیده شـدند کـه نبایـد مـی     چنانچه کسانی تقاضا دارم اگر

شـاید توبـه کـرده باشـند کـه       .خوبی پذیرایی نماییده ها ب نآناراحت نشوید و از 
ــد و از شــما    ــه و جــدایی دوري نمایی ــراحمین اســت و از تفرق ــد ارحــم ال خداون

  .شرکت جویید ]مذهبی[ خواهشمندم که در نمازهاي جماعت و جمعه و مراسم
  

  )کرج 1344 -1365(چپردار خسرو شهید  
اســتدعا دارم کـه مواظــب باشــید خـداي نکــرده در میانتــان    ... !اي دوسـتان 

شـما بـرادران بایـد    . 1یندازنـد نمنافقین رخنه نکنند و بـین شـما عزیـزان تفرقـه     
شما براي یـک هـدف مبـارزه و جهـاد      ۀیکی است و هم ،ن باشید که هدفئمطم
   .ی پیش نیایدئپس خداي نکرده بین شما اختالف جز. کنید می

  
  )ایالم 1344 -1364(چناري جعفر شهید  

از تفرقه بپرهیزیـد کـه تفرقـه بـر ضـد صـالح       ...  !خواهران مسلمان برادران و
یطان در بـین  اسالم و حکومت اسالم اسـت و در عـین حـال از نفـوذ تـابعین شـ      

  . خودتان جلوگیري کنید
  

  )تهران 1345 -1367( چوبدارانمحمدهاشم شهید  
و  واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   « !برادران بسـیج و انجمـن اسـالمی دانشـکده    
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مشی  فانی برایتان خط ةنید که این بندآتر از  شما بزرگ !برادران گرامی 1»التفرقوا
یا اولـین  آ !عزیزان .دانم که این چند خط سیاه را بنگارم می  ولی الزم .تعیین کند

جز وحدت کلمه و عدم تفرقـه و توسـل بـه      چیزي ،از اول نهضت هاي امام توصیه
زودگـذر و دنیـوي باعـث      لئپس چرا باید بعضی مسا ریسمان محکم الهی است؟

  ؟عدم اطاعت از امر والیت فقیه گردد
  

  )آباد نجف 1342 -1364(ن لوك حس حاجرضا شهید  
جدا نشوید  ،راه تمامی پیامبران است ۀو از راه او که ادام رهبر انقالبهرگز از 

ي نکرده گوش به شـایعات دشـمن   او را مورد عمل قرار دهید و خدا هاي و فرمان
ي هـا  هداري کنید و از کمک کـردن بـه جبهـ   خود از اختالف و تفرقه جداً .ندهید

  .جنگ دریغ نکنید
  

  )قم 1348 -1365(کاظمی  حاجتقی شهید  
واقـع  [ ما منت نهاده که زندگی ما در این زمانبر تمامی  2خدا !اي مردم عزیز

 وباید به ایـن جامعـه خـدمت کنـد      ،تواند هر کسی به هر طریقی می ].شده است
 ؛که امروز حساب یک حکومت نیسـت  چون ؛خودش را در خدمت اسالم قرار دهد

افکنـی   تفرقـه  رفتن اسالم است و سـعی کنـیم خودمـان از   در خطر قرار گ ه،لئمس
ه باشـیم و قلبمـان را   شـت حسن نیـت دا  ،داري کنیم و نسبت به دیگرانخود جداً

  .دیگر پاك گردانیمکنسبت به ی
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  )سراب 1347 -1365( یپور سرابحاجیمحمد شهید  
ایـن   کـه از  کسـانی  ؛امروز خداوند یک امتحان بزرگی پیش روي ما قـرار داده 

بایـد از  . امتحان سربلند بیرون بیایند، مورد رحمت پروردگـار عـالم خواهنـد بـود    
ها را خالی نگذاریم و همیشـه گـوش بـه فرمـان امـام      تفرقه دوري نماییم و جبهه

هـاي  هئدر مقابل توط. ل مهم کشور باشیمئباید همگی به فکر جنگ و مسا. باشیم
 در میـان هـا   نآمنافقین، ما امت اسالمی باید هوشیار باشیم و هرگز نگذاریم کـه  

  .تفرقه بیندازند 1صفوف مسلمین
  

  )شیراز 1340 -1361(حاجی دولو محمد شهید  
 و خواهم کـه اماممـان را تنهـا نگذارنـد     می ،شناسند کسانی که مرا می ۀهم از
شـریفه را مـدنظر    ۀیـ آپیوسته ایـن   تفرقه بپرهیزند و از کوفه نباشند ول ها مانند

  .2»االتفرقو و بحبل اهللا جمیعاً اواعتصمو«که  داشته باشید
جــویی  تفرقــه کــه از ]خــواهم مــی[ خــواهرانم بــرادرانم و ۀهمــ خــر ازآ در... 

بدانید . باشند ،دارش بادهخط اماممان که خدا نگ يرو تنها دنباله .خودداري کنند
اینکـه خـون تمـام     گذشـته از  ،دسـت بدهیـد   را از شما وحدت خود که اگر امروز
  .دهید باد می را نیز بر زادي خودآ هستی و ،اید مال کرده شهدا را پاي

  
  )اردبیل 1340 -1360(زاده اردبیلی حبیباهللا  عینشهید  

قدر رهبر خود را بدانیـد و متکـی بـه     !اي فرزندان اسالم و اي پیروان خمینی
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اي منـزوي  شعار ندهید تا رهبـر در گوشـه   ،ن راه افتادهآدنبال این و  .خدا باشید
شـما   .1کنند، خودنمایی کنندشود و یک عده که بر طبق هواهاي نفسانی کار می

 ۀهاي جهانخوار و کافر، تفرقـ  رزوي ابرقدرتآارید که را به خدا دست از اتحاد برند
  .شماست

  
  )مشهد 1344 -1365(حبیبی درح رجب شهید  

جهـان   ،خـود  ةدمیده اسـت و بـا نـور خیـره کننـد     بردوباره  اکنون که فجري
بر مـا اسـت کـه     ،تاریخ را دگرگون ساخته است ]و[ بشریت را روشن ساخته است

ن را بـه انقـالب   آمی خویش به خوبی محافظت کرده و از این انقالب الهی و اسال
متصـل بگـردانیم و ایـن خـون شـهداي       )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(جهانی مهدي

ن را بـه پـا   آبیـاري کـرده و   آخت تنومند انقالب را در هر زمان اسالم است که در
عزیزمـان را  داشته است و بر ما است که براي حفظ حرمت انقالب، خون شـهداي  

  .گونه تفرقه و جدایی بپرهیزیمگرامی داشته و از هر
  

  )دهدشت 1341 -1365(پور  حسنکشواد شهید  
از امـت مسـلمان   : امت حزب اهللا و ادارات و نهادهـا  تذکر به ]و[ نکته اما چند

 ،دستگی بردارند و همه با وحدت اسـالمی و دوخواهم که دست از تفرقه  می ایران
به سرنوشت اهل کوفـه   مبادا تاریخ تکرار شود و شما. امام و اسالم را یاري نمایید

  . گرفتار شوید
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  )اصفهان 1343 -1361(زاده  نحسحسین شهید  
دل چنـد وصـیت دارم کـه اول    هاي دریـا  حزب اهللا و بسیجی اما براي برادران

و اجـراي قـوانین اسـالم و انجـام نـدادن       ]است[ شامل اطاعت از امر والیت فقیه
کاري که باعث ضربه خوردن به اسالم و انقالب باشد و دوم یـاري و پشـتیبانی از   
 ،والیت فقیه و مقام رهبري و پیروي از خط امام و دوري از هرگونه خط التقـاطی 

هرچند به ظاهر اسالمی و انقالبی نمایانگر شده و سوم دوستی با هـم و وحـدت و   
  .بازي هو دستگونه تفرقه ی با هم و مبارزه با هرگچیکپار
  

  )قزوین 1337 -1363(نژاد سالک  نحسحسین شهید  
 امام بزرگوار فرمانه تنها نگذارید و همیشه گوش ب ]را[ امام...  !امت حزب اهللا

ن آخیانت بـه اسـالم و قـر    ،اسالمیب تفاوت بودن به انقال بی ،در این زمان .باشید
ولین ئمس نهادهاي انقالب و دولت مکتبی و از روحانیت متعهد و مبارز و .باشد می

از تفرقـه و   .والیت فقیه باشید يرو هوري اسالمی حمایت کنید و دنبالهکشور جم
  . نفاق بپرهیزید

  
  )بندرانزلی 1337 -1361(خواه  حسینشهید علی  

احتـرام بـه    .یعنی وحدت بین مـا  ،احترام به خون شهید...  !اي برادر و خواهر
احترام به خـون   .وشش و کمک به همدیگر در راه خداخون شهید یعنی تالش، ک

بینـیم  بنابراین بایـد ب . شهید یعنی حفاظت از انقالب اسالمی، نه تفرقه در انقالب
، مـا بـه   ثار و از خود گذشتگی جوانان، پیران و نوجوانانهمه ای یا در قبال اینآه ک

چـه  زیـرا مـا هر   ؛کـه نـه   خورم یت قسم مأبا جر .نهایم یا وظایف خود عمل کرده
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امروز ما هر عملـی  ...  !برادر، خواهر، مادر، پدر .چیز دیگري نبودجز تفرقه  ،دیدیم
همـه    زیرا بـا وجـود ایـن    ؛شویم یهمانند کوفیان م ،خالف اسالم انجام دهیم 1هک

. گذاشـتن اسـت  ا اسـالم را تنهـ   ،امروز هر تفرقـه  .دیگر تفرقه معنی ندارد ،دشمن
  . ، کوشش کنیم که وحدت به شهرمان بازگرددبنابراین سعی کنیم

  
  )مشهد 1348 -1362(زاده  حسیناحمدرضا شهید  

امروز انقالب ما بیش از هر چیز احتیاج به  !عزیز دوستان :پیامی براي دوستان
 ،هـا بـا هـم باشـند     چـون اگـر ایـن    ؛البته نیروي فکري و رزمی بـا هـم   ،نیرو دارد

ولی اگر بین این دو نیـرو اخـتالف    .ها را نابود کنیم قدرتتمام ابر ۀتوانیم ریش می
طـور در مـورد تفرقـه     ا خودمان نابود خواهیم شد و همینه عوض ابرقدرت ،بیفتد

انـدازي بـین ملـت سـخت بپرهیزیـد و سـعی کنیـد         تفرقهو ...  بین شیعه و سنی
  .ها را از بین ببرید اختالف

  
  )جیرفت 1339 -1365(زاده  حسینعباس شهید  

هم خـوب باشـید و دسـت     ابخویشاوندان این است که همگی  ۀهم اندرزم به
  .افکنی نکنید تفرقهگاه  اخوت و برادري و برابري به هم بدهید و هیچ

  
  )تهران 1340 -1360(حسینی سیدابراهیم شهید  

هـا توجـه    اندازي به شایعات و تفرقه .سعی کنید دچار انحراف نشوید !اي مردم
گوش به رهنمودهاي امام دهیـد کـه حـق     .خط امام حرکت کنید فقط در .نکنید
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که مخالف خط امام اسـت   هر .یید کنیدأت ،در خط امام است ]را که[ که هر .است
  .با تمام نیرو مقابله کنید] با او[ ،و مخالف اسالم است

  
  )سراب 1342 -1361(حسینی سیدجواد شهید  

 کار کردن براي خداوند ارزش دارد بدانید که تنها !مسلمان برادران و خواهران
کلمه به معنـی   رود و وحدت یو اختالف از بین مصورت است که تفرقه   و در این

  . یابد یواقعی کلمه تحقق م
  

  )زنجان 1340 -1361(حسینی سیدعزالدین شهید  
مـددکار  یـار و  ...  :براي خـانواده و ملـت عزیـز و شـهیدپرور دارم     چندین پیام

 .سـزایی در ایـن انقـالب دارنـد    هـا سـهم ب   نآچـه   ؛تمامی معلولین انقالب باشید
 ،خـر آو نفـاق دوري کـرده و در   از تفرقـه   .شهید را بسیار گرامـی بداریـد   ةخانواد

  .گاه فراموش نکنید اسالم را هیچ
  

  )شاهرود 1341 -1365(حسینی سیدمجتبی شهید  
ال خـود و بـا ایثـار بهتـرین     م با بذل جان و که ییشما ،امت قهرمان شما اي

خواهید که این  اگر می !شدید ]سربلند[، یعنی عزیزانتان ،زندگی خودهاي  سرمایه
 او التفرقـوا واذکـرو   عاًیبحبل اهللا جم تصمواعوا«پس  ،عزت و سربلندي پایدار بماند
نتم علـی  کو  اخواناًف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته لّفا اءنعمت اهللا علیکم اذ کنتم اعد

و  1»کـم تهتـدون  ایاتـه لعلّ ء ن اهللا لکـم بـی یمن النار فانقذکم منها کذلک  هفا حفرش
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امـروز   چـه تـا بـه   ا چنگ بزنید و متفـرق نشـوید کـه هر   دین خد ۀگی به رشتمه
  .و جدایی بین ماستاز همین تفرقه  ،کشیم دیم و میکشی

  
  )محالت 1346 -1365(حسینی علی شهید  

شـما   ۀمبادا از هم متفرق شوید و دشـمنان اسـالم از تفرقـ    !اهللاي امت حزب 
تر کنیـد و خداونـد چـه     وحدت خود را هرچه بیشتر و منسجم .سوءاستفاده کنند

  .1»التفرقوا و بحبل اهللا جمیعاً اواعتصمو« :وحدت برایمان فرستاد ةجالبی دربار ۀیآ
  

  )کوهپایه 1345 -1362(حسینی مظاهر شهید  
زیـرا دشـمن    ؛دست از اخـتالف برداریـد  ... کنم  یمادران توصیه مبه پدران و 

پـس سـعی   . شما از بین برود و شما را شکست دهد ۀمنتظر است که وحدت کلم
 ،ورزي، بدبینی، تهمت برداریـد کـه اگـر انجـام دادیـد      کنید دست از تفرقه، کینه

  .پیروزي با شماست
  

  )شهرکرد 1351 -1365(حسینی دستگردي فرزاد شهید  
از تفرقـه   .کنید در تفسـیر اسـالم دچـار اشـتباه نشـوید      سعی !مردم مسلمان

معـاد را حفـظ    اسـالمتان را و قیامـت و   .را محکـم بگیریـد   2حبل اهللا بپرهیزید و
  . کنید
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  )شهرکرد 1347 -1364(حسینی کاکلکی سیدمهدي شهید  
مبادا افرادي در بین ما رسوخ کنند  .هوش باشیمه ما باید خیلی ب !اي برادران

 هواي نفسـمان بـر   و ما نفوذ کند مبادا شیطان در .بین مسلمین تفرقه بیندازند و
راط مسـتقیم  صـ از  بـرویم و  بـدبختی فـرو   مـنجالب فسـاد و  ] در[ ما غلبه کند و
  .منحرف شویم

  
  )فالورجان 1343 -1362(حشمت قهدریجانی حسن شهید  
رسان خون  پیام ،دورانی که مادران ؛1این دوران را یاد ندارد ]به[ کنونتا تاریخ

فریدند و خون خود را در حفاظت از اسـالم  آها  هحماس ،فرزندانشان بوده و جوانان
حقیقی تنهـا شـاهد    و مسلمانان ]دارد[ ریختند و این قدرتی است که دین اسالم

میراثی کـه  ؛ ایم هرث برداز امامان و پیامبران به ان هستند و این میراثی است که آ
بایـد بـه یـاري هـم      .ي تجاوزگر را باید قطع کرد و دست جنایتکار را باید بریدپا

یکـدیگر بـدهیم و بـه همـین      بشتابیم و یکدیگر را یاري کنیم و دست برادري به
 بـرادري و برابـري   ي،مـا را بـه یـک سـو     ۀهمـ  ،سـمانی آایـن کتـاب    ،نآدلیل قر

چنـگ بزنیـد بـه    « ؛2»اتفرقـو و ال عـاً یاهللا جم لوا بحبمواعتص«ن هم آ ؛]خواند می[
 ۀجامـ  ،این شعار ]به[ انید که تا روزي کهو بد »ریسمان الهی و از تفرقه بپرهیزید

تواننـد   یمریکا و شوروي هم هیچ غلطـی نمـ  آ ،صدام که هیچ ،عمل پوشانده شود
کنـد و   واي به روزي کـه تفرقـه بـین مـا نفـوذ      ،واي. امام است ۀبکنند و این گفت

ل اجتمـاع را فـداي   ئبخـواهیم مسـا   ؛یک از ما بخواهیم جداگانه حرکت کنـیم هر
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داي خـود کنـیم و از خـدا غافـل     بخواهیم جامعه را ف ؛ل شخصی خود بکنیمئمسا
کدام بـه   هیچ ورتر سازیم و هرا شعلتش این تفرقه آکدام از ما بخواهیم  هر و شویم

که نامی از اسالم مانده بود و یادمان  ]را[ فکر سازش نباشیم و یادمان برود زمانی
 هـایی  هـاي اسـالم چـه شکسـت     برود تفرقه در مشروطه چه کرد و در دیگر جنگ

ل پوسیده پیاده ئمریکا روي مساآا شعارهاي مرگ بر چر. به اسالم وارد نکرد ]که[
 1 همـه جـوان    کـه ایـن   ]را[ چرا مثل کرم درختی دارید انقالب اسـالمی  ؟شود می

بدانیـد   .کنـد  یتبار شما را سیاه م ،خدا تفرقهه ب ؟2دیکنپوکش می ،فدایش شدند
پـس   ]از[ خودتـان هـم  . مریکـا نیسـت  آاحتیـاجی بـه    ،بینتان افتد اگر تفرقه در

 و توانیـد بدهیـد   یجواب خودتان را هـم نمـ   ،مریکا که هیچآ یید وآ یکدیگر برنمی
 ؛ام از شـما رحـم نخواهـد کـرد    دک به هیچ ،مریکا بر شما پیروز شدآبدانید که اگر 

  .رحم نشد )لیه السالمع(کدام از سربازان علی طور که در جنگ صفین به هیچ همان
  

  )فراشبند 1346 -1365(پرست  حقکنعان شهید  
ـ    شما می من عاجزانه از !هللاي امت حزب ا فکـر وحـدت   ه خواهم کـه بیشـتر ب

خـداي   .بین شما تفرقـه نیندازنـد   در بین ببرید و منافقین از ها را کدورت .باشید
بدانید که هرچه شـما وحـدتی بهتـر     .دشمن شاد نکنید ناکرده اسالم و انقالب را

هوشــیار باشــید کــه دشــمنان  و 3راســنده دشــمنان بیشــتر در ،داشــته باشــید
  .مسلمین هستند فکر نابودي اسالم و خورده در  قسم
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  )قزوین 1324 -1361(شناس  حقمصطفی شهید  
! باشـد  ملت قهرمان و پیرو خط امام که همان خط سرخ و خونین کربال میاما 

تـرین عامـل خطرنـاك بـراي      بزرگ وحدت را حفظ و از تفرقه پرهیز نمایید که ...
  .باشد همانا از هم گسیختگی مردم می ،تداوم انقالب اسالمی

  
  )تهران 1345 -1364(وردي  قحآقاوردي شهید  

ارمـان  خواهم که از یـاري امـام بزرگو   شریف می و خر از امت شهیدپرورآدر ... 
دعـا کنیـد و    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(قا امام زمانآدست برندارند و براي ظهور 

ـ  دوري بجویید و جبههاز شایعات و تفرقه  یـاري اسـالم و   ه ها را خالی نگذارید و ب
  .شتابیدب )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(سربازان امام زمان

  
  )اردستان 1341 -1362(حقیر زواره حسن شهید  

خواهند  یببینید چه کسانی م .افکن را بشناسید هاي تفرقه نغمه !امت مسلمان
  .انقالب تز سیاسی بدهند و رهبر تراشی کنند ةیندآبراي  ،صفت شیطانی

هـاي   بشکنید دهان. بین شما و امامند ۀجمعه واسط ۀمئا !اي امت حزب اهللا... 
  .محکم مراقبش باشید ؛له خیلی مهم استئاین مس. افکن را کننده و تفرقه  اهانت
  

  )گلپایگان 1346 -1366( اکبر حقیقت یعلشهید  
 ،کنم کـه از انقـالب اسـالمی    یو همیشه در صحنه سفارش م به مردم محترم

از تفرقه  .1»یداهللا مع الجماعه«نماز جماعات را پر کنند که  .حمایت کامل بنمایند
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  .1»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: گوید یکه خداوند م کنیددوري 
  

  )آران و بیدگل 1340 -1362(حالجی بیدگلی اکبر  علیشهید  
خواهیم که از تفرقه دوري کنید و به قـدرت   می صادقانه از شما ملت اینکما 

 ۀخـواهم کـه تقـوا را پیشـ     از ملت عزیز می. امت واحد را تشکیل دهید ،خداوندي
  .خود سازند

  
  )دزفول 1346 -1365(حلمی احمد شهید  

شـنایان طلـب عفـو و    آز و برادران، خواهران، دوستان و عزی از شما پدر و مادر
ید و منصـور  ؤموفق و م. بپرهیزیدامام را تنها نگذارید و از تفرقه . کنم یبخشش م

  .باشید
  

  )ستانارد 1338 -1361(حمامی زواره احمد شهید  
کسـانی کـه در    ]از فعالیـت [ خواهم کـه  از شما می !و قهرمان اي مردم شریف

 ۀجلوگیري کنید و نگذارید کـه امـام جمعـ    ،کنند اندازي می اسالمی تفرقه ۀجامع
هـاي   بسیج مستضعفان و جهاد سازندگی و دیگر ارگان عزیزمان و سپاه پاسداران،

رکت انقالبی را تضعیف کنند و همیشه در دعاهـاي کمیـل و دعاهـاي توسـل شـ     
  .کنید تا منافقان را نابود کنید
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  )تهران 1340 -1361(حمداللهی منصور شهید  
کنون باشید  روي راه شهیدان از صدر اسالم تا حال دنباله  امیدوارم که در همه

تجدیـد حیـاتی دوبـاره     هللان و احکـام اخالقـی اسـالم را بـه یـاري ا     آو اسالم و قر
خمینـی   ،حسین زمـان  ،ها نآببخشید و از تفرقه بین خود و روحانیت و در صدر 

  .پرهیز کنید و رفتار و گفتار و افکار او را الگویی براي خود بدانید شکن واقعاً بت
  

  )نکا 1340 -1363(اي  حمزهسیدمحمد شهید  
 مالی که خداونـد منـان بـه شـما عطـا      با جان و !هللاحزب ا برادران و خواهران

انقـالب اسـالمی دریـغ     ۀبرد اهـداف عالیـ  گونه کوششـی در پیشـ   از هیچ ،فرموده
  . دت بپرهیزیدشه بندي ب دسته ]و[ 1تتو تشو از تفرقه  نفرمایید

  
  )اهواز 1343 -1362(حمیدي اصل راضی شهید  

 که راه کفـر را  نانآارچگی را از یاد مبرید و بدانید وحدت و یکپ...  !اي برادران
 ،همـواره در برابـر مسـلمانان    ،از هر گروه و فرقـه کـه باشـند    ،پیش گرفتند ]در[

شـما   .انـد  و براي همیشه دست به دست هـم داده صفوف متحد و متشکلی دارند 
ندارید و در برابر کـافران متحـد   برمسلمانان نیز اگر چنین نکنید و دست از تفرقه 

  .کشید 2داهومرج و تباهی خ کار جهان به هرج و ،نگردید
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  )تهران 1341 -1361(زاده  حمیديعلی شهید  
بخشـیدن بـه ایـن     که بـراي تحکـیم   خواهم و مادران می ]ان[من از شما پدر

تـا  به مبارزه با کفر و همکاري با دولـت   ]کنید[ فرزندان خود را راهنمایی ،انقالب
  .استقالل داشته باشیم بتوانیم
 ملـت بـا هـم دشـمنی     ۀهمـ  ،مـان ز]لا[خـر  آدیگر این است کـه در   ۀلئمس... 

کند تا زمـانی کـه امـام     ها حکومت می نآبین و خونریزي زیاد و تفرقه  ]کنند می[
پس ما نباید ناراحت شویم که چـرا   .وردآتشریف  )الشریف تعالی فرجه هللاعجل ا(زمان

را بـه کارهـا   چـ  ؛اسـت چـرا تفرقـه    ؛انـد  گـروه گـروه شـده    ،چرا ملت ؛جنگ است
  .شود و غیره رسیدگی نمی

  
  )کرج 1340 -1360(حیدرآبادیان اکبر  علیشهید  

خـواهم سـنگر مـرا خـالی      از شـما مـی   !مادر و پدر عزیزم و همچنین برادرانم
رهبر عزیزمان و روحانیت پشـتیبانی   ،از امام امت ،تا خون در بدن دارید .نگذارید

حرفـی   ]بدگویی کند و[ امت و روحانیت مبارزکسی از انقالب و از امام  اگر .کنید
شما با مشت محکم به دهانشان بزنیـد و نگذاریـد تفرقـه در     ،ها بگوید نآبر علیه 

  .میان وحدت مردم پیش بیاید
  

  )تهران 1340 -1361(حیدري محمد شهید  
کنم جبهه را تا از بین بردن و نـابودي کامـل    به جوانان غیور کشور توصیه می

ننمایند و مردم نیـز از پشـت جبهـه از کمـک و تقویـت رزمنـدگان       دشمن خالی 
تر فـرامین حضـرت امـام خمینـی را نصـب العـین        کوتاهی ننمایند و از همه مهم
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چیـزي کـه دشـمن در     ،تـر  خویش قرار داده و امام را تنها نگذارید و از همه مهـم 
م خون شـهدا  براي احترا ]و[ تفرقه است که انتظار دارم براي خدا ،ن استآانتظار 

  .از اختالف بپرهیزید ،و عظمت اسالم
  

  )قم 1338 -1361(االصل حیدريعبدالرحیم شهید  
ــه و    !دوســتان ــد و از کســانی کــه عامــل تفرق شــما هــم راه حــق را بپیمایی

 ،هـا را اگـر هـدایت نشـدند     نآگیري کنیـد و  به شدت کناره ،خودخواهی هستند
  .قین استخدا با متّ .کنید 1تعقیب
  

  )سمنان 1338 -1365(پور  حیدريعلی شهید  
کـنم کـه پیـرو خـط امـام باشـید و در        از شما عاجزانه درخواست می !عزیزانم

ـ   مقابل هر خطوط انحرافی دیگر که احیانـاً  خـاطر تفرقـه بـین امـت     ه دشـمنان ب
اي  قاطعانه ایستادگی کنید که خداي نکرده دشمن ضربه ،کنند اسالمی مطرح می

 ،شرکت خـود در نمـاز جمعـه و جماعـت و مراسـم مـذهبی       به خط امام نزند و با
پر کنیـد و نگذاریـد ایـن سـنگرها خـداي       ،مساجد را که سنگر اصلی اسالم است

  .نخواسته خالی بماند
  

  )شهرکرد 1302 -1364(حیدري سودجانی  دارابشهید  
 ها را گرم نگه داریـد و  جبهه ،قدرمان فرمودند طور که رهبر عالی همان! برادران

شما را خداي ناکرده در برابـر   نگذارید دشمنان اسالم میان شما تفرقه بیندازند و
                                                             

 گیري دنباله: یتوص در اصل -1
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  . تفاوت کنند یب ،استگ اصلی جن ۀلئمس :له که رهبر عزیزمان فرمودندئاین مس
  

  )ایذه 1344 -1365(خادمی آقارحیم شهید  
هـاي دولتـی و انقالبـی     ها، ادارات و سـازمان  ول، ارگانئاما بر شما مقامات مس

و وحـدت و اتحـاد خـود را حفـظ      1جوییـد تمسک به ریسـمان الهـی ب  ... است که
بـه تفرقـه و نفـاق     3زدن چنـگ از  .2»و التفرقوا بحبل اهللا جمیعاً واواعتصم« .نمایید

در بعضـی از منـاطق    ،دارانسـرمایه  ]و[ هـا  ودالئـ بدانید که خـوانین ف  .بپرهیزید
 ؛ها خودداري کنیـد  نآي و حمایت از پیرو .خواهند تفرقه و جدایی ایجاد کنند می

کمک به استکبار و کفر جهانی اسـت و بـا    ،کمک به دشمن ،ها نآچون کمک به 
گـرفتن  ی کنید و زمینه را بـراي مـاه   لود میآ لب زالل انقالب را گآحمایت خود 

  . کنیدمهیا و مستعد می ،یعنی نفوذ استعمار ،استکبار
  

  )اصفهان 1342 -1363(زاده  خادمیانمحمود شهید  
کند و به  که در واقع اسالم است که شما را یاري می زیز را یاري کنیداسالم ع

 :فرمایـد  همیشـه ایـن کـالم خـدا کـه مـی      . رسـاند  سعادت و رستگاري ابدي مـی 
را در نظر داشته باشید و به ریسمان الهـی   4»و التفرقوا بحبل اهللا جمیعاً اواعتصمو«

عذاب الهـی   ،چنگ زنید و از تفرقه و جدایی پرهیز کنید که خداي نکرده با تفرقه
سیاسـی   -وجـود نمـاز عبـادي    ۀبه فلسف !ملت غیور ایران .شود شامل حالمان می
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شـرکت در دعـا و عـزاي     ها، مراسـم شـهدا و خصوصـاً    پیمایی جمعه، برگزاري راه
  .وجه کرده و فعاالنه شرکت کنیدحسینی ت

  
  )نقده 1345 -1365(خدادادي بهروز شهید  

اختناق را بـه منـافقین از خـدا     ه وئتوط ةاجاز !خواهران گرامی عزیز و برادران
اگـر قابـل هـدایت     و هـدایت  ،اگر قابل هدایت هسـتند  ]را[ نانآ و خبر ندهید بی

شهیدان به هـدر بـرود کـه در مقابـل     همه   نگذارید خون این. نابود کنید ،نیستند
ه شهیدان را تـا انقـالب حضـرت    شمایید که باید را و ول هستیدئشهدا مس خدا و
 و بپرهیزیـد تفرقـه   از اخـتالف و  و ادامه دهیـد  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي

 ۀپیروزي شما در گرو همـین کلمـ   ،امام ةفرموده که ب حفظ کنیدوحدت کلمه را 
  . وحدت است

  
  )کازرون 1347 -1365(خداشناس قاسم شهید  

 ها را گرم نگه داریـد و  جبهه ... ایران ۀصحن امت همیشه در سالم بر و درود با
هـاي   و عامـل پروردگار کار کنید و تفرقـه  ي براي رضا ،پشت جبهه هستید اگر در

ایتان را با نیت صحیح انجـام  کاره ،هر جا که هستید .جامعه دور کنید تفرقه را از
  .دهید
  

  )کرج 1346 -1366(خدري جان  علیشهید  
 :هـایم  فامیـل  سپهسـاالر و  ۀاهالی تکیـ  مخصوصاً همشهریان و به] خطاب[اما 

 و مـرا حـالل کنیـد    ببخشـید و  ،اید خواهم که هر بدي از من دیده ز شما میاول ا
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دسـتورات   به احکام و ست که پیرو والیت فقیه باشید وا دوم پیام من به شما این
 هـیچ چیـزي ماننـد تفرقـه و     جدایی بپرهیزیـد کـه   از تفرقه و الهی عمل کنید و
خـوش رفتـار    با هم خـوب و  بیایید .رساند مسلمین صدمه نمی جدایی به اسالم و

  .راه شهدا را ادامه دهید کنید و
  

  )همدان 1344 -1365(خدري رضا  غالمشهید  
 از بـالي تفرقـه و  خـواهم کـه    حـزب اهللا دانشـجو مـی    خوب و از شما برادران

 هـاي کوچـک و   بـه بهانـه   .بپرهیزیـد  ،]اسـت [ پراکندگی که خطر بزرگ شیطانی
با  دست هم بگذارید و دستان خود را در از یکدیگر دوري نکنید و ]جزئی[ چیزي

 1هاي امیـد  براي رویش جوانه عطر]م[فضاي مسموم دانشگاه را به فضاي  ،یاد خدا
ـ  مبدل سازید تا فردا بار سنگین این تـالش   دوش بکشـند و ه انقالب را عاشقانه ب

  .محروم نمایند کشیده وزجرخود را وقف خدمت به این مردم 
  

  )یاسوج 1322 -1365(جو  نخراماویس  یعلشهید  
بـر  [ محمـدي ن یـی آن و آقـر ن مـا انقـالب کردیم که ای ... !اي مادر و اي پدر

  :ما سایـه افکنـد و بدانیـد که ارکان این انقالب ]زندگی
  نماز: اول
  خمس: دوم
  زکات: سوم

  محبت: چهارم
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  ].باشد می[ افکنیپرهیز از تفرقه: پنجم
  

  )شیراز 1345 -1362(خرمی سروستانی حجت شهید  
با هـم اتحـاد داشـته باشـید و مبـادا ضـدانقالب در       ...  خواهم من از مردم می

خواهـد   کند و در بین شما تفرقه ایجاد کنند و کسـی کـه مـی   شما رخنه ] میان[
هنـین باشـید کـه    آباید نابود شود و در راه خـدا صـفی    ،ودرروي انقالب بایستدر

الذین یقـاتلون فـی    ان اهللا یحب« :فرماید ن میآخداوند شما را دوست بدارد که قر
صـفی   ،و اتحـاد  خدا کسانی را که با یگـانگی « ؛1»هم بنیان مرصوصکانّ سبیله صفاً

  ».دوست دارد ،کنند دهند و در راه خدا پیکار می هنین تشکیل میآ
  

  )آبادان 1341 -1361(خزایل عبداالمیر شهید  
دنبـال   بعضی از افـراد . اول از همه باید این امام کبیر را بشناسیم...  !اي مردم
شـروع  ، اندازند یو تفرقه م نشینندمی، گردند و اگر به ریاست نرسیدندریاست می

 زنند افرادشوند و گول می می] ي[کنند، با مردم دوست ظاهر پراکنی می هبه شایع
بایـد جلـوي    !اي مـردم  .ها را تـرور کننـد   دهند که شخصیت را یا به افراد پول می

   .ها گرفته بشود این
  

  )شیراز 1339 -1361(خسروزاده بهزاد شهید  
حـق را بشناسـید کـه     حـق بـوده و   پیـرو همـواره   !خواهران ایمـانی  برادران و

 شـما تمیـز   باطل بر حق را از ،گونه شاهدانی که حسین ؛هستند شهدا ،شاهدانش
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بـه ریسـمان    ن را دریابیـد و آ ]به[ بعد راه رسیدن پس نخست حق را و .دهند می
حـزب   همیشـه حـزب اهللا و   .منافقین پراکنده نشـوید  ۀتفرقبا  و 1هالهی چنگ زد
خدا بخواهید که یک لحظه شـما   از راه خدا و ،مت به اسالمخد در اللهی باشید و

پیـروزي بـا ماسـت     و] اسـت [خدا هم نزدیـک   هللا نصرالحمد .را به خود وامگذارد
  .2»هق الباطلز الحق و جاء«
  

  )میانه 1346 -1362(خسروي رسول شهید  
 تـوان ایـن بـازوان پر   ،پاسـداران  از امت مسلمان و برادران بسـیج و سـپاه و  ... 
فرمـان  همیشه گوش بـه   .مان را تنها نگذارندخواهم که یک لحظه امام می ،اسالم

و دعـاي  از شرکت در نمـاز جمعـه   بوده و براي نابودي دشمنان داخلی و خارجی 
 ،نفاق خودداري کنند و تا نـابودي صـدام  گونه تفرقه و کمیل غفلت نورزند و از هر

  .جنگ را ادامه دهند
  

  )مشهد 1336 -1366(خسروي محمد شهید  
ا و خودسـازي جهـت نجـات خـود و نسـل      کنم به تقـو  می منین را سفارشؤم

به اصطالح  ۀبند و باري که جامع انشان از سرگردانی و گمراهی و بیینده و فرزندآ
فـرج و   ،زنـد  ا مـی چـه دسـت و پـ   ن است و هرآدچار  3اکنون  هم ،جهان ۀپیشرفت

 ]بـا گـرد آمـدن   [ مگـر  ،شود میسر نمیو این راه نجات ...  یابد ن را نمیآرهایی از 
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 گرایـی  سازي و پرهیز از گروهبر مبناي کسب تقوا و خود ،و اسالم حول محور خدا
به  ]توان می[ 1بدون شک ،قوي و پوالدین و با اعصابی مسلطو تفرقه و با جسمان 

  .افتاین هدف بزرگ دست ی
  

  )داراب 1340 -1364(خوشرو رمضان شهید  
عمـل  گاهانـه  آگاه باشید و آشوم  باز هم متذکر می ... !خواهرانمشما برادران و 

خاطر حفـظ  ه و سختی را به خود هموار کنید و ب کنید و امروز هر برچسب و رنج
  .بپرهیزیدر اسالمی از تفرقه ئانقالب و میهن و شعا

  
  )کاشان 1344 -1362(خوشگو مجتبی شهید  

و پـدر و مـادر و بـرادران     شـنایان آ ،خدمت دوسـتان  عرض سالم ]و[ تقدیم با
ن روزي بـه  آ .ایـم  هه ما هنوز به پیروزي نهـایی نرسـید  این را بگویم ک...  ما گرامی

 ؛ایم که اثري از ظلـم و جـور سـتمگران بـاقی نمانـده باشـد       هپیروزي نهایی رسید
باید با وحدت  .پس نباید از پاي بنشینیم .زاد کنیمآهاي اشغالی را  یعنی سرزمین

خودمـان در بـین خودمـان     نبایـد  .کافران را نابود کنیم ،همبستگی کاملکلمه و 
دیگر خودمان در  ؛ن اسالم و یاران اسالم دشمن داردقدر ای این .تفرقه ایجاد کنیم

 !گرایی کردنـد  همه گروه ی داشت که اینبدانم چه خو من نمی .فکر خودمان باشیم
دانم چـرا پیـرو عـدل و     ولی نمی ،کنند دانند که اشتباه می یم 2خودشان ها بعضی

 ان شـاء اهللا امیـدوارم کـه   . فقط در فکـر نـابودي اسـالم هسـتند     .عدالت نیستند
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بزنـد و تنهـا   هـا ضـربه    نآخـدا بـه    ،خواهند ضربه به اسالم بزنند می 1هایی که نآ
گرایـی در   همـه گـروه   دانید که ایـن  خودتان می. گاه استآاوست که بر حال همه 

تسـلیم عـدل    خـر آولی نتوانستند کاري بکنند و در  ،وردندآد وجوه سطح کشور ب
  . الهی شدند

  
  )داراب 1345 -1363(دادگر مصطفی شهید  

خواهم که فقط عمل کنند به این وصـیت   محترمم می ةاز پدر و مادر و خانواد
 به حاضر بودن در صـحنه کـامالً   ... من که باید در شهادت فرزند خود صابر باشند

اکنون دشـمنان داخلـی    .توجه کنید که خداي نخواسته دشمن سوءاستفاده نکند
مـن   .سعی بر تفرقه انداختن و اختالف انداختن در بین امت مسلمان مـا را دارنـد  

ب امـام  ئـ خواهم که متحد باقی بمانید و گوش به فرمان امام عزیز و نا عاجزانه می
   .باشید) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(عصر

  
  )دهدشت 1350 -1365(دانشور محمد  علیشهید  

کـنم کـه بـراي مـن      سفارش مـی  ... !هایم فامیل عموهایم و دیگر مادر و و پدر
بـراي روزي گریـه بکنیـد کـه      ،خواهید براي من گریه کنید اگر می گریه نکنید و

اسالم ضربه بخورد و لباس سیاه نپوشید و پندها از من و تمام مردم مستضـعف و  
 ربرادرانه کنا .انگیزي کوتاهی کنید تفرقهکه از غیبت و  ]این است[ محروم منطقه

  .هم زندگی کنید
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  )دهدشت 1351 -1367(دانشی سلیمان شهید  
مبـارز و همیشـه   امام خمینی و روحانیت  ن و خطآتنها قر !برادران و دوستان

ـ  ،فکري ]و[ تواند ما را از انحرافات ذهنی در صحنه است که می ه رهایی بخشد و ب
ن آد و بـه  یـ ورآن روي آي قـر سوه و باید هرچه بیشتر ب سوي اهللا رهنمون گرداند

با تمام قوا براي  ]باید[ و 1اییددریافت نم ،گونه که هست ن را همانآعمل کرده و 
هیچ سسـتی بـه خـود راه نـداد و همـدیگر را دوسـت        ،کرد و در این راه خدا کار
انـدازي را کنـار    تفرقـه ها را بردارید و  وحدت را حفظ کنید و باند و دسته بدارید و

امام باشید و  فرمانه زند و گوش ب هم میه اخوت و برادري را ب ،بگذارید که تفرقه
هـا را پـر    نآمال شود و سـنگر   ها پاي نآارید خون ذنگ. ه دهیدمراه شهیدان را ادا

  .کنید
سعی کنید در صحنه باشید و بین برادران خود تفرقـه نیندازیـد و    !برادران... 

اشـید و پشـتیبان والیـت فقیـه     با هم خوب باشید و فقط گوش به فرمـان امـام ب  
  .باشید
  

  )پلدختر 1351 -1367( اهللا دانیالی ذبیحشهید  
اتحـاد و   !برادران عزیز :همکالسان و دوستان عزیزم شنایان وآ صحبتی دارم با

د کـه تنهـا راه نفـاق و    وحـدت و یکپارچگی را حفـظ کنیـد و از تفرقـه بپرهیزیـ    
  .جدایـی است
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  )آباد خرم 1342 -1365( مراد داودزاده هشاشهید  
گریزان  ،شما نیز در این دنیا از گناهان !اهللا پدر و مادر و دوستان و امت حزب

را  1»و التفرقـوا  بحبل اهللا جمیعاً اواعتصمو« ۀشریف ۀیآاتحاد داشته باشید و  .باشید
به ریسمان الهی چنگ بزنید و اتحـاد   .پیشه کنید و از تفرقه و نفاق دوري جویید

 ،شـما ي و موفقیـت  زو همبستگی خود را حفظ کنید و بدانید که تنها عامل پیرو
ا ب .2ستنیپذیر  پیروزي امکان ،چرا که جز اتحاد و همبستگی ؛تنها اتحاد شماست

 .نکننـد  3]صـفوف شـما نفـوذ   [مصمم باشید که دشـمنان در   ]بوده و[ هم دوست
در  ،هـا  نمـاز جمعـه   ]نیـز در [ و اسـالمی شـرکت کنیـد و    جلسات مـذهبی ] در[

چـه  در دعاهاي کمیل شرکت کنید تا هر در دعا مخصوصاً ،هاي اسالمی سخنرانی
   .تر باشد بیشتر اتحاد شما مستحکم

  
  )سمیرم 1304 -1365(داودي سیداکبر شهید  

سومین سفارش من به شما این است که دست یگانگی و  !شهیدپرور] امت... [
خـودداري نماییـد و بـا وحـدت خـود مشـت        وحدت به هم دهید و از تفرقه جداً

  .محکمی بر دهان استکبارگران جهانی بکوبید
  

  )بوشهر 1349 -1367(داودي محمد شهید  
بـراي   بـراي پیـروزي انقـالب و    .از یک عنصـر بدانیـد   همدیگر را ... !اي مردم
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 ،تنها راه پیـروزي  کنار بگذارید و یکدیگر را دشمنی با تفرقه و ،احترام خون شهدا
  . پارچگی را حفظ کنیدیک باید وحدت و وحدت ما هست و

  
  )دهدشت 1346 -1363(درخشان اهللا  امانشهید  

توجـه کنیـد کـه بـین      :همیشـه در صـحنه  ] و[محترم  به برادران ]خطاب[ و
ندازید و همیشه با یکدیگر خوب باشـید و گـوش بـه حـرف     نیبرادران خود تفرقه 

امام امت و روحانیون باشید و راه شـهیدان  کس نکنید و فقط گوش به فرمان   هیچ
  .همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید و را ادامه دهید

  
  )دهدشت 1348 -1366(دردمه قلی شهید  

امـام  . دور بمانیـد و بـه وحـدت بپیوندیـد    از تفرقـه   کـنم  تقاضا می 1از عشایر
عشــایر ذخـایر انقالبنــد و چــون   :گویـد  زیزمـان هــم بـه شــما امیـد دارد و مــی   ع

شاید بتوانیم بگوییم که شما مخلص هستید و باید شـما   ،زدگی در شما نبود غرب
  .هه روید و جبهه را گرم نگه داریدبه جب
  

  )تهران 1346 -1363(درویش درگاه محمد شهید  
حسـادت   .این است کـه غیبـت نکنیـد    ،وصیتی که با شما دارم...  !پدر و مادر

هایتـان را   و لـب  ها را کنار بگذارید نورزید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید و دشمنی
هـایی بـراي خـود در بهشـت بنـا       زیرا با ذکر خدا کاخ ؛به ذکر خدا گلگون سازید

  .کنید یم
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  )مالیر 1337 -1365(درویشی علی  غالمشهید  
 ۀنام اي کسانی که وصیت شنایان وآمادر و برادر و خواهر و اقوام و  اي پدر و و

از تفرقـه   همگی وحدت را حفظ کنیـد و بـا هـم بـرادر باشـید و     ...  خوانید مرا می
اشتباهات فردي را به  .کار گیریده بپرهیزید و نهایت سعی خود را در خودسازي ب

ها یار و بـرادر   در سختی .انقالب یا ارگانی ربط ندهید که گناهی نابخشودنی است
از  .تان نسـبت بـه هـم زیـاد باشـد      از کسی خرده نگیرید و گذشت .یکدیگر باشید
  .گویی به شدت بپرهیزید غیبت و هرزه

  
  )کاشمر 1344 -1361(پیما  درهحسن شهید  

هرگز از فرمان رهبـر سـرپیچی نکنیـد و بـا حضـور در صـحنه بـه         !ملت عزیز
ایـن کسـانی کـه در     ،در تقویت روحانیت اصیل اسالمی. ل روز توجه فرماییدئمسا

نگهداري دستورات اسالم و در بیداري ملت در اوج انقـالب نقـش بسـیار مهمـی     
مجـال   ،زننـد  به افراد منحرفی که بر ضد روحانیت حـرف مـی   .بکوشید ،اندداشته
  .هاي انقالبی باشید اندازي ندهید و همیشه پشتیبان ارگان تفرقه
  

  )اندیمشک 1336 -1363(دریکوند  )جواد(صیدبره شهید  
یی پرهیـز  از تفرقـه و جـدا   .که پیرو اسالم راستین باشند خواهم از برادران می

  .و میهن و خیانت به خون شهدا است خالف اسالمنمایند که این کارها بر
  

  )شهریار 1344 -1364(دکامی یار  اهللاشهید  
 ،هـم مـردان و هـم زنـان     ،عفتـی در جامعـه   از بی .دوري کنید تفرقهاز  !مردم
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االمکان شرکت کنید کـه دشـمنان مـا از     نمازهاي جمعه را حتی .جلوگیري کنید
  .هراساننداین چیزها سخت 

  
  )بوانات 1324 -1362(دمیري حسین  یعلشهید  

 وف وئـ هـم ر  بـا . اري کنیـد دجدایی خـود  تفرقه و از! عزیز خواهران برادران و
. گویان مبارزه کنید یاوه با. خط والیت فقیه باشید پیرو امام و دمقلّ. مهربان باشید

 مقابـل هـر   مـا در  ۀچون تک تک همـ  ؛مال شود پاي همه شهید  خون این نگذارید
  .ولیت داریمئهزاران مس ،خون شهیدان ةقطر

  
  )نقده 1345 -1361(پناه  تدولاسماعیل شهید  

خـواهران کـه راه شـهیدان را کـه راه اسـالم       و برادران ۀکنم به هم وصیت می
بندگان خـدا   ۀطیع والیت فقیه باشند که نجات همهمیشه م و ادامه دهند، است

اي کـه   با هر وسـیله  ،پشتیبان حکومت اسالمی. دوري کنید از تفرقه. در این است
  . باشید ،ممکن است

  
  )تهران 1337 -1361(حقی  دهاصغر شهید  

وصیت من به شما اي عزیـزان ایـن   ...  !اي پدر و مادر و تو برادر و خواهر عزیز
) لیـه السـالم  ع(راه حسین ةاین جامعه تحویل بدهید که پویند که فرزندانی به است

 1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ۀیـ آبردارید و دست از تفرقه  ،باشند و شما را به خدا
  . سین ثانی را تنها نگذاریدن حآ ،ن پیر زمانآ ،را فراموش نکنید و شما را به خدا
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  )کازرون 1342 -1365(دهداري داریوش شهید  
بیایید براي پاسداري از خون ...  ا شما اهالی محترم روستا دارم کهو صحبتی ب

بحبـل اهللا   اواعتصـمو « ۀیآم و همکاري در محل با پیروي از و گسترش اسال شهدا
  . نشوید 2تفرقهمه با هم به ریسمان الهی چنگ بزنید و م ،1»واو التفرق جمیعاً
  

  )کازرون 1348 -1363(محسن دهقان شهید  
جمعـه شـرکت کنیـد و از     اخالص نمـاز  ها با در نماز جماعت !دوستان عزیزم

   .تفرقه در میان یکدیگر بپرهیزید و با هم خوب باشید و همیشه در صلح باشید
  

  )اهواز 1341 -1361(ارکی تبدهقان رحمان شهید  
یکدیگر ورید و به آجا ه را ب) دید و بازدید( رحم ۀصل !خانواده، دوستان، فامیل

از تفرقه و جـدایی بپرهیزیـد کـه سـالح چپـاولگران اسـت و فقـرا و         .نیکی کنید
شریک خـود سـازید و در هـیچ زمـانی و مکـانی خـدا را        ،تهیدستان را در زندگی

  . فراموش نکنید
  

  )زرندیه 1342 -1365(دهقانی حسن شهید  
پرهیز کنیـد  گونه اختالف و تفرقه که از هر و حال خطابم به شما جوانان است

 ]و[ همیشه پـر نگـاه داشـته    ،هاي بسیج و مجامع عمومی را چون مساجد و پایگاه
  . هاي جنگ را هرگز فراموش نکنید تر نمایید و جبهه چه فشردهصفوف خود را هر
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  )همدان 1340 -1365(دهقانی رضا  علیشهید  
...  نمـایم  تحت عنوان وصیت خدمت ملت شریف تقـدیم مـی   1را مطالبی چند

وحدت کلمه را در بین خودتان همیشه حفظ کنید و از تفرقه و دوییت بپرهیزیـد  
سوي تفرقه قـدم  ه هر کس ب   شیطان است و ةندو بدانید که تفرقه از ابزارهاي برّ

با هـم بـرادر و برابـر و یـار و یـاور       .گزاران شیطان و دشمن خداستراز کا ،بردارد
  .یکدیگر و مظلومین جهان باشید

  
  )صدوق 1343 -1361(دهقانی اشکذري محمد  علیشهید  

دعـاگو و پیـرو خـط امـام همچـون       ،اول ۀدر مرحل !اي ملت عزیز و شهیدپرور
همیشه بوده و امـام را تنهـا نگذاریـد و همچـون کـوه اسـتوار در مقابـل نـوکران         

چـون   ؛شان را بـه خودشـان برگردانیـد   مریکایی ایستادگی کرده و شرّآ ةسرسپرد
اندازند و به خاطر همین منافقان است که بین شما تفرقه میبیشترین شکستمان 

به همین علت است که باید مسلمانان وحدت داشـته باشـند تـا دشـمنان اسـالم      
  .ما داشته باشند ]میان[ ترین نفوذي در نتوانند کوچک

  
  )شهر زرین 1330 -1361(دهقانی ریزي احمد شهید  

 .گـردیم  یـک از مـا برمـی     کـدام  ،معلوم نیست از این برادران که با هم هستیم
از شـما مـردم    ،اگـر چنـین شـد    .داد و شهادت را نصیب ما کردق توفی خدا شاید

از تفرقه دوري جسته و با هـم متحـد باشـید و    ه کم خواه قهرمان و شهیدپرور می
   .خدا عاملین تفرقه را از بین خودتان دور کنیده شما را ب
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  )دهدشت 1349 -1365(دار  دیدهمحمدعلی شهید  
خـود   ۀوظیفـ  شما هم باید بـا انجـام   !اي مردم مستضعف روستایی و عشایري

این رهبر را راضی کنید و با هم باشید و از تفرقه و جنگ در میان خود خودداري 
  .کنید و با یکدیگر مهربان باشید

  
  )سبزوار 1345 -1365(دیواندري رضا شهید  

پراکنـی و سـوءظن    و شـایعه تفرقـه   خواهم از یاز شما عاجزانه م !دران عزیزبرا
  . اتحاد را حفظ کنید و امت واحده باشید ،نآبپرهیزید و به جاي 

  
  )سلماس 1344 -1366(ذاکري حمید شهید  

محکـم و   .شما را به خـدا در کارهایتـان سسـت نباشـید    ...  !اي امت حزب اهللا
 ،کنیـد  وحدت خود را حفظ. با هر نسیمی از جاي تکان نخوریداستوار بایستید و 

منین و مسـلمین  ؤوحدت باید بین م. باشدخود عین تفرقه  ]که[ اما نه با وحدتی
کسی را که در هر لباسی به مقدسـات شـما    ست که جواب هرا وحدت این .باشد

هـاي   ت که همگی یکپارچـه بـه تمـامی گفتـه    سا وحدت این .بدهید ،توهین کرد
عمل کنید و  ،به سود شماستکه  را یـیها نآنه اینکه  ؛رهبر عزیزمان عمل کنید

ست که همگی از مظلوم دفاع کنید و از ظالم در هر ا وحدت این .بقیه را رد کنید
ت کـه  سـ ا وحـدت ایـن  . برخیزید ]او[ متنفر باشید و به مبارزه با ،لباسی که باشد

وحـدت   .و تنها منافع اسالم را در نظـر بگیریـد   همگی منافع شخصی را رد کنید
خـدمتی در انقـالب    ۀو جهاد و سابق اتقو ،کارها ۀکه در هم شود زمانی حاصل می

 وحـدت ایـن   .حمایـت کنیـد   شـهدا  ةست که از خانوادا مالك باشد و وحدت این
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 ]کسـی [ اگـر  ]که[ ستا وحدت این .ست که از معلولین و مجروحین دفاع کنیدا
ار ردر هر مقامی باشد مانند سدي در مقابل او قـ  ،خالف قانون و اسالم عمل نمود

خـود بـه    ۀکس به خواســت  نه اینکه هر ؛گیرید و حق را به صاحب حق برگردانید
منین باشد و این ؤم وحدت باید بین قلوب. ن را توجیه کندآاسالم و قر ،هر نحوي

اصـالح کنیـد و اگـر همگـی بـه       مگر اینکه نفس شــــوم خـود را   ،شدنی نیست
وحـدت   ،تظاهر را کنـار گذاشـتید   ]ي[ن و اسالم عمل کردید و زیادآهاي قر هگفت

  .شود خودي خود حاصل میه ب
  

  )میناب 1339 -1365(ذاکري قشمی شاه  غالمشهید  
سـعی   تفرقـه بپرهیزیـد و   از ... !اي پدران و اي مادران اي برادران و خواهران،

را  مـال، انسـان   حب جاه و. دهیدق نه شدن سوئکنید نفس خود را به سوي مطم
  . اندازد میبه اسفل السافلین 

  
  )تویسرکان 1344 -1365(ذوالفقاري سیدمحمدرضا شهید  

بـین   2دنو تفرقه ایجاد کن 1دننکند کسانی بین شما پیدا شو... !برادران ارتشی
شـما از ملـت جـدا     ،طور شود و اگر این ها همان ملتند نآشما و سپاه و بسیج که 

از دشـمن غافـل    .همه یک نیروي الهی هستند ،بسیجی ،سپاهی ،ارتشی .اید شده
اي بسـیجیان و   ،کمـین وحـدت شـما نشسـته اسـت و در جمـع       نباشید کـه در 

همـه در   !جمهوري اسالمی ایران ۀاقشار مختلف جامع ۀسپاهیان و ارتشیان و هم
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ـ  ،در فکر جلب رضاي اهللا باشید .جامعه دست به دست هم بدهید  .ه چیـز دیگـر  ن
  .وحدت را حفظ کنید و پیرو خط والیت فقیه باشید

  
  )تبریز 1339 -1361(راثی اردوبادي سیدیداهللا شهید  

اتحاد خـود را حفـظ کنیـد و از    ... : سخنی دارم با دوستان و برادران حزب اهللا
ب در مسـاجد بـا شـدت تمـام     انداز و مخـرّ  رخنه کردن عنصرهاي کثیف و تفرقه

 ةارد صـفوف فشـرد  و ،اي اي منافقانـه و هـزار چهـره    چهرهمقابله کنید که امروز با 
یوس أن مـ آشوند تا به نحوي مردم را نسـبت بـه انقـالب و رهبـري     حزب اهللا می

  .گردانند
  

  )کردکوي 1340 -1362(رادکانی اکبر  علیشهید  
وحدت کلمه را حفظ کنید و از منادیان تفرقه دوري نماییـد و   !امت حزب اهللا

   .ها را پر کنید جبهه ،از یاد خدا غافل نباشید و همواره به یاد خدا
  

  )ابهر 1331 -1364(رحمانی اهللا  حکمتشهید  
دهندگان راه شـهدا و پیـروان خـط     در خاتمه از شما مردم حزب اهللا و ادامه... 

وحدت خـود را حفـظ نماییـد و از تفرقـه و      خواهم که امام و روحانیت متعهد می
 ضـدانقالب و منـافقین را از صـحنه دور    ،دودستگی بپرهیزید و بـا وحـدت کلمـه   

  .ها ندهید نآگونه عرض اندام را در جامعه به  نمایید و فرصت هیچ
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  )قوچان 1336 -1362(رحمانی عیسی شهید  
اهللا شـهرمان و شـما   و امـت حـزب    اهشی که از تک تک ملت شریف ایرانخو
از ] این است کـه [ام دارم،  یروستای هم ]و[ و خواهران حزب اهللا و مسلمان برادران

دگوها هاي بلنـ  تفرقه بپرهیزید و پشت سر روحانیت قدم بردارید و گوش به حرف
علـیهم  (اطهار ۀمئهاي ا حرف ]پیرو[ پیرو امام باشید و .و رادیوهاي بیگانگان ندهید

باشـید و گـوش بـه     ،هـا هسـتند   نآمان که پیروان واقعی لیت اصیو روحان )السالم
له حـل شـده و   ئچند که این مسـ هر .هاي محارب ندهید حرف منافقان و گروهک

ولی به هوش باشید دشمن و شیطان در کمـین   ،ها نمانده نآز جا بقایی ا  در هیچ
 ۀاه و کلمتنها ر .و از عذاب خداوند بترسید 1دست به ریسمان خداوند بزنید. است

 .هــاي شخصــی اســت تــوزي دور انــداختن کینــه وحــدت اســت و ي،رمــز پیــروز
  .2»و التفرقوا اعتصموا بحبل اهللا جمیعاًو«

اگر  ؛اگر خواهان دنیا هستید که هیچ :مردمیک علت براي ایجاد تفرقه بین ... 
و ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ن، خدا و رسـول و امـام زمـان   آقر ،خواهان اسالم

هـاي خـود تـرجیح     هاي انقالب را بر خواسـته  ]ه[ستباید خوا ،ن حضرتیدآرهروان 
  .شوند یها هم برطرف م هاین تفرق ان شاء اهللا .دهید و پیرو امام باشید

  
  )مشهد 1339 -1363(رحمانی میاندهی حمیدرضا شهید  

با هم یکی  .ت باشید و با یکدیگر برادر باشیدهمگی با هم دوس !برادران عزیزم
ـ    از تفرقه و جدایی جداً .باشید فرمـان امـام   ه فاصله بگیرید و همه با هـم گـوش ب
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  .عزیزمان باشید
  

  )تهران 1347 -1365(رحمت پورزجی  شیراهللاشهید  
خـدا   را به کنم که تو هاي محل سفارش می هیلو بچه حزب ال و اما به عزیزان

از بـین ببریـد و بـا    ] آن را[ ،با هم باشید و اگر خداي نخواسته تفرقه بینتان افتاد
 ]و[ بـر کفـار   و از اسالم دفاع کنیـد و راه را  1]همراه یکدیگر باشید[و هم دوست 

  .منافقین ببندید
  

  )مبارکه 1347 -1366(رحیمی علی شهید  
 ،و در همـه حـال  جـا    کنم که خـداي بـزرگ را همـه    سفارش می شما ۀبه هم

نداریـد و  ت از یاري دین خدا و امـام امـت بر  دس .حاضر و ناظر بر اعمالتان بدانید
ن آما شـاهد   ۀو همهمچنان استوار به پیش بروید که پیروزي نهایی نزدیک است 

دوري کنید و سعی نماییـد کـه    از اختالف و تفرقه جداً .)ان شاء اهللا(خواهیم بود 
در نمازهاي جمعه و جماعات و در دعاهاي کمیل و  .باشیدجا وحدت داشته   همه

خبر محکم و اسـتوار ایسـتادگی    در برابر منافقین از خدا بی .توسل شرکت نمایید
  .لوده کنندآمحیط شما را  ،هاي کثیف خود کنید و نگذارید که با دهان

  
  )فردوس 1336 -1365(پور  رحیمی حسنمحمد شهید  

وقت امام عزیز را تنها نگذارید و بـه   تقاضا دارم که هیچاز شما مردم حزب اهللا 
گـوش فرادهیـد و بـا     ،انقـالب  ایشان و سایر رهبران عزیز ۀرهنمودهاي پیامبرگون
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گـران را   هئـ دست توط ،خود در اجتماعات و حضور در صحنه ةصفوف به هم فشرد
گسـترش  کم و کوتاه نمایید و اسالم عزیز را در سراسـر گیتـی    ،از دامن این ملت

فـراهم  ) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (الحسن ابن دهید و زمینه را براي ظهور حجه
اسالمی نفـوذ کـرده و    ۀطلب و سودجو در بین جامع سازید و نگذارید افراد فرصت

باعث تفرقه گردند و از شما تقاضا دارم کـه دسـت منـافقین و احـزاب منحـرف و      
  .یدکوتاه نمای ،ضدانقالب را از این انقالب

  
  )تهران 1343 -1366(رزاقی حسین  غالمشهید  

نـور چشـم امـام و امـت اسـالمی      شـما  ! بسیجیان عاشق ،و اما شما همرزمانم
شـید  وفادار با ،همچنان به اسالم و رهبر. حق امام زمانیده شما سربازان ب. هستید

 مـام خون دفاع کنید و گوش به فرمان ا ةخرین قطرآو از حریم امامت و والیت تا 
کصدا در جهت محـو دشـمنان اسـالم و    باشید و از تفرقه دوري کنید و یکدل و ی

  . م در میدان جهاد و شهادت گذاریدگا ،زادي کربالي حسینی و قدس شریفآ
  

  )دهدشت 1345 -1364(رسالتی چربی اکبر شهید  
دهم که دست از یاري  خدا قسم میه شما را ب !مردم غیور و قهرمان کهگیلویه

 ؛عمل بپوشانید ۀجام 1ويهاي  برندارید و او را تنها نگذارید و نسبت به حرفامام 
زیـرا   ؛باشد و وحـدت خـود را حفـظ نماییـد     ساز می انسان ،هاي او زیرا تمام گفته
بحبـل   اواعتصـمو « ۀیآاگر شما طبق . وحدت است، چیزي هر] در[عامل پیروزي 
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تفرقه  تواند بین شما رخنه کند و کس نمی هیچ ،عمل کنید 1»التفرقوا و اهللا جمیعاً
 دشـمن داخلـی و   ]چـه [، هرکس ،اد نداشته باشیدحات ولی اگر وحدت و .بیندازد

وجود بیـاورد و  ه تواند نفوذ کند و در بین شما رخنه ب سانی میآبه  ،خارجی ]چه[
  .ان شاء اهللا ؛ندها را از زمین برکَ نآ ۀعامل فساد در بین شما بشود که خدا ریش

  
  )دهدشت 1343 -1365(پور  رستماهللا  قدرتشهید  

اهاي کمیـل و توسـل   دع در...  !، اي برادران پاسداراي همسنگران و همرزمان
حزبـی را از  و دوگرایـی و تفرقـه    این گـروه  .و عاصی دعا کنید کاربراي حقیر گناه

واحـد و   .احساسات بر شما غلبه نکنـد  .شما باید الگو باشید .بین خودتان بردارید
اگـر از   .مردم را از خودتـان دور نکنیـد  . پیروز هستید ان شاء اهللامتحد باشید که 

  .با مردم باشید .شوید خداي نکرده نابود می ،مردم کناره گرفتید
  

  )خمین 1339 -1363(رستمی محمدعلی شهید  
بـه همـدیگر محبـت    . ارزش نـدارد  ]فانی[ در این دنیاي زندگی !برادران عزیز

شـورا و تعـاون    ،هم زندگی کنید و همیشه در کارهاا ب ،کنید و صادقانه و به پاکی
امـام و   داشته باشید و از تفرقه بپرهیزید و به دین محکم الهی چنگ بزنید و یـار 

] امـور [ ۀاسالم را سـرلوح  یاور رزمندگان باشید و امام را تنها نگذارید و حمایت از
  .گی خویش قرار دهیدزند
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  )کاشمر 1339 -1363(رسولی موشکی اکبر  علیشهید  
پیرو امـام باشـید و    ... !، خواهران گرامیبرادران بزرگوار ،مادر گرامی ،پدر عزیز

ي و متحد بـراي برقـراري جمهـور    دوري جویید ،از راه تفرقه که راه شیطان است
بـه خـدا    .مشـکالت صـبور باشـید   ب و ئدر مصا. الملل به پیش بروید  اسالمی بین
  .رسید و جز او از کسی یاري نجوییداز کسی جز خدا نت .توکل کنید

  
  )ماکو 1341 -1362(رشیدي جهانگیر شهید  

را ادامـه  ) لیه السالمع(تا راه حسین رویم ما می! شهیدپرور ایران و مردم مسلمان
 .را نخوریـد خودفروختـه  هـاي   فریب ایـن گروهـک  . شما نیز چنین باشید دهیم و

از تفرقـه  . شـکن باشـید   فقط گوش به فرمان امام امت، ابراهیم زمان، خمینی بـت 
  .بپرهیزید

  
  )دهدشت 1341 -1364(رضاتوفیقی محمدلطیف شهید  

چنان متحد شـوید کـه اگـر جـن و انـس بـا هـم متحـد شـوند و           ! ...اي امت
از حسـین  گـاه   هـیچ  .سرشان به سـنگ بخـورد   ،بخواهند بین شما تفرقه بیندازند

موریت دارد شما را بـه  أاین ناخداي کشتی نجات که م ،خمینی ،ولی امرتان ،زمان
ل اهللا تعالی فرجه عج(ساحل نجات برساند و این شفیع شما و این رابط شما و مهدي

  .دست برندارید ،)الشریف
  

  )خوي 1340 -1362(رضازاده عبداهللا شهید  
 ]اگـر [ بر ما رزمندگان واجب شرعی اسـت کـه   !هیلال خواهر حزب و اي برادر
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ولـی  . ها را کوتاه کنـیم  نآکنند، دست  سوي ما دراز می ]به[ کسانی دست تعدي
از حفـظ خـون شـهداي    شرعی واجب است که عبـارت اسـت    ۀک وظیفبر شما ی

 هـاي پـاك و   ایـن خـون   ،ایجاد تفرقـه در بـین شـما    نگذارید با و انقالب اسالمی
سوي ما دراز کـرده  ه که منافقانه دست ب سعی کنید کسانی .ودبها به هدر بر گران

  .ها را از بین ببرید نآ ،کنند وارد می به ما لطمه و
  

  )اصفهان 1342 -1365(رضایی احمد شهید  
  :به کنم شما را سفارش می !امت حزب اهللا

  پیروي از امام خمینی -1
  چنگ زدن به کالم اهللا مجید -2
  .زیرا عذاب خداوند است ؛پرهیز از تفرقه -3
 ۀزیرا همسویی با دشمنان است و هم ؛تفاوتی نسبت به انقالب پرهیز از بی -4

  . باشد ول که همان اطاعت از امام امت میگردد به تذکر ا این تذکرات برمی
  

  )محالت 1345 -1365(رضایی رضا  علیشهید  
را مسـلمان   اي کسانی کـه نـام خـود    ،ي ملت قهرمان و اي همشهریان عزیزا

خودداري کنیـد و از جنـگ    از تفرقه جداً...  و مهربانبا هم برادر باشید  !اید نهاده
ن کسانی کـه دم از اسـالم و   آزمایشی باشد براي آ ،شاید این جنگ .خسته نشوید

در ایـن   مواظـب باشـید   .غیبشـان زد  ،شروع شد جنگ] وقتی[اما  ،زدند ن میآقر
  .امتحان مردود نشوید
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  )اردستان 1342 -1361(بادي آ رضایی حبیبمحمود شهید  
شـکن   نماز دشمن...  این است که واهران عزیز دارمتقاضایی که از برادران و خ

تر برگزار کنند و از تفرقه و جدایی به  شکوه هرچه تمام فرین جمعه را باآ و وحدت
 نآهاي شـیطانند و حـرف مـن بـا منافقـان       بچه ،اندازان شدت بپرهیزند که تفرقه

ملتـی  «خواهید معنی این حرف امـام را کـه    شما تا کی می !ست که اي کوردالنا
زیر بار شرق و غـرب نخواهـد    ،این ملت ؟بفهمید ،»که شهادت دارد، اسارت ندارد

  .1رفت و اسالم و امام را تنها نخواهد گذاشت
  

  )مشهد 1347 -1365(رضایی موسوي سیدجالل شهید  
پشـتیبان   ،ست کـه همیشـه و در همـه حـال    ا این پرورپیام من به امت شهید

والیت فقیه باشید و به اوامر رهبر کبیر انقالب عمل نمایید و مطیع ایشان باشـید  
هـاي   و حضور در خط ]غافل نشوید[ ها هو جدایی پرهیز کنید و از جبهو از تفرقه 

  .فراموش نکنید ]را[ مقدم جبهه
  

 )اردستان 1343 -1361(آبادي  رضایی نجفخلیل شهید  
ایـن اسـت کـه فرمایشـات امـام را       ،من به برادران و خواهران دارم وصیتی که

 فراموش نکنید و همیشه گوش به فرمان امام باشید و دیگر اینکه همیشه هوشیار
شـماها   .ضرباتی به این انقـالب بزننـد   ،خالیقباشید و نگذارید این مجاهدین ضد

دا را ادامـه دادن ایـن   ولی این را بدانید تنها راه شه .باید راه شهدا را ادامه بدهید
بلکه راه شـهدا   .طور نیست این ،نه ؛هاي جنگ بروند و بجنگند نیست که به جبهه
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از ایـن چیزهـا بایـد     ]و[ را ادامه دادن ایـن اسـت کـه از تفرقـه و اسـراف کـردن      
  .بپرهیزید

 
  )تهران 1340 -1367( رضوان مدنیاهللا  حشمتشهید  

کارهاي ناپسند دوري کنید و از تهمت و افترا و غیبت و ...  !دوستان و عزیزان
ند متعال براي توفیق بیشتر درخواسـت  ون و به دعا تمسک جویید و از خداآبه قر

از  هـا  ها و فسـادها و تبـاهی   ظلم ۀهم ۀبدانید که ریش از تفرقه بپرهیزید و .نمایید
ا بدانیـد کـه تنهـ    .حتی اگر یکه و تنها بودیـد  ،در برابر ناحق بایستید .استتفرقه 

  .نیستید و خداوند جبار با شماست
  

  )سراب 1327 -1361(رضوانی بهروز شهید  
لیـه  ع(راه حسـین  ،ان شـاء اهللا تـا   رویم ما می !شهیدپرور ایران ]و[ مردم دالور

هرگز فریب منافقین خودفروختـه   و شما نیز چنین باشید و را ادامه دهیم) السالم
از تفرقـه   و شکن بسپارید خمینی بت ،همواره گوش به فرمان امام امت. را نخورید
خـرت خـود را   آ ایمـان و  ،جوانـانی را کـه مخـالف خـط امـام هسـتند      . بپرهیزید
کـه قبـول    در صـورتی . نصـیحت کنیـد  ، اند فریب خورده ،از منافقین واند  فروخته
. متعهد پیـروي کنیـد   از روحانیت مبارز و. ا ایستادگی کنیده نآدر مقابل  ،نکنند

  . باشند می )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ها نمایندگان امام زمان نآ
  

  )اصفهان 1341 -1365(رضوانی عبداهللا شهید  
سـمانی و  آبـا چنـگ زدن بـه کتـاب     کشـورمان   پرورامیدوارم که ملت شـهید 
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از تفرقـه   1رازحتجمع شده و با ارد نور حق همیشه گ ،ي کامل از والیت فقیهپیرو
دیـن الهـی را کـه     ،محوري و یا خـود برتربینـی  گونه تشتت و خودو اختالف و هر

  .یاري نمایید ،دین سعادت و تکامل است
  

  )فریمان 1344 -1364(رفویی فریمانی حسن شهید  
خرت در اطاعـت و اعتقـاد قلبـی بـه     آ بدانید که سعادت دنیا و !اي امت عزیز
و چنگ زنیـد و از تفرقـه   ) والیت فقیه(به این ریسمان الهی . باشد والیت فقیه می

ان  ؛رضایت خداوند متعـال را فـراهم کـرده باشـید     ]تا[جبتشتت بپرهیزید تا مو
  .شاء اهللا

  
  )خمین 1338 -1365(رفیعی محمدنبی شهید  

 ،اي را که منظور نظـر امـام عزیـز اسـت     وحدت کلمه ! ...دوستان و عزیزان من
حفظ کنید و عوامل تفرقـه و دشـمنان وحـدت را رسـوا نماییـد و در همـه حـال        

هـا را بـه جـان بخریـد و      تهمـت  ،رضاي خـدا را هـدف قـرار دهیـد و در ایـن راه     
  .یوس نشوید که حق با شماستأها را تحمل کنید و هرگز م سرزنش

  
  )برخوارومیمه 1327 -1360(ادي آب رفیعی دولتعلی شهید  

ربیـت  فرزندان مرا بـا ت ] این است که[ ،استدعایی که از همسر و برادرانم دارم
کنم اتحـاد   باز هم تکرار می .و نگذارید منحرف شوند شنا کنیدآاسالمی و انسانی 
 ها انقالبحرف ضده افکنی بپرهیزید و گوش ب تفرقهو از تفرقه و  را فراموش نکنید

                                                             
 اهراز: یتدر اصل وص -1
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ل اهللا عجـ (حضرت مهـدي  برحق نائبیر انقالب و منحرفین ندهید و از رهبر کب و
ـ     ،)تعالی فرجه الشریف یـاد  ه امام خمینی پیروي کنیـد و خـدا و روز قیامـت را ب

  .بیاورید
  

  )شهرکرد 1344 -1366(رفیعی طاقانکی اکبر  علیشهید  
 .دهسـتی  )السالملیه ع(علی ۀشیع شما همه مسلمانید و! خواهران عزیز برادران و

 پاره قلب را ،یکدیگر شما از ۀتفرقن خدا سوگند ایه ب«: فرماید می) لیه السالمع(علی
 شما کـه در  !اي عزیزان .»گیرد جان انسان را می کشد و می قلب را کند و  پاره می 

 ؛پیامبرتـان  ،یکـی اسـت   ،نآقر ؛کتاب شما ،ستا کییخداي شما  ،دین مشترکید
 ،یکی است ،خمینی ؛رهبرتان وت اسی یک، )علیه و آله و سلملی اهللا ص(حضرت محمد

ش هـا را فرامـو   نآچـرا رسـالت    ایـد و  فرامـوش کـرده   پس چرا خون شـهیدان را 
 چگونه اسـت کـه ایـن   ؟ هاي شما مختلف است چگونه است که خواسته؟ اید هکرد

بـه خـاطر    ،کنـیم  نظر بنده این است که اگر کارهایی که مـی  ؟همه اختالف دارید 
از صفات خود قـرار دهـیم    گذشت را در کارها اخالص داشته باشیم و خدا باشد و

  .رود بین می اختالفات از بسیاري از ،گذشت داشته باشیم و
  

  )تهران 1340 -1361(رمضانی ابراهیم شهید  
بیایید زندگی این دنیا را در راه خدا بگذاریم  .زندگی دنیا ارزش ندارد !برادران

 بیایید پاسـدار انقالبـی کـه بـا    . انجام دهیم ،کاري که مورد رضاي خدا است هر و
هـم بـه    بیایید دست از تفرقه بـرداریم و بـا   .بشویم ،بیاري شده استآخون شهدا 

  .سوي خدا برویم
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  )فالورجان 1335 -1361(رمضانی قهدریجانی اسداهللا شهید  
و از تفرقه  .شما دارد ۀیکپارچوز اسالم نیاز به فداکاري امر !برادران و خواهران
دریـغ خـود از    و با پشـتیبانی بـی   ]ه[در دست یکدیگر داد نفاق بپرهیزید و دست

) لیـه السـالم  ع(حضـرت علـی   والیت ۀیت فقــیه که استمرار حرکت انبیا و دنبالوال
بـه حیثیـت    ،ر امروز اسالم شکست بخوردگزیرا ا ؛1اییداسالم را یاري نم ،باشد یم

شـهداي واالقـدري    لطمه وارد گشته و خـون  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رســول اهللا
  .هدر رفته است) لیه السالمع(علی بن چون حسین

  
  )خوانسار 1343 -1363(رنجبر جالل شهید  

شما را به خون شهدا قسم که از نفاق و جدایی دوري کنید و  !امت شهیدپرور
همگی متحد بر علیه افراد خودخواه و سودجو که قصـد تفرقـه در بـین جامعـه را     

نمازهاي جمعه و سایر جلسات اسـالمی شـرکت    مبارزه کنید و در دعاها و ،دارند
  .است جا پیروز  کنید و همیشه پشتیبان حق باشید که حق در همه حال و همه

  
  )کازرون 1343 -1362(بخش رود  روانشهید  

به شما امت حـزب اهللا و خـانواده و دوسـتان     -1 :چند کالمی هم وصیت دارم
چرا که دشمنان  ؛تر از پیش کنید کنم که صفوف نماز جمعه را فشرده سفارش می

وحـدت   -2. 2دنـ اسالم از همین وحدت و یکپارچگی شماها هست که وحشت دار
 ن را بدانیـد و از تفرقـه و جـدایی کـه کـار دشـمنان      آخود را حفظ کنید و قـدر  

                                                             
  نموده: یتدر اصل وص -1
 دارد: یتدر اصل وص -2
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بـه شـایعات منـافقین کـوردل گـوش       -3  .بپرهیزیـد  جداً ،ن استآو قر ]اسالم[
اي بزند که باعث تضعیف انقالب و  کس حرف دلسردکننده ندهید و بدانید که هر

 ]و در زمـرة آن [ یطان اسـت از حزب اهللا نیست و در صف حزب الشـ  ،جنگ شود
  ... قرار گرفته است

  
  )خمین 1346 -1363(روشنی محمدرضا شهید  

واعتصـموا  « :فرمایـد  ن کـریم مـی  آطور که قـر  همان ... !میهنان عزیزم اما هم و
از  بـه ریسـمان الهـی چنـگ زنیـد و      متحد باشـید و  ،1»التفرقوا و بحبل اهللا جمیعاً

 ،تفرقـه  جـدایی و  تیکپارچـه باشـید کـه در صـور     متحـد و  .تفرقه پرهیز نمایید
مبـادا بـا    .کشاند را به شکست می خداي ناخواسته شما دشمن زبون نیرو گرفته و

رزوي اجانـب  آدست از حمایت روحانیت بردارید کـه ایـن    ،تبلیغات سوء دشمنان
  .است
  

  )تهران 1337 -1365(ریاحی غالم شهید  
گویان ندهید و دست در دسـت   هگوش به حرف یاو ... !اي اقوام عزیز و محترم

 ]و[ هم داده و از هم جدا نشوید و تفرقه و نیرنگ را کنار گذاشته و با هم دوسـت 
  .مهربان باشید

  
  )سپیدان 1345 -1364(زارع ناز  علیشهید  

امـام را تنهـا   . تقوا را پیشه کنید و تنها دین اسالم را پذیرا باشید !پدر و مادرم
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نمازهـاي جمعـه، دعـاي توسـل و     . جـویی نکنیـد   تفرقـه  ،خداي ناکردهنگذارید و 
باشید و به جبهـه  با هم مهربان . نماز یومیه و روزه را ترك نکنید مخصوصاً ،کمیل

  .کمک کنید
  

  )کاشان 1339 -1365(میدان امیري   زارعمحمدعلی شهید  
 .وحدت را حفظ کنید کـه عامـل مهمـی در حرکـت اسـت     ...  !مردم حزب اهللا

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

ل مسـلمین و  ئد و از مسایهر هفته قدرت بگیر ۀبا شرکت در نماز جمع .اندازد می
  .دنیا با اطالع شوید

  
  )برخوارومیمه 1343 -1361(زارعان آدرمنابادي اکبر شهید  

بـا هـم همکـاري داشـته باشـید و از تفرقـه دوري        خودمان در ده !اي برادران
کارها را خـود قبضـه    ۀخواهند هم طلب هستند و می یاستکه ر کنید و از افرادي

ضربه بـه اسـالم    ،طور به نام اسالم ها این نآگیري کرده و نگذارید که  کناره ،کنند
   .بزنند
  

  )جهرم 1343 -1364(زارعی جواد شهید  
جمهـوري اسـالمی را بـراي     خواهم که این انقـالب و  مردم ایران می تمامی از

گوش به فرمـان   ،جان دل و همیشه از تنها نگذارید و امام را همیشه یاري کنید و
انــدازي  تفرقــه اخــتالف و از .مسـلمین اســت  ۀخیرخــواه همــ امـام باشــید کــه او 
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بـرادران   از کنـد و  انقالب و اسالم را دگرگون مـی  ،اختالف زیرا تفرقه و ؛بپرهیزید
 خواهم که محض رضاي خـدا و  جبهه می برادران در سپاهی و بسیجی و ارتشی و

 ،اسالم لشکر جبهه و اختالف در: فرماید مین آقر .اختالف بپرهیزید خون شهدا از
عـذاب الهـی قـرار     و تـش آلـب پرتگـاه    رسـاند کـه گـویی در    را به جایی می کار

 و بحبـل اهللا جمیعـاً   اواعتصمو« :فرماید یم است که ن بلندآزیرا فریاد قر ؛اند گرفته
   .برادر و غمخوار یکدیگر باشید هم یکی باشید و با .1»اتفرقوال

  
  )بندرگناوه 1345 -1362(زارعی حاصل شهید  

کـه   داریـد  برپـا  2 به صورت جماعت و مساجد در را نمازهاي خود... ! اي مردم
ن مسـلمی ف صـفو  و از مسـجد ، انـد  اي کـه خـورده   ضربه تنها ،خناسان شیاطین و

 که منافقـان و  تکروي بپرهیزید تفرقه و از و سازید تر فشرده ران صفوفتا. باشد می
  .کنند میانتان نفوذ در شیاطین نتوانند

  
  )فیروزآباد 000 -1362(زارعی حسین شهید  
اگر شهادت که فیض عظـیم اسـت نصـیب     !عزیز، خواهران مادر، برادران پدر،

و بردبـاري   یندهید و شکیبای] راه[صبري در خودتان  گونه بی شما هیچ ،من گردد
یاري کنید و دستورات اسالم را توانید اسالم و امام را  خود سازید و تا می ۀرا پیش

ا از خـد  ]ي[مریکاآصوص خه ب، دهان بیگانگان دارید و مشت محکم بر جا نگهپابر
کلمـه را   وحـدت . اند جنگ و خونریزي را به راه انداختهتش آخبر بزنید که این  بی
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که باعـث بـدبختی در قـوم و    و از تفرقه حفظ نموده  ،اند که امام عزیزمان فرموده
  ].بپرهیزید[، باشد اي می طایفه
  

  )همدان 1345 -1364( اهللا زارعی فتحشهید  
زیرا ضـعیف   ؛بدهید که بسیج را تضعیف کنندها اجازه  هئمبادا به توط !برادران

بـه شـما توصـیه    . بـازوي والیـت فقیـه اسـت     ضعیف کردن سـپاه و  ،کردن بسیج
تضـعیف بسـیج را    ةاجـاز  ،به دشمنان کنم در مقابل هر نداي تفرقه بایستید و می

ن گمنـام بـودن   آرمـان  آباوفـا کـه    این مجمع باصفا و با کمال قدرت در ندهید و
  .یدشرکت جوی ،است
  

  )ممسنی 1341 -1365(زارعی منصور شهید  
خواهم که همیشه وحدت و جماعـت خـود را گسـترش     از ملت عزیز ایران می
ی به خاطر رضاي خدا دوري کننـد تـا بتـوانیم    ئهاي جز دهند و از تفرقه و جدایی

  .اسالم را به تمام جهان صادر کنیم
  

  )تهران 1340 -1361( علی زارعی محمودآبادي رجبشهید  
یید و درك کنید که چـه افـرادي دارد   آ خوده ب !اید گمراه شده اي کسانی که

خیالی و چیزهاي دیگـر دوري   و بیبیایید از تفرقه  .سازي این مکتب انسان ،اسالم
بیاییـد در زنـدگی هـر کـاري کـه      . کنیم و خودسازي را در خودمان شروع کنـیم 

قلـب ماسـت و    ةدهنـد کـه نوید  ]باشد[ به خاطر خدا و براي رضاي خدا ،کنید می
 و تمـام زورگویـان و چپـاولگران    ]دهـیم [ دست به دسـت هـم   ،هم بیاییم همه با
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  .دوران را با منطق از میان ببریم
  

  )اصفهان 1344 -1361(باف زررضا  غالمشهید  
هاي استوار به رهبـري امـام    با گام وحدت خود را حفظ کرده و !اي ملت ایران

از تفرقـه و جـدایی بپرهیزیـد و بـا     . راه ما را ادامـه دهیـد   ،خمینی و به یاري اهللا
 .امام را تنها نگذارید .نیدظالمین را بکَ ۀد و ریشرعایت اصول اسالمی به پیش روی

  . بکنید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(دعا براي ظهور حضرت مهدي
  

  )شهر زرین 1348 -1365(زردشت رضا  علیشهید  
زیـرا   ؛ها بپرهیزید وفایی ندارد و از دودستگی بدانید که دنیا ارزش و !اي مردم

انـدازي بـین خـود شـما از موقعیـت سوءاسـتفاده        راستی دشمنان با تفرقهه که ب
ن آباشـند بـه اسـالم و قـر     سعی می دره کآن نگذارید دشمنان خدا و قر .کنند یم

  .ضربه بزنند، موفق شوند
  

  )اصفهان 1315 -1362(زرین عبدالرسول شهید  
 ۀدامـن زدن بـه همـ    :امام عزیزمان که فرمودند ۀبه گفت ... !اي امت شهیدپرور

زنیم نـ دست  ،به اختالفات که شیطانی و حیوانی است ،معصیت است ]تا[فاختال
انقـالب   ،ه با وحدت خودمان و وحدت شـیعه تا بلک 1بجوییم به حبل اهللا تمسکو 
انـد کـه اتحـاد     هفرمود) لی اهللا علیه و آله و سلمص(رسول اهللا. به جهان صادر نماییم را
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پس وحدت را حفظ نموده  .خرت استآعذاب در دنیا و  ۀمایرحمت و تفرقه  ۀمای
کـه همـان والیـت اهللا و     داخلی و خارجی نخوریم و در خط والیت فقیـه  ۀتا ضرب

  .اهللان شاء  ؛قرار گیریم ،همان والیت اهللا است ]است و آن نیز[ اهللال والیت رسو
  

  )تهران 1336 -1361(نی  زاده نی زکیقاسم شهید  
 ،کنم که در تمامی لحظات خانواده و تمام عزیزان خواهش می اول از ۀدر درج

دشـمنان   ۀاز مکـر و حیلـ   ... فظ اسـالم و انقـالب عزیزمـان باشـند    پشتیبان و حا
اگـر   ها باشید که نآشید و چون کوهی استوار در مقابل داخلی و خارجی غافل نبا

شه به یاد داشـته  همی. زنند دست به مکر و حیله می ،ها غافل شوید نآاي از  لحظه
این وحدت و انسجام اسـت کـه شـما را بـه ایـن       ،امام عزیزمان ۀباشید که به گفت
  . بپرهیزیدو از تفرقه  1بزنید هللادست به ریسمان ا ،در تمام موارد .پیروزي رسانید

  
  )گرگان 1339 -1365(زمانی حسین شهید  

مبـارك خـداي حـق     حضـور  ملتی که بهترین عزیزان خود را به شما درود بر
و افکار عت از حجت خدا و با پرهیز نمودن از تفرقه با اطا ... اید تعالی هدیه نموده

 یافکنانه و با داشتن اعتماد و احترام به همدیگر و با حفظ وحدت و یکپارچگ نفاق
خدا یاري طلبید کـه یـاري خـدا نزدیـک      از ،واقافزونی ت تحمل مشکالت و با و با

  .است

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



 

 214      )11(شهدا  نامهگزیده موضوعی وصیت

 

  )سپیدان 1341 -1362(زمانی رضا  علیشهید  
کند بـر   ما را نجات داد و اسالم سفارش میاین اسالم بود که  !و اما اي عزیزان
الهـی چنـگ    پس دست بردارید از تفرقه و همگی به ریسمان. اتحاد و یکپارچگی

تنهــا عامــل . جــدایی مســلمین را تفرقــه ودارد  کــه خــدا دوســت نمــی  1بزنیــد
 علت عدم اتحاد و یکدلی بوده است و این خـود ظـاهراً  ه ما ب ۀافتادگی جامع عقب

گوش به فرمان رهبر باشید که خداوند  ،براي اتحاد هرچه بیشتر. باشد مشهود می
  . نعمت بزرگی به شما ملت بزرگ داده است

  
  )مشهد 1348 -1364(زمانیان یزدي ابراهیم شهید  

ــرادران و خــواهران مســلمان  ــا ب همیشــه  !هموطنــان عزیــز: ســخنی چنــد ب
وسـیله وحـدانیت خـود را بـه      همبستگی و انسجام خود را حفظ کنیـد تـا بـدین   

چون در تـاریخ ثبـت شـده اسـت بهتـرین راه بـراي        ؛دشمنان اسالم نشان دهید
از تفرقـه   !زشما برادران و خواهران عزی. باشدتفرقه می ،نابودي وحدت یک جامعه

  .وسیله خار چشم دشمنان باشید  دوري کنید و دست به دست هم دهید تا بدین
  

  )دهدشت 1342 -1365(فر  زمانیصفر شهید  
فکر پیروزي اسـالم  تنها به  :کنم دگان بیان میخودم را براي بازمان هاي وصیت

و  م همو تما ]کنید[ اجتناب گرایی و تفرقه و اختالفات محلی جداً باشید و از قوم
ابـراهیم زمـان    ،کـه امـام امـت    طوري همان .غم خود را به جنگ اختصاص دهید

  . جنگ است ،لئس تمام مساأفرمودند، در ر
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  )شیر عجب 1340 -1362(شیر  زمردي عجبعلی شهید  
ها  گرایی از انحرافات و گروه...  :شهیدپرور ایران پیام من به امت قهرمان و و اما
هـا جـز راه نـابودي اسـالم و نهضـت       تمام این بپرهیزید که یقیناًها  گرایی و ملیت

تفرقـه  و از ییـد  آگـرد امامـت و والیـت     .ندارنـد  دنباله بي چیز دیگر، مااسالمی 
ـ   ،بیرشـان تک نداي با بپرهیزید تا خون شهیدانی که انـد و   وردهآلـرزه  ه جهـان را ب

و  مبارز را یار روحانیتو  مال نشود پاي ،جان خریدنده را ب هاي دشمن غدار گلوله
  .اسالم بپردازید ]از[ حمایته ب ها نآکمک ه و ب یاور خود بدانید

  
  )شهرکرد 1351 -1365(دوز  زندهعلی شهید  

ن را با خـون  آخواهم که دست از انقالب که شهدا  حزب اهللا می از شما امت و
 ،اند داشته نگهشان معلولین با ایثار مجروحین و فداکاریشان و اسرا با داشته و نگه

 شـایعات و  هـا و  هئـ خـود را از توط  همیشه پیرو خط رهبري باشـید و  و 1دیبرندار
خـون شـهدا   ي پـا رو  ،بکنیـد  دارید کـه اگـر ایـن کـار را     ها دور نگه پراکنی تفرقه

  .کنید ین کارها نمیکه شما از ااید که خدا داناست  گذاشته
  

  )خوانسار 1340 -1362(الدینی  زیناحمد شهید  
و ببینید کـه اسـالم امـروز بـه چـه احتیـاج        بیندیشید !برادران و خواهران اي
دنبـال   .وحـدت خـود را حفـظ کنیـد     .اسالم امروز احتیاج به وحـدت دارد  دارد؟

خودتـان تفرقـه را از بـین خودتـان جـدا       !برادران روستایی .دشمن حرکت نکنید
هـم بـا   و آن  ستقیمبلکه غیر م ؛شود وارد عمل نمی بدانید دشمن مستقیماً .کنید
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ینـد و  آ که به شکل روحانی درمـی  هایی را نآ !برادران ].شود وارد می[ افکنی تفرقه
از خـود   ،شـوند  همچون سپاه و جهاد می ،هاي انقالبی باعث تفرقه و تضعیف ارگان

مریکا هم بـدتر هسـتند و در برابـر امـام قـد علـم       آجور افراد از  طرد کنید که این
ن آس أدنبال روحانیت اصیل کـه در ر  .رهبري خواهند کرد خواهند کرد و ادعاي

  .باشید ،امام است
ایـن   !تو اي طلبه و تو اي بـرادر جهـادي و تـو اي بـرادر پاسـدار      مخصوصاً... 

در روسـتاي خودمـان    مخصوصاً ؛شمایید که باید اسالم عزیز را به مردم بفهمانید
ها نشـوند و مـردم را هـر     نآبین  ۀهر روز باعث تفرق ،فطرت  که چند مزدور پست

ن مرجع نکشانند که تنها مرجـع و رهبـر مـا امـام     آاین مرجع و  ۀروز به زیر سلط
  .که امام نباشد ]را[ن روزي آاست و خداوند نیاورد 

  
  )بید خرم 1343 -1365(ساریخانی جالل شهید  

و یاور امام باشید و به سخنان امـام   گویم که یار حزب اهللا می تبار دیگر به ام
بـا همکـاري    ان شـاء اهللا گوش دهید و نفاق و تفرقه را از بین خود دور کنیـد تـا   

  .دین اسالم را یاري کنید ،همدیگر
  

  )نهاوند 1337 -1363(ساکی اهللا  حجتشهید  
ــرادر اي خــواهر ــین رفــتن   !و ب از تفرقــه دوري کنیــد کــه تفرقــه باعــث از ب

  .دستاوردهاي انقالب و به هدر رفتن خون هزاران شهید عزیز است
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  )داراب 1349 -1367(ساالري سلیمان شهید  
به ریسمان الهی چنگ زنید و هرگـز  « ؛1»تفرقواو ال واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

باید در همه حال به یاد خـدا باشـیم و    ،شریفه ۀیآتوجه به این  با ».متفرق نشوید
  . از خدا غافل نشویم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم و بین همدیگر تفرقه نیندازیم

  
  )بندرعباس 1341 -1366(ساالري سردري محمد شهید  

خواهم کـه امـام را تنهـا نگذاریـد و راه     می و شهیدپرور شما امت حزب اهللا از
ه کـ  اجازه ندهیدن کنید و به منافقی دفاعم اسال از و شهیدان اسالم را ادامه دهید

. ها بزنیـد  نآدهان  مشت محکمی بر خود با این کار. اندازي کنند هدر شهرها تفرق
 ،اسـت ي انـداز  هبا اینکه کارشان تفرق .شهدا باشند ةخانواد ها دلسوز نه آنگذاریدک

  . شوندمی تر داغ ز آشا ۀکاسی به قول ؛کنندشهدا طرفداري می ةخانواد از
  

  )آباد علی 1336 -1364(ساوري حسین  غالمشهید  
خواهش من از شما ایـن اسـت کـه تفرقـه را کنـار       !روستاي من برادران عزیز

ایمـان خـود را از بـین     ،خاطر مـال دنیـا  ه ب .با همدیگر مثل برادر باشید .بگذارید
 :فرمایـد  ن مـی آکـه قـر   طوري همان .دیگر اتحاد داشته باشیدهمیشه با هم .نبرید

چنگ بزنید به ریسـمان خـدا و متفـرق    « ؛2»تفرقواو ال اًعیمجبحبل اهللا  واعتصموا«
  ».نشوید
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  )کاشمر 1331 -1365(سبحانی حسن شهید  
بپرهیزیـد و  کنم که اتحاد خودتان را حفظ کنید و از تفرقه  به شما توصیه می

دوري  ز خودپسـندي و خودخـواهی  انجام دهیـد و ا  ،ن استآنچه رضاي خدا در آ
  .کنید
  

  )خمین 1340 -1362(سعادتمند محسن شهید  
 ،خواهم که به پـاس خـون شـهداي عزیـز     شما مردم عزیز می اول از ۀدر درج

 اتحـاد و  دسـت وحـدت و   ،ادريرب دوستی و در کمال دست از اختالف برداشته و
 که شما را به سوي تفرقـه  ]را[ شیطان نفس خودتان و یکپارچگی را به هم بدهید

یکپـارچگی   و اتحاد همبستگی و ۀکئمال 1نآجاي ه ب و نابود سازید، دهد میسوق 
  .ان شاء اهللا؛ را جایگزین سازید تا اسالم به پیش برود

  
  )قائن 1329 -1364(فر  سعادتیعلی شهید  

یقان و اي کسانی که رسـتگاري را  اي همسر و دوستان و اي رف اي فرزندان و
بـا   .دوري کنیدکار نیک انجام دهید و از بدي بپرهیزید و از تفرقه ...  !خواهید یم

هـاي خـدا را بـه جـاي      شکر نعمـت  .به واجبات اهمیت بدهید .هم مهربان باشید
  .ریدآ

  
  )بناب 1340 -1362(سعید نژند داود شهید  

رویـم تـا بـه     ما می :هیدپرور این استشبه مردم مسلمان و  جانب اینسفارش 
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 ،حضـرت  نآلبیک گوییم و شما به نداي فرزند پاك  )علیه السالم(حسیننداي امام 
  .بپرهیزیدلبیک بگویید و از تفرقه  ،امام خمینی

  
  )پلدختر 1332 -1365(فر  سعیديکریم شهید  

... چنـین کـه درصـدد بلعیـدن      ننـدگانی ایـ  ما مسلمانان جهان با توجه به در
تفرقه متحد شـویم و بـا سـالح    مستضعفان هستند، الزم است با دوري جستن از 

هـاي غاصـب و    هاي مجهز دشمنان را بگیریم و صدام و صهیونیسـت  ایمان، سالح
هـا   نآبیرون نموده و پـس از   ،شاهان منطقه را که نوکران استکبار جهانی هستند

  .مریکا و بعد دیگر جنایتکاران برویمآ ،ها نآبه سراغ ارباب 
  

  )دزفول 1343 -1366(سفیدزاده عبدالکریم شهید  
 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (باید همچنان شهید داد تا امام زمان...  !ملت عزیز

از دادن شهیدان هراس نداشـته   ،پس. ظهور فرماید و حکومت اهللا را حاکم گرداند
براي رسیدن به پیـروزي   .در خط امام باشید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید. باشید

 ،چـه تجـاوز اسـت   با اتحاد کامل بر علیه هر دست به دست هم داده و ،هم باه هم
 .مبارزه کنیـد  ،کس که بخواهد از اجراي قوانین اسالمی جلوگیري کندبر علیه هر

شـمنان از روحانیـت پشـتیبانی    گوش به فرمان فرامین امـام باشـید و در برابـر د   
  .کنید
  

  )نائین 1336 -1361( اکبر سقاباش یعلشهید  
باید دست بـه دسـت هـم داده و از تفرقـه و دودسـتگی دوري      ...  !عزیزمردم 
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نگذاریـد کـه خـون     .خواهـد  یکه این همان چیـزي اسـت کـه دشـمن مـ      جویید
  .ها باشید نآگوي مال شود که فرداي قیامت باید جواب شهیدان پاي

  
  )شوشتر 1344 -1363(سالمت عبدالرحیم شهید  

گري مانند عـرب و   شما تفرقه و قومی که بین با کسانی !و شما اي ملت دالور
] اخـتالف [و یـا بـین روحانیـت و شـما      ]مطرح کنند[ عجم، لر، شوشتري و غیره

هاي  خودمان است که این حرف ۀوسیله ب ،2منافقین در قبالبجنگید و  ،1دنبینداز
اکـرمکم عنـداهللا    انّ« :ن مجیـد فرمـوده  آشود و خداوند در قـر  یمعنی پخش م یب

   ».رین شماستاتترین شما در نـزد خـداوند باتقوبه« ؛3»اتقیکم
  

  )یزد 1348 -1366( سلطانی هدایتشهید  
امیدوارم چون گذشته در تمام سنگرهاي انقـالب و در   !پرور و اي امت قهرمان

ن کـه  آقر ۀیآبیایید همه با هم به این ...  ها حضور خود را حفظ کنید تمام صحنه
همگـی بـه   «یعنـی   ؛عمل کنیم 4»التفرقوا و جمیعاًاهللا   واعتصموا بحبل« :فرماید می

جـات مختلـف    هو به صـورت دسـت   »ریسمان خداوند چنگ زنید و پراکنده نشوید
خود  ۀجامع 1از دهیم و این تفرقه و نزاع را 5دست هم بیایید دست در ...درنیاییم 
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بـرداریم   اند را از میان ها شده وردن این تفرقهآوجود ه برداریم و کسانی که باعث ب
  .هاست هاي ما در همین تفرقه و با هم برادر شویم که به خدا قسم تمام بدبختی

  
  )شهر زرین 1339 -1365(سلمانی عباس شهید  

از تفرقـه بپرهیزیـد کـه     ... !امت اسـالم  مادران و پدران و خواهران و برادران و
یـک   وداریم  یک خدا ،مه یک دین داریمما ه. هاست مدترین سالحآکار بهترین و

دسـت  ه ؟ دست بـ بازي تفرقه؟ خطپس چرا  .است هللاهدف قرب الی ا .هدف داریم
بـا عمـل   ) لیـه السـالم  ع(علـی  ۀطبق گفت، )خداه ایمان ب(با یک عقیده  هم دهید و

  .اوامر کتاب خدا را احیا کنید ،خود
  

  )شیراز 1347 -1360(سلمانی دشتکی سلیم شهید  
متفـرق   به ریسمان خدا چنگ زده و« ؛1»االتفرقو و جمیعاً بحبل اهللا اواعتصمو«

  ».نشوید
راه خـدا   فرد فرد شماسـت کـه در   ۀوظیف !مادران اي پدران و اي مسلمانان و

نگذاریـد کـه    بین شما ایجاد شـود و  اي در گونه تفرقه نگذارید هیچ قدم گذارید و
 ،سـت مکتبتـان کـه اسـالم واقعـی ا     شما را از د ونبین شما رخنه کن منافقین در

، کـه راه او  ]دور کننـد [ شکن خمینی بت ،خط امام امت شما را از منحرف کنند و
شـماها وظیفـه داریـم کـه      ماهـا و  ۀاست کـه همـ   )علیه السالم(همان راه حسین

  .خواهیم داد را ادامه بدهید و راه او و ]باشیم[راه او  يرو دنباله
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  )کازرون 1337 -1364(سلیمانی باقر شهید  
روحانیـت   يرو سخنم با شما این است که دنبالـه  !دوستان و برادرانمو اما اي 

از  .کارهایتان براي رضاي خدا باشد .ها امام عزیز است نآصدر  مبارز باشید که در
ه، ایـن نمـاز   نمـاز جمعـ   ]در[ هـر هفتـه  . از تفرقـه بپرهیزیـد   .هیچ چیز نترسـید 

عجل (فرج امام زمانشکن شرکت کنید و دعا کنید براي  عبادي و دشمن -سیاسی
  .و سالمتی و طول عمر رهبر انقالب )اهللا تعالی فرجه الشریف

  
  )پلدختر 1345 -1365(سلیمانی داراب شهید  

ت در همه حـال تـابع امـر رهبـر و والیـ     خواهم که  یایران م پروراز امت شهید
همچنان مصمم  ،اید هکه تاکنون پشت جبهه را تقویت کرد  همچنان فقیه باشید و

فقین داخلـی و  کوتـاهی دسـت تبهکـاران و منـا     د بـراي یو سد راهی باش 1دیباش
از اخــتالف  .باشــید قــدرمان راه شــهداي عزیــز و گــران ةدهنــد خــارجی و ادامــه

 پـس قـدر   .کنـد  یاست و شما را از هم جدا متفرقه  ۀریش ،زیرا اختالف ؛دیبپرهیز
  .ا بدانیدهمدیگر ر

  
  )یاسوج 1345 -1364(سلیمانی ویس  علیشهید  

اسـالم را در نظـر داشـته و از     فرامـوش نکنیـد و   جنگ را !برادران و خواهران
کننـد و   ه مـی ئـ هایی را کـه علیـه مـا توط    نآ گونه اختالف و تفرقه بپرهیزید وهر

  . نزدیک است ،اي که خدا داده وعده .سرکوب کنید ،اندازند اختالف می
  

                                                             
 باشند: یتدر اصل وص -1



 

 223     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

  )مرند 1343 -1363(سلیمانی کاظم شهید  
هسـتم و  [ ،شناسـند  کسـانی کـه مـرا مـی     ۀبا هم شنایان وآدوستان و  ۀبا هم

چـرا کـه    ؛پـارچگی خـویش را حفـظ کننـد    اتحاد و یک این است که واقعاً] سخنم
بزرگ بود که بر سر  ]ي[نشدنی براي مسلمانان است و این درد فت درمانآ ،تفرقه

  .اند وردهآ مسلمانان می
  

  )شهر خمینی 1343 -1365(سلیمانی درچه باقر شهید  
ـ  ، گونه که تاکنون با حفظ وحـدت خـویش   همان !امت اسالم  فرمـان ه گـوش ب

تـرین   باشـید کـه ایـن مهـم     ]از این به بعـد نیـز  [، اید امت بوده 1رهنمودهاي امام
انسـجام را   این وحدت و قدر گردن شماست وه خون شهدا ب اي است که از وظیفه

افکـن   هاي تفرقه مواظب دست .اند چنین امتی را نداشته ،معصومین ۀمئبدانید که ا
  .مریکا هستندآعوامل  ها از نآباشید که 

  
  )شهر خمینی 1348 -1365(سلیمانی درچه رضا شهید  

هـا را خلـوت   نماز جمعه... نکنید  خواهم که جنگ را فراموش از شما مردم می
 وحدت خود را اعالم کنید که دشمن ،با شرکت در نماز جمعه و جماعت .نگذارید
دعاهاي خود را زیـاد کنیـد و در دعـاي    . یدآ بین شما خیلی خوشش می ۀاز تفرق

کمیل و توسل و دیگر دعاها شرکت کنید و در دعا امام را فراموش نکنید و بـراي  
  . دعا کنید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(فرج امام زمان
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  )شهر خمینی 1343 -1365(سلیمانی دینانی محمد شهید  
بـا   !اینکـه بـرادران   ،اسـالمی دارم  انجمـن  وصیتی که به برادران بسیجی و اما

  . تفرقه ایجاد کنند ،انجمن اسالمی و 1جدیت خود نگذارید که بین بسیج تالش و
  

  )تهران 1346 -1367(سلیمی مجید شهید  
سـعی کنیـد از ایـن     .در یک امتحان سخت الهی قـرار داریـد   شما !ملت عزیز

ـ السابقون السـابقون اول و« ۀشریف ۀیآ .قبولی را در دست بگیرید ۀبرگ ،امتحان ک ئ
 .هـا را خـالی کنیـد    مبادا خداي نکرده جبهه .را مالك خود قرار دهید 2»المقربون

هـا   هئـ بـا تمـام توط   .پراکنی بین شما سوءاسـتفاده نمایـد   نگذارید دشمن از تفرقه
هاي نماز جمعه و جماعت را هرچه  صف .ب کنیدآها را نقش بر  نآمبارزه کنید و 

  .بیشتر تقویت کنید
  

  )شهر زرین 1337 -1361(سلیمیان تقی شهید  
ن ددانید کـه بـو   می اگر احیاناً ... !برادران من ؛ها طلب با شما هستم اي ریاست

   .کنار روید ،شود نیز میباعث تفرقه  ،اییعالوه بر عدم کار ،س کاريأشما در ر
  

  )تهران 1343 -1365(سلیمیان داریوش شهید  
یکـی از   ]و[ عامـل پیـروزي مـا    ،طوري که امام گفته همان... ! مادران و پدران

بزرگ و کوچک بـه ایـن عامـل     ]هاي[شیطان .وحدت شماست ،ترین عوامل بزرگ
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که  ن دارندآو به این ترتیب سعی در ] اند[پی برده ]پیش[ ها بزرگ از خیلی وقت
کند که از چـه راهـی وارد    ینان فرقی نمآبراي  .بین اقشار مردم اختالف بیندازند

شـما ایـن    ۀنان این مهم است که ملت را از هم جـدا کننـد و وظیفـ   آبراي  .شوند
جلوگیري کنیـد   ،شودلی که باعث جدایی و تفرقه بین شماها میئاست که از مسا

مان امـام باشـید و فرمـان او را اجـرا     ه اینکه گوش به فرلخرین جمآو بپرهیزید و 
  .کنید
  

  )شهر زرین 1338 -1366(سلیمیان ریزي ابراهیم شهید  
حاضریم براي بیـداري شـما و بـراي     ما !، اي خفتگان تاریخاي مسلمین جهان

پـس بیاییـد و دسـت اتحـاد و      .جان ناقابل خود را فدا کنیم ،اینکه سربلند باشیم
دوري  ،هـاي شـیطان اسـت    و نفاق که از وسوسـه هم بدهید و از تفرقه ه برادري ب

و رهبـري   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ن و امام زمانآکنید و با تمسک به خدا و قر
غـاز کنیـد و   آخود را بر علیـه اسـتعمارگران    ةمبارز ،امام خمینی ،قدر عالی زعیم
  .تکیه به خدا و رهبران الهی بکنیدفقط 
  

  )کوهدشت 1348 -1365(زاري  سوخته محمدشهید  
طلـب جلـوگیري    است کـه از نـق زدن اشـخاص فرصـت     امت مسلمان بر شما

نیست کـه از   1پذیر از تفرقه و حفظ وحدت انجام جز به دوري ،نمایید و این عمل
  2.و از هم متفرق نشوید ریسمان خدا چنگ زنید هب !مردم :کالم اهللا است که
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  )تهران 1341 -1361(سوري رودآوري حسین شهید  
سـنگر مبـارزه بـا     ،انجمـن ...  به برادران بسـیج و انجمـن اسـالمی    چند جمله

ایـن موضـع حفـظ     ان شاء اهللاها و منحرفان فکري بوده و  ها و ساواکی رستاخیزي
جلسات خود  .شهدا سرکشی کنید ةبه خانواد .شدت پرهیز کنیده از تفرقه ب .شود

  .را مرتب تشکیل دهید
  

  )تبریز 1346 -1363(سیدمهدوي سیدمهدي شهید  
هللا امـت حـزب ا   شـنایان و آ دوسـتان و  شـما  از ام و خـانواده  شما از خرآ در... 
سـعی   و غیـره باشـید   اسـالم و  ن،آقـر  حافظ دین، ،پشت جبهه دارم که در تقاضا
. گـاه کنیـد  ، آپیوندنـد  نمـی هللا که کورکورانـه بـه صـف حـزب ا     گاهانی راآنا کنید

  .تفرقه بیندازند ،منافقان بین مسلمیناین  نگذارید
  

  )زهرا بوئین 1336 -1359(سیفی پورزمانی  اهللا فضلشهید  
نگذارید خون شهیدان به هدر رود تا خداي ناکرده، منافقـان   !اي ملت قهرمان

پـس  . نـد ورده را به شما تحمیل کنآن به شرق و غرب، اسالم از خود درو وابستگا
و رود و از تفرقـه   یم ،شکن، این سرباز راستین خدا به خطی بروید که خمینی بت

  . نفاق بپرهیزید
  

  )محالت 1329 -1365(سینجلی اهللا  شهید سیف 
 ایـن  در .1»اتفرقـو و ال حبل اهللا جمیعاًواعتصموا ب« :صحبتی با همشهریان عزیـز 
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دسـتاوردهاي   بنـدي بپرهیزیـد و قـدر    گـروه  هرنـوع تفرقـه و   از ،موقعیت حساس
ها کمـک کنیـد و در    ههبران راستین را بدانید و به جبهر 1]قدر. [بدانیدانقالب را 

نماز جمعه و جماعـت را فرامـوش نکنیـد کـه اگـر       .تشکل باشیدها م پشت جبهه
معلـولین و اسـراي انقـالب     ۀشـهدا و مـدیون همـ    ۀضامن خون هم ،کفران کنید

  .د غضب پروردگار قرار خواهید گرفتخواهید بود و مور
  

  )نکا 1345 -1360( اطربی چهره سیهاهللا  نبیشهید  
شـیطان را از خـود دور    ،خواهم که با اتحـاد و همبسـتگی   از ملت قهرمان می

هـاي   گرایـی کـه از وسوسـه    از گـروه  .کنند و اهداف پاك شهیدان را پـی بگیرنـد  
بازي که با خون شهیدان بازي کـردن   از طیف .خودداري کنند جداً ،شیطانی است

شما کـه توحیـد عبـادي     .پرهیز نمایید ،اثر خون شهیدان استاست و هدر دادن 
شـرك   ،طور که تعدد همان .معناي کامل حفظ کنیده توحید عملی را هم ب ،دارید

گرایـی یـک شـرك اجتمـاعی      تعـدد و گـروه   ]نیز[ در خالیق ،است در درگاه خدا
  .موحد واقعی نیست ،زند که دست به تفرقه می نآ .است
  

  )قم 1342 -1365(شادپوري حسن شهید  
از . فظ کنید و پیرو والیت فقیـه باشـید  وحدت خود را ح !قهرمان ملت عزیز و

 .خود سازید و بدانید که دنیا محل گذر اسـت  ۀرا پیش اتقو .و تفرقه بپرهیزید گناه
ییـد و  آبـه خـود    .خرت را به متـاع نـاچیز و پـوچ دنیـا نفروشـید     آزندگی جاوید 

بسـیار   ،مواظب باشـید شـیطان فریبتـان ندهـد کـه راه     . اعمالتان را خدایی کنید
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به خـدا پنـاه    ن کاري است بسیار مشکل و بایدآسخت و باریک است و تشخیص 
  .برد

  
  )اردستان 1341 -1360(تیموري  شاهمحمد شهید  

کـنم کـه در نمـاز جمعـه شـرکت       از شما پدران و مادران و برادران تقاضا مـی 
با هم باشید و نگذاریـد کـه یـک دسـته     ]. کنید[ تر کنید و صفوف خود را پیوسته

بـین صـفوف    ،شما رخنه کنند و خـداي نخواسـته  ] میان[صفت در  هاي گرگ دمآ
 جمیعـاً  هللاواعتصموا بحبل ا« :فرماید ن که میآقر ۀیآشما تفرقه ایجاد کنند و طبق 

 .نکنیدن را رها آاز هم جدا نشوید و  به ریسمان الهی چنگ زنید و ،1»و التفرقوا
  

  )شهر زرین 1342 -1367(مرادي ورنامخواست  شاهعبداهللا شهید  
ن اینکه همیشه بـا هـم متحـد    آسخنی چند با امت همیشه در صحنه دارم و 

از بین خودتان بیـرون کنیـد و پیـرو     ]و[باشید و عاملین تفرقه را شناسایی کنید 
   .رهبر دلسوز باشید تا سعادتمند شویم

  
  )اصفهان 1345 -1366(شاهنگی مرتضی شهید  

والیـت اسـت کـه     ۀلئمس ،مردم تذکر دهم ۀبه کلی ]باید[ که 1لیئیکی از مسا
ت کـه همـه چیـز را از مـا     ، مثل این اسوالیت را از ما گرفتند ،اگر دشمنان اسالم

لی ئاز جمله مسا ،تفرقه ایجاد فساد و در جامعه و ]پذیري[عدم والیت ... اند گرفته
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ما  ]میان[ ل درئسعی کنید این مسا .جامعه به ذلت بیفتدشود  است که باعث می
دوري  ،شـود  ت مـی غیبـ  ها کـه باعـث تهمـت و    از زدن بعضی از حرف .پیدا نشود

هـا   چرا که این ؛دوري کنید ،دارد  اخروي نه اثر از چیزي که نه اثر دنیوي و .کنید
 دهـد و خـدا بـه شـما خیـر      .زیـاد شـود   هفسـاد در جامعـ   شود تفرقه و باعث می

 و بکنـیم  این کارهـا را  ان شاء اهللاما توفیق بدهد که  ۀخدا به هم .همچنین به ما
هایی که تحـت   نآچه  هایی که عامل تفرقه هستند و نآ ،دهم که چه باز تذکر می
 واقعـاً  ل تفرقه کنـار بکشـند و  ئخودشان را از این مسا ،گیرند قرار میعامل تفرقه 
همـه چیـز را    ،ن خط والیت فقیـه ایان را والیت فقیه قرار بدهند که الگوي کارش

  .کند روشن می
  

  )اهواز 1339 -1360(شاهوردي عباس شهید  
بگویید که به فکر کتابخانه و انجمن باشند و از تفرقه و جـدایی   به برادران من

بیشـتر  چـه  هر ،امام امت و روحانیت مبـارز  1باپیوند ناگسستنی خود را  .بپرهیزند
  .تر بکنید مستحکم

  
  )تهران 1349 -1367(شاهین حمید شهید  

در حال حاضر اطاعت از امر رهبـري و دوري از نفـاق و   ...  !ملت مسلمان ایران
  .شرعی و انسانی ماست ۀوظیف ،تفرقه و خودخواهی

  
  

                                                             
 از: یتدر اصل وص -1
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  )اصفهان 1334 -1361(شرکت حسین شهید  
تـان   خوشـبختانه همگـی   که طوري امیدوارم که شما هم همان !برادران عزیزم

در خـدمت   ،کنیـد  مـی  خیلی بهتر از من موقعیت حساس اسالم را درك کـرده و 
 خمینی کبیـر باشـید   ،رهبر عزیزمان ۀالیعم راستین و به ثمر رساندن اهداف اسال

  .بپرهیزید و از هرگونه سستی و تفرقه شدیداً
  

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

لی اهللا علیه و آلـه و  ص(که تاکنون پیوند وفاداري خودتان را به رسول اهللا که همچنان
و الحـق کـه امـت     -د یا با اخالص تمام نشان داده )علیهم السالم(و اهل بیت او) سلم

تـابع و پشـت سـر     2خـر آتا دم  -شمایید )سلملی اهللا علیه و آله و ص(واقعی رسول اهللا
 يامـ حضـرت امـام خمینـی و عل    ،)عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام مهدي ةنمایند

از تفرقه که خواسـت کفـار و منـافقین و موجـب شکسـت       متعهد باشید و شدیداً
تان را با عموم مسلمین جهـان اعـالم    بیزاري جویید و اتحاد و برادري ،اسالم است

یـد واحـده بشـوید کـه ان شـاء اهللا       ،در مقابل دشمنان اسالم و انسـانیت  نموده و
  .طلبان است نهایی با حق ۀپیروزي و غلب

  
  )تهران 1344 -1362(شریفی مجید شهید  

ـ   ،طـور  کـه ایـن   این چه عشـقی اسـت   !خداوندا سـوي خـود   ه رزمنـدگان را ب

                                                             
 اي را توصیه: یتدر اصل وص -1
 و تا دم آخر: یتدر اصل وص -2
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سـرور   ،)السـالم لیـه  ع(این فقط عشق تو و حسین .نه عشق پول و نه مقام ؛کشد می
یک وقت تفرقـه بـین شـما     .کند طور رزمندگان را جذب می شهیدان است که این

مریکاي جنایتکـار  آنکند  .نیفتد که از این عاشقی دست بردارید و گمراهتان کنند
اندازد، امـا موفـق    طور که می همین ؛ه بین شما بیندازدئتوط ،با استفاده از فرصت

  . شودنمی
  

  )قزوین 1342 -1361(شریفی محرم شهید  
ن کمـک بکنیـد تـا ابرجنایتکـاران     آها به انقالب و قر بیشتر از این !ملت ایران

وقت از والیت فقیه جدا نشوید تا  و هیچ 1یندازندن تفرقه ،بین شما ملت مستضعف
 ۀو مکـ  ]پیاده کنـیم [ عزیز تا انقالب را در قدس 2رسدنسیبی به روحانیت مبارز آ

 .ن روزآبه امید  .زاد سازیم و کربال را فتح کنیمآستم  ]و[ معظمه را از ظلم
  

  )مشهد 1323 -1365(پناه  شریفیرضا  غالمشهید  
ـ ... ! خاسته پاه ب ]و[هللا امت حزب ا ه امروزه اگر وحدت در میان امت اسالمی ب

وجود مقـدس ولـی فقیهـی چـون حضـرت امـام        ،نآو علت  أسرمنش ،مدهآوجود 
  .باشد که تمام فرق اسالمی را به وحدت رسانده است می )مد ظله العالی(خمینی

هیچ کس   باید سعی کرد از هرگونه تفرقه و اختالف پرهیز شود و به  !عزیزان
ما ایجاد اختالف نماید و همـواره سـعی و    ةاجازه ندهیم که در میان صفوف فشرد

واضـع  تالش کنیم که از امام عزیزمان و روحانیت مبارز در خط امام پیروي و از م

                                                             
 بیندازند: یتاصل وص در -1
 برسد: یتدر اصل وص -2
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مـا را در خـط شـیطان و     ،ها دفاع کنیم و نگذاریم کـه شـیاطین انـس و جـن     نآ
  . اولیایش قرار دهند و به گمراهی کشند

  
  )اصفهان 1343 -1366(بهمن شریفی رنانی شهید  

مکارم االخالق را در وجود خود بپرورانید و خودسازي را نصب ! اي امت اسالم
 ،پیـام شـهید  . ا شاهد و ناظر داشته باشـید جا خدا ر  العین خود قرار دهید و همه

دوري از غیبت، تهمت و دروغ چیزي است کـه اسـالم از    .و پرهیزکاري است اتقو
تر  سعی کنید اکثر نمازهایتان را به جماعت بخوانید و از همه مهم. خواهد شما می

هـا و   از تفرقـه . ور پیـدا کنیـد  ضـ بخش نماز جمعـه ح  اینکه در سنگر مقاوم و روح
  .هاي غیر منصفانه برحذر باشید ها و بحث جدایی
  

  )رودبار 1339 -1364(شعبانی قاسم شهید  
انـد کـه بـین جامعـه     ایم تاکنون دشمنان خارجی همواره درصدد بودهما دیده

ولـی همیشـه بـه     ؛اندازي کنند و از تداوم انقالب اسالمی ما جلوگیري کنندتفرقه
 ]انـد کـه امیـدوارم ملـت     ناکـام مانـده  [ هللاب ایاري خدا و با هوشیاري امـت حـز  

  .اندازي کندهوشیاري خودش را از دست ندهد و نگذارد دشمن تفرقه
  

  )شهر خمینی 1344 -1364(شفیعی خوزانی اصغر  علیشهید  
طرفدار والیت فقیه است و بـراي   مردم باید پشتیبان روحانیتی باشید که شما

گفتند و گـاهی   نه کسانی که در رژیم شاه چیزي نمی ،این انقالب زحمت کشیده
شـما  . خواهند خودشان را در جامعه مطرح کنند کردند و االن می هم مخالفت می
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ن خـط  آ] و[ فقط گوش به فرمان امام بدهید تا سقوط نکنید و دست از این خـط 
 هـا تفرقـه   ن حزب نکنید و امام را یاري کنید که این حـرف آاین حزب و  .بردارید

  .خواهد دشمن هم همین را می ورد وآ می
  

  )کاشان 1348 -1362(شکرایی حسین شهید  
حضور خود در صحنه را حفظ کنید و از تفرقه بپرهیزیـد و  ! اي مردم مسلمان

ل اهللا تعـالی فرجـه   عج(امام زمان ةچون او نمایند ؛هاي امام سرپیچی نکنید از فرمان
شـهیدان روي   ۀجبهه کنید و نگذارید اسـلح  ۀاست و فرزندان خود را روان )الشریف

  .زمین بماند تا در روز قیامت از ما شکایت کنند
  

  )شاهرود 1347 -1364(شکوهی اکبر  علیشهید  
گویـان شـرق و    دست از این انقالب برندارید و نگذارید که این یاوه !اي عزیزان

مگذارید که منافقین در میان شـما   !اي عزیزان. ننداین انقالب را برکَ ۀریش ،غرب
  .رخنه ایجاد کنند و بین شما تفرقه بیندازند

  
  )آباد نجف 1348 -1366(شمس حسین  غالمشهید  

اول اینکـه فریـب ایـن    : چند کلمه حرف یا وصیت به برادران و خواهران عزیز
 هاي از خدا ها را نخورید و پیرو خط امام باشید و نگذارید که این گروهک گروهک

  .مردم تفرقه بیندازند و مردم را به این انقالب بدبین کنندن خبر بیو پیغمبر بی
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  )یاسوج 1347 -1366(شهبازي حاصل شهید  
صـبر و شـکیبایی دعـوت     ]را به[ برادرانم دیده و خواهران و رنج مادر !پدرجان

لیه ع(راه حسین ،هدف .نان خودشان را اذیت و برایم گریه کنندآنمایید و نگذارید 
گـران فرصـت    اندازان و دسیسه تفرقه 1بهاست و پیرو حسین زمان باشید و  )السالم

گري و اختالفات جلـوگیري و دوري   ندهید و راه شهدا را ادامه دهید و از دودسته
  .و ادامه دهید ]بخشید[ 2نمایید و حق را تحقق

  
  )گرمسار 1341 -1365(شهروي عبداهللا شهید  

از والیـت   !مال خود را در قبال این انقالب فدا کردیداي مردم که تمام جان و 
هـا جـدا    نآفقیه و امام عزیز پیروي کنیـد و همیشـه یـار و یاورشـان باشـید و از      

نشوید و وحدت خود را حفظ کنیـد و مسـاجد را پـر نماییـد و نگذاریـد مسـاجد       
 وقوع پیوسـت و از ه چون انقالب از درون همین مساجد و جماعات ب ؛خالی بماند

خواهند بین ما تفرقـه باشـد و    تفرقه و جدایی پرهیز نمایید که دشمنان اسالم می
توانیـد   نجـا کـه مـی   آوردید و تا آبا وحدتتان بود که پشت مستکبران را به لرزه در

  .نمازها را به جماعت بخوانید
  

  )نائین 1342 -1360(شهریاري علی شهید  
خواهنـد بـین شـما تفرقـه     یبه هوش باشید که م !اي روحانیون، اي پاسداران

                                                             
 از: یتدر اصل وص -1
 تحقیق :یتدر اصل وص -2
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 1ندستهشیاطین  ،گویندیند و از دیگري بد میآها که پیش شما می این .بیندازند
  .دمآدر لباس 

  
  )آباد نجف 1346 -1365(شهسواري مجید شهید  

هـوش باشـید و هوشـیاري خـویش را در     ه ب !اي امت غیور و شهیدپرور ایران
ـ   از هـر صحنه حفظ کنید که دشمنان اسالم امـروز بـیش    دنبـال تفرقـه   ه چیـز ب

انداختن در میانتان و در صفوف مستحکمتان هستند و تنها راه شکسـت شـما را   
  .انددر این دیده

  
  )شهر زرین 1344 -1361(شهیدي رضا  علیشهید  

 پـر کنیـد و   ،2قول امام سـنگرند ه مساجد را که ب !خواهران مسلمان برادران و
  .نوانی بپرهیزیدبه هر ع به هر نحوي و ،از تفرقه جداً

  
  )تهران 1347 -1365( یالدین نشیخ زیمحمد شهید  

در راه خـدا از جـان و مـال خـویش      !بـرادرانم : شنایانآدوستان و  و سخنی با
مهـر و محبـت را بـین خـود      .دوري کنیـد  دریغ نورزید و از تفرقـه و نفـاق جـداً   

 :فرمایـد  یشریفه قرار دهیـد کـه مـ    ۀیآیعنی خود را مصداق این  ؛گسترش دهید
ولـی   ،منین واقعی کسانی هستند که همیشـه بـین خـویش مهربـان هسـتند     ؤم«

                                                             
 است: یتدر اصل وص -1
  سنگرند را: یتدر اصل وص -2
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  .1»نسبت به کفار و منافقین شدید و دشمن
  

  )قم 1334 -1365(شیخ شعاعی اختیارآباد محمد شهید  
 ،هـاي دنیـوي   خداي ناکرده مال و وابستگی .دنیا دار فانی است! برادر و خواهر

ن آسـعی کنیـد زیـاد قـر     .حیـات اخـروي دور نسـازد   هاي معنوي و  ما را از ارزش
از اخـتالف و   .نهایت سعی خود را مبذول فرماییـد  ،نآبخوانید و در یاد گرفتن قر

  .صمیمیت و اخوت و برادري بین شما حاکم باشد .بپرهیزید تفرقه جداً
  

  )فالورجان 1346 -1366(شیرازدي علی شهید  
زمـایش  آخداوند مـا را در همـین جنـگ مـورد     ... ! اي جوانان غیور و اي امت

 2]بایـد [هاي بسیار زیادي  خون ،زمایشآکه در این ] قرار داده است[بسیار عظیم 
زادي و دین مبین اسـالم و  آها باید فدا شود که درخت تنومند  ریخته شود و جان

اختالفـات  گاه باشیم و بـه  آید و آزمین به اهتزاز در ةعدالت و پرچم توحید در کر
هسـتند و فقـط پیـرو خـط رهبـر       انداز ها افرادي تفرقه داخلی اعتنا نکنیم که این

  .انقالب باشیم
  

  )نورآباد 1341 -1365(ایوب شیرخانی شهید  
بـازي و تفرقـه    دسـت از طایفـه   ،شما را به خدا قسم! و اما اي مردم شهیدپرور

مریکـا و  آ ،لی شـما بردارید و به احکام الهی عمل کنید و بدانیـد کـه دشـمن اصـ    

                                                             
  29؛ سوره فتح، آیه »محمد رسول اهللا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم« به اشاره -1
 ناخوانا: یتدر اصل وص -2
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  . 1هستنداش و منافقین  مزدوران داخلی
  

  )اسفراین 1343 -1364(شیرزاد عباس شهید  
 2بـه بدانید که امروز اسالم عزیز بیش از هر چیز  !و اما شما اي امت شهیدپرور
دادیم اي کاش ما روز  مگر ما نبودیم که شعار می. حفاظت و حراست احتیاج دارد

امـروز همـان روز    ؟کـردیم  را یاري مـی  )علیه السالم(امام حسینبودیم و  عاشورا می
 ،پـس بیاییـد و بـا جـان و مـال خـود      . ن روزآکربالي  ،هاي ایران است و سرزمین

اسالم عزیز را یاري رسانید که اگر این کـار را نکنیـد، فـرداي قیامـت شـرمنده و      
همچـون صـفی    ،همبیایید تفرقه را کنار بگذارید و همه با . سرافکنده خواهیم بود

  .واحد، دشمنان اسالم را از بین ببریم که خداوند این کار را دوست دارد
  

  )مراغه 1342 -1361(شیر صبوري آهق اسالم شهید  
دسـت بـه    ،نآانقالب که تمام مستکبرین دنیـا بـراي نـابودي     این] به خاطر[

خـط امـام   کـه در   کسـانی  از ما باید از تفرقـه دوري نمـاییم و   ،اند دست هم داده
  .روحانیون مبارز پشتیبانی کنیم از .پشتیبانی کنیم ،ندنک حرکت می

  
  )بوانات 1341 -1365(شیري احمد شهید  

 ]بـه [ فرزنـدان خـود را   .ها را پر کنیـد  اول اینکه جبهه :شما عزیزان ۀاما وظیف
 بـا ضـدانقالب داخلـی و    -2 .از مـرگ هراسـی نداشـته باشـید     جبهه بفرسـتید و 

                                                             
  است: در اصل وصیت -1

 و: یتدر اصل وص -2
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هـا   نآچنان مشتی به دهان نآ ،کردار خود مقابله برخیزید و با رفتار وخارجی به 
اینکه مسجدها را پر کنید و نمازهاي خـود را   -3 .ها نابود شوند نآ ۀبزنید که هم

نآ -5 .داشته باشید ،با هم اتحاد که اساس پیروزي هست -4 .با جماعت بخوانید
 مـا  ۀجامعـ  1زمـانی  .سرکوب کنیـد خود شما  ،خواهند تفرقه بیندازند ها را که می

خود را درسـت بکنـیم و حقـوق همـدیگر را      ،تک تک ما ۀشود که هم می درست
  .رعایت بکنیم

  
  )فیروزآباد 1330 -1367(صابریان رضا  غالمشهید  
خواهم که همیشه در خط امام عزیـز   هموطنان و همشهریان عزیزم میۀ از هم

صـداي مظلومیـت اسـالم و امـام انقـالب      باشید و امام را تنها نگذارید و حال که 
هل من ناصر «اسالم و نداي  »لغریبا انا«بیایید و نداي  ،رسد گوش میه خونین ب
این خط که خط اسالم اصیل و ناب است و  2بهگو باشیم و  امام را لبیک »ینصرنی

و از تفرقه و جـدایی بپرهیزیـد کـه     است چنگ زنید 3»حبل اهللا«ن آیا به تعبیر قر
  .اسالم و انقالب و مصالح مسلمین استخالف 
  

  )گرمسار 1333 -1364(صادقی  ایوبشهید  
همیشه در صحنه باشید و امام را تنها نگذارید و پشتیبان  !شما اي امت اسالم

والیت فقیه و روحانیت در خط امام باشید و وحدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ    

                                                             
 زمانی که: یتدر اصل وص -1
 در: یتدر اصل وص -2
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دشمنان دین خدا از ایـن طریـق   کنید و از اختالف و تفرقه بپرهیزید و بدانید که 
   .بیشترین ضربه را خواهند زد و باید سخت مواظب باشیم

  
  )سمیرم 1342 -1365(صادقی بوذرجمهر شهید  

تمـام مشـکالت را    ،تکلیف خود را انجام بدهید و با توکل بـر خـدا  ... ! برادران
نماییـد  اطاعـت   ]امکان از امام[ تا حد .کار خود کنید ۀحل بنمایید و صبر را پیش

  .که تفرقه در بین شما به وجود نیاید
  

  )ریز نی 1344 -1364(صادقی سیدجالل شهید  
بین شما و روحانیـت   ،خبر خیلی مواظب باشید که منافقان از خدا بی !عزیزانم

 :سخنی هم بـا منافقـان دارم  . و وحدت را حفظ کنید 1دنمبارز اسالم تفرقه نینداز
وریـد و ایـن را   آدست از کارتان بردارید و به دامن اسـالم روي   ،ر نشده استیتا د

ما را خراب کنید و اگر بدنم را با گلوله سـوراخ   ۀخان ،هایتان بدانید که اگر با گلوله
را جـدا جـدا    2هـا  قطعه قطعه کنید و قطعـه  ،بدنم را زنده زنده سوراخ کنید و اگر

خمینـی   ،اهللا اکبـر « :زنـم  باز هـم فریـاد مـی    ،بسوزانید و خاکسترم را دور بریزید
  .دارم و از این رهبر دست برنمی »رهبر
  

 )برخوارومیمه 1348 -1364( رضا صادقی علیشهید  
را نگیریـد کـه در    جلوي او ،خواهد به جبهه بیاید اگر فرزند شما می !اي مردم

                                                             
 نیندازد: یتدر اصل وص -1
 اي قطعه: یتدر اصل وص -2
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روسـیاه   ،)علیـه السـالم  (در مقابـل حسـین   مقابل خداوند جـوابی نداریـد بدهیـد و   
و فریب ایـن منافقـان از    ؟است )علیه السالم(طاقت شما کمتر از حسین یاآ. هستید
خواهنـد در بـین مـردم تفرقـه بیندازنـد و       هـا مـی   خبر را نخورید که ایـن  خدا بی

 از منافقـان بـدتر  ی، ن جدا کنند و به قـول امـام گفتنـ   آقر 1ازخواهند مردم را  می
  . کفارند
  

  )مرودشت 1337 -1364( صادقی فرج شهید  
با  2او را ،اگر کسی را دیدند که اشتباه کرد .پشتیبان والیت فقیه باشند، مردم

 .از تفرقه بین یکدیگر پرهیـز کننـد   .چند کلمه صحبت به راه راست هدایت کنند
اي خندان بـا   همیشه با چهره .مسخره نکنند زیردستان را .غیبت یکدیگر را نکنند

  .ها را همیشه پر نگه دارند و جبهه 3دنیکدیگر روبرو شو
  

  )الیگودرز 1343 -1365(صادقی محسن شهید  
تنها کلیـد پیـروزي کـه     !عزیزان .کنم وحدت می ۀشهروندانم توصی همواره به

ولیت انقـالب را بـه دوش   ئن بر دشمن زبـون بتـازیم و بتـوانیم مسـ    آتوانیم با  می
واهللا عامـل تفرقـه تنهـا هواهـاي      .فقط و فقط وحدت است ،بکشیم به نحو احسن

مـان  انکمی فکر کنیم که چرا بـا برادر  .به خود بیاییم. شیطان است ،نفسانی است
از طرفـی شـوروي    ]و[ مریکاآطرف منافقین، از طرف دیگر  از یک ؟دشمنی داریم

                                                             
 با: یتدر اصل وص -1
 و او را: یتدر اصل وص -2
 شوید: یتدر اصل وص -3
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یا بد نیست کـه  آ. خروشند د و مینتاز به جمهوري مظلوم اسالمی می ]و[ به ایران
براي نابودي دشمن قیـام   ،بایست دوشادوش و همگام با هم ن که میمؤدو برادر م

  ؟با هم اختالف داشته باشند ،کنند
  

  )داراب 1344 -1365(صادقی محمد شهید  
اتحـاد و   ،وردن جسـد هـر شـهید   آاز هرگونـه تفرقـه بپرهیزیـد و بـا     ... ! مردم

انـداز در هـر نـوع     همبستگی خود را بیشتر کنید و مبارزه کنید بـا عوامـل تفرقـه   
 . لباس و مقام

 ،کنم که بروند و ان شـاء اهللا جـاي شـهدا را پـر کننـد      به جوانان توصیه می... 
شهیدان هسـتید و حـافظ خـون شـهدا      ةاز دست افتاد ۀچون شماها وارثان اسلح

گاهانـه  آگـاه باشـید و   آ. باشید و نگذارید کسانی از خون شهدا سوءاستفاده کننـد 
خبر قرار نگیرید و متحد باشید  اي مفسد و از خدا بی ثیر عدهأعمل کنید و تحت ت

لذا دست بـه  . تفرقه است ،و از تفرقه جلوگیري کنید که تنها سالح مخرب انقالب
مبارزه کنیـد و   ،دست هم بدهید و با دشمنان اسالم در هر پست و مقام و لباسی

هـا   نآ. اهللا بزنندحزب  ۀتیشه به ریش ،اي مفسد زیر ماسک حزب اهللا نگذارید عده
دار  انقالب و حـزب اهللا را لکـه   ]حیثیت[ را شناسایی کنید و نگذارید که بخواهند

  . کنند
  

  )اردستان 1339 -1362(بادي آ صادقی کریمابراهیم شهید  
شـهید راه برویـد و    ةراه شهیدان این نیست که دنبال جناز !و خواهران برادرم

بلکه راه شهیدان این است که پشـتیبان   .»راهت ادامه دارد ،شهید« :شعار بدهید
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هـایی کـه    نآهـا را پـر کنیـد و     جبهـه  .والیت فقیه و امام و روحانیت مبارز باشید
ه در اصـفهان و چـه   چـ  ،خواهند امام و نمایندگان امام را در هر کجا که باشند می

هـا را تنهـا نگذاریـد و از     نآنـان زنیـد و   آدهان  در جاي دیگري بکوبند، مشت بر
پشـتیبان   .تر کنیـد  صفوف نمازهاي جمعه و جماعت را فشرده .تفرقه پرهیز کنید

هـاي انقالبـی از جملـه سـپاه و جهـاد سـازندگی و غیـره         دولت و مجلس و ارگان
  .باشید
  

  )تهران 1346 -1367(صالحی سیامک شهید  
 .مـاده باشـید  آ !حسـینیان ...  امت حـزب اهللا  خدمت برادران عزیزم در بسیج و

ها را پر کنید و همیشه گـوش   ماده کنید و جبههآخود را براي یاري حسین زمان 
بـه   ،خـوریم  مـی ] که[هایی  هاي امام بسپارید و بدانید که ضربه خود را به صحبت
 ،بـازي حـاکم اسـت    هایی کـه در جبهـه و خـط    از تفرقه ،1اخیر ۀخصوص این ضرب

  .باشد می
  

  )اسفراین 1341 -1361( حسین صالحی  غالمشهید  
بـه   خـواهم کـه   شنایان مـی آخصوص از دوستان و ه از ملت شهیدپرور ایران، ب

  :توجه داشته باشند نکات ذیل حتماً
هاي ایشان غفلـت   اي از راهنمایی همیشه گوش به حرف امام بوده و لحظه -1
  .نکنید
از تفرقه بپرهیزید که دشمن بـراي ضـربه زدن بـه شـما و اسـالم، از ایـن        -2

                                                             
 ضربۀ اخیر را: یتدر اصل وص -1
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  .کند ت استفاده میحربه، سخ
ن و نیــز خــون آهمیشــه خــود را در مقابــل ایــن انقــالب و دســتاوردهاي  -3

در بین شـما   ،اند ول بدانید و نگذارید کسانی که بویی از اسالم نبردهئشهیدان مس
  .خود را بر پیکر انقالب وارد کنند ۀنفوذ کرده و ضرب

  
  )فردوس 1345 -1364(صبا سیدجواد شهید  

چون وحـدت   ؛وصیت، جز وحدت امت حزب اهللا نیست عنوان اولین کالمم به
و اتحاد بین تمام اقشار مختلف مردم است که صفوف مستحکم دشمنان اسالم را 

 ؛1»و التفرقـوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :فرمایـد  کوبد و خداوند هم می در هم می
همه بایـد در   !امت حزب اهللا ،بلی ».چنگ به ریسمان خدا بزنید و متفرق نشوید«

صفوفی مستحکم و پایدار در جهت سیر الی اهللا قدم برداریم و از تفرقه و جـدایی  
  .بپرهیزیم

  
  )سبزوار 1344 -1363(صباغ طرزقی مجید شهید  
سـعی   ].ه اسـت [زردآافکن، دل امـام را   یقین بدانید که تفرقه و اختالف !مردم

ترین سالح  بزرگ .خودتان دور کنیدها را از میانتان و از جمع  افکن کنید که تفرقه
ـ   دشمن که می وردن اختالفـات  آوجـود  ه تواند ضربه به این انقالب بزند، همـین ب

لـوح را بـه    پروران ساده این خیال ،سعی کنید با وحدت هرچه بیشتر .داخلی است
  .ذلت بکشانید

                                                             
 103 یهآ ؛سوره آل عمران -1
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در خـط امـام    ،وحـدت شـود   1هـم زدن  برکس باعث  بدانید که هر !اي مردم
  .نیست
  

  )اصفهان 1338 -1362(صدري مصطفی شهید  
 دودسـتگی کـامالً   ازتفرقه و! ... ها فامیل خواهران و برادرانم و و مادر و اي پدر

بـه زیـان    چیزي است که بـه صـالح دشـمن و    دودستگی یید که تفرقه وآبیرون 
  .باشد اسالم می

  
  )قزوین 1339 -1362(ها قصدیمجید شهید  

پدر، برادران و خواهران عزیز و دیگر خواهران و وصیت دیگر من به شما مادر، 
شـهیدان   ن چیزي که بـرایش آوردن آام این است که براي به دست دینی برادران

 ،یـین مقـدس اسـالم اسـت    آاید کـه همـان اجـراي    کرده بسیاري را تقدیم اسالم
هم باشید و نگذارید دشمنان اسـالم   وحدت خود را حفظ کنید و همیشه در کنار

مسـلمین را بـه دسـت     استفاده کننـد و امـور  ءشما سو ۀب از غفلت و تفرقو انقال
ندهیـد   اجـازه  .هرگز سنگرهاي دفاع از انقالب و اسالم را خـالی نگذاریـد  . بگیرند

نگذارید رهبر انقالب ما، حضـرت   .دشمنان اسالم از گمراهی شما خوشحال شوند
زدن بـه  ه شما بـراي ضـرب  اجازه ندهید منافقان از غفلت  .خمینی، تنها بماند امام

 ؛روزگار هر روزش طـوري اسـت  . همیشه در کنار هم باشید .انقالب استفاده کنند
بدانید کـه ایـن دوري    .کنداز هم دور می ها را به هم نزدیک و گاهی گاهی انسان
هـا هسـتند کـه در     دل، اما مهـم  .مانند موج دریا که در تالطم است ،موقتی است

                                                             
 از هم زدن: یتدر اصل وص -1
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  .کنار هم باشند
  

  )دامغان 1346 -1365(صرفی اصغر  علیشهید  
مواظـب باشـید ایمانتـان    ...  خـواهم  ام می حزب اهللا و خانواده امت ۀمن از کلی
نگذاریـد   .انقالب و جنـگ سسـت نشـوید    ل اسالم وئنسبت به مسا .ضعیف نشود

پراکن را  نگذارید که شایعه بین شما پخش شود و شایعه .تفرقه بینتان رسوخ کند
  .نابود کنید

  
  )گلستان 1345 -1366(صفار تلوري رحمان شهید  

مـردم فـداکار کـه در طـول تـاریخ       چند کلمه به عنوان وصیت خـدمت شـما  
وحـدت کلمـه کـه بـا     ...  نویسـم  می ،انقالب براي انقالب و اسالم زحمت کشیدید

نگذارید یک عده ناباب کـه   ن کوشا باشید وآدر حفظ  ،مدهآدست ه خون شهید ب
از  .بین شما تفرقه بیندازنـد و بخواهنـد حـاکم باشـند     ،هستندهی لحزب ال صرفاً

  .باید دوري نمایید دور باشید و بدانید که از تفرقه جداًه گرایی ب هرگونه گروه
  

  )شهر زرین 1342 -1361(صفري حمیدرضا شهید  
گونـه کـه امـام     گاه باشید و گوش به فرمان اماممان باشید و همـان آ !اي مردم
 وحدت خود را حفظ کنید و نگذارید دشمنان اسالم و منافقین ضـد  ،بارها گفتند

در هـر   ،هـر فـرد و گروهـی    ،در این وقت از زمـان  .تفرقه بین شما بیندازند ،دین
ن آبایـد از   ،لباس و در هر پست و مقامی که بخواهد بین مسلمین تفرقه بینـدازد 
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توقف داشته باشد و باید همچنـان   ]اي[نباید این انقالب لحظه .شود 1ردطجامعه 
زاد سـاختن  آبـراي   )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(راه خود را تا ظهور حضرت مهدي
  . تمام مستضعفین جهان ادامه دهد

  
  )آستانه اشرفیه 1346 -1361(صفري حسین  غالمشهید  

وحدت اسالمی خود را بر محور امام بنیان ... ! اي برادران و خواهران حزب اهللا
سازید و محکم کنید و از تفرقه و تشتت و از ایجاد جو تهمت و بدبینی جلوگیري 

  .نمایید
  

  )دهدشت 1349 -1366(زاده  صفريابراهیم شهید  
خواهم وحدت را حفظ کنیـد و از هـم متفـرق نشـوید و      از شما روستاییان می

 ،ران دینـی تفرقـه بیندازنـد   ادخواهند بین شما و بـر  که می ن کسانیآ] به حرف[
نین را در بین خودتان و در ئاخپذیرد و  ها را نمی نآ ،زیرا مکتب ؛گوش فرا ندهید

خواهنـد شـما را بفریباننـد و بـین      زیرا هر لحظـه مـی   ؛ل روز شرکت ندهیدئمسا
  .برادران شما تفرقه بیندازند و شما را از جنگ فراري دهند

  
  )فالورجان 1345 -1361(صفري کلیشادي اکبر شهید  

خـواهم کـه خالصـانه در خـط امـام حرکـت کننـد و بـه          مـی  مـردم از تمامی 
را  2دنـ ه کنئـ هاي چپ و راست فرصت اینکه بر علیه جمهوري اسـالمی توط  گروه

                                                             
 ترد: یتدر اصل وص -1
 کند: یتدر اصل وص -2
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ـ   ،چون نمـاز جمعـه   ؛ندهند و دیگر اینکه نماز جمعه را فراموش نکنند ه وحـدت ب
ورد و شــما از تفرقــه بپرهیزیــد و پشــتیبان یکــدیگر باشــید کــه بــه آ یوجــود مــ

  .پیروزي مستضعفان بر مستکبران نزدیک است ،هاي زود زودي
  

   )زنجان 1340 -1362(صفوي ابوالحسن شهید  
دهـم کـه    من شما را به خدا قسم می! و پدران و مادران اي خواهران و برادران

شـود، دوري کنیـد و    باعـث تفرقـه مـی    اي کـه  لهئبا هم متحد باشید و از هر مسـ 
ـ بـا همـدیگر ر  . تـرجیح دهیـد  ها  نآ ۀایثارگري را بر هم وف و مهربـان باشـید و   ئ

و بـا هـم در    مماهه و چند ساله را به خاطر اسالم کنـار بگـذاری   هاي چند کدورت
  . نبرد بشتابید هاي بهبود وضع میهن اسالمی همکاري کنید و متحدانه به جبهه

  
  )آران و بیدگل 1342 -1362(ی آرانی تصالداود شهید  

تـش  آما از جنگ و  ،اند ان تذکر دادهمطور که امام همان !امت شهیدپرور ایران
تفرقـه بـین    از. ایـم  طـور کـه کـرده    همـان  ،کنـیم  را دفع مـی  نآهراسی نداریم و 
دشمن که تاکنون تاحدي دامنگیر امـت شـده    ۀخرین حربآاین  ،قشرهاي مختلف

ـ . ن بترسیمآاز تاریخ عبرت گرفته و از تکرار . ترسیم می ،است ر نشـده  بیایید تا دی
  .خود عاملی در اتحاد بین اقشار باشیم ،است
  

  )اصفهان 1345 -1361(صمدي فروشانی سعید شهید  
سـنگر مدرسـه را تـرك نکننـد و نگذارنـد کـه بـه         خواهم کـه  از دوستانم می

عمـل پوشـانده شـود و     ۀجامـ  ،مریکاي جنایتکار و شـوروي تجـاوزگر  آهاي  هئتوط
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 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (سربازان امام مهدي وامیدوارم که شما ان شاء اهللا جز
کـنم   همیشه در دعاهایتان امام را فراموش نکنید و بـاز سـفارش مـی    .قرار گیرید

وحدت را بین خود حفظ کنید و نگذارید تفرقه بین شما  .دست از اسالم برندارید
  .ایجاد شود و خداي ناکرده ممکن است اسالم ضربه بخورد

  
  )آباده 1347 -1364(صمیمی مهران شهید  
اگـر در جامعـه    ... اینکـه  ،هاي خـودم دارم  که براي همسن و سال ]ى[شسفار

اگر سـکوت کنیـد    ،کاري را مشاهده کنید که برخالف منافع اسالم و انقالب است
همیشه سـعی   .ول خواهید بودئخرت مسآخون تمام شهدا را زیر پا گذاشته و در 

حدت و یگانگی را ایجاد کنید و با تمام اشخاصی کـه  هاي و کنید در جامعه انگیزه
بروي شما در آگرچه به ضرر  ؛ستیز کنید ،خواهند در جامعه تفرقه ایجاد کنند می

  .جامعه باشد
  

  )شهریار 1343 -1364(پور  ضیائیان علیتقی شهید  
 سـپاه،  ارتـش،  اعـم از  ،تمـامی نیروهـاي رزمنـده    بینسعی کنید ... ! اي امت

تمامی نیروهاي مردمی تفرقه نیفتد که همانا فرصتی اسـت بـراي    وکمیته  بسیج،
  .اي به اسالم بزنند ها که ضربه تمام ابرقدرت

  
  )برخوارومیمه 1341 -1362(ضیایی جزي حسن شهید  

ــتان و خویشــاوندان  ــواهران و دوس ــرادران و خ ــود در  ... ! اي ب ــرکت خ ــا ش ب
حضـور   ،شرکت در مجالس مذهبیدعاها و  ها و نماز جمعه و جماعت و پیمایی راه



 

 249     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

خود را در صحنه اعـالم داریـد و از تفرقـه و دروغ و غیبـت بپرهیزیـد و هماننـد       
ـ «: فرمایـد  مـی  )لیـه السـالم  ع(منانی باشید که امام علیؤم ـ آمن مـر ؤالم  ؛»منؤت الم
  ».من استؤم ۀیینآ ،منؤم«

  
  )شهر زرین 1344 -1362(طاهرزاده ریزي حسین شهید  

و تفرقه دوري جویید که ایـن دو در   خواهم که از شایعه میمن از ملت عزیزم 
  .زشت و ناپسند است ،نظر خداوند متعال

  
  )تهران 1343 -1361(طاهري حسن شهید  

 اوالذین جاهـدو «. ثري داردؤهاي بسیار و مـ  زیرا که ثمره ؛وحدت داشته باشید
 ،هـاي امـن   بـه راه  ،کننـد  که در راه ما جهاد مـی  کسانی« ؛1»هم سبلنافینا لنهدینّ

 ]میان[ تا اینکه در 2و چنگ بزنید به ریسمان الهی همه »هدایتشان خواهیم کرد
مبادا روزنه و شکافی در قانون حکومـت اسـالمی بیندازیـد کـه      .شما تفرقه نیفتد

  .پذیرد خدا هیچ عذري را نمی
  

  )جهرم 1339 -1362(طاهري صفرعلی شهید  
 ،بین خودتان راه ندهید و بـا وحـدتتان   وحدت خود را حفظ نموده و تفرقه در

  . وریدآها و منافقین را از پاي در ابرقدرت
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  )اصفهان 1345 -1368(شنی اطاهري حسن شهید  
نگذاریـد خـداي نـاکرده     .وحدتتان را حفظ کنیـد  !اي امت همیشه در صحنه

د و نـ نکند بعضی از دشمنان حرفی بزن. اي بین شما ایجاد شود ترین تفرقه کوچک
جمعـه جـدا    ۀمـ ئبزرگ و از ا يمبادا شما را از علما .ها را شما باور کنید حرفن آ

گـاه  آ .تفرقـه ایجـاد کننـد    ،نیروهاي انتظامی و نظـامی  ]و[ مبادا بین شما. کنند
شکسـت   ،وارد بشـوند سـتند  بیدار باشـید کـه دشـمنان از هـر راهـی خوا      باشید،

  .اند حال راه اختالف را پیش گرفته ؛خوردند
  

  )شهر زرین 1344 -1362(طغیانی ریزي اهللا  وحرشهید  
ها برویم و به نـداي   به جبهه .ها درس جهاد بگیریم ما باید از جبهه... ! برادران

اختالف و تفرقـه را   ،پاك و مخلص .پاسخ گوییم 1حسین »هل من ناصر ینصرنی«
چـون   ؛خودسـازي کنیـد   برویـد و  ،کنار گذارید و چون این کارها از شیطان است

  .توان به معجزات الهی پی برد سازي است و در جبهه می انسان ۀکارخان ،جبهه
  

  )بید خرم 1342 -1362( علی طیبی درویششهید  
؛ همیشه به یاد خدا باشید و دعاهـا را همیشـه بخوانیـد   ... ! برادران و خواهران

دعاي توسل که با خواندن این دعاهاسـت کـه دشـمن     ]و[ دعاي کمیل مخصوصاً
  . تواند بین ما تفرقه بیندازد نمی

  
  

                                                             
 حسین را: یتدر اصل وص -1
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  )اندیمشک 1340 -1360(ظهور نخلی عبدالرضا شهید  
برادران مسلمان انتظار دارم که از تفرقه و نفاق جلوگیري کننـد   من از تمامی

دهنـد و جلـوي   توانند گوش به فرمان امام باشند و راه شـهیدان را ادامـه    و تا می
  .ها را رسوا سازند نآمنافقان را بگیرند و  ئۀتوط

  
  )رزن 1349 -1365(عابدي طاهر علی  محرمشهید  

به اسالم و جنگ بیشتر فکر کنید و از هرگونـه اخـتالف و   ! ملت قهرمان ایران
 ،اندازنـد  چیننـد و اخـتالف مـی    ه مـی ئـ ها را که علیه ما توط نآتفرقه بپرهیزید و 

گوش به فرمان امام باشید و او را یاري کنید و بـه نـداي او پاسـخ     .سرکوب کنید
  .مثبت دهید و مثل مردم کوفه نباشید که امام را تنها گذاشتند

  
  )قائن 1336 -1361(باد آ عابدینی حاجیاکبر  علیشهید  

خواستارم همیشه گوش به فرمان امـام باشـند    خر از ملت مبارز ایرانآو در ... 
 اواعتصـمو «: فرمایـد  طور که خداوند مـی  ها ندهند و همان بچهو گوش به شیطان 

بـه ریسـمان خـدایی چنـگ زده و از تفرقـه دوري      « ؛1»و التفرقوا بحبل اهللا جمیعاً
  ».کنید
  

  )فیروزآباد 1348 -1365(عارف مسلم شهید  
هایشـان   نامـه  مـن و شـهدا اسـت و در وصـیت     ۀسومین چیز که تکیـ ! ... مردم

 ؛کنم ولین را به وحدت سفارش میئاما این حقیر تنها مس. وحدت است ،اند نوشته
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سـفانه وقتـی حـب    أمت. گیـرد  ت میأولین نشئاي بین امت از مس زیرا که هر تفرقه
 ،انسـان کـه بـه واالتـرین موجـودات معـروف اسـت        ریاست در انسان پیـدا شـد،  

م نجا که حفظ انقالب و حتی مقدسات براي او مهـ آتا  ؛شود ترین موجود می ذلیل
  .نیست
  

  )زاهدان 1345 -1364(عالی حسین شهید  
چه شیعه و چه سنی باید  ،شما برادران ،ما ۀدر منطق !مردم شهیدپرور زاهدان

دانیـد از   طور کـه خودتـان مـی    هوشیار باشید و نگذارید که این منافقان که همان
 ؟چرا با هم تفرقه پیـدا کنـیم   ما اصالً. بین شما تفرقه بیندازند ،کفار بدتر هستند

ولـی ایـن   . باشـد  ن براي رضاي خـدا مـی  آکنیم و  ما همه براي یک هدف کار می
نگذارید که بین شما تفرقـه   ،شناسند و نه پیامبر خدا را منافقین که نه خدا را می

  .بیندازند
  

  )جویبار 1332 -1362(عالی اهللا  ذبیحشهید  
اول  ۀخودتـان، در درجـ   مبه خـاطر خـون شـهیدان گمنـا     !اي امت حزب اهللا

 .وحدت را حفظ کنید و نگذارید که منافقان و کافران بـین شـما تفرقـه بیندازنـد    
ن آن محـل و ایـن تکیـه و    آدهم که ایـن محـل و    شما را به خون شهدا قسم می

ن قبیلـه بـراي خودتـان درسـت     آن مسجد و ایـن قبیلـه و   آتکیه و این مسجد و 
فقط  ،ما مسلمانیم و در اسالم ۀبدانید که هم .فقط هدف اهللا و اسالم باشد .نکنید

  .تقوا است که ارزش دارد
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  )ریز نی 1342 -1362(عباسی حسن شهید  
پیامم به رزمندگان اسالم این است که این معنویـت و خلـوص نیتـی کـه در     

رعایت کنیـد  نظم و هماهنگی را در کارهایتان ...  را حفظ کنید نآ ،بین شماست
 ]و[ نظـم و قـانون   ،رود و اگر در یک جنـگ  که با نظم است که کارها به پیش می

  .رود خوبی پیش نمیه ید و کارها بآ وجود میه تفرقه و اختالل ب ،هماهنگی نباشد
  

  )کرج 1346 -1365(عباسی محمود شهید  
ـ  ،هرچنـد انـدك   ،دشمن در کمین است تـا فرصـتی را  ! برادران و خواهرانم ه ب

قـدر غافـل    نآپـس مبـادا    .اي به پیکر این انقالب وارد سـازد  ورده و ضربهآدست 
قـدر خشـک    نآمـا نفـوذ کنـد و مبـادا      ]بین[ شویم که دشمن و فساد و نفاق در

مقدس باشیم که باعث بدبینی مردم نسبت به این انقالب باشیم و بیـاییم دسـت   
کوشیم و از تفرقه دوري به دست هم دهیم و در ساختن این کشور و این انقالب ب

باید کـه پشـتیبان یکـدیگر     .ن نیست که یکدیگر را بکوبیمآزیرا االن موقع  ؛کنیم
خودمان حل کنیم و نسـبت بـه اشـتباهات دیگـران      ]میان[ ل را درئباشیم و مسا

  . ال مشکالت انقالب ما باشندکمی گذشت داشته باشیم و نگذاریم که دیگران حلّ
  

  )تهران 1343 -1364(عباسیان علی شهید  
که بخواهم براي خانواده یا امت یا دوسـتان پیـامی    ن هستمآتر از  من کوچک

ن اینکـه پیـرو   آشوم و  اي را متذکر می نکته اما به حسب وظیفه چند ،داشته باشم
همیشـه پیـرو روحانیـت مبـارز و روحانیـت       .امام امت باشید و از تفرقه بپرهیزید

نمازهـاي جمعـه را کـه     .ل روز باشـید ئگـاه بـه مسـا   آشیعه و متعهد به اسـالم و  
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  . شلوغ نگه دارید ،گاه وحدت اسالمی است نمایانگر قدرت اسالم و تجلی
  

  )تهران 1348 -1367(عبدالمنافی جواد شهید  
گاه خداوند مردمـی را   اختالف و نزاع و تفرقه را کنار بگذارید که هیچ... ! مردم

هاي  ها و ظلمت در تیرگی .کند هدایت و یاري نمی ،که دچار اختالف و نزاع باشند
حـق و باطـل اسـت و     ةجداکننـد  ،نآن پناه ببرید که قـر آفردي و اجتماعی به قر

  .رساند انسان را به کمال و سعادت می
  

  )آباد خرم 1344 -1371( زاده عبداهللاهللا  حجتشهید  
م کـه  یخـودداري نمـای   و از تفرقــــه  1بـزنیم  به ریسـمان الهـی بایـد چنـگ    

ن دوري آ باشد که بایـد از  وحدت می ]عدم[، فت اجتماع ما مسلمانانآترین  بزرگ
و سودجو اجــــازه نـدهیم کـه علیـه انقـالب مـا        2]طلب[کنیم و به افراد فرصت

  .ه کنندئتوط
  

  )فریدن 1343 -1362(عبدالهی احمد شهید  
پـس از   ،خـودم مجالس بـراي   براي مراسم و... ! پدر و مادر ارجمند و مهربانم

و امام  )لیه السالمع(مرگم، مستضعفان محل را فراموش نکنید و از حضرت امام رضا
درس بگیرید که با غالمانشان بر  )لیهم السالمع(و دیگر معصومین) لیه السالمع(سجاد
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چون مالك برتـر   ؛شد وجه عار و ننگشان نمی و به هیچ 1ندستنش سر یک سفره می
پـس بـا وجـود     .ي بیشتر داشتن استابلکه تقو ،بودن، ثروت و جاه و مقام نیست

مـد را هـم بگوییـد و    آمراسم و مجالسم، مستضعفان محل و اقوام کـم در  این، در
تبعیض بین اعیان و اشراف و مستضعفان محل و اقوام نگذارید و کاري نکنید کـه  

 ،ن مجلـس آشود و وحدت بـین مـردم در    ]دایجا[ ن مجالس و مراسم، تفرقهآدر 
  .جهت انقالب اسالمی شکسته شود ]خالف[ در

  
  )بناب 1340 -1360(عبدالهی علی  اروجشهید  

دهـم کـه از    را به خون پاك شهیدان قسم مـی  شما !برادران پدران و مادران و
بیشـتر   ،وحدتتان را حفظ نمایید و به روحانیت و سپاه .تفرقه و دورویی بپرهیزید

ن کـه میـا   مگذاریـد  .الهی را طـی کنیـد   ]ي[مشی این دو نیرو و خط نظر افکنید
  . روحانیت و سپاه نفاق رخنه کند

  
  )آباده 1338 -1366( اکبر عبدالهی علیشهید  

و اخـالص در اعمـال واجـب و     اطلبم به امـر تقـو   را می برادران و عزیزان ۀهم
روز  ،روز عمـل و فـرداي قیامـت    ،امـروز  ،منـان ؤم قول امیـر ه مات که بترك محرّ

برد اسالم و انقالب و صـدور   چه خوب است که همه با هم در راه پی .حساب است
تهمـت و اعمـال    ،متحد و یکپارچـه بـوده و از تفرقـه    ،انتظار هاي چشم ن به ملتآ

  .بپرهیزند ،ناجور دیگر که مغایرت با یک فرد مسلمان دارد و با اسالم منافات دارد
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  )دهدشت 1341 -1363() دیم( عبدالهیاهللا  حبیبشهید  
سعی کنید تفرقه در بین خودتـان نباشـد و کسـی نتوانـد در      !برادران مسجد

هـا و   هـا و منـافق   سـعی کنیـد کـه ضـدانقالب    . میان شما تفرقه و جدایی بیندازد
چـون خـداي    ؛انـدازي نکننـد   اندازها در بین شما نیایند و تفرقـه  ها و نفاق اي توده
سـعی   .بـه ضـرر انقـالب و اسـالم اسـت      ،ده اگر کسی در بین شما رخنه کندناکر

  . هایی واالمقام و باارزش براي اسالم باشید کنید انسان
  

  )مراغه 1347 -1361(عبدزاده علمدار داود شهید  
از تفرقه دوري  .تفرقه ندارد ،در راه خدا کار کردن... ! اي فامیل عزیز و محترم

  .تفرقه است ،ترین ضربه میان دوست و اجتماع که بزرگ ]و[ کنید در خانواده
  

  )تهران 1344 -1361(عبدلی حجت شهید  
و وحـدت خـود را اسـتحکام     و اتحـاد  ]کنیـد [ دوري ،منینؤاز تفرقه میان مـ 

و  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :گویـد  یاي افتادم که م هیآمن در اینجا یاد  و بخشید
 ».خداوندي چنـگ بزنیـد و از تفرقـه دوري کنیـد     ه ریسمانب«: یعنی ؛1»التفرقوا

راه حرکـت کنیـد و از تفرقـه دوري     2]این[طرف خدا بروید و در ه یعنی همگی ب
 ،بـه نمـاز   .بلعـد  شما را یکی یکی می 3]ایمان[دشمن  ،متفرق شوید کنید که اگر

توانید هـر هفتـه و اگـر نمـی    می نمازهاي جمعه توجه زیاد بکنید و اگر مخصوصاً
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چـون یکـی از عوامـل     ؛میان بـه نمـاز جمعـه برویـد     حداقل یک هفته در ،نیدتوا
  ].است[ تفرقه و باعث اتحاد و وحدت جلوگیري از

  
  )شهر خمینی 1345 -1362(عبدلی محمدعلی شهید  

دست هم بـر   که دست از تفرقه بکشید و دست در خواهم من از شما مردم می
پردازان ندهیـد   گوش به حرف شایعه علیه باطالن روي زمین به مبارزه برخیزید و

  .یاد داشته باشیده و همیشه خدا را ب
  

  )خمین 1342 -1365(عبدي اسداهللا شهید  
خواهشـمندم کـه    ،ویژه ملـت شـهیدپرور ایـران   ه ب ،جهان مستضعفان ۀاز کلی

از نزاع و تفرقه بـا یکـدیگر بپرهیزیـد و     .تر کنید وحدت خودتان را حفظ و محکم
قاضی امورات خود قرار دهید و همگی علیه اسـتکبار جهـانی قیـام    ن مجید را آقر

  .کنید
  

  )بجنورد 1339 -1365(عبدي قلی  عباسشهید  
علیکم عذابا مـن فـوقکم او مـن تحـت ارجلکـم او       علی ان یبعث قل هو القادر«

  1»س بعضأو یذیق بعضکم ب یلبسکم شیعاً
بـال فـرود    ببارد و عذاب وتش آسمان بر شما آاگر از زمین و  :فرماید ن میآقر

 ؛کند تفاوت نمی ،دوگانگی باشد با حالتی که در میان شما اختالف و تفرقه و ،یدآ
  .هر دو عذاب دردناکی است

                                                             
  65سوره انعام؛ آیه  -1



 

 258      )11(شهدا  نامهگزیده موضوعی وصیت

 

 1طغیانگر نباشید کـه خـدا قـادر اسـت بـر شـما       !اي مردم :فرماید خداوند می
 ؛بیندازدپراکندگی  ]و[ سمان بفرستد یا شما را به اختالفآعذاب و بال از زمین و 

  .ها و زمین با تفرقه و اختالف یکی است سمانآیعنی عذاب 
  

  )فسا 1338 -1364(عبدي خرنجانی  نحسیشهید  
اولــین تــذکرم ایــن اســت کــه ... ! امــت سلحشــور و توانمنــد ایــران اســالمی

خمینی دالور  ،یعنی امام امت ،جوانمردي به خرج بدهید و فرزند پاك رسول خدا
در مقابل  .ي الهی پیشه کنیدارا همراهی و یاوري کنید و از تفرقه بپرهیزید و تقو

 ،که بـه هـر عنـوان    ]ي[تمام ابرجنایتکاران شرق و غرب و کوردالن داخلی و افراد
ها را با اتکا بـه خداونـد در هـم بکوبیـد و      نآ ،کنند در مقابل اسالم ایستادگی می

  . ب اسالمی باشیدراه انقال قدم در ثابت
  

  )شاهرود 1341 -1365(عجم حسن شهید  
چشـم  ، اتحاد و وحدت شماست کـه اگـر اتحـاد داشـته باشـید      ،بعد ۀلئمس... 

رزوهایشـان  آخبر اسالم و مسلمین را کور و قلبشان را غمین و  دشمنان از خدا بی
  .برعکس ،گور خواهید فرستاد و در صورت تفرقه و جدایی از یکدیگره را ب

  
  )فردوس 1341 -1365(جو  عدالتاحمد شهید  

خواهم که به حبـل اهللا   می ،خصوص همشهریان گرامیه ب، میهنان از عموم هم
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بـرادران مخلـص و پـاك حـزب اللهـی،      . بپرهیزند قــهو از تفر 1متین چنگ زنند
از  .کمـال همکـاري را بنماینـد    ،بسیج را تنها نگذارند و خـالی نکننـد و بـا سـپاه    

حمایـت   شـدیداً  ،اسالم و این انقالبند ۀپشتوان ،روحانیت اصیل و مبارز که به حق
  .کنند
  

  )خمین 1343 -1361(عدل کاظم شهید  
و از خداوند بزرگ براي شما صـبر   !پدرم و مادرم و اي خواهرانم و اي برادرانم

 شما مبـارك بـاد و امیـدوارم کـه شـهادت      شهادت فرزندتان بر .نمایم لت میئمس
فرزندتان را در راه خدا پذیرا باشید و مانند کوه استوار باشید و به خود هـراس راه  

 ،)سـالم اهللا علیهـا  (شیرمرد باشید و چـون زینـب   ،)علیه السـالم (ندهید و چون حسین
شیرزن و نگذارید منافقین سوءاستفاده کنند و در داخل شما نفوذ کنند و در بین 

  .شما تفرقه بیندازند
  

  )شاهرود 1348 -1363(عرب انصاري عیدمحمد شهید  
او مخالف  ،هرکس غیر امام را مرجع شما بداند... ! اي عزیزان و یاران امام امت

ولی شما هوشیاري کنیـد و وحـدت    .خواهد شما مقلد امام باشید امام است و نمی
و انسجام خود را براي نابودي دشمن حفظ کنیـد و کـاري نکنیـد کـه دشـمنان      

 ۀهــاي اولیــ چــرا کــه ایــن یکــی از خواســته ؛ن شــما تفرقــه بیندازنــداســالم بــی
اي خـداي نـاکرده    هلئترین مس ن است و بر سر کوچکآاستعمارگران و دشمنان قر

ها بیرون کنید و دشمن اصلی خود را  از دل ]را[ ها ناراحتی ایجاد نکنید و کدورت
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را حفـظ کنیـد    بشناسید و همراه امام با دشمن خود بجنگید و عزت و شرف خود
  .و ذلت را به خود راه ندهید

  
  )کازرون 1336 -1360(زاده  عربحسین شهید  

حسـین   ةافتخـاري بـاالتر از ایـن کـه بـه فرمـود       چه !برادر مسلمان و رزمنده
پـس همگـی    ؟باشـی ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(تو از سربازان امام زمان ،زمانمان

هاي استوار خـود   با قدم ،و زمانی چنین عصر باید خوشحال و مسرور باشیم که در
 ،در راه رضاي خدا قدم گذاشته و پیوسته نیز باید گوش به فرمان رهبر انقالبمـان 

  .بپرهیزیم ،گردد نچه که موجب تفرقه و پراکندگی میآخمینی عزیز باشیم و از 
  

  )سبزوار 1342 -1365(عرب عجم حسین شهید  
مـدن مـن بـه جبهـه و ناراحـت      آامیـدوارم  ... ! پدر، مادر، خواهران و بـرادرانم 
تـان تضـعیف شـود و باعـث شـود کـه خـداي        نمودن شما باعث این نشود روحیه

بلکـه بایـد    ؛تان تضـعیف شـود  ناکرده در مراسم دعا و مراسم مذهبی دیگر روحیه
دل و استوار باشید و ترس و اندوهی را به خود راه ندهید کـه دشـمن از ایـن     قوي
هوشیار و بیدار باشید . استفاده کند و تفرقه بین شما ایجاد نمایدشما سوء ۀروحی

که دشمنان و منـافقین در کمیننـد و منتظـر فرصـت هسـتند کـه بـه اسـالم و         
نبایـد   ،هاي شدید وارد نمایند و شما و همچنین ملت قهرمان ایرانمسلمین ضربه

  .را بگیرندطلبان  جلوي این فرصت ،ها فرصت دهند و باید با قاطعیتبه این
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  )رودسر 1339 -1366(عزتی حسین شهید  
از اختالف و تفرقه بپرهیزید و نسبت به همدیگر مهربـان   سعی کنید !دوستان

در کارها جدي باشید و هر کـاري را فقـط بـراي     .قدر همدیگر را بدانید ]و[ بوده
  . رضاي خداي انجام دهید

  
  )شهر زرین 1348 -1365(عسگري ریزي پرویز شهید  
سـالم اهللا  (خواهم که با حجاب خود ماننـد حضـرت فاطمـه   خواهران می از شما

بحبـل   اعتصمواو« .هاي شرق و غرب بزنید مشت محکمی به دهان ابرقدرت ،)علیها
  . گاه نگذارید میان شما مسلمانان تفرقه بیفتد و هیچ 1»التفرقوا و اهللا جمیعاً

  
  )قم 1344 -1362(عسگري نوري ابوالفضل شهید  

زاده باشـند و اجـازه   آوصیت دیگر اینکه از ملـت تقاضـا دارم کـه همیشـه     ... 
از تفرقـه   .ب و خـاك مسـلط شـوند   آدوباره به ایـن   ،و غرب قشر ندهند استکبار

پراکنی بپرهیزیـد کـه    از شایعه .و شیطان است 2بپرهیزید که حیله و مکر استعمار
  .تنها سالح پیشرو استعمار و شیطان است

  
  )فیروزآباد 1344 -1362(عشایري منفرد  یجانشهید  

در خدمت امت  سعی نمایید همچنان که قبالً !برادران پاسدار و بسیج شما اي
در خـدمت   ،احکام اسـالمی  شنایی به اصول وآاز این به بعد هم با  ،ایداسالم بوده
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 .تـالش نماییـد از هرگونـه تفرقـه و جـدایی دوري نماییـد       .دیده باشیدمملت ست
  . را سرمشق خود قرار دهید )لیه السالمع(علی ۀجاذبه و دافعخصلت 

  
  )سیرجان 1335 -1361(نژاد   بیگی  علیعلی شهید  

نمایم که وحدت را فراموش نکنید و از تفرقـه   توصیه می... ! برادران و خواهران
  .زیرا تفرقه سالح شیطان است و از این سالح بترسید ؛و جدایی سخت بپرهیزید

  
  )قم 1337 -1366(آبادي شمس پورعلیاکبر شهید  

در هر حال و هـر زمـان پیـرو والیـت فقیـه      : اهللا چند سفارش ب و اما امت حز
و  ]بـوده [ هرچـه کـه نظـر امـام     ]بـه [ باشید و نظر امام را پیروي مطلـق کنیـد و  

طلـب و  اندیشـان فرصـت  عمل کنید و بـه کـج   ،روحانیت خط امام صالح دانستند
فقط پیرو امام و والیـت   .ها کناره بگیرید نآانگیزان مزدور گوش ندهید و از  تفرقه

  .فقیه باشید و بدانید که اسالم پیروز است
  

  )اصفهان 1341 -1363( رضایی علیاهللا  قدرتشهید  
کنید دست از امام بزرگـوار برنداریـد و همیشـه بـه حـرف او       سعی !ملت عزیز

انگیـز شـیعه و سـنی را از     این شعار تفرقـه  ،تر هرچه بهتر و جامع .گوش فرا دهید
  .اسالم قدم بردارید و به پیش بروید ]تر کردن[بین ببرید و جهت عالی

  
  )دهدشت 1342 -1367(زاده  علیارجاسب شهید  

اتحـاد و   ،کنم بـه یکپـارچگی   شما را دعوت می !و اما شما اي مردم شهیدپرور
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اي در  نگذارید کـه عـده   .راه شهیدان را ادامه دهید ]اینکه[ همبستگی و برادري و
 ،یندازند و هر کس کـه خواسـت حرکـت بـر علیـه انقـالب کنـد       ببین شما تفرقه 

  .قاطعانه جلوي او را بگیرید
  

  )مشهد 1344 -1367(زاده گاودوشه  علیسیدجعفر شهید  
 ،تان شما که غرق در معنویت هستید و معنویت !چیبو تخری برادران همسنگر

زبانزد تمام مردم هست، سعی کنید سنگر شهید بهاري و دیگر شهداي تخریب را 
خالی نکنید و اطاعت کامـل از فرمانـدهی داشـته باشـید و از تفرقـه و دوگـانگی       

تـان در نمـاز شـب و    مرزش گناهان این همسنگر از دست رفتهآبپرهیزید و براي 
دعاهاي توسل، کمیل، دعا کنید تا به فضل دعاهاي شما خداوند متعال از گناهان 

  . این حقیر هم بگذرد
  

  )تهران 1342 -1365(قمی  علی  حسینشهید  
ها را خالی نگذارید و امام را فراموش نکنید و بـراي طـول عمـرش دعـا      جبهه

د و میـان خـود اخـتالف داشـته     مال شو کاري نکنید که خون شهیدان پاي .کنید
  .تان ایجاد کنند اختاللی در دوستی ،باشید و نگذارید که دشمنان از طریق تفرقه

  
  )شهر خمینی 1344 -1364(عموسلطانی فروشانی علی  رجبشهید  

شکن تاریخ و یـاور   این بت ،خواهم که پیرو امام عزیزمان می از شما !اي جوانان
تفرقه و جدایی برداریـد و همـه هماهنـگ بـا      مستضعفان جهان باشید و دست از

کاغذبازي و کارهاي ناشایسـته را بگیریـد    يدشمنان دین خدا مبارزه کنید و جلو
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  .کارهایتان خدا را فراموش نکنید ۀدر هم .تا حق به حقدار رسد
  

  )شهر خمینی 1345 -1362(عموشاهی خوزانی اهللا  سیفشهید  
دوري  ،عاجزانـه تقاضـا دارم کـه از تفرقـه    از عموم ملت شـهیدپرور   خرآدر ... 

در نمـاز جمعـه شـرکت     .امام امت گوش فرا دهیـد  ۀکنید و به سخنان پیامبرگون
ـ  .داشته باشید و کاري نکنیـد کـه فـردا نـزد شـهدا خجـل باشـید        راه  يرو هدنبال

چون که شهدا شمع راهند و در وجودشان پیـام پیـامبران نهفتـه     ؛شهیدان باشید
  .است
  

  )فسا 1346 -1365(یار  عوضود مسعشهید  
خواهم که اتحاد و برادري خـود   من از امت شهیدپرور و همیشه در صحنه می

 ،افکنـی  نگذارید دشمنان اسالم و مسلمین از طریق نفاق و تفرقـه  را حفظ کنید و
  .1دنهالکت و نابودي بینداز ۀاتحاد و برادري شما و سپس خود شما را به ورط

  
  )تهران 1343 -1362(غضنفري اسداهللا شهید  

اهللا، اي امت رسول اهللا، اي یـاران روح اهللا و اي پیوسـتگان بـه     اي امت حزب
از تفرقـه   .ن را یـاري کنیـد  آدست در دست هـم بدهیـد و اسـالم و قـر     !اهللا جند

 )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (والیت فقیه را الگوي خود تا ظهور مهدي .بپرهیزید
با اطاعت کردن از ولی فقیه است کـه انسـان رسـتگار خواهـد      چرا که ؛قرار دهید

 . شد

                                                             
 بیندازد: تیدر اصل وص -1
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  )فیروزآباد 1345 -1367(غفاري سهراب شهید  
وریـد و سـنگرهاي   آجاي ه یاد داشته باشید و حمد او را به همیشه خداي را ب

خط اول جبهه را و سنگرهاي پشت خط که همان نماز جمعه و جماعات اسـت را  
ترسـند و نگذاریـد دشـمنان از     همین اجتماعات شما میاز  پر کنید که شیاطین،

خط  و شما را از روحانیت در 1دنبین صفوف محکم شما تفرقه بینداز خبر، خدا بی
امام را به گوش جان بشنوید و تمام  ۀامام و متعهد جدا سازند و فرامین پیامبرگون

  .عمل کنید هایش را بر خود فرض دانسته و حتماً گفته
  

  )قزوین 1344 -1364(غفاري اصل جعفر شهید  
روشـنایی   ]و[ کـه نـور   -]را[ شما قـدر ایـن روحانیـت خـط امـام     ! مردم عزیز

عرفانی و روحـانی و   ]ي[ها بدانید و از این انسان -]ند[هستخداوند در روي زمین 
تربیتـی و  ]غیـر [هاي غیرانسـانی و غیراخالقـی و   از وابستگی 2کهنورانی و معنوي 

. اسـتفاده نماییـد   ،ر هستند و جانشین پیغمبـران مـا هسـتند   برادري به دو]غیر[
ن و مکتـب و  آاز شـرف و نـاموس و خـدا و قـر     ،خـر آها هستند کـه از اول تـا    این

شـده هسـتند و پـس     هـاي انسـان   هـا اسـتاد انسـان    اند و اینانسانیت دفاع نموده
] و[ها در مـورد انقـالب   ها و نفاق و دروغ و تهمتها و تفرقهبنابراین به این شایعه

  .روحانیت انقالب گوش فرا ندهید
  
 

                                                             
 بیندازد: یتدر اصل وص -1
 و: یتدر اصل وص -2
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  )قم 1343 -1364(غفاري مرقی رضا شهید  
چنـگ و دنـدان تیـز     ،ها قدرت ۀدر زمان حساس کنونی که هم !اي ملت عزیز

چنـد   .دم از جـدایی و تفرقـه زد   نبایـد  ،اند تا این نور الهی را خاموش کنندکرده
  :ها را خنثی کند شوم این ابرقدرت ۀتواند نقش عامل می

الحمـدهللا   .وحدت و سـوم رهبـري صـحیح اسـت    ، دوم .عامل ایمان است ،اول
ولی ممکن اسـت گروهـی کـه در     ؛از جهت رهبري و ایمان که کامل است] ملت[

و نظیـر   1جـم علی نظیر شیعه و سنی یا عـرب و  ئبا ایجاد مسا ،پی فرصت هستند
بایـد   .نکند گول این اشـخاص را بخوریـد   .بزنند وحدت شما را به هم ،لئاین مسا

  .اتحاد حفظ شود تا کار به پیش رود
  

  )دزفول 1333 -1365(بنوتی ي غفوررضا  مغالشهید  
د و شـما را از راه  نـ نگذارید دشمنان اسالم میان شـما تفرقـه بینداز   !اي مردم

او را شناسایی  ،انقالب باز دارند و هوشیار باشید ضدانقالب در هر لباسی که باشد
   .کنید تا مبادا خداي نکرده به انقالب ضربه وارد کنند

  
  )کاشان 1339 -1364(غالمی برزي حسین شهید  

دست از تفرقه بردارید که تفرقـه باعـث از    !و شهیدپرور ایران اي ملت قهرمان
همه وحدت داشته باشید تا بتوانید بر تمـام مشـکالت پیـروز     .بین رفتن شماست

   .گردید
  

                                                             
 اجم: یتدر اصل وص -1
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  )گچساران 1348 -1367(غالمی بیدك سیدمحمدعلی شهید  
ن تمـامی  آقـر  1»التفرقـوا  و بحبل اهللا جمیعـاً  اواعتصمو«: فرماید می ن کریمآقر

پـس در   .کنـد  هـا را نهـی مـی    نآ ه،کند و از تفرق منین را دعوت به وحدت میؤم
در یـک صـف    .باشـید  فرمان امـام عزیزمـان  ه گوش ب ،هایتان کارهایتان و حرکت

سـازي و  بخواهیـد جو  زید که اگریها و تفرقه بپره واحد حرکت کنید و از باندبازي
ل اهللا تعـالی  عجـ (نتیجه امام زمان ورید که درآدرد میه باندبازي کنید، دل امام را ب

  .اید را از خودتان ناراحت کرده) فرجه الشریف
  

  )کرج 1347 -1367(غالمی توران پشتی علی شهید  
توانیـد   نجا که میآبشناسید و از تفرقه بسیار بسیار دوري کنید و تا  را راه حق

منـافقین   .جلوگیري نماییـد  ،از تفرقه افتادن در بین خودتان ،مدنآحتی با کوتاه 
توانید از خود دور نمایید و همیشه به یاد شهیدان و پاکی خـون   و دوروها را تا می

مبارزه کنید و در این راه هـیچ چیـز    ،ها نآ ةها و چگونگی مبارز نآها و اهداف  نآ
  . را فدا نکنید

  
  )لنگرود 1344 -1362(غمگسار دریاسري احمد شهید  

 ةدهند و پیرو خط امام انتظار دارم ادامه هللابرادران و خواهران حزب ا از تمامی
به همدیگر بپرهیزیـد و جـز    ]زدن[ خون شهدا باشند و از تفرقه و غیبت و تهمت

هاي دیگر گرایش پیـدا   به خط ،ی که همانا خط اصیل اسالم استخط امام خمین
  . نکنید و امام را در هر نماز دعا کنید
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  )تهران 1341 -1363(غیبی حمید شهید  
در اینجا سخنی دارم با دوستان عزیزم که مدت زیادي را در مجالس مـذهبی  

کـه در جهـت   راه خودشـان  ه خواهم بـ ها می نآاز ...  امسر گذاشتهت ها پش نآبا 
 ،ادامه دهند و این سنگر بـزرگ را  ،مان بودهدر جهت انقالب اسالمی ]و[ خط امام

خالی نگذارند و سعی کنند از  ،قرار دارد ]در آن[ این مسجدي که سنگر مسلمین
بـرد انقـالب اسـالمی     براي پـیش ] و[ هاي زیادي را براي اسالماین سنگر استفاده

مسجد و روحانی مسجد را برقرار دارند و خـداي   جوانان ۀببرند و سعی کنند رابط
نکرده کاري نکنند تا دشمنان اسالم از تفرقه و جدایی میان جوانـان حـزب اهللا و   

جامعـه وجـود داشـته و نقـش      ۀحال در صحنه روحانیتی که تا ب روحانیت مبارز،
  . بهره ببرند ،مهمی را براي پیشبرد این انقالب داشته

  
  )تهران 1341 -1362(نژاد  فاضلیحمیدرضا شهید  

 .گاه امام را از یاد مبرید و تنهـا نگذاریـد   خدا را فراموش نکنید و هیچ! برادران
نگرنـد و از شـما    یدانید که همه بـه شـما مـ    می .شما چشم و چراغ دل این امتید

از تفرقه در میان یکـدیگر بپرهیزیـد و در رشـد اخـالق      .دتوقع بسیار زیادي دارن
   .کوشا باشیداسالمی در جمع 

  
  )کاشان 1348 -1365(فتاح اصغر شهید  

خواهیـد   یسخنی که با شما دارم اینکه اگر م !اي امت مسلمان و غیور و مبارز
 ،ن وارد نشـود آاي بـه   هلطم ،بیاري گردیدآاین انقالب را که با خون هزاران شهید 

هـا و   هـا و نفـاق   هتمـام تفرقـ   يصحنه باشـید و جلـو   در ،بایست در همه حالمی
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کـن اسـت و حضـور     سیلی بنیان ،چون حضور مردم در صحنه ؛ها را بگیریدهئوطت
خواهند ایـن انقـالب   منافقانی را که می ۀهم يتواند جلوها میلحظه ۀشما در هم

   .دبگیر ،هاي این درخت سبز را بخشکانند هعزیز را سرنگون سازند و ریش
  

  )کاشان 1346 -1362(فتاح راوندي اصغر  علیشهید  
کنم که دست از اختالفات بردارند از برادران شهیدپرور عاجزانه درخواست می

است که سبب تفرقه و جدایی شـده و دشـمنان هـم منتظـر      ها که همین اختالف
  .نمایند یاستفاده مءچنین لحظاتی هستند و از این موقعیت سو

  
  )اقلید 1346 -1365(اللهی  فتحرسول شهید  

از تفرقـه و نفـاق    .تفرقـه باشـد   ،اجتمـاع  نباید در شهر واینکه  دیگر ۀلئمس... 
بـل اهللا  حواعتصموا ب« :فرماید ن میآقر ،ن عمل کنیمآاگر بخواهیم به قر .بپرهیزیم

پـس   ».نشوید 2به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و متفرق« ؛1»و التفرقوا جمیعاً
 ةو خمینـی و نماینـد   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (زیر لواي اسالم و امام زمان

مشکالت شهر و کشـور را حـل کنیـد و طرفـدار      ،یکپارچه و یکصدا ،امام در شهر
 ،شـود  امـام برگـزار مـی    ةنماینـد  ]و[ طرف وزیـر  در اجتماعاتی که از .حق باشید

اول  .کسی نشوید ]روي[زید و کورکورانه دنبالهیشرکت کنید و از دودستگی بپره
نه اینکـه گـول لبـاس و مقـام      ؛کسی بشوید يرو لهفکر و اندیشه کنید و بعد دنبا

                                                             
  103 یهآ ؛سوره آل عمران -1
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اختالف از زبان هـر کسـی و از زبـان هـر     « :امام خمینی فرمود. 1خوریدبکسی را 
متفرق نشوید و عامل تفرقـه و نفـاق    .زبان شیطان است ،این زبان ،موجودي باشد

  ».را سرکوب کنید
  

  )دهدشت 1336 -1361(فتحی اهللا  حیاتشهید  
جبهه دانشـگاهی اسـت کـه چگونـه زیسـتن و       !خواهر و برادران و مادر و پدر

 یعنـی لقـاء   رزوي خـودم، آداده است و امیدوارم که به  من یاده چگونه مردن را ب
انقـالب   ۀایـن انقـالب را کـه مقدمـ     ،2کنم که تک تک شما استدعا می .اهللا برسم

 ،یاري نمایید و گوش بـه فرمـان نائـب او    ،است )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
خمینی باشید تا اینکه مورد لطف پروردگار قرار گیرید و همیشه بـه   ،رهبر انقالب

دنبال روحانیت براي پیشبرد اهداف انقالب اسالمی گام بردارید و از هرنوع تفرقـه  
  .بپرهیزید

  
  )شهر خمینی 1346 -1365( محمد فخاري علیشهید  

 ةسوءاسـتفاد  بین شـما و  با رخنه کردن منافقین در مبادا !اي امت شهیدپرور
 تشـکیل جلسـات بـه عنـوان یـادبود      شـهداي دیگـر و   خون سیدالشهدا و ها از نآ

ها بـا   نآ .بین شما تفرقه اندازند در ،شهداي انقالب هاشم و بنی قمر سیدالشهدا و
 ،هـا  نآ از بـدتر ه کبل ؛هستند )لیه السـالم ع(خوارج زمان که همان خوارج دوران علی

  .خواهند ضربه بزنند می ه،وردآدل را به دست  دل مردم ساده

                                                             
 نخورید: یتدر اصل وص -1
  شماها را: یتدر اصل وص -2
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  )تهران 1346 -1366(فخرآور اصغر  یعلشهید  
دارید و نگذاریـد تـا    سعی کنید حجاب اسالمی خودتان را نگه !عزیز خواهران

شما را به سوي خود ببرند و نگذارید بین خودتـان تفرقـه    ،غربی 1]هاي ابرقدرت[
ایجاد شود و حب و دوستی و صفاي خود را نگاه دارید تـا دیگـران از شـما درس    

  .بگیرند
  

  )جهرم 1342 -1361(روز  فرخامیرحمزه شهید  
از تفرقه  .امام را دعا کنید. شکن اطاعت کامل بنمایید خمینی بت، از امام امت

تـر و   منسجم ،نماز جمعه مخصوصاً ،کجا هستید بپرهیزید و وحدت خود را در هر
  . اتحاد خود را بیشتر کنید و برادري خود را با همدیگر ثابت کنید

  
  )تهران 1341 -1366(فرزه احمد شهید  

شما هم باید صبور باشید و با صبرتان به صـبر   !عزیزم) ةخانواد( برادر و خواهر
خــط توحیـد و نبــوت و امامـت باشــید و از شــما    ةدهنــد مـادر بیفزاییــد و ادامـه  

پرهیز کنید و با هم باشید و امیدوارم ) جامعه(خواهم که از تفرقه بین خانواده  می
راه خـود در   2]چـراغ [بخـش اسـالم را    تعـالیم حیـات   ،ون زنـدگی ئکه در تمام ش

  .نواده قرار دهیدخا
  
  

                                                             
 ناخوانا: یتدر اصل وص -1
 همان -2
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  )فیروزآباد 1320 -1365(فروردین پرویز شهید  
با وحدت هرچـه بیشـتر در پیشـبرد احکـام      ،که برادران و خواهران امید است

  . دور باشنده اسالم تالش نموده و از هر نوع کدورت و تفرقه ب
  

  )کازرون 1352 -1366(پور  فریدونحسین شهید  
ایــن  ،دوش گیریـد و بــا منافقـان   را بــرعلـم و پــرچم حـق و دفــاع از کشـور    

ها شیطانند و درصـدد تفرقـه و    نآدر نبردي دلیرانه درافتید که  ،روسیاهان تاریخ
  .سوي میادین نبرد هجرت کنیده ب ،قهرمانانه در دفاع از دین و کشور. نیرنگند

  
  )مشهد 1345 -1363(فاز  فالحمحمود شهید  

از شماها کـه   ،کوچک از این خانوادهمن به عنوان یک فرد : اقوام سخنی براي
خـواهم کـه از تفرقـه و جـدایی      مـی  ،ترید و سرور و افتخار ما بودیـد  از من بزرگ
 ۀاز غیبت یکدیگر اجتناب کنید که غیبـت کـاردي اسـت کـه رشـت      .پرهیز کنید

سـازد و چـه بسـا     اي را پراکنـده مـی   کند و هر تکـه  خانوادگی و جامعه را پاره می
از  .بـدون دلیـل و گنـاهی    ،اي در لجنزاري بیفتد و بپوسد و تنها از بین بـرود  تکه

شما گذشـت   .بپرهیزید و گذشت داشته باشید ،شیطان است ۀتوزي که حیل کینه
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر       اگـر بـه یکـدیگر    .کنید تا خداوند از شما بگذرد

نگذارید دیگران باعث ایـن   .نه با کینه و عقده ،دوستانه و دلسوزانه باشد ،کنید می
  .جدایی شوند
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  )ذهاب سرپل 1345 -1366(فالحی اهللا  تعزشهید  
. گردد یولیت بازخواست مئاز مس ،در قیامت در مقابل خیلی از چیزها! عزیزان

 .درگاه پروردگار شـکایت کننـد  ه امام و شهدا از شما ب ،قیامت کاري نکنید که در
 ]اینکـه [ نه ،فقط او را خطاکار بشناسید ،توجه داشته باشید هر فردي خطاکار بود

او بشناسید و همه را خطاکار  ۀوسیله ارگان و انقالب و رهبر و اسالم را بخواهید ب
نگـاه  آباشـد و   یاین خطري بزرگ و جدي براي تفرقه در بین مردم م. لقب دهید

دوباره باید مکاتب غربی و شرقی بیاینـد جانشـین مکتـب اصـلی و غنـی اسـالم       
  .پناه ببرید به خدا .گردند
  

  )تهران 1345 -1362(فودازي حسن شهید  
از شـما   !دهیـد  این حقیر گوش فـرا مـی   ۀنام که به وصیت برادران و خواهرانی

خداونـد متعـال    ةاین فرستاد جماران و پیر این ،خواهم که پشت سر امام عزیز می
لی اهللا علیـه و  صـ (هللارسـول ا  که همان امر والیت 1امر والیت فقیه بهحرکت کنید و 

ن عمل نمایید و از هرنوع تفرقه و جـدایی  آگوش فرا داده و به  ،باشد می )آله و سلم
  .صابر و بردبار باشید ،بئها و مصا در مقابله با سختی .بپرهیزید

  
  )اصفهان 1335 -1365(فوالدوند اکبر  یعلشهید  

 ]را[ خواهم مرا ببخشید و از مـن راضـی باشـید و ایـن     شما می از !اي برادران
بـین شـما بـرادرانم هـیچ موقـع فـرق نگذاشـتم و         ،بگویم من تا زمانی که بـودم 

از  ]گـاه [هـیچ  ،نگذاشته بودم و این را ذکر کرده باشم که شما هم تا زنده هستید
                                                             

 و مطیع امر والیت فقیه: یتدر اصل وص -1
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و نگذارید که بین شما کسـی تفرقـه بینـدازد کـه ایـن کـار       یکدیگر غافل نشوید 
اجتماع گرم برادري شـما   ]گردد باعث می[ و ]شده[ موجب دوري شما از یکدیگر

با هم باشـید و   ،حال با هم مهربان نبودیده از یکدیگر گسیخته شود و اگر هم تا ب
  .ترین شادي و قوت قلب براي پدر و مادر همین یکی بودن شما است بزرگ
  

  )فیروزآباد 1344 -1363(فوالدي کرامت شهید  
خواستم به ملت شهیدپرور بگویم کـه هنـوز منـافقین در شـهر هسـتند و در      

کـه   ]را[ هـا  خواهم که این گرگ زنند و از شما می لباس اسالم به انقالب ضربه می
هـا را   نآ ،اندازنـد  یمـ  کننـد یـا تفرقـه    ه حمله مـی در لباس میش هستند و به گلّ

جانبـازي   ،دهیم و بـراي انقـالب   ما براي اسالم خون می .بگیرید و نابودشان کنید
نـه اینکـه    ؛کنیم که شهرمان ساکت و مردممان براي انقالب و جبهه کار کنند می
کـه   ]باشند[ در اینجا بجنگیم و خون بدهیم، ولی در شهرمان افرادي مستکبر ما

شـوند و تفرقـه    دور هـم جمـع مـی   ترسند کـه بـه اسـارت بگیرنـد،      از مالشان می
  .کنند می ]بین[هم بد 1نسبت بهاندازند و مردم را  می

  
  )دهدشت 1341 -1365(فیاض علی شهید  

تنها وصیتم به شما این است که تفرقـه را کنـار    !قطارانم هم ،اهللا برادران حزب
خون من و فتاح و اتابک و پاکیزه  2انتقامکنید که شما باید  بگذارید و جبهه را پر

  . و غیره را بگیرید

                                                             
 مردم را از هم: یتدر اصل وص -1
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  )تهران 1344 -1363( فیاضمیثم شهید  
 هر کس که خواست بـه تفرقـه و بـدنام کـردن بقیـه بپـردازد،       يجلو !برادران

 هاي خـود جـدا شـود،    و این دلیل نیست که انسان باید از افکار و اندیشه بایستید
  .کوشش کندبلکه باید براي وحدت مسلمین سعی و 

  
  )گرگان 1341 -1362(فیوج علی  عباسشهید  

پشـت بـه مسـجد کنیـد و از راه اصـلی       ،امـام  ۀروزي که بـه گفتـ   اي واي بر
 ،دهنـد  ها خون مـی  ما در مقابل برادرانی که در جبهه .کنیم خودمان انحراف پیدا

دسـت بـه نفـاق و     گیـریم یـا   پشت جبهه را محکم می یا واقعاًآ ؟کنیم کار میه چ
  ؟زنیم تفرقه می

  
  )شهر زرین 1349 -1365( قاسمی  قلعه قاسمیمصطفی شهید  

پا خیزید و با قیام خود دشمنان خدا و خودتان و اسالم را از پاي ه ب !اي مردم
صـلی اهللا  (ن محمـد آن خود و بـه قـر  آورید و نگذارید که به ناموس خود و به قرآدر

دودسـتگی بـین هـم     در جامعه سعی نکنید کـه بـا  . خیانت کنند )علیه و آله و سلم
ن کـه  آقـر  ]فرمـودة [ بلکه باید همگـی بـا یـک دسـت و طبـق      ؛اختالف بیندازید

همگی بـه ریسـمان خداونـد    «؛ 1»و التفرقوا وا بحبل اهللا جمیعاًمواعتص«: فرماید می
 ،و همگـی بـا یـک وحـدت کامـل      »چنگ زنید و از تفرقه و دودستگی بپرهیزیـد 

جلوي این منافقان و این کوردالن را گرفته و جلوي فساد را بگیرید کـه اگـر ایـن    
ول هستید و رویتـان جلـوي انبیـا و    ئن دنیا مسآبه خدا قسم  ،کار را انجام ندهید
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  .سیاه است ،خداوند
  

  )شیراز 1324 -1362( قایدي اهللا فضلشهید  
 هر کس بـه هـر   ،هستندقدرت ] مسند[مشمول ادارات که بر  برادران ۀاز کلی

تجمل و طمع و تکبر را از خود دور بنمایند کـه مـورد    خواهشمندم کینه و ،شکل
  .شود تفرقه بین مسلمانان می

  
  )اهواز 1345 -1362(قایدي بارده حمیدرضا شهید  

نمـاز   ۀوحدت خود را حفظ کنید و بـه ایـن صـفوف پیوسـت     ! ...اي پدر و مادر
نجا که آدر مراسم شهدا تا  .بروید و در نماز جماعت هم شرکت کنید جمعه حتماً
بخوانیـد و   از تفرقه دوري کنیـد و نمـاز شـب را حتمـاً    . شرکت کنید ،امکان دارد

  . ها به جبهه بیایند آنبگذارید که  .جلوي فرزندان خود را نگیرید
  

  )کازرون 1341 -1365(قایدي بلیانی علی  غریبشهید  
بپرهیزید و همواره وحدت خویش را حفـظ نماییـد کـه بـا      از تفرقه !اي مردم

اوامر رهبر بـزرگ   .اسالم خواهید رسید ۀاهداف عالی ۀگاه به همآوحدت و رهبري 
  .1عمل کنید ]ها[نآبا گوش جان شنیده و به  امام خمینی را ،خویش
  

  )تهران 1329 -1375(قائمی رضا شهید  
جوامع بشري به چنان تضـادي رسـیده بودنـد کـه نسـل انسـان در        زمانی که

                                                             
 کنید می: یتدر اصل وص -1
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هـاي   همسیر تفرقه و انقراض قرار گرفته بود و ناامیدي به صـورت واضـح در چهـر   
طـرح   )علیه السـالم (حضرت ابراهیم ،در یک چنین شرایطی ،بشریت ظاهر شده بود

س انجـام  اي مقـد  هن را با ایجاد خانـ آی یامت واحد را مطرح نموده و وسایل اجرا
بینیم که بشـر داراي چنـین قـدرت عظیمـی اسـت کـه در اوج        یپس م. دهد یم
  . را طراحی کند» ملت«تواند می» تضاد«

  
  )سمنان 1341 -1365( علی قدرتی عباسشهید  
یانـات  رباید از خود تحرك نشان دهیـد و خـود را بـا ج    !امت حزب اهللا و شما

ولیت نماییـد  ئخون شهدا احساس مسعظیم و الهی انقالب وفق بدهید و در برابر 
و کاري نکنید که فرداي قیامـت در برابـر شـهدا سـرافکنده باشـید و بدانیـد هـر        

ولیت ئتـر و مسـ   شما سنگین ۀوظیف ،گردد شهیدي که بر خیل شهیدان افزوده می
 خاطر رضـاي خـدا تفرقـه و دوگـانگی را کنـار گذاشـته و      ه ب .شود شما بیشتر می

هم بدهید تـا بتوانیـد بـر مشـکالت چیـره گشـته و در       دست اخوت و برادري به 
  . رمز پیروزي است ،چون وحدت ؛کارهایتان موفق باشید

  
  )کوهپایه 1353 -1367(قدیري حسن شهید  

با هم همکاري کنیـد   .هرگز نگذارید که در بین شما تفرقه بیندازند !اي مردم
در راه خدا قدم بردارید و به یاد خـدا باشـید و   . و در کارها همدیگر را یاري دهید

   .خرت خود توشه جمع کنیدآبراي 
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  )کوهپایه 1323 -1361(قدیري حسین شهید  
و از تفرقـه و جـدایی بپرهیزیـد و     1ریسمان خدا چنگ بزنید به !اي مسلمانان

هرچه نیـرو   ،2»طعتم من قوهتاس لهم ماا واعد و«شریف  ۀیآباتقوا باشید و باید طبق 
  .بر علیه دشمنان اسالم فدا کنیم ،داریم
  

  )تهران 1344 -1365(قربانی ابوالفضل شهید  
اي پناه  هبه گوش ،که براي فرار از خطرات ناشی از جنگ و پیکار نانآ اي ،ريآ

بدانید که خداوند قـادر در هـر حـال بـر شـما       !شویدبرده و در صحنه حاضر نمی
هایتـان بـه عـذاب و     تـرین پناهگـاه   شـما را در محکـم   ،ست و اگر بخواهدامسلط 

 ،پس باید توجه داشته باشیم که شـیطان پلیـد  ...  سازددردهاي عظیم گرفتار می
اندیشی و تفرقه و حسد و کینه و کبـر و غـرور و    ما را به وسوسه و سستی و کوتاه

شـیطانی سـوق ندهـد و خـود را از لغـزش حفـظ        ۀوشی و دیگر صفات رذیلـ فرام
  .3مو شیطان درونی خود را شکست دهیم تا بتوانیم الگو براي دیگران باشیم نمایی
  .3مباشی

  
  )برخوارومیمه 1348 -1364(قربانی سینی جمشید شهید  

شـما   ۀاز همـ  :شـنایان و مـردم  آمن به شما خویشان و دوستان و  و اما وصیت
کنم که مرا ببخشید و مرا حالل کنیـد و مـن ایـن وصـیت را از روي      خواهش می
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کارهـا   ۀخواهم که همـ  یاز شما م کنم که اوالً دوستی و مهربانی به شما عرض می
گاه از خدا غافل نشوید و همیشه پیرو حـق باشـید    هیچ را براي خدا انجام دهید و

اشـید و از تفرقـه   خواهم که با هـم متحـد باشـید و وحـدت داشـته ب     و از شما می
  .اسالم هم دیگر وجود نخواهد داشت ،بپرهیزید که اگر وحدت نباشد

  
  )برخوارومیمه 1342 -1364(قربانی سینی حسن شهید  

وحدت مسلمین اسـت و یکـدل بـودن و یکصـدا      ،اسالم ]از[ تنها راه پاسداري
چـون تفرقـه    ؛پذیر خواهیم بـود  بودن که اگر خداي ناکرده چنین نباشد، شکست

نشـین کـرد و تفرقـه بـود کـه امـام        سـال خانـه   25را  )لیـه السـالم  ع(بود که علـی 
را در صحراي کربال تنها گذاشت و تنها راهی که بـراي از بـین   ) لیه السالمع(حسین

صلی اهللا علیـه  (اطاعت از خدا و رسول ،توان استفاده کرد دشمن می ۀبردن این حیل
رهبـر کبیـر    ،س همـه أوالیـت فقیـه و روحانیـت و در ر   المر و او اولـو  )و آله و سلم

بهاي او را گـوش کنیـد و عمـل     پس سخنان گران ].باشد می[ پیر جماران ،انقالب
نمایید که تنها راه رسیدن به پیروزي نهایی است و تنها راه از بین بردن دشمنان 

  .اسالم
  

  )برخوارومیمه 1340 -1364(قربانی سینی حسین شهید  
یکـی   ؛پـرورانم  فقط دو فکر در سرم می، هستم 1که عازم جبهه در حال حاضر

خـواهم کـه    و از شـما مـی   2کند وحدت است که مردم را به وحدت دعوت می ۀیآ
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بایـد   !وحدت خود را حفظ کنید و از تفرقه بپرهیزید و دیگر اینکه برادران عزیـزم 
با اهـل   ،با که همنشین باشیم ،واسمان جمع باشد که چگونه رفتار کنیمحخیلی 

  .دوزخ و یا با اهل جنت
  

  )فالورجان 1346 -1365(قربانی شرودانی علی  عباسشهید  
این یگانه منجی عـالم   ،)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي حضرت !منینؤاي م
     بـین شـما مسـلمین خیلـی ناراحـت       هاز اتحـاد شـما خشـنود و از تفرقـ     ،بشریت

چقـدر ایـن امـام بزرگـوار را خشـنود       ،حاله پس بیایید و ببینید که تا ب .شودمی
  .ایمایم و خداي ناکرده چقدر او را ناراحت کردهکرده
  

  )آباد نجف 1345 -1362(علی  قربمحمدعلی شهید  
حفـظ کنیـد تـا     اتحاد و برادري را بین خود و شیعیان دیگر !اي مردم قهرمان

اي مـردم   ]اینکه[ کسی نتواند در میان شما تفرقه بیندازد و حکومت کند و دیگر
هـا هـر روز در حـال     دشمنان داخلی و خارجی باشـید کـه ایـن    1مواظب !قهرمان

را  نآخواهند این انقـالب را محـدود در ایـران بکننـد و بعـد       ه هستند و میئتوط
 ،ن روزآنابود کنند و دوباره وضع قبل از انقالب را و بدتر پیش بیاورند کـه دیگـر   

  .ن روز مرگ تمام مسلمین جهان استآهیچ خبري از اسالم نیست و 
  

  )آباد نجف 1346 -1365(قریشی سیدعلی شهید  
ایـن انقـالب    گذرد و خدا پیوسته حـافظ  هشت سال از انقالب می !امت اسالم

                                                             
 مواظب باشید: یتدر اصل وص -1
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. دچـار انقـالب نشـود    ،هـاي انقـالب   فـت آشما باید مواظب باشـید تـا   . بوده است
کنـد و   مـردم ایجـاد مـی    گـاه بـین  آکه ضدانقالب و چه بسـا انقالبـی نا   1اي تفرقه
 ،کند و همچنین فراموش کردن اهداف اولیه و اصلی انقـالب  که وارد می 2اي ضربه

  .فات انقالب استآاز 
  

  )کرج 1348 -1366(قلقل خدامراد شهید  
هـاي   هـاي حسـاس بـا حرکـت     در این موقعیت ... !پرور ایران اي مردم قهرمان

بـا قاطعیـت هرچـه بیشـتر و      ،شرق و غرب و عمالشان در ایران و منطقـه  ۀموزیان
ها جایی براي خود در این سرزمین اسالمی  نآتر برخورد کنید و نگذارید که  تمام

  . باز کنند و باعث اختالف و تفرقه بین اقشار مردم شوند
  

  )شهر قائم 1339 -1361(نژاد  قلیبهرام شهید  
مسلمان و شهیدپرور ایران این اسـت کـه پشـتیبان ایـن     اما پیام به شما ملت 

ایمـان   ،نده بر علیه ستمکارانتنها سالح برّ .والیت فقیه باشید و براي او دعا کنید
این است کـه از تفرقـه بپرهیزیـد و بـه ریسـمان       ]و[ به اهللا و اتحاد شما مسلمین

  .ري کنیدحفاظت و پاسدا ،خون از اسالم رةخرین قطآو تا  3الهی چنگ بزنید
  
  

                                                             
 اي را تفرقه: یتاصل وصدر  -1
 اي را ضربه: یتدر اصل وص -2
 103 آیه عمران، آل سوره ؛»التفرقوا و جمیعاً اهللا بحبل واعتصموا« به اشاره -3
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  )کاشان 1349 -1365(قمري عباس شهید  
زیرا دشـمن   ؛)شیعه و سنی(مبادا بین خود تفرقه بیندازید ! اي امت سلحشور

ن آخواهد این انقـالب را از بـین ببـرد و بـر      یبین شیعه و سنی مه از طریق تفرق
  .تسلط یابد

  
  )تالش 1341 -1362(قوامی سیدفربود شهید  
ض دینی خودتان را بیشـتر بـه نحـو احسـن     ینمایید فراکوشش ! عزیز ةخانواد

از  .تـر کنیـد   اجتمـاع مسـتحکم   و وحدت و تفاهم را در بین خـانواده  .انجام دهید
. کارتان براي خدا باشـد  .در راه خدا انفاق دهید .اختالف بپرهیزید تفرقه و نفاق و

  .اگرچه به نفع شما نباشد ،همیشه خواهان حق باشید
  

  )آباد نجف 1348 -1365(قیصري اهللا  فضلشهید  
در مجالس دعا با جدیت شـرکت  ...  پیامم به شما امت حزب اهللا این است که

بـا فاسـدان و افـراد     .کنید و دعا به جان امام و پیروزي رزمنـدگان اسـالم بکنیـد   
نگذارید افراد منحرف بین شـما تفرقـه بیندازنـد و     .منحرف به شدت مبارزه کنید

اگر به فسـاد   .همچنین به افراد فاسد تذکر دهید .شما را بر ضد یکدیگر بشورانند
اي که در هـر  ها مبارزه کنید و نگذارید در جامعه نآبا جدیت با  ،خود ادامه دادند

  .فساد رشد کند ،باشد یچند شهید م ۀاش خان کوچه
  

  )میانه 1347 -1361(کارگر سیداحمد شهید  
اسـتوار بایسـتید و    ،کنم که در پشـت امـام   عاجزانه می ۀبه تمام شماها توصی
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فرمانش را به جان اطاعت کنیـد و همـواره پشـتیبان روحانیـت اصـیل و مکتبـی       
افکـن را در جامعـه راه    اخوت و همکاري داشته باشید و تفرقه ،با یکدیگر باشید و

  .دشمن استسود ه ندهید که تفرقه ب
  

  )تهران 1344 -1361(کاشانی اکبر  علیشهید  
  .رها کنید ،ن نفی شدهآ ةن بسیار دربارآو نفاق را که در قر تفرقه !برادران

  
  )کاشان 1342 -1364(کاظمی اکبر شهید  

رایـی برحـذر باشـید کـه     گ خواهم از تفرقه و گروهو باز من حقیر از ملت می... 
ن آهـا را تـا    هنماز جمعـ . مال شود پاك شهیدان پايشود که خون تفرقه باعث می

هاي وحدت است و پیرو  توانید ترك نکنید که نماز جمعه یکی از راه یجایی که م
  .الگوي اسالم است ،امام باشید و او را تنها نگذارید که امام عزیز ما

  
  )اصفهان 1342 -1362(کاظمی حسین شهید  
عجـل اهللا تعـالی   (زیرا او نائب امام زمان ؛نگذاریدامام را تنها ، خداه تو را ب !مردم

عمل بپوشانید که ولی فقیـه اسـت و او را    ۀاست و سخنان او را جام )فرجه الشریف
پراکندگی بپرهیزیـد   خودمحوري و یاري کنید که حسین زمان است و از تفرقه و

رحیمـان  ] صـفات [ کـه از  منسجم باشید و متحد شیطان است و] وسوسۀ[ که از
  .است
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  )اصفهان 1341 -1362(کاظمی شیخ شبانی سیدمحسن شهید  
زیـرا دشـمن در    ؛همیشه در صحنه باشـید کـه از تفرقـه بپرهیزیـد     !اي مردم

  .که همان خط امام است 1کمین است و چنگ زنید به ریسمان الهی
  

  )فسا 1350 -1366(کافوري هارمی عباس شهید  
) لیـه السـالم  ع(که امـام موسـی کـاظم    نماز از یادتان نرود! برادران و خواهران

 ]را[ سـمانی آکتـاب   ،نآقـر . کافر است ،ترك کند هرکس نماز را عمداً :فرماید می
ي کنیـد و  راز اخـتالف و تفرقـه دو   از اسـراف و تبـذیر بپرهیزیـد و   . تنها نگذارید

  . وحدت را حفظ کنید
  

  )کاشان 1343 -1362(زاده  کافیاحسان شهید  
سـیبی بـه   آهمواره مطیع و پشتیبان والیت فقیه باشید تا  !ایران امت قهرمان

طرفداري نماییـد کـه    جداً ،و از روحانیت مبارز در خط امام 2کشورتان وارد نشود
وجود چنین روحـانیونی و بـا ریخـتن خـون شـهدا بـه دسـتتان         ۀواسطه اسالم ب
ـ     آوجود ه از ب .استه رسید عمـل  ه مدن تفرقه و اخـتالف بـین خـود جلـوگیري ب

ه و اختالف ندهید ئها مجال توط نآافکنان را قطع کنید و به  بیاورید و دست نفاق
  .که با ایجاد اختالف، انقالب و اسالمتان و حتی خودتان نابود خواهید شد

  
  

                                                             
  103؛ سوره آل عمران، آیه »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  -1
  )ره(اشاره به سخن امام خمینی -2
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  )کازرون 1344 -1363(کایدي حمید شهید  
کوشند که بین شما تفرقـه بیندازنـد و    دشمنان اسالم از هر راهی می !برادران

بنابراین مواظب خودتان باشـید و  . جدا سازند را از خط انقالب و والیت فقیهشما 
 انسـان بـه اسـفل    ،غفلـت ه یک لحظـ  زیرا با ؛عظمت انسانی خود را بدانید و قدر

اگـر شـما    .جدایی نیندازند ،مواظب باشید بین شما و روحانیت. رسد السافلین می 
  . شوید گمراه می ،را از روحانیت جدا کردند

  
  )آباد نجف 1343 -1362(کبیري ابراهیم ید شه 

سـعی کنیـد وحـدت خـود را حفـظ       :هم با همشهریان عزیـز دارم  اما سخنی
. امام و دیگـر علمـاي در خـط امـام را از دعـاي خیـر فرامـوش نفرماییـد        . نمایید

هـاي شـهدا برویـد     به دیدار خانواده .حق علیه باطل را دعا کنید ۀرزمندگان جبه
همیشه سـعی کنیـد بـا     .اند عجیبی در راه انقالب و اسالم کردهکه فداکاري بس 

ایـن   ،نمـاز جمعـه  . مابین را حـل و فصـل نماییـد    هاي فی تفرقه ،محل ۀامام جمع
  .به نمازهاي یومیه اهمیت بیشتري بدهید. سیاسی را ترك نکنید -عبادي ۀفریض
  

  )سبزوار 1340 -1365(بهمن کرابی شهید  
  :ام دارم یالله مخلصانه به برادران حزب ۀدر پایان چند توصی

از تفرقه بپرهیزید کـه تنهـا سـالح دشـمن بـراي نـابودي مـا مسـلمانان،          -1
  .اندازي بین ماست تفرقه
تقوا را در خودتان مستحکم کنید که کمبـود تقـوا، شکسـت انقـالب      ۀپای -2

  ... خواهد بود
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  )تهران 1347 -1361(کردي محسن شهید  
و همبستگی را رعایت کنید و تفرقه بـین هـم نیندازیـد و     وحدت !اي برادران

  .کنید و در کارها همدیگر را کمک کنید تفرقه را از هم جدا و دور
  

  )قم 1340 -1367(کرمانی جواد شهید  
 ،دانـد  یام و هرکس که خود را منسوب بـه مـن مـ   به خانواده ابتدا وصیت کلی

جـا در کنـار روحانیـت      همـه  .ن این است که در خط والیت فقیه باشـید آدارم و 
 ۀلئجنگ را مسـ  .دست از امام برندارید ،خرین لحظات عمرتانآمتعهد باشید و تا 

پیشه کنید  اخرت باشید و تقوآهمیشه به فکر  .ها را پر کنید هاصلی بدانید و جبه
از اخـتالف و تفرقـه    ،هایتـان  هخـانواد  در جو .جانب کنید مرزش براي اینآو طلب 

 ،غیبـت و دروغ و تهمـت اسـت و دواي ایـن درد     ،لئبپرهیزید که عامل این مسـا 
  .اگذشت و ایثار و تقو

  
  )شهر زرین 1341 -1365(کرمی نوگودانی حسن شهید  

مانع ن، توانند با جنگید انقالب به این نتیجه رسیدند که نمی دشمنان اسالم و
 هـاي ایـن درخـت    هستند که یکی از شاخه این فکر در ]و[ گسترش اسالم شوند

 .نـابود شـود   ن بخشـکد و آ ۀکـم ریشـ    جـدا کننـد تـا کـم     ،که انقالب باشد ]را[
 .هـاي انقالبـی ایجـاد کننـد     دیگر ارگـان  سپاه و خواهند تفرقه بین روحانیت و می

اگر  .طلب را نخورید گول این افراد فرصت ،صحنه همیشه در شما مردم مسلمان و
کوبنـد و تضـعیف    ارگـان دیگـري را مـی    کننـد و  گـانی حمایـت مـی   که از یک ار

 ،طـور افـراد   بـا ایـن  . بلکه تفرقـه اسـت   ،ستیها هدفشان دلسوزي ن این ،کنند می
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  .نگذارید رشد کنند .قاطعانه برخورد کنید
 نکند خداي ناکرده بر در انجام کارها با هم متفق باشید و...  !برادران بسیج... 

تفرقه بـین شـما بیفتـد کـه شکسـت       اختالف نظر پیدا کنید و ،لئسر بعضی مسا
اخـتالف نظـر کـوچکی داشـته       اگر شـما   .دشمن است ۀاین خواست خورید و می

ی ئتبلیغـات سـو   کنـد و  این را دشمن بزرگ مـی  ،کمی با هم بحث کنید باشید و
دشمن داخلی که بدتر از دشـمن  ] دست[ حواستان باشد نقطه ضعفی به .کند می

  .ندهید ،است خارجی
  

  )تبریز 1348 -1363(پور کریمرسول شهید  
ی گذار جمهـوري اسـالم   پایه ،که شماها مردم حزب اهللا به خداوند بزرگ قسم

هـا را کنـار    تفرقـه و دودسـتگی   .س کوشا باشـید پ .در دنیا خواهید بود و هستید
 .هـاي وارسـته زنـدگی کنیـد     بگذارید تا بتوانید بـه کمـال برسـید و مثـل انسـان     

ها  نآ ،جنگ و زندگی ]و[ 1کارزار ۀباشد و در صحن منان میؤپروردگار بزرگ یار م
  .نمایدرا یاري می

  
  )تهران 1345 -1363(زاده  مکریعلی  نحسشهید  

شـما پاسـداران اسـالم را زنـده و      ،قول امامه ها که بعزیز کمیته اي پاسداران
در کارهایتان خلوص را پیشه کنید و از تفرقه با دیگران کـه   !ایران را بیمه کردید

  .بپرهیزید ،کنندخدمت می
  

                                                             
 کار و زار: یتدر اصل وص -1
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  )اصفهان 1346 -1365(کریمی اسماعیل شهید  
طور کـه امـام    بدانید همان !برادران و همسنگران و اي امت شهیدپرور و اما اي

وحـدت کلمـه و ایمـان     ،رمز پیروزي ما در ایـن انقـالب   ،اندعزیزمان بارها فرموده
سعی کنید که وحدت را حفظ کنید و به ایمـان خـود افـزوده و     .مردم بوده است

د و صـحنه را خـالی   یرهبر و پشتیبان والیـت فقیـه و روحـانیون باشـ     يرودنباله
 ؛1»و التفرقـوا  بحبل اهللا جمیعـاً ا واعتصمو« :فرمایدن میآطور که قر همان .مگذارید

و تفرقه بپرهیزیـد   عو از نزا »چنگ زنید و متفرق نشویدهمگی به ریسمان الهی «
  .که این رمز پیروزي دشمنان اسالم است تا بتوانند بر مسلمین حکومت کنند

  
  )مسجدسلیمان 1348 -1367(کریمی رضا شهید  

متعهد باشید و وحدت را در همـه حـال حفـظ کنیـد و از      !خواهران برادران و
نان آهاي معظم  هزیارت قبور مطهر شهدا و دیدار با خانواد. تفرقه سخت بپرهیزید

اش بـه   هو جانبازان را حفظ کنید تا راه و رسم شهید و مجاهدت و عشـق و عالقـ  
هـاي  صـحنه چشم بیدار انقالب اسـالمی در  . انقالب و امام در شما فراموش نشود

طلــب و هــوچیگر و  افــرادي طمــاع و ســوداگر و فرصــت. نــان باشــیدآاجتمــاعی 
هـا پرتتـان نکننـد و از صـحنه      بـا جوسـازي   ،شعور یب ]و[ مغز شعاردهندگان تهی

  .خارجتان نسازند
  

  )اصفهان 1349 -1365(کریمی رضا  علیشهید  
امـام را تنهـا نگذاریـد و     و اما وصیت من به امت شهیدپرور این است کـه اوالً 
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صـحنه را   ،همیشه حمایت خود را از انقالب و امام اعـالم کنیـد و خـداي نکـرده    
 ،وحدت خود را حفظ کنید و با شـرکت در نمـاز جمعـه و جماعـات     .خالی نکنید

  .چشم دشمنان اسالم را کور کنید که نتوانند بین شما تفرقه بیندازند
  

  )شهر مقائ 1344 -1363(کریمی فرزاد شهید  
به برادران و خـواهران روسـتاي خـود دارم کـه بـا هـم اتحـاد و         وصیتی دیگر

همبستگی داشته باشند و از تفرقه و نفاق دوري کنند و در انجمن روستا فعالیـت  
دعاي کمیل و دعاي توسل و نماز جماعـت و دیگـر مجـالس مـذهبی      کنند و در

  .شرکت کنند
  

  )شهر زرین 1343 -1362(آبادي  کریمی بهجتسعید شهید  
 یکپارچـه و  ،همـه  و برداریـد  هـا این تفرقه خواهم که دست از می مردم شما از

بـه   هاي انقالبی حمایت کنید، تمام ارگان از و راه اسالم کوشش کنید منسجم در
 کشـور ، سپاه نبـود  اگر«: فرماید سپاه می مورد پاسداران که امام دره خصوص سپا

  . شود کنید تا انقالب جهانگیرروحانیت حمایت  از. »هم نبود
  

  )اصفهان 1339 -1361(آبادي  بکریمی حبیاحمد شهید  
کـه تفرقـه    1چــنگ بزنید به ریسـمان خـدا و متفـرق نشـوید     !اي اهل ایمان

بـا نقـش زیبـاي گلگـون      2*هـا در   هجبه خواست دشمن شماست و پیامی که در
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والیت فقیـه   ]و[ رهبرياي از اطاعت اینکه لحظه ،خون شهدا براي شماست ةشد
والیت را محکـوم نماییـد کـه     مریکایی ضدآهاي غلط  غافل نشوید و این سیاست

  . اي جدید استاین خود حربه
  

  )اصفهان 1342 -1362(کریمی دستجردي باقر شهید  
هـا   نآ ةبر عهـد  1که را شناخته و وظایفی که اسالم را کامالًم خواه از مردم می

فرمایشات امام عزیز را گوش داده و  .احسن انجام دهند نحوه ب ،گذارده شده است
از فرمایشـات   .خط امام را یـاري کنیـد   روحانیت در .عمل کنید ،گویند هرچه می

 .وحدت را حفظ کنیـد و از تفرقـه دوري کنیـد    :گویند امام یکی این است که می
  .این سنگرها را پر کنید .سنگر اسالم است ،مساجد ]اینکه[ دیگر
  

  )فالورجان 1344 -1366( سودرجانیی کریم سعیدشهید  
خواهم که اگر من در انجـام وظیفـه کوتـاهی    برادران بسیج می در خاتمه از... 
 ،غیبت و تهمتی بـه شـما زدم   ،ببخشید و نیز اگر در طول این چند سال ،امکرده

وحدت را حفـظ کنیـد و از نفـاق و تفرقـه سـخت       .به بزرگی خودتان حالل کنید
  .ماییدپرهیز ن
  

  )رشت 1345 -1364(کریمی کناري شهریار شهید  
 .را همیشه دعـا کنیـد  ی این رهبر کبیر انقالب اسالم ،امام... ! یاهل بیت گرام

از  .گـوش ندهیـد   ،یـد آ یهاي تفرقه که فقط از دهان منافقین بیـرون مـ   به زمزمه
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  .توانید به انقالب کمک کنید یم تا .رهبر پیروي کنید ۀاوامر پدران
  

  )شهر زرین 1349 -1365(ریزي  کریمیانمسعود شهید  
عوامل تفرقه را  ... !و اما شما اي مردم همیشه در صحنه و شهیدپرور و ایثارگر

مواظب باشـید   .ن مبارزه کنیدآبشناسید و به مردم نشان دهید و از راه صحیح با 
نگرهاي سـ  .براي خدا باشـد  ،کنید هر کاري که می .ضعف نگیرند  که از شما نقطه

   .شود جور چیزها خوشحال می نماز جمعه را خالی نگذارید که دشمن از این
  

  )دهدشت 1347 -1366(کشاورز اصل رحیم  علیشهید  
اتحـاد و یکپـارچگی داشـته     !من این است که امت مسـلمان  ترین وصیت مهم

ـ     .باشید ه تفرقه را دور بیندازید و نگذارید که دشمن در بین شـما هـرج و مـرج ب
  .وردآوجود 
  

  )فیروزآباد 1345 -1361(کشتکار علی  چراغشهید  
سـت کـه از امـام و روحانیـت مبـارز      ا خواهران و بـرادران ایـن   تنها وصیتم به

ــپشــتیبانی کن ــو از تفرقــه و جــدایی بپرهیز 1دن ــرادران پاســدار  2دن و از تمــام ب
شـانه خـالی    ،ولیتی بس سـنگین بـه دوش دارنـد   ئخواهم در این عصر که مس می

  . نکنند و راه شهیدان را ادامه دهند
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  )اصفهان 1343 -1362(کالهدوزان علی شهید  
پـا داریـد کـه ضـامن     ه احیا و ب نماز جمعه را حتماً... ! منین و اي مردمؤاي م

موجـب خشـم    ،نآتوجهی نسبت بـه   وحدت و پاسداري شماست و فراموشی و بی
بـر خـود واجـب     ]آن را[ جماعات را تشکیل دهیـد و  .خداوند و تفرقه خواهد شد

 1الفرقه الجماعه رحمه و« :فرماید می )لی اهللا علیه و آله و سلمص(بدانید که رسول اکرم
  .شود رحمت و تفرقه باعث عذاب می ۀیعنی جماعت مای ؛»عذاب
  

  )اصفهان 1341 -1362(کلوشادي حسین شهید  
چندین سـفارش بـه    ،اسالمی ۀحقیر خداوند به عنوان احساس وظیف ةاین بند

چـه در   ،هـا  انـدازي  ه و تبلیغات سوء و تفرقـه ئمبادا از توط...  :امت حزب اهللا دارم
هـاي شـرق و    داخل و چه خارج و یا ضربه زدن به انقـالب اسـالمی ایـن گروهـک    
تند و بـه هـر   غرب غافل شوید و بدانید دشمنان اسالم خیلی فعـال و بیـدار هسـ   

اگـر   ،هـا  نآخواهند به انقالب اسالمی ضربه بزنند و بایـد بـا    می ،گی که شدهننیر
هـاي گندیـده و    به طور قـاطع برخـورد کنیـد و ایـن ریشـه      ،قابل اصالح نیستند

  .شرق و غرب را از کشور اسالمی خودتان بزدایید و از بین ببرید ةپوسید
  

  )پلدختر 1347 -1365(کمري رسول شهید  
انســجام و وحــدت را فرامــوش نکنیــد و ... ! اي بــرادران و خــواهران مســلمان

مواظب باشید که دشمن در بین شما تفرقه نیندازد و کوشـش خـود را در هرچـه    
وقت امکـان   هیچ ،اگر لطف خدا نباشد .وردن احکام شرعـــیه بنماییدآجا ه بهتر ب
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  .پیروزي ما نیست
  

  )رگرمسا 1345 -1361(کیفري داود شهید  
پـرور ایـران عـرض     قهرمـان  ]و[ در پایان نکاتی چند به ملـت شـهیدپرور   و... 

ن و سنت و اسالم کننـد  آتوانند عمل به قر نجا که میآتا  اول اینکه کامالً :کنم می
دوم اطاعت کامل از رهبر کبیر و نائب امام کنید کـه   .که راه سعادت در این است

مراقـب   ،سـوم بـا هوشـیاري    .باشـد  مـی  )الشـریف ل اهللا تعالی فرجه عج(فرمان مهدي
 1موجـب  ،توجهی به ایـن امـر   منافقین و ضدانقالبیون و ستون پنجم باشید که بی

ن آقـر  ۀباید به گفتـ  .شود جدایی و از بین رفتن وحدت بین شما ملت قهرمان می
 ؛2»و التفرقـوا  بحبل اهللا جمیعـاً  واعتصموا«: فرمایـد  می عمل کنیم که ،هم که شده

  ».ه ریسمان الهی چنگ زنید و از تفرقه بپرهیزیدب«
  

  )نیشابور 1349 -1366(گاوکوشی حسین  غالمشهید  
خواهم که پـدر و مـادرم را در کارهـا یـاري و      از شما می !جان دایی عموجان و

 ،پرهیزنـد  نـان را کـه از تفرقـه مـی    آکـه خـدا    ]ید[کمک کنید و از تفرقه بپرهیز
  . دوست دارد

  
  )اقلید 1342 -1361(گرامی عبداهللا شهید  

ما اکنون در این برهه از زمان که با دشمنان خـدا و   !خواهران عزیزم برادران و
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 ]هسـت [ ولیتی بس سنگین بر دوش هر کـدام از مـا  ئمس ،ن در جنگ هستیمآقر
 ۀخود را بشناسیم و وظیفـ  ۀباید وظیف .کنیم که ادعاي مسلمانی و شیعه بودن می

سـت کـه از تفرقـه و نفـاق بپرهیـزیم و اتحـاد و       ا ایـن  ،که بر دوش داریم 1مهمی
ما که مـدعی   !برادران .باشد را از یاد نبریم وحدت کلمه که شعار امام عزیزمان می

چرا باید در ایـن زمـان حسـاس کـه      ،هستیم که پیرو خط سرخ حسینی هستیم
شـتابند و بـراي شـهید شـدن      جنـگ مـی   ۀعاشقانه بـه جبهـ   ،برادران و خواهران

؟ اتحـاد اسـت کـه    2یدآ فقط از گلویمان شعار تفرقه بیرون  ،کنند ن دعا میخودشا
به تزلزل اندازد و نفاق  ،ن و اسالم باشدآتواند هر سد محکمی را که بر علیه قر می

 ،ما اگر سیري کنـیم در تـاریخ انبیـا    .اندازد هنین را به لرزه میآاست که سدهاي 
براي همین هم بـود   ؛حکمفرما بوده استها  نآبینیم که همیشه اتحاد در بین  می

خـود کـه همـان     ۀرزوي دیرینـ آاند و توانستند به  که همیشه پیروز و سربلند بوده
  .برسند ،رسیدن به اهللا بوده

  
  )یاسوج 1349 -1366(زاده  گرجیقوام شهید  

کنم از تفرقه  رسانم و سفارش می از کوچک تا بزرگ سالم می، به تمامی مردم
  .کنید و به فکر مرگ و قیامت باشیدو غیبت پرهیز 

  
  )بجنورد 1344 -1365(گریوانی داود شهید  

از تفرقه بین خود بپرهیزید که ممکن است دشـمن   !و اما شما اي همسنگرانم
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  .بر پیکر اسالم عزیز ضربه بزند ]و[سوءاستفاده نماید  ،از این کانال
  

  )تهران 1340 -1364(گلستانی محسن شهید  
حفظ کنید و از صف خداپرستان حقیقی متفرق نشوید و منافقین اتحادتان را 

نـان  آشـیطانی   ]و[ هـاي شـوم   هانداز را از خودتان دور کنید تا اسیر وسوسـ  تفرقه
  .نشوید
  

  )سراب 1346 -1362(محمدي  گلعلی شهید  
از  به ریسـمان خـدا چنـگ بزنیـد و    « ؛1»التفرقوا و جمیعاً واعتصموا بحبل اهللا«

همیشه سخن حق  .وحدت حفظ کنید ۀوحدت کلمه را با کلم و »تفرقه بپرهیزید
  .حتی اگر به شما ضرر داشته باشد ،را بگویید

  
  )اصفهان 1345 -1365(گودرزي محمدمهدي شهید  

 ،)لیـه السـالم  ع(خـط سـرخ و خـونین امـام حسـین      ن را بهأالش شما ملت عظیم
و  شـکن برنداریـد  بـت  رگز دست از یاري امام امت، خمینیدهم که ه قسمتان می

ایـن پیـر جمـاران،     ،از تفرقه و نفاق بپرهیزید که خداي ناکرده امـام عزیـز   شدیداً
هـاي نبـرد اسـالم بـا کمبـود       نشوند و نگذارید خداي ناکرده جبهـه  2دشمن شاد

صــبر و  ،نیروهــاي فعــال مواجــه شــود و در مقابــل کمبودهــاي زودگــذر دنیــوي
دست صـاحب  ه ، این انقالب اسالمی را باستقامت ورزید تا اینکه این امانت بزرگ
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  . برسانیم) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان ،شا اصلی
  

  )تهران 1339 -1367(المع محسن شهید  
عجوالنه نسبت به یکدیگر قضاوت نکنید و میان خودتان ... ! دوستان عزیز من

  .شوند کینه راه ندهید که منافقین از تفرقه بین شما خوشحال می
  

  )رشت 1346 -1365( اهللا الیق برحق فیضشهید  
وحدت خود را همچنـان حفـظ کنیـد و     ... وصایایی به برادران انجمن اسالمی

 ،زیـرا از ایـن موقعیـت    ؛سعی کنید از هرگونه اختالف و تفرقه خـودداري نماییـد  
به خوبی سوءاستفاده کـرده و کارهـاي شـیطانی     ،طلبان و دشمنان انقالب فرصت

  .دهند خود را بر علیه انقالب انجام می
  

  )شهرضا 1344 -1363(لطفی رضا  غالمشهید  
خواهنـد   یگاه باشید که دشـمنان مـ  آبدانید و  !اي مردم عزیز و اي امت ایران

حفـظ کنیـد و همگـی     وحدت خـود را  .تفرقه بیندازند و ما را به جدایی بیندازند
خـود را   ۀنجـا وحـدت کلمـ   آقدر کـه شـما در    همین...  متحد باشید ]و[ یکپارچه

هـا،   فروشـی  گـران  يقدر که بتوانید جلو همان. اي بزرگ استمبارزه ،حفظ نمایید
اید و همین کارهـا  قدر جهاد خود را انجام داده ها را بگیرید، همانفسادها و تفرقه

  .شود و جهاد اکبر است یخود جهاد حساب م
  
  



 

 297     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

  )اصفهان 1340 -1360(لطیفی خوراسگانی  احمدرضاشهید  
ملت مسلمان ایران باید به این نکته واقف گردد که تا اتحاد و وحـدت داشـته   

پـذیر نخواهـد    سـیب آ ،خط اسالم است پیروي نماید باشد و از خط امام که همان
ـ   ،گرایی بپردازد بود و اگر متفرق شود و به گروه رفتـنش  سـلطه   زیـر ه سـقوط و ب

پـس بیاییـد بـا اتحـاد و وحـدت خـود همچنـان بـه مبـارزه علیـه            .حتمی است
ن کـریم  آکـه خداونـد در قـر    چنـان  ؛تفرقه بپرهیـزیم  ها بپردازیم و از امپریالیست

هم بدانند کـه   ها و این گروهک 1»التفرقوا و واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :فرماید می
  .ها از بین نخواهد رفت نآهرگز راه  ،با ترور اشخاص خدمتگزار

  
  )اهواز 1346 -1365(  پورعلی  نویاالیرخلیل شهید  

افکنی دوري گزینند و جنگ را فراموش نکننـد   خواهم که از تفرقه می از مردم
ن را بـه گـوش جهانیـان برسـانند و در راه اعـتالي      آو با سالح تبلیغات، احکام قر

  . کوشنداسالم و انتشار فرهنگ اسالمی و خودکفایی کشور ب
  

  )بهار 1343 -1361( مالکی ایرجشهید  
ن و رهنمودهـاي  آپیـام اسـالم، قـر    ،پیامم :شهیدپرور این است پیامم به امت

همیشه و هر جـا  . یاد نبرید وقت خدا را از   خواهم هیچ من از شما می .امامم است
مبادا یک مـوقعی   .همسنگر باشید ،یاد خدا باشید و با روحانیت متعهد و مبارزه ب

 .موقع اسـالم بـدون روحانیـت معنـی نـدارد      نآشما را از روحانیت دور کنند که 
همیشه وحدت بین خودتان و تمام مسلمین جهان را فراموش نکنیـد و تفرقـه در   
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  .میانتان رسوخ نکند
  

  )اصفهان 1345 -1361(مالکی علی شهید  
بلکـه   ؛از قـول خـود مـن تنهـا نیسـت      ]که[ خواهماز شما ملت شهیدپرور می

نه  ؛کنند که در مساجد جمع شویدهزاران شهید شما را به این وحدت دعوت می
وحـدت و   ،جوانـان پرشـور   ]و[ جـوان  ۀبلکه طبق ،این پیرزنان ]و[ فقط پیرمردان

خمینی رهبر حفظ کنید و نگذارید که منـافقین بـا    ]با اطاعت از[یگانگی خود را 
دروغین و ناچیز خود در میـان شـما تفرقـه بیندازنـد و اگـر خـداي       هاي دسیسه

خـون   ةثمـر  ]کـه آن [رفتـه اسـت   ] از دسـت [ اسالم دیگر ،طور شد ناخواسته این
محل که خـون   ]شهداي[ بوده تا )لیه السالمع(شهیدان از صدر اسالم و امام حسین

  .جوانان خودتان است
  

  )اصفهان 1348 -1367(پیشانیان  همااحمد شهید  
هاي نماز جمعه را ترك نکننـد و بـا پـر     خواهم که صف می از مردم شهیدپرور

مریکـا و صـدام بزننـد و از مـردم     آمشـت محکمـی بـر دهـان      ،کردن این صفوف
  .خواهم تفرقه نیندازند و از خط والیت فقیه دور نشوند می

  
  )مراغه 1347 -1364(ماهري رحیم شهید  

چون بر  ؛ناکرده غیبت نکنید و وحدتتان را حفظ کنید ]ي[خدا... ! اما برادران
افکنـان بـه خـاك مالیـده      دشمنان دین و اسالم و تفرقـه  ةاثر وحدت است که پوز

  .شوند یوس میأطور کلی مه ها ب نآشود و  می
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  )اهواز 1345 -1361(متفرقه حسن شهید  
خـواهران و  وصیت من به بازمانـدگان و پـدر و مـادرم و بـرادران و      ترین بزرگ
سعی کنید با یاد خـدا و بـه نـام     ].است[ به دستورات خدا 1توجه کردن ،خویشان

خدا و در راه خدا زندگی کنید و همیشه این مساجد را خالی نگذاریـد و همیشـه   
به مساجد بروید تا اسالم پیروز شود و خواهد شـد و متفـرق نشـوید کـه خداونـد      

  . افکنان را دوست نداردتفرقه
  

  )تهران 1341 -1362(متولی یر امشهید  
حرکت نمایید و گـوش   ،امام خمینی ،پشت سر رهبر و امام امت! اي مسلمین

زنهـار از سسـتی و    !از جـدایی  ،زنهـار از تفرقـه   !مسلمین .ن امام باشیدآفرمان ه ب
بـا   !شـما اي مسـلمین   !زنهـار از ریـا و تکبـر    !طلبی و حب جاه و مقام دنیا عافیت
شـیطان را   ۀریش ،حفظ وحدت کلمه تحت رهبري امام خمینیهاي الهی و  سالح

  .بخشکانید
  

  )فسا 1345 -1362(محب مرتضی شهید  
و سـپاه و   2شـما نگذاریـد کـه در میـان     به ملـت اینکـه   ]خطاب[ و یک کلمه

هر اختالف به ضرر « :فرماید امام عزیز که می ۀاختالف اندازند و از جمل ،روحانیت
انـدازها را بـه    تفرقـه  ةالهام بگیریـد و پـوز   ،»شوروي استمریکا و آاسالم و به نفع 

هی حـزب جمهـوري اسـالمی اینکـه     لخاك بمالید و یک کلمه به برادران حزب ال
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کـه بـر    ]را[ هایی خدا شما را حفظ کند تا بتوانید براي اسالم کار کنید و این خط
ون بهشـتی ادا  ینتـان را بـه خـ   د 1از بین ببرید تا بتوانید ،کنند علیه مردم کار می

  .بکنید
  

  )شهر قائم 1333 -1365(محسنی موسی شهید  
هـاي بـزرگ    کنـیم یکـی از گرفتـاري    مشاهده مـی  ،اگر تاریخ را مطالعه کنیم

نیروهاي خط امـام بایـد متوجـه باشـند کـه      . تفرقه و جدایی بوده است ،مسلمین
زیاد تعصب نداشته باشـند و بلکـه    ،دشمن زیاد دارند و سعی کنند روي اشخاص

  .روي حق تعصب داشته باشند
  

  )الرستان 1344 -1365(محقق سیدمحمد هید ش 
از  .تمنایی که دارم این است که از والیـت فقیـه اطاعـت کنیـد     !برادران عزیز

  .تفرقه و جدایی پرهیز نمایید و حرمت خود را حفظ کنید
  

  )گچساران 1342 -1365(محمدپور کریم شهید  
ـ   هایی که از هر گوشه و کنار این مملکت به گوش مـی  زمزمه  نیمـه  ۀرسـد، نال

سرد همسـر شـهیدي    آهورد و آ شب طفل صغیري که بدن انسان را به لرزه درمی 
رسد، همـه و همـه جهـت بیـدار کـردن و       شب تا سپیده به گوش می  که هر نیمه

رسیم کـه   نتیجه میمل و تحلیل به این أپس از مدتی ت. هشیار نمودن مردم است
اندازي اسـتکبار جهـانی    حاصل از یک رشته نفاق و تفرقه ،لئاین مسا ۀهمه و هم
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مردم مسلمان را بـه جـان    ،مریکا و شوروي است که براي رفاه خودآبه سرکردگی 
دهنـد و غافـل از    هم انداخته و خودشان به زندگی پرعیش و نوش خود ادامه مـی 

جهـد و بـوي    هـا بیـرون مـی    نآتش از دهان آ ،ن موقعآروز موعود هستند که در 
  .دهد عبور از قبرستان را نمی ةچرك و کثافتشان اجاز

در هـیچ شـرایطی تحـت     !زب اهللا، جوانان غیور و خواهران مسـلمان حامت ... 
مریکا و شوروي، این جانیان زمان و این مفسـدان  آهاي ضدانقالب و  ثیر دسیسهأت

را  »تفرقه بینداز و حکومت کـن « ۀسفلخو که ف االرض و این روبه صفتان زشت فی
امام امت و رهبر بـزرگ انقـالب، بـرادران     ةاند، قرار نگیرید و به فرمود پیشه کرده

هاي  مریکا غافل نشوید و فراموش نکنید که خطر قدرتآحتی یک لحظه از  !عزیز
حدي است که اگر یک لحظـه  ه مریکا بآمریکا کمتر نیست و خطر آکمونیستی از 

  .به کلی نابود خواهیم شد ،فلت نماییمغ
  

  )آبیک 1346 -1361( علی محمددوست براتهید ش 
بـا   .نـده اسـت  قلم تو ماننـد تفنـگ مـن تیـز و برّ     !موزآ دانش و اما تو اي برادر

 ؛در سنگر مدرسه از تفرقـه بپرهیـز   !پس اي برادر. لرزدمی نوشتن تو، قلب دشمن
  .شودمی چرا که تفرقه باعث جنگ و جدال

  
  )گلستان 1328 -1362(محمدزاده عباس شهید  

خواهم که از تفرقه بپرهیزند و دست برادري و اتحـاد کـه    از مردم مسلمان می
ها  نآها بر  ن و ابرقدرتآبه یکدیگر بدهند تا دشمنان اسالم و قر ،ن گفته استآقر

  .تسلط پیدا نکنند
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  )اردبیل 1339 -1365(باد آ نستام همحمدزادعلی  بنامشهید  
اهـل کوفـه    ]همچـون [ ییـد کـه مبـادا   آبه خود  !اي مردم ،اهللا اي امت حزب

امـروز بایـد    .باشیم و مبادا امام و مرجع خود را در برابر صف دشمنان تنها گذاریم
جان باخت و همانند قاسـم و اکبـر و اصـغر     ،گونه العباس لابوالفض ]و[ گونه نحسی

عرصه را بر دشمنان اسالم تنـگ کنـیم و    ،به امام خود لبیک گوییم و از هر طرف
امام و طبق فرمان الهـی از تفرقـه و جـدایی پرهیـز      ۀبا الهام از رهبري پیامبرگون

کنیم و در برابر دشمنان خدا در یک صف متحـد و منسـجم بایسـتیم و در برابـر     
  .ییمآخدایان فرود  یهن گداخته بر سر بآدشمنان خدا ید واحد باشیم و مثل 

  
  )املش 1345 -1366(زاده  محمدعلیاحمد شهید  

بینـی را کنـار گذاشـته و دورانـدیش و      اهللا تقاضـا دارم کوتـه  ب از برادران حز
ـ  .منش باشند بزرگ  ۀبا هم وحدت و یکپارچگی داشته و از رهنمودهاي پیامبرگون

خواهند در بـین شـما تفرقـه ایجـاد      که می امام نهایت استفاده را بکنند و کسانی
هستند کـه امـروز بـا     ]نی[فقینان مناآ .نان را در بین خودتان راه ندهیدآ ،نمایند

  .اند هدیگر وارد میدان شد ةیک لباس و چهر
  

  )گچساران 1347 -1364(محمدي اسفندیار شهید  
خواهم که با سـاختن و تشـخیص    مسلمان می ]و[ در اینجا از برادران مذهبی

هـا و تنـور جنـگ را در     جبهـه ت شزندگی خویش به ساختن دیگران بپردازند و پ
مریکاییان جانی و آقلب این  ،دارند و نگذارند خداي ناخواسته خط مقدم گرم نگه
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منظور من این است که بایـد تـک    .1شاد و خوشحال شود ،این خدانشناسان بزدل
وحــدت و همــاهنگی را در میــان خــویش حفــظ کــرده و نگذاریــد  ،تــک شــماها

ن وحـدت و همـاهنگی شـماها را بـه     آکند و  جویی س در بین شماها تفرقهک هیچ
متکـی   ،کنم که شما خواهران و بـرادران  کید میأمرور زمان از بین ببرد و بسیار ت

  .2دیبه والیت فقیه و پیرو خط امام باش
  

  )بیرجند 1344 -1363(محمدي پرویز شهید  
اگـر قلـب امـام از تـو      .پراکنی نکنید تفرقه .از تفرقه بپرهیزید !خواهرم برادر و

رنجـد و قلـب امـام     از تـو مـی   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (قلب امام زمان ،رنجید
  .یدآ خداوند قهرش می ،که برنجد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  

  )فالورجان 1341 -1364(محمدي اهللا  رحمتشهید  
که  وریدآکران الهی را به جاي  د و حمد بییهوشیار و بیدار باش !اي مسلمانان

را بـر شـما   ) امام خمینی(مدید که خداوند نعمت اعظم رهبري آدنیا ه در زمانی ب
شاهی رهانیـد و از بردگـی بـه بنـدگی خـدا      منت نهاده و شما را از نوکــري ستم

فریـده شـده را بـه    آد ازآمبـــدل ساخت و رسم چگونه زندگی کردن یک انسـان  
حـال   لـی نبایـد غافـل مانـد کـه دشمـــن و شـیاطین در       و .موختآهمــگی ما 

 ،شیطنت هستند تا به هر نحوي مسلمانان را از هم جدا سازند و با تفرقـه و نفـاق  
گونه خطاها ممکن  خط کفر و الحاد را جایگزین خط اهللا سازند و جلوگیري از این
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  .ها گاه بودن از واقعیتآصحنه و  در با حضور مگر ،نیست
  

  )تهران 1345 -1365(محمدي ساجدین شهید  
فریـده  آ ما بشـر، بـراي چـه    ]که[ بیایید یک لحظه فکر کنید! من اي برادران
ما در این دنیاي فانی چیست؟ بیاییـد تفرقـه را از بـین خودمـان      ۀشدیم و وظیف

  . 1دفع کنیم و به ریسمان خدا چنگ بزنیم
  

  )زنجان 1326 -1359( اکبر محمدي علی 
منـافقین باشـید کـه تمـام ایـن       مواظـب ایـن ضـدانقالب و    !اي مـردم  شما و

مـن از   :گویـد  پیـامبر مـی   .انـد  ها بـوده  این ،نآ ةایجادکنند ،مشکالت که ما داریم
کنـد از   ایمانشان جلوگیري مـی  ترسند و چون که از خدا می ؛منین ترسی ندارمؤم

چـه   چون کـه معلـوم اسـت    ؛از مشرکین هم ترسی ندارم و کارهاي دیگر تفرقه و
چـون   ؛فقط از منـافقین تـرس دارم   .ها مبارزه کرد نآشود با  می افرادي هستند و

  .زنند ضربه می شوند و که به هر دو صورت وارد جامعه می
  

  )شهر خمینی 1344 -1361(محمدي مجتبی شهید  
 این است که همیشه سنگر خـدا  ملت شهیدپرور پیام من به تمام ملت ایران و

اگر دیدند کسـی خواسـت    و دعاگوي رهبر انقالب باشند همیشه ترك نکنند و را
  .را بگیرید ولید که جلوي اوئشما مس ۀهم ،پراکنی کند شایعه تفرقه و
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  )زنجان 1345 -1365(محمدي مرسل شهید  
هاي امام، با جـان و دل گـوش    مخصوص من این است که به فرمان اما وصیت

 ۀلئله دارنـد کـه االن مسـ   ئبر این مسـ کید أت االن ،امام. دهید و به فرمان او باشید
بـدون   باید با تمام قدرت، بدون سستی، بدون واهمه و ترس و. جنگ است ،اصلی
اصلی بپردازیم و سعی در خاموش کردن این فتنـه کـه از سـوي     ۀلئبه مس ،تفرقه

 ،]بـر مـا تحمیـل شـده اسـت     [ مریکاي جنایتکـار آ عراق و صدام بعثی به ریاست
  . باشیم
  

  )اصفهان 1333 -1362(بیدي  محمدي درهاحمد شهید  
قضاوت نکنید و مفت جهنم را  ،اید اي یقین پیدا نکرده لهئسعی کنید تا به مس

ها که زده شود و  ها و تهمت چه بسا غیبت ،چرا که در این میان ؛براي خود نخرید
 )روحـی لـه الفـدا   (شوند و این پیام صریح امام امـت  چه بسا اشخاصی که منزوي می

 ۀضـرب  ]امـر [ تحقیق نکرده اشخاصی را کنار نزنید کـه ایـن  « :فرماید است که می
و بدانید که دشمن مکار هدفش همین است کـه   »کند مستقیم به اسالم وارد می

پـس   .1وقت هـدف خـود را عملـی سـازد     نآبین امت اسالم تفرقه ایجاد نماید و 
معروف و ه یرید و این امر بگونه اختالفات را بگ این يبر شماست که جلو  بنابراین

نهـی از   ،که نماز بر شما واجب است طوري شماست و همان ]وظیفۀ[ نهی از منکر
  .ن معصیت استآمنکر هم بر شما واجب است و ترك 
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  )شهر خمینی 1346 -1365(فرد  محمدي مرتضی شهید  
شـوم تفرقـه سـر     ۀنغم ،وحدت ۀهفت این منافقان داخلی در! ... امت حزب اهللا

داننـد   می  خود را صاحب والیت ،که به اصطالح ها این را بدانید که این و دهند می
ایـن   ها تنهـا هدفشـان از   این ... دستمان رفت و دادشان بلند است که والیت از و

مقابـل ایـن    شـما در  ۀوظیف و 1ستارهبري امام  تضعیف انقالب اسالمی و ،اعمال
مقابلشـان موضـع    در این است که این منافقان را به مـردم بشناسـانید و   ،حرکات
مجلـس  ] نیـز از [پراهمیـت و   و بجـا  ،انقـالب  از نان میدان ندهیـد و آبه . بگیرید

   .پشتیبانی کنید ،خبرگان
  

  )کاشان 1345 -1363(مجرد  يمحمداسماعیل شهید  
دشـمنان اسـالم بـاقی    اي کـه بـراي    تنها راه و حربه !عزیزان...  پیامی به امت

 ردهاین حیله را خنثـی کـ   ،پس بکوشید تا با وحدت صددرصد .تفرقه است ،مانده
  .که خدا با شماست

قا امام آاي رزمندگان دلیر و اي پاسداران واقعی  ،عزیزان کشوري و لشکري... 
 ]و[ امام را اطاعت کرده و از تفرقه در بـین خـود   !)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

جلوگیري نموده و خود را از مردم جدا ندانید و بـر حفـظ وحـدت     ا مردم شدیداًب
  .کوشا بوده و مخلصانه به اسالم و انقالب و مردم خدمت نمایید
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  )خمین 1342 -1361(مختاري  شهید رضا 
چـون   ؛خـوانم  یشما را به وحدت اسالمی بیشتر فـرا مـ  ... ! برادران و خواهران

پـس   .شـادي منـافقین اسـت    ،مسـلمین  ۀعزاي منافقین و تفرق ،وحدت مسلمین
  .و وحدت اسالمی »ال اله اال اهللا«البته با شعار  ؛1اشیدمواظب کار دشمن ب

  
  )اصفهان 1344 -1361(مه کمختاري باغرضا  علیشهید  

روحانیت مبارز را یاري کنید و مواظـب  ... ! اسالم ةیندآ 2هاياي امید، عزیزانم
واعتصـموا  « :ن مجیـد فرمـوده  آگونه که قـر  همان .شما تفرقه نیفتدباشید که بین 
  .3»و التفرقوا بحبل اهللا جمیعاً

هاي دولتـی و   در سازمان ،ها این بدتر است از یزیدي ]که[ منافقین ۀرخن] از[
سرسـختانه جلـوگیري بـه     ،خصوص سپاه، بسـیج و ارتـش  ه ب ،هاي مملکتی ارگان
ایمان خود بیفزاییـد تـا    را قوي نگه دارید و بر خود ۀروحی ]و[ ورید و ارادهآعمل 

  .بر دشمن زبون و کافر غلبه کنید
  

  )شهر خمینی 1339 -1365( دینانی مختاريمحمود شهید  
توانند این انقالب را بـه شکسـت    بدانید که ابرجنایتکاران با نیروي نظامی نمی

تفرقه و دروغ و غیبت و  ،تواند خطر براي انقالب باشد چیزي که می تنها .بکشانند
کـه باعـث بـدبینی و عامـل بـدبینی و اخـتالف در جامعـه و         ]باشـد  مـی [ تهمت
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  .ها و حزب اهللا است خانواده
  

  )نطنز 1341 -1360(مدیحی رضا  علیهید ش 
را ادامه دهیم و امیدوارم کـه شـما    )علیه السـالم (رویم تا راه حسین می ما !پدرم

هـاي داخلـی و    باشید و فریـب گروهـک   ]تربیت کرده[ نیز دیگر برادرانم را چنین
همیشه گـوش بـه فرمـان    . را بپیمایید )لیه السالمع(خارجی را نخورید و راه حسین
  . امام باشید و از تفرقه بپرهیزید

  
  )تهران 1348 -1367(مرادي حسین شهید  

سعی کنیـد تفرقـه و جـدایی در     !و برادرانم در پایگاه والیت فقیه اي دوستان
   .ف اسالم و انقالب باشیدسعی کنید معرّ .بین شماها نباشد

  
  )کرج 1340 -1361(مرادي خسرو شهید  

کنم که پیرو خط والیت فقیه باشید و از تفرقه  به شما توصیه می! سروران من
 به وظایف خود عمل کنید و سعی کنید در. و نفاق بپرهیزید و از دشمن نهراسید

  .رضاي خدا را مالك اعمال خود قرار دهید ،کارهایتان
  

  )کبودرآهنگ 1349 -1365( کاشف يمرادعلی  گلشهید  
یکـی از   .نمـایم  خدمت برادران و خواهران مطالبی را به عنوان وصیت ذکر می

 ،تا موقعی که مدافع ایـن اصـل باشـیم    .وظایف مهم ما حفظ اسالم و انقالب است
کـس   ما نباید بـه هـیچ  . سیب برساندآتواند به مملکت اسالمی ما  هیچ قدرتی نمی
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قـد علـم کنـد و بخواهـد انقـالب را بـه انحـراف         ،اجازه دهیم که در مقابل والیت
تفـاوت   نسبت به والیت فقیه بـی  ]و[ هر کسی که از این کار کوتاهی کند. بکشاند

نشـین و   را خانـه  )لیـه السـالم  ع(برابر با همان کسانی است که حضـرت علـی   ،باشد
وحدت خود را حفظ کنـیم و   ،ما باید با رهبري ولی فقیه .استخوان در گلو کردند

مشـت محکـم خـود را بـر دهـان       ،با شرکت فعال در نماز و جبهه و نماز جماعت
  . جویان بزنیم تفرقه
  

  )جهرم 1343 -1361(مرادي کوچی حاتم شهید  
در کارهایتـان خـدا را در نظـر     همیشـه ... ! برادرانم، خـواهرانم، اهـالی روسـتا   

افکنـی و دودسـتگی دسـت برداریـد و بـا       شـوید و از تفرقـه   بگیرید که پیروز مـی 
  . پیروز شوید ،تان امام امت را یاري نمایید و امیدوارم که در این راه همبستگی

  
  )شهر زرین 1341 -1361(نژاد  يادمراکبر شهید  

مـتن نامـه نوشـته بودیـد کـه      دستم رسید که در ه شما ب ۀنام !دوست گرامی
طوري که رهبر  همان .اندازند یتفرقه م ،بین برادران ترك و فارس 1ندی هستکسان
پس نباید کسی در ایـن  . و برادریم همه با هم برابر ،فرمایدمی ،امام خمینی ،کبیر

 افرادي طور جلوي این ،حزب اهللا ةموضوع دخالتی داشته باشد و ما برادران رزمند
  .کنیمها را سرکوب می نآبا خون خود ] گرفته و[ ،اندازندفرقه میکه ت ]را[
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  )تاکستان 1351 -1365(مرانلو حسین شهید  
از شما تقاضـا دارم کـه مبـارزه بـا کفـر و نفـاق و        :عزیزان ۀو اما سخنی با هم

و روحانیت در خط امام به زمـین   هللاح رهبري رو پلیدي را در هر مکان و زمان با
را  ب اهللامسیر حرکت خـط حـز   انتخاب .راه شهیدان باشید ةدهند نگذارید و ادامه

خواست شیطان و  ها که جز یاز تفرقه و جدای .خود کنید ۀپیش ح اهللابا رهبري رو
  .خودداري ورزید ،ستنیدشمنان اسالم و میهن 

  
  )خمین 1340 -1362(مردانی جعفر شهید  

از اختالفات بپرهیزید که خواست شیاطین است و شـما را  ! برادران و خواهران
شـما  . فکر تفرقه باشیده ی دست بردارید و کمتر بئخدا که از این اختالفات جزه ب

  .اختالف باید در صف دشمنان خدا و قابیلیان باشد ؛یاران خدا هستید ،حقه که ب
  

  )جهرم 1343 -1362(مروج جهرمی سیدمسعود شهید  
خواهم که در کنار هم و با خلـوص نیـت    از برادران بسیج و انجمن اسالمی می

زیـرا هـدف    ؛شـدت بپرهیزیـد  ه براي اسالم خدمت کنید و از تفرقه بین یکدیگر ب
 ،هـا  میان مردم و تمام اقشار و ارگان این است که در ،کسانی که با اسالم مخالفند

هـاي شـیطانی خـود را عملـی      یق حیلهدودستگی و نفاق ایجاد کنند و از این طر
از دسـت دو گـروه    )لیه السالمع(فراموش نکنید که حضرت علی !اي برادران. سازند

جنگ علیه کفار  ۀمن در جبه. منافقین زیرك بودند، ها نآضربه خورد که یکی از 
ـ  ].بجنگیـد [ جنگم و شما هم درون شهر علیه مزدوران منافق می حقیقـت کـه   ه ب

جنگید و مـا   شما با دشمن نامشخص می .من دتر است در نظرجنگ شما ارزشمن



 

 311     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

  . با دشمن مشخص
  

  )اصفهان 1342 -1362( گورتانی جرانأمستمحمدحسن شهید  
مسـلمانی کـه مکتـب     ۀتسنن و اهل تشیع و هر فرقـ  اي اهل مسلمین جهان،

 ۀیـ آبه مصـداق   پا خیزید و متحد شوید وه ب !ن استآاسالم و کتاب شما قر ،شما
از تفرقه و جدایی و جنگ بر علیـه  ، 1»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ۀشریف

ظلـم و   ۀشـوید و ریشـ   ]بـه ریسـمان الهـی   [ یکدیگر بپرهیزید و همگی معتصـم 
نیـد و  از بیخ و بـن برکَ  که قصد تضعیف اسالم عزیز را دارند،] را[ نانیآ استکبار و

  .گاه است به خدا توکل کنید که بهترین تکیه
  

  )تهران 1337 -1362(مسیحی علی شهید  
 ۀچشم همـ  !ها و مستضعفین روي زمین دریاي خروشان ملت و اکنون شما اي

بـراي از   ،دشمنان داخلی و خارجی به شماست و تمام شیاطین با تمـام امکانـات  
  .کارنده بین بردن این حکومت جمهوري اسالمی دست ب

بازي و تفرقـه   جار و جنجالی راه نیندازید و از دسته ،اي هلئپس براي هر مس... 
هـا خداسـت و بـه     نبپرهیزید که جان شیران و سگان از هم جداست و متحد جـا 

  .2ریسمان خداوند چنگ بزنید
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  )قزوین 1325 -1363(مشاطان عبدالحسین شهید  
کلمـه عمـل    ست که هرچه بیشتر به وحـدت ا مسلمان این من به ملت ۀتوصی
 هرچه بیشتر به دستورات والیـت فقیـه عمـل کـرده و از تفرقـه و دروغ و     کنند و 

این انقالب اسالمی، ما را بـه   ]نا[شمنتهمت و غیبت بپرهیزند و سعی کنند که د
همـه بکوشـند بـا     .که انحراف انقالب، همان نابودي اسـالم اسـت   انحراف نکشند

  . پاسداري کنند 1اسالم منافعاز  ،وحدت کلمه
  

  )اصفهان 1343 -1362(مشهدي احمد شهید  
 ،مبادا وحدت شما تبدیل به تفرقه شود که اگر چنین شـد  !خواهران و برادران

و هم در پشـت جبهـه    2دیکن شما که در جبهه با دشمن پیکار می. کار تمام است
مبـارزه خـارج    ۀباشـید کـه از صـحن    3مواظب ،اید ها ایستاده مقابل این ضدانقالب
خواسـتند   ،منافعشان به خطر افتـاده  ،با پیروزي انقالب ]که[ نشوید و اگر کسانی

وقتـی   ها بایستید که خدا بـا شماسـت و   نآ يجلو ،عملی انجام دهند با قاطعیت
  .شوید یپیروز م ،کار براي خدا باشد

  
  )مالیر 1345 -1362( جعفر مشهدي حسینشهید  

مهربـانی را زیـاد کنیـد کـه بـین       ]و[ اخوت... : وصیتی به برادران و دوستانم
ل اهللا بواعتصموا بح« :فرماید ن میآهمچنان که قر .خودتان تفرقه به وجود نیاورید
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  ».به ریسمان خدا چنگ زنید و هرگز متفرق نشوید« ؛1»و التفرقوا اًعجمی
  

  )تهران 1343 -1363(مشیري جواد شهید  
   تفرقـه و جـدایی اسـت کـه      ،ن هم از شـیطان اسـت  آمهم دیگر که  ۀلئمس... 

هر نحـوي مشـغول بـه    ه ها ب خواهد بین افراد مخلص که در مساجد و یا ارگانمی
حتی ممکن است براي از بـین بـردن    .2دودستگی بیندازد ،باشندخدمتگزاري می

گرایـی و اخـتالف را ایجـاد     گـروه  ۀلئمسـ  ،معظم شـهدا  ةنثاري خانواد جان ۀروحی
ـ      کنند و در نتیجه تمام خـو  پـا و  ه ن شهدایشـان کـه نهـال انقـالب اسـالمی را ب

نگاه شکسـت و نـابودي بـراي مـا خواهـد بـود و       آباد فنا برود و ه ب ،شکوفاتر نمود
خواهیم تـا  ست که همه میا مگر نه این .غضب خداوندي را بر خود خواهیم خرید

ام و پس فقط تمام افکار و اقـد  ؟پیش ببریمه انقالب را ب ،رهبري امامه پاي جان ب
بـر هـر کـس کـه      4*فرمایـد   یکار ببریم که امام مه ب 3نآنیروهاي خویش را در 

واجـب   ،گـردد ها می چه در تهران و چه در شهرستان ،یئمتوجه این اختالفات جز
ل دسـت  ئوردن ایـن مسـا  آوجـود  ه که در بـ ن ناآن بکوشد و با آباشد در حل  یم

را در ن نـا آمقابلـه نماینـد و    ،کوشـند  یگرایی مـ  در تشدید گروه دارند و مخصوصاًَ
  .صورت امکان هدایت نمایند
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  )فسا 1340 -1365(نژاد  مصلیمحمدرضا شهید  
همیشـه و   ... خر سخنی کوتاه با امت بگویمآکن در این لحظات  کمکم !خدایا

استکبار را به عـزا   ،تان همه حال وحدت را حفظ کنید و با وحدت و یکپارچگی در
  . انگیز نگویید از خدا بترسید و سخن تفرقه. نشانید
  

  )دهدشت 1350 -1367(پور  معرفعلی شهید  
ـ     ،مـد آوجـود  ه اگر تفرقه در بین مردم ب راحتـی  ه دشـمنان داخلـی انقـالب ب

 .خطرنـاك بـه انقـالب مـا وارد نماینـد      ۀها نفوذ کنند و ضرب نآتوانند در بین  می
روز عزاي عمـومی   ،ن موقعآچنگ ما برود که  هاي انقالب از نگذارید نعمت !مردم

چون رحمت و لطف الهـی   ؛گیرد مریکا جشن می، آن روزآو روز مصیبت ماست و 
سـمان بـه   آو از  گیـرد  ن را مـی آبدبختی جاي  کند و ظلمت و از پیش ما فرار می

  .بارد تش میآ ،جاي باران
  

  )الرستان 1341 -1361(معزي درویش شهید  
ـ   از شماها می !دوستان و برادران من خـاطر اعمـال کـوردالن و    ه خواهم کـه ب

ریسـمان بـزرگ الهـی چنـگ زنیـد و متفـرق        همنافقان سست نشوید و همیشه ب
مریکا و ایـادي  آزیرا تفرقه باعث از هم پاشیدگی است و باعث خوشحالی  ؛1نشوید
مریکـاي  آباشد و همیشه با اتحاد خـود مشـت محکمـی بـر دهـان       ش میا داخلی

  .جنایتکار بزنید
  

                                                             
  103؛ سوره آل عمران، آیه »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا« اشاره به -1
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  )امیدیه 1339 -1364(معصومی عبدالرضا شهید  
 ،هـا خـورده   ملتـی کـه تازیانـه    ؟توانم بـه ایـن ملـت بـدهم     یمن چه پیامی م

ملتـی کـه    ؛ش نقش بسـته اسـت  ا ها بر پیشانی ها کشیده و داغ محرومیت هشکنج
مشعلی است که بـا خـون    شکن شده است و امروز پاسدار گشا و بت راه ،اکنون  هم

دانـد کـه ایـن     یپاشد و ملت ما نیک م یسوزد و نور م یبیش از صد هزار شهید م
ـ  ،مشعل را مکتب ما و وحدت ما و رهبر ما دسـتمان داده اسـت و خـود نیـک     ه ب

ت اصیل را هاي انقالب و روحانی ارزش ،تفرقه گشوده شوده ن زبانی که بآداند  یم
هاي  بتابد، خون پیر جماران سر ،شکن زمان ما بت ،بکوبد و از اطاعت رهبر انقالب

تمامی شهدا را لگدمال نموده است و سزاي چنین کسی جز غضب الهـی چیـزي   
  .نیست
  

  )داراب 1339 -1363(معصومی عبدالعلی شهید  
عنوان نصـیحت  اي به  نم که کلمهآتر از  بنده کوچک !شما اي ملت حزب اهللا و

ولکن امام عزیزمـان را فرامـوش نکنیـد و رهنمودهـاي      ؛براي شما عزیزان بنویسم
مبادا بگذارید منافقین بینتان تفرقه بیندازنـد و باعـث   . وي را مو به مو اجرا کنید

طلبـان   اتحاد داشته باشید تـا منفعـت   ،همه حال همیشه و در. رنجش امام گردند
 ،تـا انقـالب مهـدي    !خدایا !خدایا« :عایتان این باشدنتوانند سوءاستفاده کنند و د

  . »دار خمینی را نگه
  

  )کرج 1337 -1361(معصومی محمدعلی شهید  
 ،چـه باشـد   باید توجه داشته باشیم که گناه هر! ... ما و گرامی پدر عزیز مادر و
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 ؛پـذیرد  را مـی  نآخداونـد   ،سپس طلب بخشش کند ن بشود وآاگر انسان متوجه 
مـل  أدیگر جایی براي ت ما را خوانده است و ،نکه ما بخوانیمشآچـرا که او قبل از 

امید است که خداونـد وحـدت    ،پیش بگیریم ]در[ اگر ما این راه را .ماند باقی نمی
دشـمن   یبمان گردانـد تـا دیگـر   صـ نظـم را ن  و اتقو تر نماید و بینمان را مستحکم

دشـمنی را   هاي بین ما، تفرقه و اده از فاصلهبا استف نتواند در درون ما نفوذ کند و
طـور کـه    نآدوسـتانمان را   ،مـان  یکپـارچگی  با ایـن وحدتــمان و   حاکم گرداند و

  .دشمنانمان را نیز بشناسیم و ،هستند
  

  )بروجرد 1342 -1365(معطري شهید محمدحسین  
هرچـه  جا در نظر داشته باشند و بدانند   برادران رزمنده باید وحدت را در همه

چه بعد  ؛وردندآاي بود که بین ما به وجود  از تفرقه ،گران به ما ضربه زدندراستعما
 ،که بـین نـژاد و ادیـان و عقایـد      و چه در زمانی )لی اهللا علیه و آله و سلمص(از پیامبر

این روا باشد که  ،دهند شعار وحدت سر می ،که رهبر ما در زمانی .تفرقه انداختند
ن نـژاد تفرقـه   آایـن نـژاد و    ،ن شـهري آ ]و[ جرم این شهري مابین خود شیعه به

مـا   ۀلئمس .مقطعی فکر نکنید !برادران .واي بر ما اگر چنین کاري کنیم ؟بیندازیم
بلکه جهان اسالم اسـت و مـا هـر حرکتـی کـه امـروز        ؛ایران و عراق نیست ،امروز

  .گرایی است گروه ،باید در ارتباط با این جریان باشد و خارج از این ،کنیم می
  

  )آباد نجف 1344 -1362( یمعینمهدي شهید  
ها بردارید و قلـب امـام را بـیش از     بازي شما را به خدا قسم دست از این گروه

هـا جـز تفرقـه و اخـتالف      بازي این رنج ندهید و این سخن هم از من که این گروه
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  .حاصلی دیگر ندارد
  

  )تهران 1343 -1364(مفید احمد شهید  
مـا مخلـوق    ۀرویـم و همـ   یسوي یک مقصد مه ما ب ۀدیگر اینکه همۀ لئمس... 

ایـن   ،هـا  ایـن اخـتالف   ،هـا  هپـس ایـن تفرقـ   . هـم خـداي احـد    نآ ؛یک خـداییم 
بـه یـک    ،کنیم اگر همه یک خدا را پرستش می .ها همه شیطانی است چندگانگی

هـا و   جنجالهمه  پس این ،است »ال شریک له«هم خداي   نآخدا ایمان داریم که 
  خداي ناکرده براي چیست؟ ،منینؤهمه اختالفات بین مسلمین و م این

  
  )شوشتر 1339 -1361(مقامی ضامن  علیشهید  

هـا،   ئنشما را به وحدت و اتحاد علیه مستکبران، خـا ... ! دیده رنج مردم دلیر و
  .نمایم ها سفارش می ایادي خان افکنان و تفرقه ،داران هها، سرمای ودالئف

  
  )کرمان 1330 -1361(مقبلی جهانگیر شهید  

سـنگر شـهدا خـالی     خواهرانم که مبادا بگذارید اما حرفی دیگر با برادران و... 
و دیگـر اینکـه مبـادا تفرقـه در میـان       بمانـد  1]تنها[بماند و مبادا بگذارید اسالم 

به بـه دشـمن   راد و یکپارچگی هست که ضـ حچون در حال حاضر ات ؛شماها باشد
  .زند ین مآقرخدا و 
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  )تهران 1341 -1361(مقدسی عبداهللا شهید  
خمینـی را   !ها و اي مستضعفین عـالم  شما اي امت شهیدپرور ایران و اي ملت

و ...  ن را یـاور خـود بدانیـد   آرهبر خود قرار دهید و اسـالم را مکتـب خـود و قـر    
گام بردارید و با یـاد خـدا    ،اید همواره مستحکم و استوار در راهی که قدم برداشته

بـه سـینه زدن    ]را[ و یاري خدا پیش بروید و از تفرقه و خداي نکرده سنگ خود
ن مراجعه کنید تا ببینیـد کـه باعـث    آرید و به قرآیاد ه بپرهیزید و گذشتگان را ب

که بـوده و ببینیـد کـه     ،گام نهادند ،یعنی راه حق ،شکست کسانی که در این راه
  . چه خواهد شد ،اگر خشم خدا، خداي نکرده نازل شود

  
  )کاشان 1340 -1362(مالباقري حسین شهید  

حفظ  اتحاد خویش را بپرهیزید وی افکن است که از تفرقهآن به  کیدأت اصرار و
  .مان بوده است یهمبستگ ما از وحدت وی درپ یهاي پ این پیروزي ،ريآ. کنید
  

  )نهاوند 1350 -1366(ملکی علی شهید  
اگر کسی به شـما حـرف    .سعی کنید وحدت را حفظ کنید! اي برادر و خواهر

به خاطر حفظ وحدت و به خاطر رضاي خـدا   ،و حتی فحشی داد ]گفت[ ناسزایی
تـو بـا حجابـت بـه     ! اي خـواهر . جوابش را ندهید و به خاطر اسالم سکوت کنیـد 

مـن بـا حجـابم از خـون شـهدایمان پاسـداري       « :منافقان و کوردالن بفهمان کـه 
رسیدن به فیض عظیم شهادت و رسـیدن   ،مدن به جبههآو هدف من از  »کنم می

به لقاءاهللا است و سعی کنید امام تنها نماند و باز هـم اصـرار دارم کـه وحـدت را     
 خصوصــاً ،از اخــتالف بپرهیزیــد و تــو را بــه خــون شــهداي کــربال .حفــظ کنیــد



 

 319     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

  .از تفرقه و اختالف بپرهیزید ،)علیه السالم(]الحسین[اباعبداهللا
  

  )رودبار 1339 -1365(ملکی مسعود شهید  
. خـودداري نماییـد   ترین سالح اسـت علیـه مسـلمین، جـداً     از تفرقه که کاري

  .حاکمیت پیدا نکند »شرك«همیشه سنگرهاي توحید را حفظ نمایید تا 
  

  )نیشابور 1339 -1363(مماوي حسن شهید  
هـا را   نآ ،خواهم که اگر کدورتی از قبل با هـم دارنـد   دینی می برادران ۀاز هم

براي مبارزه با دشمنان اسالم با هم  ،هاي زنجیر کنار گذاشته و برادروار مانند دانه
کـه مثلـی اسـت کـه      چـون  ؛خـودداري کننـد   در یک صف باشند و از تفرقه جداً

بپرهیزیـد و   بنـابراین از تفرقـه جـداً    .»تفرقه بینـداز و حکومـت کـن   «: گویند می
در نماز جماعت و نماز جمعه شـرکت کنیـد و بـا شـرکت در نمـاز      . اجتماع کنید

رفتن بـه   ةمادآهاي لرزان استکبار جهانی را در هم ریزید و ان شاء اهللا  پایه ،جمعه
  .المقدس شوید   بیت

  
  )فراشبند 1346 -1366(منصوري عباداهللا شهید  
زیـرا جنـگ    ؛دیاستوار باش ،تفرقه را کنار بگذارید و مانند کوه !شهیدپرور ملت

هایمـان تمـام شـود و بـا      شود که سالح موقعی شروع می ،قول شهید رجاییه ما ب
  .چنگ و دندان از خود دفاع کنیم
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  )کرج 1342 -1366(فرد  منصوريابراهیم شهید  
و از هرگونـه   خواهم که اعتقـاد بـه حـزب اهللا داشـته باشـند      می از مردم عزیز
هایی دلسوز شما و اسالم هسـتند کـه در راه    نآبدانید  !اي مردم .تفرقه بپرهیزند
بیـاري  آاند و درخت اسالم را به خون عزیزانشـان   عزیز داده ،کنند خدا حرکت می

زنند  اند و دم از نفاق می هایی که هیچ چیز در راه اسالم نداده نآاند و بدانید  کرده
رونـد کـه از    راهـی را نمـی   ،ها جـز راه اخـتالف   نآ ،]![مام هستندتر از ا و مسلمان

بـه جهـنم    ،پذیر نیستند ها را اصالح کند و اگر اصالح نآخواهم  خداوند تعالی می
  . واصل کند

  
  )تهران 1338 -1361(ذن واقف ؤمعلی  غالمشهید  

تنها راه سعادت ما، در پشت سـر رهبـر حرکـت کـردن و      !اي امت شهیدپرور
کــاري و  ســخنان او را گــوش کــردن و عمــل نمــودن اســت و دســت از محافظــه

هـا را   نآوار با خروش سهمگین بر دشمنان بتازیـد و   منشی برداشته و علی لیبرال
ن المال مسلمی کسانی که بیت ]با[ ها ایستاده و پراکن در مقابل شایعه .نابود سازید

از تفرقـه   .چون این مبارزه در راه خداسـت  ؛مبارزه کنید ،کنند را حیف و میل می
هـاي نبـرد    بـه جبهـه   .رزوي دشمنان اسالم و انقالب استآپرهیز کنید که تفرقه 

مریکایی از سر امـت شـهیدپرور کـم    آاین مزدوران  حق علیه باطل بشتابید تا شرّ
  .شود

  
  )شهر زرین 1345 -1365(ذنی بیستگانی ؤماصغر  علیشهید  

تـرین قـدمی بـر علیـه اسـالم       نگذارید دشمن کوچک... ! و اي مردم حزب اهللا
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ید و در بین شما مردم حـزب اهللا  آ یهاي مختلف درم چون دشمن به رنگ ؛بردارد
از  .خواهند تفرقـه بیندازنـد   کند و با حضور پیدا کردن خود بین شما می رخنه می
ه گویان شرق و غرب ب و با تمام نیرو بر علیه این یاوه خواهم با تمام قدرت شما می

ها در بین شما باشند و هر کـاري   نآها را سرکوب کنید و نگذارید  نآخاسته و  پا
  . خواهند بکنند که می
  

  )شهر زرین 1349 -1366( ی بیستگانیذنؤممسعود شهید  
این است کـه دودسـتگی را کنـار     ،با شما امت دالور دارم ]که[ پیامی دیگر... 

گذاشـته و دســت بـرادري بــه یکـدیگر دهیــد و اگـر کســی خواسـت بــین شــما      
   .او را بگیرید يجلو ،اندازي کند تفرقه
 

  )بندرعباس 1343 -1361(مورودي عبدالرسول شهید  
نجا که آتا  .میان جـهانیان بماند شنا درآانقالب ما غریب و نا قدر نگـذارید این

قیام  ۀکنیم و زمین به جهان صادر مان راسعی کنیم که انقالب اسالمی تـوانیم می
 از. 1مرا فـراهم سـازی   )ارواح العالمین له الفـدا  و ارواحنا(امام زمان ،منجی بشریته یگان

 ؛مرانیـد  خود از ،ورندآ روي می که به شما ]را[ نانیآ و اختالفات و تفرقه بپرهیزید
  . راهنمایی کنید ها را هرچه بیشتر نآ و غوش بگیریدآ ها را در نآبلکه 
  

  )تهران 1345 -1366(موسوي سیدیحیی شهید  
در مقابـل هـم   . قـدر بـین خـود تفرقـه نیندازیـد      ایـن ... ! اي امت شـهیدپرور 
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  .دم فاسد نباید بین شما تفرقه بیندازندآیک سري  .گیري نکنید هجبه
  

  )تهران 1344 -1367(پناه  سیدحسن موسويشهید  
ما همه باید به فکر پیشـبرد اهـداف جمهـوري    ... ! خواهران حزب اهللا برادران،

  .پراکنی مقابله کنیم اسالمی باشیم و با تفرقه و شایعه
  

  )تهران 1348 -1366( موسوي حبیبیابراهیم شهید میر 
سعی کنید همیشـه و در همـه حـال در     :و اما سفارشاتی دارم به شما عزیزان

 ،گاه دچار تفرقه و پراکنـدگی نشـوید کـه دشـمن     خط امام و انقالب باشید و هیچ
منتظر چنین فرصتی است که این انقالب بزرگ را خـداي نـاکرده بـه شکسـت و     

مستلزم این است که بـراي نظـرات هـم     ،نابودي بکشد و اینکه دچار تفرقه نشوید
  .ل شوید و غیبت همدیگر را نکنید و تهمت و بهتان نزنیدئاحترام قا

  
  )تهران 1345 -1365(وي کالته موسسیدمحمود شهید  

سـالم مـن و    :این یاوران به حق دین خدا، ما مسجدي سخنی با دوستان عزیز
تـا بـه حـال بـر      )لیه السالمع(و از حسین )لیه السالمع(سالم شهدا از هابیل تا حسین

 ؛قدر و یاران باوفایش باشـید  در خط امام امت و فقیه عالی 1همیشه مثل .شما باد
از مـوارد تهمـت و غیبـت و     .از عقوبت الهی که سخت اسـت  بترسید ،اگر نباشید

خـدا نکنـد کـه     .گونه طرد نکنید همدیگر را این. اخالق رذیله و سوءظن بپرهیزید
کسی را یا اشخاصی را متهم کنید و تفرقه بیندازیـد   ،با تهمت و سوءظن و غیبت
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به خود بیاییـد   ،ستگاهانه اآعذاب الهی سخت است و اگر نا ،گاهانه باشدآکه اگر 
بترسید از روزي که  .از روز جزا بترسید .گناه نکنید و از خدا بترسید .و توبه کنید

  .فریاد وانفسایشان بلند است ،الهی يانبیا
  

  )نهاوند 1329 -1365(موسیوند نورمراد شهید  
 !عزیزان. هاي امام این است که ما باید وحدت کلمه را حفظ کنیم یکی از پیام

وحدت . بین مسلمانان بوده است ۀغیر مستقیم از تفرق ،هرچه اسالم ضربه خورده
  . رها کنید ،ی را که بر سر اختالف سلیقه استئداشته باشید و اختالفات جز

  
  )تفرش 1339 -1363(موالیی علی شهید  

ولـی   .نم که پیـامی بـراي شـما بفرسـتم    آتر از  من کوچک! اي ملت شهیدپرور
 .بدانید کـه از تفرقـه بایـد دوري کنیـد و اتحادتـان را روز بـه روز بیشـتر سـازید        

  . نمازهاي جمعه و جماعت را گسترش دهید و هرگز امام را تنها نگذارید
  

  )یزد 1339 -1364(نسب  منیؤممحمدرضا شهید  
خـون خـویش از    شما با ةاینجا برادران رزمند در !ام برادران و خواهران گرامی

بـا عمـل خـویش از     ،کنند و شـما بایـد در پشـت جبهـه     می انقالب اسالمی دفاع
دیگـران کـه بـوي تفرقـه و      هـاي  از پخش کردن حرف .انقالب اسالمی دفاع کنید

 1جان برکـف بپرهیزید و بدانید حال که دشمن در جبهه از برادران  ،دهد نفاق می
ضـربه زنـد و    ،از درونخواهد به انقـالب   می اي دیگر با حربه ،شما شکست خورده
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  .شماست که به دفاع سرسختانه برخیزید ةاین به عهد
  

  )اصفهان 1347 -1362(مهدیان ریزي اصغر شهید  
رود با دسـت   ید با دست خالی و روزي هم از دنیا میآ دنیا میه انسان روزي ب

؛ پس چه بهتر که در راه خدا جهـاد کنیـد   .ماند فقط اعمال انسان باقی می؛ خالی
اند و هنـوز   منافقان که هنوز از خواب غفلت بیدار نشده ]و[ بر علیه مخالفان جهاد

هایی کـه در   به خصوص روحانیون و شخصیت ،مردم بر علیه روحانیون ]میان[ در
دانند بـا چـه    نمی ؛اند ولی کور خوانده .اندازند تفرقه می ،سنگر نماز جمعه هستند

حـداقل   ،که هر خانواده از این مردم با مردمی روبرو هستند. مردمی روبرو هستند
  .کنند فداي این انقالب و امام می ،اند و خودشان جان یکی دو شهید داده

  
  )تهران 1343 -1362(زاده  مهديحسن شهید  

ضدانقالب را به هر نام و نشان سـرکوب کنیـد و بـه    ... ! ایران ةامت زجرکشید
. اتحادتان را حفظ کنید و از تفرقه پرهیز کنیـد  .شوب ندهیدآها فرصت فتنه و  نآ

  .شودلرزد و ناامید میدشمن از اتحاد شما بر خود می
  

  )تهران 1338 -1361(وران آمهرمحمدحسین شهید  
کـنم کـه    همان سـفارش را مـی   )لیه السالمع(مانند امام علی نامه در این وصیت

یکی شـدن   پیشه کنید و در کارهاي خود نظم داشته باشید و در ]را[ تقوا را، تقوا
خـدا   ]کـه [پراکنی نکنـیم   و برادري بین یکدیگر کوشا باشیم و در میان هم تفرقه

   .تکیه بر این دارد ،در کتاب خود
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  )برخوارومیمه 1345 -1361( محمودآبادي ورمحمدحسین مهرپشهید  
کـه نمـاز جمعـه و دعـاي کمیـل و      من به مردم ایران این اسـت   پیام دیگر... 

را فراموش نکنید که اگـر مـا    )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(دعاي توسل به امام زمان
افتاد و اگر دعاي کمیل و دعاي  بین مردم تفرقه می ،ها را نداشتیم این نماز جمعه

مـا را بـا خـدا     ۀکه همین دعاها بود کـه رابطـ   ]طور نیز همین[ توسل را نداشتیم
  . ر کردبرقرا

  
  )بابل 1349 -1365(مهري فیروزجایی مدد  علیشهید  

و همیشه یـار   ایران خواهانم که امام امت را هرگز تنها نگذارند ةاز ملت رزمند
نگذارنـد   ]گاه[د و هیچنهمدست باش ،ولینئمس] و[ا مقامات بو یاور امام باشند و 

  .ولین تفرقه بیندازندئبین ملت و مس ،که دشمنان
  

  )سمنان 1342 -1361(میرحاج احمد شهید  
مریکایی است آهاي ضدانقالب و  گروه ۀلئمس ،بعدي ما ۀلئمس... ! برادران عزیز

منـافقین ضـدخلق بـین شـما و      خصوصـاً  ،و هر لحظه هوشیار باشید که دشمنان
هدفشـان   ،امام و روحانیت مبارز تفرقـه و جـدایی نیندازنـد کـه دشـمنان      ،اسالم

روز  ،همین است و شما را از صراط مستقیم منحرف نکنند که اگر چنـین کردنـد  
  .مریکا و ابرجنایتکارهاستآبدبختی مسلمانان و روز خوشحالی 

  
  )جرقویه 1326 -1359(میرحاج محمدآبادي  احمدشهید  

تشکل خـود را حفـظ    ]خواهم که می[ ترها بزرگ از :دارم اي برادرانه ۀباز توصی
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روستا را تبدیل به شـهر نماینـد و از تفرقـه و نفـاق      ،نمایند و با همکاري یکدیگر
  .دوري کنید

  
  )خمین 1346 -1365(میرزایی احمد شهید  

خواهم که وحدت خویشتن را حفظ  م میا معظم و گرامی از تمامی همشهریان
با هـم صـاف کننـد و بـراي     ها را  کنند و از تفرقه و نفاق و دورویی بپرهیزند و دل

ها را فرامـوش   و جبهه »الدنیا مزرعه االخره«ماده نماییم که آخرت خودمان توشه آ
  .ها و مساجد را حفظ نمایید نفرمایید و دعاها و عزاداري

  
  )مراغه 1346 -1363(میرسالمی فردوس حسین شهید  

بـا وحـدت و    را رها کنیـد و ...  غیبت و ریا و تفرقه و معصیت و... ! امت اسالم
چنـدي بـیش دوام    ،اعمالتان را در دنیا به رضاي خدا انجام دهید که دنیـا  ،یقین
شـرك و   ۀسـایش و وحـدت را بـر تفرقـه و خـدا را بـر همـ       آجهاد را بـر  ...  ندارد

  .غیرخداها ترجیح دهید تا سرافراز و سعادتمند و رضوانی شوید
  

  )تهران 1345 -1362(میرشریفی سیدمصطفی شهید  
چنـد وصـیت دارم کـه از شـما عاجزانـه      ...  بر خواهران و بـرادر عزیـزم  سالم 

 :تـر از خودتـان   البته به عنوان یک بـرادر کوچـک   ؛ن عمل کنیدآخواهم که به  می
امـت را   ةاین قلـب تپیـد   ،رهبر تمام مستضعفان جهان ،جماران نکه این پیرآاول 

ایشـان حمایـت کنیـد و     1ازخونتـان   ةخـرین قطـر  آیک لحظه تنها مگذارید و تا 
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نکه تمامی منافقان و دشمنان اسالم را از بین آدوم  .مطیع دستورات ایشان باشید
 ،رهبـر عزیزمـان   ۀببرید و هرگز مگذارید که میان شـما تفرقـه بیفتـد و بـه گفتـ     

  ... وحدت کلمه را حفظ کنید
  

  )مشهد 1345 -1362(میرکریمی سیدمحسن شهید  
مـدن  آها و  از کمک به جبهه...  خواهم ایران می از شما ملت غیور و شهیدپرور

وحـدت خـود را حفـظ     .سازي و خودسازي کوتـاهی نکنیـد   به این دانشگاه انسان
بـراي ظهـور    1دعـا  .همیشه به یـاد خـدا باشـید    .کنید و از تفرقه خودداري کنید

 ]را[ و سالمتی امام و طول عمـر ایشـان   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حضرت مهدي
  .فراموش نکنید

  
  )فالورجان 1347 -1365(میرلوحی سیدمرتضی شهید  

 ةبکوشـید تـا اسـالم را در تمـامی کـر     ... ! ها و اي امت شـهیدپرور  اي مسلمان
امام و والیت فقیه را ترك نکنید و از تفرقه بپرهیزید که تـرك   .زمین پیاده کنیم

ـ     ةنگاهدارنـد  ،هـا  نآزیـرا   ؛ترك اسالم است ،ها نآ سـوي  ه چراغـی هسـتند کـه ب
مگـر بـا    ،توانیم به این راه برسیم شود و ما خود به تنهایی نمی رستگاري ختم می

در حـال حاضـر بایـد     .عظـیم امـام خمینـی    2کمک پیامبران و امامان و رهبـري 
  .بکوشیم و از ایشان استفاده کنیم و تبعیت کنیم از ایشان
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  )بافق 1346 -1364(میرمحمدي زارکویی سیدحسین شهید  
 ؛دست از انقالب و مکتب خونین اسـالم برنداریـد   !خواهران مسلمان برادران و

ش به مـا  ا پیامبر 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

شـما را سـفارش    .عامل نفـاق و جـدایی اسـت   از تفرقه بپرهیزید که  .حفظ کنید
ن اسـت و  آن را بخوانیـد کـه سـعادت شـما در     آ ن برویـد و آکنم به سوي قـر  می

همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید و نگذارید که دشـمنان دیـن مبـین اسـالم و     
  .جمهوري اسالمی در میان شما تفرقه بیندازند

  
  )فیروزآباد 1328 -1365(نژاد  میريقیطاس شهید  

خرین وصـیت و سـخنم بـه پـدر و مـادر و خـانواده و خـواهران و بـرادران و         آ
کـنم شـما را بـه مبـارزه در راه حـق و صـبر و        سـفارش مـی  ...  باشد بستگانم می

نمـایم شـما را بـه     سـفارش مـی   .راه شـهدا و انقـالب   ۀشکیبایی در مبارزه و ادام
  .گردد اجتناب از هر حرکتی که باعث تفرقه می

  
  )همدان 1319 -1365(نادري قاسم ابوالشهید  

خواهنـد اسـالم را    عزیز کوشش کنند در مقابل دشمنان اسالم که می برادران
گویـان تـاریخ    ضعف نشان ندهند و مشت محکمی بر دهـان یـاوه   ،کن سازند ریشه

کوشـا   ،انـد  هاي عزیزانمان که در کربالي ایران شهید شـده  بزنند و در حفظ خون
ت ا مبادا کاري کنی که عزت و شرف خون شـهیدت را در محـیط زنـدگی    .باشید

ها بروید و عزیزان  از تفرقه و جدایی از همدیگر بپرهیزید و به جبهه .مال کنی پاي
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  . را یاري کنید
  

  )اصفهان 1345 -1365(نادري درباغ شاهی سعید شهید  
حفـظ   ]کـه تـاکنون  [ و همبسـتگی را  ایـن وحـدت   !عزیـز ) ملت(اي برادران 

منتظر این  ،حفظ کنید و نگذارید این همبستگی از بین برود که دشمن ،اید کرده
  .است که بین شما تفرقه ایجاد شود و از این کار بهره ببرد

  
  )فسا 1348 -1367(نادریان قیطاس شهید  

تـر   هایتـان را بـا هـم مهربـان     قلب .سعی کنید که از نفاق و تفرقه دوري کنید
بند باشید و جبهه  پاي ،دهید که به هم می 1یقولبه  .قدر یکدیگر را بدانید .سازید

رفتارتـان و   .نه اینکه دفع بکنید ؛را فراموش نکنید و نیرو براي پایگاه جذب کنید
هایتـان بیـرون    هـا را از قلـب   کینـه  .مالیم و با مـدارا باشـد   ،برخوردتان با سایرین

  .ن پر کنیدهایتان را از نور ایما بریزید و قلب
  

  )فریدن 1340 -1362(نادي ابوالقاسم شهید  
 ،از هرگونه جدایی از ملت و تفرقه که امام بارهـا فرمـوده اسـت   ... ! اي عزیزان

 ،کنیـد  در خط امـام معرفـی مـی    اي کسانی که خود را حزب اهللا و .بپرهیزید جداً
دیگر خیانـت بـه خـون     .دیگر بس است !هاي امام است ولی اعمالتان خالف گفته

د که راه ثواب این یها را کنار بگذار گرایی یید و این گروهآخود ه ب .شهدا بس است
  .شدن اسالم باشده اعمالتان را خالص براي خدا کنید و هدفتان فقط پیاد .است
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  )جهرم 1341 -1364(ناسک جهرمی جمشید شهید  
ن وحدت همیشگی را داشته باشید و پشتیبان آکه  امیدوارم !همشهریان عزیز
  . پراکنی دوري کنید افکنی و شایعه از تفرقه. ..والیت فقیه باشید 

  
  )رودسر 1341 -1361( رضا ناصحی علیشهید  

دم تا آامام خمینی که همان تداوم حرکت انبیا از  مان به رهبري مانقالب عظی
رود تا رسالت جهـانی خـویش را    می ،باشد النبیین و استمرار خط امامت می  خاتم

حاکمیـت اهللا را   ،گیتی بگسـتراند  ۀرا بر پهن »اهللا اکبر«پرچم  ]و[به انجام رساند 
 ۀهم این است که بر علیه هم آن ۀفرهنگ اسالمی را رواج دهد و الزم ،پپاده کند

هـاي پوسـیده و طـاغوتی     هاي جابرانـه و فرهنـگ   نهادهاي زور و تزویر و حکومت
 مان در این راه به همان اندازه ارزش دارد که در مسیر امامت و مبارزه .مبارزه کند

همـدیگر را   ،مـا بایـد در ایـن راه    .شود وگرنه به کفر کشیده می ؛والیت فقیه باشد
  . توصیه به صبر و شکیبایی کنیم و از تفرقه بپرهیزیم

  
  )بجنورد 1342 -1365(رپناه وحید ضابوالفضل ناشهید  

کنم اینکه نگاه نکنید که فالنی کجا  خدمتتان عرض می !برادراناي که  لهئمس
تـان تشـخیص    خودتان بـا بیـنش  . رود خواند، فالنی کجا دعاي کمیل می نماز می

خواهنـد بـین شـما     دهید که کجا بروید و همیشه بدانید که منافقـان خیلـی مـی   
  .ت نکنیدزود قضاو ،دانید چیزي را که نمی .تفرقه و اختالف بیفتد و شاد شوند
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  )شهر زرین 1345 -1365(سده الرعایا  ناظمبهروز شهید  
امـام امـت    ،و نائـب برحـق او   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (پیرو امام زمانه هم
 ،همه جان برکف .مبادا روزي امام تنها بماند .نباید یاران امام پایان پذیرد .هستیم

 .مبارزه کنید و باکی از هیچ کسی جز خدا نداشته باشـید  ،طریق حق يبراي احیا
محکم  ،همه در یک صف .پراکندگی و اختالف نظر پرهیز کنید ،از تفرقه و تشتت

هاي منحرف را نخورید و مواظب باشـید   کو منسجم باشید و گول تبلیغات گروه
  .راه رسیدن به خدا است ،تنها راه مستقیم .ها گرفتار نشوید صفت به دام شیطان

  
  )تبریز 1344 -1362(نافذ فرشبافی جعفر شهید  

و ثابت کنیـد   1دیشما باید این دشمنان اسالم را از بین ببر !اي امت حزب اهللا
کنید و این دشـمنان   می گویان در راه اهللا حرکت لبیک ،که همیشه پشت سر امام

ولـی شـما بـه     .تفرقه بیندازندهاي پوچ خودشان در بین شما  خواهند با شایعه می
یـه  آعمل کنید و ببینیـد ایـن    2»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ۀیآمصداق 
م الهایتـان بـه دشـمنان اسـ     چی است و شما باید با عمـل  ،خداوند است ۀکه گفت

  .اي بزنید که تاب بلند شدن و فکر کردن را نداشته باشند هضرب
  

  )برخوارومیمه 1340 -1365(نبی خرزوقی اهللا  حبیبشهید  
 .سعی کنید تقـوا پیشـه کنیـد    :دور خویشاوندان نزدیک و با اما سخنی کلی و
 با .شتی برقرار کنیدآها  نآبین  ،صلح نیستند در ]ان[از شما با دیگر ی]ان[کساگر 

                                                             
 ببرند: یتصل وصدر ا -1
  103سوره آل عمران؛ آیه  -2
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   .حفظ کنید وحدت را تفرقه نداشته باشید و ،شنایانآ دوستان و خویشان و
  

  )فیروزآباد 1351 -1367(نجفی شهرام شهید  
خواهم کـه وحـدت و همبسـتگی را حفـظ کننـد و       می من از ملت شهیدپرور

منتظـر تفرقـه   ، کنار دشمنان اسالم در گوشه و زیرا؛ گاه از هم متفرق نشوند هیچ
بین مردم استفاده کنند و بر اسـالم   ۀخواهند از تفرق ها می نآ .میان مردم هستند

رابـر دشـمنان اسـالم بایسـتند و در مقابـل منـافقین       مردم بایـد در ب  .غلبه کنند
اي بـه اسـالم و    خواهنـد ضـربه   کننـد و مـی   کوردلی که از هر فرصت استفاده می

  . ها بایستند نآبا قاطعیت در برابر  ،مسلمین بزنند
  

  )تهران 1350 -1366(نجیبا سعید شهید  
 ،صـحنه  خواهم که همچنان بـا حضـور خـود در    از امت حزب اهللا می در اینجا

هـایی کـه بـین     سعی کنیـد از صـحبت  . جلوي منافقین و ضدانقالبیون را بگیرید
 ۀهمـ  1]دشـمن در [ ،در ایـن زمـان  . خـودداري نماییـد   ،انـدازد  امتمان تفرقه مـی 

مـان  افکنی و به نشر فرهنگ غلط به جـاي فرهنـگ اسـالمی    هایش به نفاق هئتوط
 دبگیریـد و اجـازه ندهیـ   هـا را بـا شـدت     حجـاب  پس جلوي این بی. متوسل شده

از راه بـه در   ،2مملکت و ساختن مملکـت در دستشـان اسـت    ةیندآجوانانی را که 
  .کنند
  

                                                             
 ناخوانا: یتدر اصل وص -1
  در دستشان است را: یتدر اصل وص -2
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  )کازرون 1345 -1365(نجیبی  مسیدمسلشهید  
مردم این است که فرزندان خود را به جبهه بفرسـتید و   وصیت دیگرم به شما

نگذاریـد و از تفرقـه و اخـتالف    امـام را تنهـا   . ها به جبهه نشـوید  نآمانع از رفتن 
  .امام را رها نکنید ،مدآوجود ه بپرهیزید و هر اختالفی که خداي نکرده ب

  
  )کرج 1337 -1365(نژاد فالح   علی شعبانشهید  
 .وحـدت کلمـه داشـته باشـید     .زیدیمیان خود دور بر تفرقه را از گرایی و گروه

  . در برابر مشکالت ایستادگی نمایید اخالق اسالمی داشته و
  

  )بروجرد 1343 -1361(نصرالهی پرویز شهید  
 ۀکنیـد وظیفـ   سـعی  !فروزان امت اسـالم  1هاي اي چراغ ،موزانآ شما اي دانش
 افرادي که در میان شماها هسـتند و  .شهدا انجام دهـــید خونخود را نسبت به 

 ،اگـر سـاخته نشـدند    را بسازید وها  نآسعی کنید  ،خواهند تفرقه بیندازنـــد می
  .شما باد ۀیاور هم و خداوند یار. ها را طرد کنید نآ

  
  )برخوارومیمه 1349 -1364(نصیري محمودآبادي ابراهیم شهید  

 ،دهند براي اسالم انجام می خواهم که اگر کاري را مردم محل می خر ازآ در... 
هـاي   بـین ارگـان   باشید درمواظب ...  نه براي شخص ،فقط براي رضاي خدا باشد

بسیج یا بسیج با ارتش یـا جهـاد کـه اگـر      تفرقه بین سپاه با ؛نظامی تفرقه نیفتد
 خـورد و  وقت است که خداي ناکرده اسـالم شکسـت مـی    نآ ،تفرقه بین ما بیفتد

                                                             
 چراغان: یتدر اصل وص -1
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  .کند فلج می جامعه را ،جامعه باشد اگر درد در و ما ۀها درد است براي جامع این
  

  )برخوارومیمه 1343 -1363(نصیریان حیدرعلی شهید  
از تفرقه و جدایی بـا  ...  ایران ۀشهیدپرور و همیشه در صحن سفارشی به مردم

ان شـاء اهللا خداونـد     با هم ید واحده باشید تـا  ،امام ۀهمدیگر بپرهیزید و به گفت
  .تان به شما اعطا کند ولیتئهاي بیشتر در مس پیروزي

  
  )برخوارومیمه 1343 -1361(نصیریان جزي عابدین شهید  

 ،فعالیت دارنـد  ،و خواهرانی که در هر لباس و در هر مکان برادران ۀمن از کلی
توانند بـه اسـالم و کشـور اسـالمی ایـران و ملـت        ها که تا می نآاز م کن یتقاضا م

 ،افکـن باشـد   ستمدیده و مستضعف ایران خدمت کنند و از هـر کـاري کـه تفرقـه    
  .بپرهیزند

  
  )همدان 1343 -1365(نظري حسن شهید  

یعنی رهبري و مکتب و امت پایـدار   ،انقالب بر سه رکن اساسی... ! برادر ،ريآ
هـاي بـین    بـا تفرقـه   ؛منافقین کوردل کوشیدند که امت را از هم جدا کنند .است

 ةپـوز  ،دار و مستضعف و امثالهم که با یاري خداوند تعـالی  شیعه و سنی و سرمایه
  .مالیده شد و نتوانستند به این هدف خود برسندها هم به زمین  نآ

ـ  ۀسعی کنید صل .یک پیام نیز به شما دارم !اي اقوام و وابستگان...  ه رحم را ب
چون کـه اگـر مـا تفرقـه داشـته       ؟چرا ؛سعی کنید با هم خوب باشید .وریدآجاي 
م تـوانیم دم از اسـال   وقـت نمـی   هیچ ،اگر بین دو مسلمان از ما تفرقه باشد ،باشیم
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  .چون که اسالم دین وحدت است ؛بزنیم
  

  )سمنان 1343 -1365(نظري ماشاءاهللا شهید  
... ! اي برادران و اي همسـر مـن   اي خواهران و مادرم و ايو  اي پدر بزرگوارم

دل  ،امام امت را تنها نگذارید و بـا تفرقـه   ،نکرده خواهم که خداي شما می ۀاز هم
 ؛را بدانیـد  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام زمان بئدرد نیاورید و قدر ناه امام را ب
  .خدا قسم فرداي قیامت محاکمه خواهید شده وگرنه ب
  

  )مرند 1342 -1363( نظري بناب رضاشهید  
غیبت بپرهیزید و همیشـه فرمـان خمینـی را     تفرقه و شما باید از !مردم عزیز

امام در نـزد   ،طوري نشود که خداي نکرده .دهید براي خود مالك و سرلوحه قرار
ید و در نمازهاي جمعه و الب به شکایت بگش) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان

سیاسی و مذهبی اسالم را  يها این لباس د ویهاي کمیل و توسل شرکت نمایادع
  .1هیددهید و اتحاد و همبستگی را از دست ند تزین

  
  )تهران 1346 -1365(مرین ثنظري بابا  گلشهید  

 !ایـد  هفرزنـدانی داشـت   چنین اي پدر و مادر و اي پدر و مادرهاي شهدا که این
ان (شهدا را از مقربان درگاهش قرار خواهـد داد   ةبدانید که خداوند شما و خانواد

و با هواهاي نفسانی خود مبارزه کنید کـه ایـن دنیـا چنـد روزي بـیش      ) شاء اهللا
باشد و اتحاد خود را حفظ کنیـد و   ین دنیاي جاوید مآنیست و زندگی واقعی در 

                                                             
  نداده: یتدر اصل وص -1
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وادار  مخصوصـاً  ،هـاي مختلـف   نگذارید دشمنان در بین شما نفـوذ کننـد و از راه  
  .در بین شما تفرقه ایجاد کنند ،کردن شما به غیبت و تهمت و غیره

  
  )قم 1341 -1361(والیجردي  نعمتیمحسن شهید  
گونـه   هـیچ  فرصـت  ،ایـن ضـدانقالبیون  خـواهم کـه بـه    مردم ایران می 1من از

لیـه  ع(هـا بکوبنـد و راه حسـین    نآاندازي ندهند و با مشت محکم بـر دهـان    تفرقه
ـ    ،که راه حق و عدالت است ]را[ )السالم فرمـان امـام   ه ادامه دهند و فقـط گـوش ب

  .رهبر انقالب اسالمی باشند ،خمینی
  

  )شهر خمینی 1345 -1361( اهللا نقدي قدرتشهید  
فدایش شـویم  ن اگرچه تمامما، تنها نگذارید خواهم که امام را ملت می شما از

تفرقـه راه   شـما ] میـان [ ایـن منافقـان در   اینکه نگذاریـد ایـن کـوردالن و    بعد و
  .هم وحدت داشته باشید با و را به نابودي کشانید ها نآ ،ملت شما. بیندازند

  
  )شهر زرین 1341 -1361(نقدي محمدعلی شهید  

نهـی از منکـر    ]و[همدیگر را به امر به معروف  ،مسلمان شما برادرانامیدوارم 
هـا   پیمایی دعوت کنید و در نمازهاي جماعت و نمازهاي جمعه شرکت کنید و راه

و محکم بـر دهـان اسـتکبار     1تر کنید و مشت گره کرده را هرچه بیشتر و منسجم
چرا هنوز تفرقه بین ما وجود  !برادران. وریدآخونخوار و متجاوز شرق و غرب فرود 

                                                             
 از شما: یتدر اصل وص -1
  با مشت گره کرده: یتدر اصل وص -1
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رژیم  ،خدا قسم این رژیمه ب ؟کنیم امام در مساجد شرکت نمی ۀچرا به گفت ؟دارد
لی کـه  ئچـرا افکـار خـود را بـه مسـا      .الهـی هسـتند   ،الهی و این حکومت و مردم

خواهید بدانید ایـن   چرا نمی ؟1کنید مشغول می ،کند پراکنی می شایعه ،ضدانقالب
  ؟ام زمانی استحکومت، حکومت ام

  
  )آباده 1336 -1366(  نقیمحمدمهدي شهید  

یکدسـتی و   ! ...کشور ایران ۀپا خاسته سلحشور و ب اي امت شما اي برادرانم و
زبان شما  دست و محبت و برادري را بین خود زیاد کنید و نگذارید که دیگران از

جـدایی و ضـربه   امـل مهـم تفرقـه و    وناراحت باشند و این را بدانید که یکـی از ع 
نگذارید دشـمنان   .غیبت کردن فرد مسلمان از مسلمان دیگر است ،خوردن اسالم

از روحانیت متعهد جدایتان  انقالب اسالمی بین شما تفرقه بیندازند و ةخورد زخم
  .کنند
  

  )مرند 1342 -1362(زاده  ینقخلیل شهید  
بـه تـن خـود     که لباس اسالم و انقالب ن و اي کسانیآاي پاسداران دین و قر

گاه آغافل نباشید که خداوند بر اعمال شما  ،دهید هر کاري که انجام می !ایدکرده
هـا در بـین خودتـان بـه هـدر ندهیـد و        است و خون شهدا را با تفرقه و نارضایتی

  .گونه پاسدار اسالم باشید سعی کنید علی
رهنمودهـاي  گیـري از   اینک از شما برادران عزیز انتظـار دارم کـه بـا الهـام    ... 

 ،در سنگر علم و دانش و در سـنگر مبـارزه بـا جهـل و جاهلیـت      ،امام ۀپیامبرگون

                                                             
 دهید فرا می: یتدر اصل وص -1
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  . اش خفه سازیدها را در نطفهها و تفرقههئهرگونه توط
  

  )کاشان 1340 -1364(نکویی محمد  علیشهید  
در کنـار جهـاد    ،کنـیم طور که در میدان نبرد جهـاد مـی   همان... ! منانؤاي م

طـور انبـوه انبـوه در مراسـم و      همـین . ه نکننـد ئمواظب ضدانقالب باشیم که توط
طور کـه امـام    هاست و همانهمین ،ها شرکت کنیم که اصلمساجد و نماز جمعه

ترسـند و در پـی    ینماز را بر پاي دارید که دشمنان از همین اجتماعات م ،فرموده
هوشیار باشید و دین خدا را پاسدار و انقـالب اسـالمی را جانبـاز و     .تفرقه هستند

  .ان شاء اهللا ؛راه حق را رهرو
  

  )شهر خمینی 1345 -1362(مهر  نکوییرضا  علیشهید  
 نگذارید که بار دهید این وحدت را و ادامه .همراهتان باد خدا دست !اي مردم

 فرمـان خـدا و   اطاعـت کنیـد از   .برسد کشور شوروي به این مریکا وآدست  دیگر
پاسخ دهید به این نداي حقـی   را و اطاعت کنید فرمان رهبر تفرقه و بپرهیزید از

  . فقط هدفش خداست رسد و گوش میه ب ،زبان این عالم بزرگ اسالمی که از
  

  )داراب 1333 -1361( قلی نوابی عباسشهید  
بپرهیزید و امام را دعا و امـام را   شنایان توقع دارم از تفرقه جداًآ از دوستان و

ادامـه دهیـد و ایـن را     ،که راه حزب اهللا اسـت  ]را[ جانب فراموش نکنید و راه این
  .باشد ترین گناه می بزرگ ،تفاوتی بدانید که سکوت و بی
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  )بردسکن 1339 -1363(نودهی محمود شهید  
سـالم رسـانده    ام، شان بوده به برادران عزیز پاسدارم که مدتی در خدمتگزاري

بدانند و سعی  ،اند کنم که قدر این لباس مقدسی را که پوشیده نان توصیه میآبه 
. وردن حق ایـن لبـاس را احـراز کننـد    آجا ه کنند شایستگی بیش از پیش براي ب

بیش از گذشته در کسب فضایل اخالقی و انسانی و بـاال بـردن بیـنش اسـالمی و     
اطالع از عمق واقعیات و  شعور و بی ل کمشان کوشش کنند و نگذارند عوام مکتبی
  .نگر در میانشان ایجاد شکاف و تفرقه و دودستگی نمایند سطحی

  
  )اراك 1340 -1364(نورمحمدي علی  شعبانشهید  

اگر  ،توانی بدهی به خدا جواب خون شهدا را نمی ...! ولئو شما اي مدیر و مس
سـعی   .چند روزي بیشتر نیست ،ریاست ]که[ بدان .باعث نارضایتی و تفرقه شوي
  .کن براي رضاي خدا کار کنی

  
  )تهران 1345 -1363(نوروزي رضا  علیشهید  

را دوست داشته باشید  همدیگر...  مسجدي دارم هاي محل و هم سخنی با بچه
سعی کنیـد در صـف حـزب     .تحت لواي یک اسم کار کنید. و با هم متحد باشید

سـر خـود را درد نیاوریـد و بـه جـان       ،اساس و بیل پوچ ئبا مسا. تفرقه نیفتد ،اهللا
 ببینیـد چـه کارهـایی    .تـر نگـاه کنیـد    ل با دیدي عمیـق ئبه مسا. یکدیگر نیفتید

  ببینید چه کسـانی بچـه حـزب   . شود نمی ]انجام[ شود و چه کارهایی می ]انجام[
نکـه  نـه ای  ؛ها را بیرون کنید و نـابود کنیـد   نآ .اند ها را به جان خود انداخته اللهی

  . خط و نشان بکشیم ،یعنی براي خودمان ،براي همدیگر
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  )قزوین 1344 -1362(نوري حسین شهید  
همبسـتگی خـود را    اهللا را تا اتحـاد و ب کنم شما مردم خوب و حز وصیت می

 الهـی  ۀچرا که یک وظیفـ  ؛ن خوب عمل کنیدآحفظ کنید و به قوانین اسالم و قر
بـار   که اوسـت کـه مـا را از ایـن راه ذلـت     طور اطاعت کنید از رهبر  است و همین

) لی اهللا علیه و آلـه و سـلم  ص(ماست که امر ایشان را که امر پیامبر بر دهد و نجات می
همـدیگر بسـیار مهربـان     اطاعت کنیم و از تفرقه و جدایی دوري کنیم و با ،است

  . باشیم
  

  )فسا 1337 -1361(نوري کوچی حسین شهید  
شـکن و   خمینـی بـت   ،تنهـا راه امـام امـت    ،ام گفته که قبالً طور همان !برادران

 زب اللهی خود را فرامـوش مکنیـد  حگاه مرام  روحانیت مبارز را ادامه دهید و هیچ
  .دست اتحاد به یکدیگر بدهید و از تفرقه بپرهیزید ،حاالت ۀو همیشه در هم... 

  
  )بهبهان 1345 -1365(نوي رضا  یعلشهید  

بـه   .متعهـد باشـید  . تفرقه نداشته باشید .متفرق نشوید .متحد باشید! برادران
  .روي همدیگر حساب کنید .همدیگر اعتماد داشته باشید

  
  )دزفول 1341 -1361(بخت  کنیسعید شهید  

ایـن اسـت کـه همیشـه و      ،مسلمان و مبارز پیام مهمی که دارم به شما مردم
 .1»االمـر مـنکم  لـی  الرسول و اواهللا و اطیعوا ا اطیعو« .همیشه تابع رهبر خود باشید
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امام درس بگیریـد و ان شـاء اهللا عمــل کنیـد و یـک       1پس همیشه از فرمایشات
اي را  هلئاصلی را جنگ بدانیم و هیچ مس ۀلئمس ،دیگر اینکه تا بودن جنگ ۀلئمس

طلبـی دسـت بـرداریم و     باالتر از جنگ ندانیم و از تفرقه و جنگ و دعواي ریاست
  . م تا جلوي هرگونه خطا و جنایتکاري را بگیریمباشی] متحد[همیشه 

  
  )قوچان 1345 -1362(پی  نیکمحمود شهید  

ولـی بـه   ؛ کـنم  به این ملت بزرگ وصیت مـی  ]که[ ن هستمآتر از  من کوچک
را تنها نگذاریـد  ) خمینی کبیر(این حسین زمان  گویم که اوالً عنوان یک پیام می

اي بـه دور   به این انقالب کمک کنید و چون پروانـه  ،توانید و به هر صورتی که می
ینـده پشـیمان   آبچرخید و امام را تنهـا نگذاریـد کـه در    ) امام خمینی(این شمع 

منافقین مـوقعی خوشـحال    .نگذارید منافقین خوشحال بشوند خواهید شد و ثانیاً
 واعتصـموا «ن آقـر  ۀیـ آپس سعی کنید به این . شوند که بین مردم تفرقه باشد می

عمل کنید و متفرق نشوید و شما خواهران، با حجاب  2»و التفرقوا بحبل اهللا جمیعاً
نگذارید منـافقین   ،موز با درس خواندن خودآ خود و شما برادران و خواهران دانش

  .خوشحال شوند
  

  )تهران 1345 -1365(واعظی جزه علی شهید  
همــاهنگی و وحــدت  ،بایــد دانســت از عوامــل پیــروزي... ! اي امــت اســالمی

لـذا حفـظ وحـدت و همـاهنگی بـین       .ولین سیاسی و نظامی و سه قوه استئمس
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از واجبات هـر فـرد مسـلمان اسـت و هرگونـه اخـتالف و        ،سا و نیروهاي مسلحؤر
  .تفرقه از شیطان است

  
  )همدان 1350 -1367(وثوقی حمیدرضا شهید  
بسیج و انجمن اسالمی دبیرستان دارم که در کارهـاي   يهم براي اعضا پیامی

 ؛کنیـد  زیرا که شما براي خود کار نمـی  ؛کار خود قرار دهند ۀوحدت را پیش ،خود
جـایز   تفرقـه و جـدایی اصـالً    ،کنید و در کار خـدا  بلکه براي خدا و اسالم کار می

  .نیست
  

  )بهار 1323 -1365(وحدتی آراسته شکراهللا شهید  
لیـه  ع(حسـین  »ناصـر ینصـرنی   هل مـن «نداي ه خواهم که ب از شما می !مردم

تنهـا   ،حضرت روح اهللا را در برابر سیل دشمنان ،لبیک گویید و امام برحق )السالم
قدر وحدت خود را بدانید و با کفار و منافقین بـا شـدت و غضـب رفتـار      .نگذارید

رحمـاء  « ،فتـار کنیـد  و با خود با محبـت و عشـق ر   1»ء علی الکفارااشد«کنید که 
لطیـف محبـت را بـر     ۀهیوالي پسـت تفرقـه را از میـان برداریـد و بوتـ      .2»بینهم
  . کمال ثمر دهد ةهایتان بکارید که میو قلب

  
  )گنبدکاووس 1345 -1361(وحیدي ابراهیم شهید  

اسـاس توجـه    بـی  هـاي  خواهم بـه شـایعه   ام می از برادران و خواهران و خانواده
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در زمـانی قـرار    ناراحت نباشـند و چـون مـا    ،کشور نارسایی استنکنند و اگر در 
مـا  ، ن تفرقه ایجاد کنندنابین مسلما ]دارند[ ایم که دشمنان از هر سو قصد گرفته

بلکه باید همه دسـت در دسـت هـم بگـذاریم و انقـالب را بـه        ؛نباید اسراف کنیم
مشـت   ،ز جمعهنما ةخواهم که با صفوف فشرد از مردم شهیدپرور می. پیش ببریم
  .هان شرق و غرب بکوبنددمحکمی بر 

  
  )مشهد 1343 -1362(وحیدیان اردکانی مهدي شهید  

یکـی راه   :دو راه در پیش پاي خـود دارنـد   ها انسان !برادران و خواهران گرامی
راه خدا همان راه مستقیم الهی است کـه ولـی و رهبـر    . خدا و دیگري راه طاغوت

راه کفـر و   ،نـور و بهشـت اسـت و راه طـاغوت     ،نآخدا و پیامبرانند و مقصـد   ،نآ
ن آالیـه   یچه در طرف راست و چه در طرف چپ و منته ؛تفرقه و برخالف توحید

هـا   ماهیـت انسـان   ]هـا [جنگ و جهنم است که با انتخاب یکـی از ایـن راه   ،فساد
  . شود شکار میآمعلوم و 

  
  )قم 1342 -1365(خواه  وحیدياصغر شهید  

ایثـار   1ازشما که ، زاده هستیدآیک ملت  ۀشما که نمون !ملت شهیدپرور ایران
 ،ورزیـد  وقـت دریـغ نمـی    فرزندان خود براي برپایی دین اسالم هـیچ  جان و مال و

شـما کـه منتظـر بـاز شـدن راه       ،نبرد بـوده و هسـتید   ۀشما که همیشه در صحن
 ۀیـک نفـر مسـلمان و شـیع     مـن بـه عنـوان   ! هسـتید ) لیه السالمع(کربالي حسین

نبایـد بـه    ،گویم که اگر منتظـر بـاز شـدن راه کـربال هسـتید      جعفري به شما می
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بـه تجربـه ثابـت شـده اسـت کـه هروقـت دشـمن          .شایعات دشمن گوش بدهید
بهترین راه براي نفوذ کـردن و تفرقـه انـداختن میـان مـردم و       ،خورد شکست می

کنـد و   کند و پخـش مـی   درست می شایعه ]کند و انتخاب می[ ولین کشور رائمس
  .دروآ دست میه پیروزي ب

  
  )فالورجان 1311 -1364(وکیلی سهروفیروزانی رضا  غالمشهید  

مواظب باشید که دشمنان داخلـی و منـافقین همیشـه در     !برادران و خواهران
پی فرصتی هستند که بتوانند شما را از همدیگر جـدا کننـد و بـین شـما تفرقـه      

  .انقالب اسالمی وارد کنند خود را به شما و ۀایجاد کنند تا بتوانند بهتر ضرب
وحـدت   ،ثري داردؤاي که در پیروزي شما نقش بسیار ملهئترین مس امروز مهم

   .اي را به انقالب نکشانیداختالفات مادي و طایفه !عزیزان. شماست
  

  )فسا 1345 -1366(پور جلیانی  ولیکریم شهید  
از اختالف و دودسـتگی و  ...  کنم که ملت بزرگوار و شریف سفارش می شماه ب

 حتمـاً  ،بدانید اگر اخـتالف پـیش بیایـد    .اختالف ندارد ،تفرقه بپرهیزید که اسالم
کنید و  قلب امام را ناراحت می ،دیاگر اختالف داشته باش .کند شیطان وسوسه می

ایـد و   را ناراحت کرده )لی اهللا علیه و آله و سلمص(رسول خدا ،ناراحت کنید اگر امام را
با شما مالقات کند و شما  )لی اهللا علیه و آله و سلمص(بترسید از روزي که رسول خدا

  .شرمنده باشید
  
  



 

 345     »هشتمدفتر « دتوحـــــ

 

  )اصفهان 1350 -1365( باصري ویسیمحمود شهید  
مات و عمل به احکام الهـی توصـیه   و دوري از محرّ اشما را به تقو! اي عزیزانم

خواهم که این زمان حساس خویش را بشناسید و از غفلـت و   کنم و از شما می می
هـاي   مواظب باشید که وابسـتگی  !اي مردم غیور و شهیدداده .تفرقه دوري نمایید

ن چیـزي کـه بـه جـا     آبدانید که ایـن دنیـا فـانی اسـت و      .شما را نفریبددنیوي 
 ،اگر انسـان کمـی بـه حسـاب خـود برسـد       .دمی استآاعمال نیک و بد  ،ماند می

قـدر   این !ها اي انسان .خودپرستی است ،زندگی ۀشود که لحظه به لحظ متوجه می
در غفلـت و ذلـت   خر تا کی آ .یید که فردا دیر استآخود ه کمی ب .خواب مباشید

وحـدت خـود را    .قدر گناه و معصیت نکنید و از تفرقـه بپرهیزیـد   این ؟و گمراهی
حفظ نمایید و پشت جبهه را محکم نگاه دارید و نگذارید که منافقین از داخل به 

  .انقالب ضربه بزنند
  

  )اردستان 1342 -1361(هادي طحان جواد شهید  
اسالمی جلوگیري کنیـد   ۀازي در جامعاند از تفرقه !و دوستان عزیز اي برادران

عزیزمان و بسیج، سپاه پاسـداران، جهـاد سـازندگی، حـزب      ۀو نگذارید امام جمع
هاي انقالبی را تضـعیف کننـد تـا ان شـاء اهللا بـه       جمهوري اسالمی و دیگر ارگان

  .هاي جهانخوار را به خاك مالیم ابرقدرت ةپوز ،یاري خداوند متعال
  

  )اهرم 1344 -1365(هاشمی سیدمحمود شهید  
 اگــر! متعهــد ]و[ ولئمســ ]و[ جــوان امــت حــزب اهللا و و ملــت عزیــز امــا و
بحبـل  ا واعتصـمو «فرمان ه گوش ب، جهت احکام اسالم گام بردارید در خواهید می
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  .شیطان است که تفرقه از باشید 1»التفرقوا و اهللا جمیعاً
  

  )قزوین 1345 -1365(هاشمی عبداهللا شهید  
 ،هـا  ابرقـدرت  نگذاریـد جنایتکـاران و   .پیرو خط رهبر باشـید  !عزیزاي جوانان 

هـا پیـرو    نآزیرا  ؛شوند )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مسلط به این مملکت امام زمان
کمـین بـوده تـا بـین مسـلمانان تفرقـه بیندازنـد و         شیطان هستند و همیشه در

   .جلو برویم، پس باید هوشیار باشیم و با هدف .حکومت کنند
  

  )تهران 1348 -1367(هدایتی رضا شهید  
در بسیج . ها خالی نشود جبهه .دارم با رفیقانم که امام را تنها نگذارید صحبتی

 ۀاز تفرقــه دوري کنیــد کــه اســاس همــ. فعــال باشــید و نظــم را رعایــت کنیــد
  .توانید صدقه بدهید هر مقدار که می. هاست بدبختی

  
  )مشهد 1336 -1363(هدایتی علی شهید  

ـ     خر پیام من به ملت قهرمانآ در...  فرمـان امـام   ه پرور این اسـت کـه گـوش ب
هـا تفرقـه نیفتـد و یـا بـراي       نآو بین  2دنوقت دلسرد از انقالب نشو باشند و هیچ

  .خود را نبازند ۀکمبودي، روحی
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  )اصفهان 1341 -1361(فر  نهراتیارضا شهید  
غمخـوار   ومستضعفان جهان و دلسوز و یـار   فرمان رهبره همیشه باید گوش ب

ـ آباشـید و رهنمودهـاي    ،امام خمینـی  ،1ستمدیدگان جهان او را سرمشـق   ۀگاهان
ایـن   زندگی خود قرار دهید و همیشه یـاور روحانیـت متعهـد و سـربازان فـداکار     

زیـرا ایـن همـان     ؛انقالب باشید و از تفرقه و گسیختگی بـه شـدت دوري جوییـد   
خـود   ۀوحـدت را پیشـ   .خواهنـد  ن اسالم و مسـلمین مـی  چیزي است که دشمنا

کار بردن دستورات اسالم به راه شهدا ادامه دهید تا بـر  ه سازید و با یاد خدا و با ب
پیـروزي   ،خداسـت ] و دین[که قصدشان از بین بردن دین مبین اسالم  مزدورانی

  .ان شاء اهللا ؛یابید
  

  )مشهد 1338 -1361(نژاد  همتیاحمد شهید  
در خطر است و باید همه متحد شویم و از تفرقه دوري جوییم تا  ،اسالم امروز

  .هاي شرق و غرب نجات دهیم بتوانیم مستضعفان را از یوغ ابرقدرت
بدانید کـه شـما    !دهید یخوانید یا گوش م ینامه را م اي کسانی که این وصیت

ـ    ،2نبه خاطر آهم به نسبت خود در این اجتماع سهمی دارید و  ه هـر  هـر کـس ب
ن رساندن پیام خـون شـهیدان ایـن    آینش را ادا کند و باید د ،تواند ینحوي که م

تـر   نتـر و سـنگی   اي مهم هپس وظیف .ب و خاك است، رساندن پیام از دادن خونآ
 ،و دوري از تفرقه و سرکوبی منافقین در حال احتضـار  ،است یاري دادن امام امت

  .هاي یک شخص متعهد است هاز دیگر وظیف

                                                             
 یار غم غمخوار و ستمدیدگان جهان: یتدر اصل وص -1
 و آن را: یتدر اصل وص -2
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  )اصفهان 1346 -1361(رامشه ي یاوررضا  علیشهید  
باشید و به سخنان امام گوش دهید و  مپیرو خط اما !دوستان عزیزم و ةخانواد

هاي  بین خانواده ،نگذارید که این منافقین که ضداسالم هستند .ن عمل کنیدآبه 
شـماها بایـد    .تفرقـه بیندازنـد   ،شهدا و امام و مردم و روحانیت مبارز در خط امام

  .ها را از بین ببرید تالش کنید که منافق
  

  )داراب 1313 -1362(پرست  یزدانحسین  غالمشهید  
ـ  ،این انقالب... ! اي برادران و خواهران شهیدپرور دسـت نیامـده و تـا    ه ارزان ب

بـه  . خصم ظالمان باشید و یار مظلومان .خرین نفستان سعی کنید انقالبی باشیدآ
تفـاوتی بپرهیزیـد کـه     محترم شهدا احترام بگذارید و از تفرقـه و بـی  هاي  خانواده

  .این امت شهیدپرور است ]آنِ[ پیروزي از
  

  )قم 1349 -1365(یزدي محمدحسین شهید  
کـه   ]نباشـد [ خـواهم بیشـتر از ایـن تفرقـه در کارتـان      می همکارهایم ۀهم از

کنار بگذاریـد و   ]راها  آن. [غیبت و بدگویی و تهمت و سرزنش هستند 1عبارت از
  .اتحاد و یکپارچگی خودتان و معلمین را بیشتر کنید

  
  )تاکستان 1338 -1365(یعقوبی عبدالحسین شهید  

همواره  .برندارید 1این فرزند زهرا دست از امام و بیعت با !پدرم و برادران عزیز

                                                             
  عبارتند از: یتدر اصل وص -1
 فرزند زهرا را: یتدر اصل وص -1
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 مبـارز در خـط امـام را    و روحانیـت  ح اهللابـه رهبـري رو   ب اهللاحـز  ،یم]اه[ستخوا
شـان هواهـاي    هافرادي که فقط فرقـ  يرو هاعمال خویش قرار داده و دنبال أسرمنش

 ،شـی هسـتند  تفرقه و نفـاق و جـدایی و برادرکُ   نفسانی و شیطانی است و عامالن
مسـلمین   ۀقـراوالن جبهـ   شدر امور خیر و امور فرهنگی و ارشادي از پـی  .نباشید
سـر از پـا    م،مـرد  و هدایتگر جامعهاز روحانیت محل، این چراغ  در اطاعت .باشید

در غیـر   .ت و وحدت نماییدنصیحت به مود نشناسید و عامالن به نفاق و تفرقه را
  .نان اعالم تنفر و انزجار نماییدآاین صورت از 

  
  )بید خرم 1345 -1365(یوسفی رسول هید ش 

ولـی خداونـد    ،کسی نیستم که بخـواهم پیـامی بـدهم    من !اي امت حزب اهللا
بنـده نیـز بـه    . دهنـد  منان کسانی هستند که به همدیگر تذکر مـی ؤفرموده که م

از ایـن   ،ایـد  گویم که تاکنون که وحدت خود را حفظ کرده عنوان تذکر به شما می
پیرو فرمـان   ،حفظ نموده و همه با روح وحدت ایمانی ]را[ به بعد نیز وحدت خود

 ،اسـت ) اسـالم  ۀکه موجب تفرقـ (ف و تنازع د و هرگز راه اختالیرسول باش خدا و
نپویید که در اثر تفرقه ترسناك و ضعیف شده و قدرت و عظمت شما کـه اکنـون   

بلکه همه بایـد   .خداي نخواسته نابود خواهد شد ،مریکاي جنایتکار را هم لرزاندهآ
. 1همیشـه بـا صـابران اسـت     صبور باشید که خدا پایدار و ]و[ )خداه در را(یکدل 
اگر بتواند بین شما اخـتالف و جـدایی بینـدازد و روح بـرادري اسـالمی و       دشمن

                                                             
؛ »و اطیعوا اهللا و رسوله و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکـم واصـبروا انّ اهللا مـع الصـابرین    «اشاره به  -1

 46، آیه فالان سوره
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کرده که این شعار انگلیس جنایتکار اسـت   1خودش را کار ،اتحاد را از شما بگیرد
  .»تفرقه بینداز و حکومت کن«: گوید که می
  

  )تهران 1341 -1362( رضا یوسفی علیشهید  
که تفرقه بـین شـما افتـادن اسـت و     گرایی دوري کنید  از گروه... ! اي برادران

همچـون پتـک بـه     ،وحدت را حفظ کنید و با وحدت .خواهد می دشمن همین را
از روحانیت جدا نشوید که سبب بدبختی ما خواهـد   .دهان دشمنان اسالم بکوبید

  .بود
  

 )املش 1341 -1366(یوسفی گیالرکش علی شهید  
نکنیـد و گـوش بـه فرمـان امـام      در شهادت من گریـه و زاري  ... ! برادر عزیزم

شما باید با تمام تـوان در سـنگر    .عزیزمان باشید و از تفرقه و جدایی دوري کنید
نگذارید خونم هدر به زمـین   ،علم و دانش با درس خواندن و در سنگر رزم نظامی

  .بریزد
  

  )اصفهان 1339 -1361(یوسفیان دستجردي اهللا  رحمتشهید  
ن اینکه همیشه گوش به فرمان آن عزیز دارم و هم با هموطنا ]ی[صحبتو اما 

برندارید تا خـدا   ،که همان یاري خداست ]او[ امام خمینی باشید و دست از یاري
 1]اسـت، دسـت  [هم شما را یاري کند و از هرنوع تفرقه که به نفع دشمنان اسالم 

                                                             
 و خودش را: یتدر اصل وص -1
 ناخوانا: یتدر اصل وص -1
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خواهنـد   کـه مـی  ] را[هاي منـافقین   هئبردارید و وحدت خود را حفظ کنید و توط
خواهنـد ملـت را نسـبت بـه      مـی  مخصوصـاً  ،اختالف ایجاد کنند ،بین اقشار ملت

  .خنثی سازید ،روحانیت بدبین کنند
  

  )شهرضا 1343 -1362(یونسی حیدرعلی شهید  
در ... ! هایی کـه در مـدارس هسـتید    نآالخصوص  علی ،هاي اسالمی ناي انجم

فقط خط اسالم و  ،باشدمدارس نباید تفرقه پیدا شود و خطی که باید در مدارس 
  .باید باشد ،ط امام و والیت فقیه استخن که همان آخط قر
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   سخنی با عوامل تفرقه: پنجمفصل   

 
  )بندرکنگان 1342 -1361(باران محمد شهید  

] و[ کشـتار  شـت و کُ ه وئبا این همه توط که توش با و هشیار بیدار! قاي مناف
 ،کـه ایـن ملـت    زیرا ؛تـرورکنی حزب اهللا را میلیون 30توانی  جنگ مسلحانه نمی

یـک خـط الهـی    ؛ صراط المستقیم است ،ن خطآ و یک خط هستند در 1انش همه
 و» فقـط روح اهللا  رهبـر  ،حزب اهللا حزب فقط«: میلیون نفر 30که این است شعار

تفرقـه  هـا   نآتوانی بین  ینم ،عملی که این ملت دارند و شعاره گون این در برابر تـو
کـه   شـو  دیـن مبـین اسـالم پیونـد    ه ب باش و هشیار و بیـدار. جدایی بیـندازي و

  .ماند تمام خطرات مصون خواهی از و دهد نجات می را اسالم تو
  
  

                                                             
 اش همه: یتاصل وصدر  -1
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  )تهران 1341 -1362( حسن بختیاري غالمشهید  
دست بـه   ،نآاي کسانی که بر علیه اسالم و قر :و اما سخنی با منافقان کوردل

خـورد و اگـر    یبدانید که اسالم مکتبی است که هرگز شکست نمـ  !زنید یتفرقه م
ایـن را بدانیـد    .این را خواهید فهمید ،مل کنیدأشما کور و کر و گنگ نباشید و ت

که امت اسالم به شما اجازه نخواهد داد که اسالم را تضعیف کنید و بدانیـد امـت   
 ؛رده و خواهـد کـرد  خونش با تک تـک شـما مبـارزه کـ     ةخرین قطرآحزب اهللا تا 

  .اید هگونه که تاکنون دید همان
  

  )قیروکازرین 1345 -1365(پیاده شیرزاد شهید  
قبـرم   سـر  پنجشـنبه بـر   عصر هر، خواهم اگر مقدور بود دوستان می رفقا و از

خواهم که دست از کلک و نفـاق و   صفتان می ن روباهآ از بیایند و فاتحه بخوانند و
 محکم و ،بردار نشدند دست خواهم که اگر ها میمحلی هم از اندازي بردارند و تفرقه

  .ها بایستندنآ يبا استقامت جلو
  

  )تایباد 1347 -1366(دار  چوبمحمدصدیق شهید  
 ،مسـلمان تفرقـه بیندازیـد    قخواهیـد در میـان فـر    شما که مـی  !اي کوردالن

 جـواب ایـن  مد و باید آحواستان را جمع کنید که باالخره روزي به چنگ خواهید 
  .جوانان را بدهید ]شدة[ همه خون به ناحق ریخته  

  
  )اصفهان 1343 -1362(میري  نمیدا هخواجاصغر شهید  

شـوند و   باعـث تفرقـه مـی    ،هایی که در شهر و محـل  نآو یک پیام دارم براي 
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 4بدانید که ایـن جمهـوري اسـالمی االن    . خواهند جمهوري اسالمی را بکوبند می
. خواهد توي سـرش بزنـد   می ،یدآ خبري می کس از خدا بی هر ساله شده و 5الی 

شود و این انقالب اسالمی به یـاري خـدا رشـد خـود را      ها قطع می ولی این دست
  .)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(کند تا ظهور حضرت مهدي می

  
  )دهدشت 1348 -1364(داستان فتح  علیشهید  

یبان والیـت فقیـه باشـید و    خواهم که همیشه پشـت  من از امت شهیدپرور می
اي کسـانی کـه    .خواهش دیگري که دارم این است که بین مردم تفرقه نیندازیـد 

دیگران است کـه جلـوي    ۀوظیف ،اگر دست برنداشتید !اندازید بین مردم تفرقه می
  . شما را بگیرند

  
  )مشهد 1345 -1363( اهللا شعبانی حبیبشهید  

 .خدا از شما نگـذرد  !را از ما گرفتید اي نامردان روزگار، اي کسانی که بهشتی
بیاییـد نکنیـد    .بیایید هی تفرقـه بـین مسـلمین نیندازیـد     .بیایید دست بردارید
گـویم اگـر تمـام    من به شـما مـی  . 1را ناراحت کرد )علیه السالم(کارهایی را که علی

اسالم پابرجا خواهد ماند و هیچ کاري از دسـت شـما بـر     ،جهان را زیر و رو کنید
  .فایده بودبی ،خود را عالف نکنید که هر کاري کردید .یدآنمی

  
  )قزوین 1343 -1361(صفایی سیدعلی شهید  

توانید با کارهاي بـه  دیگر شما نمی !سخنی هم با منافقین دارم که اي بزدالن
                                                             

 کردید: یتدر اصل وص -1
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شما هـم عاقبتتـان    .در بین ملت شهیدپرور ایران تفرقه ایجاد کنید ظاهر انقالبی
  .مریکاي خودخواه استآمانند اربابتان، 

  
  )تاکستان 1347 -1365(عاملی کاظم شهید  

اندازي و تو اي کسی که تفرقه را چنـگ  که بین مردم تفرقه می و تو اي کسی
یا از این شـهدایی کـه حتـی    آاسالم هستی؟  یا هیچ به فکرآ !دهیزده و رشد می

بـه چیـزي   یـا شـما   آکنی؟  ینم ان نرسیده، شرمشمظلوم ةپیکرشان هم به خانواد
  .ل هستید، شما را به خدا نگذارید تفرقه بیندازندئاگر به خدا قا ؟ل هستیدئقا

  
  )تبریز 1341 -1362(مهر  عدلیرسول شهید  
غـوش بـاز اسـالم    آبه  !ها دارم این است که اي منافقین قفاي که به منا توصیه

بـود کـه   ترین شماها حزب توده  بزرگ .ه و تفرقه دست برداریدئبرگردید و از توط
ـ  ]کـه [ ایـن اسـت اسـالم    .از چهل سال خیانت در ایران رسوا شدند بعد یـاري  ه ب

  .افکند دان تاریخ می شما را به زباله ،خداوند
  

  )آباده 1334 -1364(فرخی اسماعیل شهید  
دسـت از   ،گنـاه مشـغول هسـتند    ن گروه قلیلی که به مکیدن خون مردم بیآ
پراکنـی و   کاري و کارشکنی و شـایعه  کم فروشی و تقلب و اجحاف و احتکار و گران
بـا خشـم    ،اندازي بردارند و از خواب غفلت بیدار شوند و اگـر چنـین نکننـد    تفرقه

  .ملت روبرو خواهند شد
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  )اردستان 1342 -1361(قربانی  جوادشهید  
دانید که رمز پیروزي مـا وحـدت اسـت و ایـن وحـدت اسـت و ایـن        شما می

خواهنـد   یکه مـ  کنم کسانیپس اعالم می. رسانیدوحدت بود که ما را به پیروزي 
هـا رفتـار خـواهیم     نآبا شدت عمـل بـا    ،در شهرمان ایجاد تفرقه و جدایی بکنند

  .کرد
  

  )شبستر 1341 -1365(حسین کریمی بجرلویی شهید  
در ، خواهنـد  امـام را نمـی   کنند و ه میئبه این انقالب توط] نسبت[کسانی که 

نان آخواهم اسم  نمی .شود باعث ناراحتی روح من میمراسم من شرکت نکنند که 
ضدانقالب و ضد حزب  ها نآگویم که  به کسانی می .دانند خودشان می ؛را بنویسم

  .کنندگان هستند تفرقه ]از[ و] بوده[اهللا 
  

  )شهر قائم 1336 -1364(کهنسال ساروکالئی قربان شهید  
 ،براي جمهوري اسـالمی  کشند اند و شب و روز نقشه می اما کسانی که نشسته

حکومـت اسـالمی    1دربردارند کـه هرکسـی بخواهـد     ]بار[دست از این کار خفت
ل برایمان بـه تجربـه   ئخواهی نخواهی هالك خواهد شد و این مسا ،تفرقه بیندازد

دیـدیم   ،کشی کردند علیه حکومـت اسـالمی   هر گروهی که نقشه. ثابت شده است
تواننـد در   ها گشته و حتی نمـی  نآ 2اريومد و موجب خآکه چه بالیی بر سرشان 

   .بلند کنند مقابل این ملت سر

                                                             
 از: یتدر اصل وص -1
 خاري: یتدر اصل وص -2
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  )دهدشت 1348 -1364(نیک  عیوض محسنشهید  
ان شـاء اهللا   کنم که بایـد  با جدیت عرض می خرین بار این تذکر راآبنده براي 

 !گویـان، اي ایـن افـراد    غیبت -ج  اندازان تفرقه -اندازان ب نفاق -الف: عملی باشد
کنیـد و روز قیامـت    حواستان باشد که دارید به خون شهیدان خیانـت مـی   کامالً

  .کنند ال میؤگیرند و س یند جلوي شما را میآ می
  

  )اندیمشک 1334 -1361(نصیري فرامرز شهید  
مختلـف بـین    هـاي  اي به این منافقین که با نام گروهـک  خواهم چند کلمه می

 ،زننـد  بـه ترورهـاي ناجوانمردانـه مـی    کنند و یا دسـت   برادران ما تفرقه ایجاد می
برادران را در جبهه ببینید و دوم به شـما   1اول بیایید وحدتۀ مرحل بگویم که در

هـیچ غلطـی    پـس شـما  . عاشق شهادت هسـتند  2همگی ،این برادرانه بگوییم ک
  .توانید بکنید نمی

    

                                                             
  و وحدت: یتدر اصل وص -1
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 دعا براي رفع تفرقه: فصل ششم 

  
  )شهر زرین 1339 -1367(ابوالحسنی ریزي حسین شهید  
مـدت پـنج سـال     ،با توکل بر تو به رهبـري امـامش   ،1امت اسالمی این !خدایا

ـ    ،روي جهان استکبار و کفر چون کوهرودر دسـت  ه ایستاده و ایـن ایسـتادگی و ب
سـت و تـا   ها هـا و خـون   انفاق بهترین و عزیزتـرین جـان   ۀنتیج ،ها وردن پیروزيآ

ایـن   ،سـیاه خـویش را بـر ایـن تجمـع نیفکنـده       ۀسـای  ،تفرقه ]و[ که غرور روزي
به  ،اوردها ادامه خواهد داشت و خداي ناکرده چنانچه این دو عنصر خطرناكدست

  .باید در ایمانمان شک کنیم ،مرور در بین ما جاي پایی براي خویش باز کند
 ،هـاي شـرق و غـرب جهـان اسـتکبار      تو شاهدي که بمب و موشـک  !خدایا... 

 عنوان زنگ خطره نچه بآولی  .کند ها وارد نمی اراده و خللی درترین ضربه  کوچک
و معتبـر در بـین   راسـته  آو نفاق منافقین است که با ظـاهري  غرور و تفرقه  ،است

                                                             
  امت اسالمی که: یتدر اصل وص -1
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ها دارد ها چه ناله و شکایت نآن از آمانند و قرخود.  
  

  )برخوارومیمه 1349 -1366(بهادرانی اصغر شهید  
ن حـزب  آ ]و[ کننـد و ایـن حـزب    افکنـی مـی   تفرقـه کـه  ] را[ کسـانی  !خدایا

  .نکن کُ ریشه ،کنند می
  

 )قم 1347 -1362(دادستان احمد شهید  
اي نتوانـد   هیچ صاعقنچنان محکم گردان که هآرا بین مسلمین  وحدت !بارالها

 .اي وارد کند هن لطمآن رسوخ یا بر آو هیچ دشمنی نتواند در  ]باشد[ ثرؤن مآدر 
نـداز کـه بـه قتـل همـدیگر      بیچنـان تفرقـه   نآ ،در میان دشمنان اسـالم  !رب یا

  .واحد بگردان] لشکر[فقط مسلمین را یک  ،بپردازند و در این بین
  

  )تهران 1346 -1367(دهرویه حسین شهید  
 .هـا را گرفتـه   ا سراسـر جبهـه  هـ  بـرادري  .ما بـه نهایـت رسـیده    اخوت !بارالها

هـا را پوشـانده    هیها و مساجد و حسـین  چادرها و اتاقیک از هر ،هاي برادري هغصی
یگـانگی و بـرادري و محبـت و     ،هرچـه هسـت   ؛تفرقـه راهـی نـدارد    !بارالها .است
  .است ]ي[برابر

  
  )گرگان 1325 -1367(ساالري محمد شهید  

نان را بـه جـدال و   آو نفاق بیفکن و ما تفرقه ن همواره میان دشمنا !پروردگارا
 امـان  تـش ستمشـان در  آرم و گرفتـار سـاز تـا مسـلمانان از     سـرگ  ،قتال یکدیگر
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  .کن گردد کفر ریشه ،و با شمشیر خودشان ]باشند[
  

  )سمیرم 1343 -1364( شهید عسگرياصغر  علیشهید  
نجـات  کرمش از میان فساد و نفاق و تفرقه  خدا را شکر که توانستم با لطف و

پــیش گیــرم کــه همانــا راه ســعادت و  ]در[ را )لیــه الســالمع(یافتــه و راه حســین
 ،چه نتوانستم کاري کنم که مطلـوب تـو باشـد   من اگر !خداوندا .خوشبختی است

  .ا خشنود سازم و با تو معامله کنمخواهم تو ر یولی با ریختن خونم م
  

  )گرگان 1343 -1366(بانی قرعزیزاهللا شهید  
زیرا که قشري از امـت   ؛کنم اندازان شکایت می از منافقین و تفرقه به تو !خدایا

 ؛ما را فریفتند و سران و خدمتگزاران به جمهوري اسالمی را به شـهادت رسـاندند  
هـا و   هـا و مفـتح   ها و باهنرها و مطهـري  را به شهادت رساندند و رجایی ها بهشتی

کودکان معصوم و فرزنـدان غیـور مسـلمان را     ]از[ اي بسیار دهشهداي محراب و ع
  .به شهادت رساندند

  
  )جهرم 1340 -1363(کوشا جالل هید ش 
این وحدت و اخوت اسالمی را در میان ملت ما حفـظ کـن    !بارپروردگارا ،الهی

  . و تفرقه را از میان این ملت بردار
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  )دزفول 1338 -1361(خوار  گندمباقر شهید  
اهللا را بـه هـم پیوسـت و صـحت و     ب حز ةهاي فشرد بسپاس خداي را که قل

نفـاق دشـمنان دور کـرده و    و از تفرقه و  1برقرارها  نآچه بیشتر بین برادري را هر
  . ها را رسوا کرد نآخط باطل 

  
  )اصفهان 1344 -1361(نصر اصفهانی عبدالرسول شهید  

ـ  هايتمام کشور !خداوندا  2از تمـامی  ن،خصـوص سـرزمین ایـرا   ه اسالمی را ب
 ،لحاظ کمک کن تا پیشرفت کند و این پیشرفت سالم با یاري روحانیـت و مـردم  

  .روحانیت و مردم را از میان بردار ۀتفرق .غیرممکن است
 

                                                             
  نزدیک: یتدر اصل وص -1
 و از تمامی: یتدر اصل وص -2


