
 1 »     دفتر هشتم«وحـــــدت            
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



2      )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      
 

    



 3 »     دفتر هشتم«وحـــــدت            
 

  
  
  
  وحـــــــــــــــــدت 

  »)فتنه و نفاقپرهیز از (م نهدفتر «
  

  )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت
  
  

  زهرا موالئی: تهیه و تنظیم
  
  
 
 

  .کلیه حقوق این اثر متعلق به نشر شاهد است



4      )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

سازمان بنیاد شهید و امور ایثـارگران،  : تهران: مشخصات نشر زهرا موالئی/ »)فتنه و نفاقپرهیز از ( نهمدفتر «وحدت : عنوان و نام پدیدآور  1364موالئی، زهرا، : سرشناسه
وضـعیت فهرسـت    : شـابک  ) 12(نامـه شـهدا  گزیده موضوعی وصـیت : فروست . ص 250: مشخصات ظاهري  . 1390معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، نشر شاهد، 

رده  : رده بنـدي کنگـره   بنیاد شهید و امور ایثارگران، نشر شـاهد  : شناسه افزوده ها نامهوصیت –شهیدان  – 1359 -1367جنگ ایران و عراق، : موضوع فیپا : نویسی
  : شماره کتابشناسی ملی  : بندي دیویی

 
 
 

  
 

  »)فتنه و نفاقپرهیز از ( نهمدفتر «وحدت 
 )12(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت

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

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

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

  هاي معتبرسایر فروشگاه
 www.navideshahed.com  

  
  
  
  

  



  فــــــــهــــــــرســــــــت      
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  7    سخن ناشر  .1
  9    پیشگفتار  .2
  17    درآمد  .3
  21    نقش والیت فقیه و روحانیت در جلوگیري از فتنه و نفاق: فصل اول  .4
  49    فتنه و نفاق؛ عامل شکست: فصل دوم  .5
  55    اي در دست دشمنان داخلی و خارجیفتنه و نفاق؛ حربه: فصل سوم  .6
  101    لزوم پرهیز از فتنه و نفاق در میان اقشار ملت: فصل چهارم  .7
  210    فتنه و نفاقسخنی با عوامل : فصل پنجم  .8
  225    فتنه و نفاقدعا براي رفع : فصل ششم  .9



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      6

 

 
    



 

 7     » دفتر نهم« دتوحـــــ

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                    سخن ناشر 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

از این مجموعـه را   نهمتوانسته دفتر  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (حضرت ولی عصر
فترهاي بعـدي از ایـن   هاي آیندة خود را در دبه سامان برساند و دورنماي فعالیت

  .مجموعه ترسیم نماید
و ملیحـه   لیال میرزایان فـر هاي مستمر خواهران در پایان الزم است از تالش

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

  نشر شاهد
  1390شهریور 
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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

و همدلی عامل موفقیت و تفرقه اسالمی نیز همواره وحدت  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  قین ایجاد تفرقه بین مسلمانان و سرگرم کردن آندیگر مدنظر داشته و به ی
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

منظور جلوگیري از عـدم ایجـاد    حکومت اسالمی و لزوم اطاعت و پیروي از آن به



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      10

 

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     د که اگر هویت یکپارچـه دانندشمنان 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 

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

  »...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 
  .مذاهب مختلف در کشور است

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  
بسـیاري از  وقتی که دو طرف با تعصب با یکدیگر مشغول بحـث و جـدل شـوند،    

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 هیابیم که خداوند متعال در آیات قرآن مسـئل 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  با تأکید بر والیت بخشاین کتاب حیات. مسئله دانسته است

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
ن مـردم ایـن واقعیـت را    هاي دینی در اذهـا تدبر در این آیات و گسترش افق

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  
یـن محوریـت را پذبرفتـه و    الخطاب و رافع منازعات رهبري اسـت و همـه بایـد ا   

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    
سـاز  انقـالب اسـالمی در    بزرگ مـرد تـاریخ   ) علیهرحمه اهللا(حضرت امام خمینی

هـاي  گشـا و کارسـاز عرصـه   جهان است که همواره بیانات و فرمایشات ایشان، راه
:     ایشان در فرمایشی خطاب به مسئولین و مردم ایران فرمودند. اختالف بوده است

می هاي بزرگ وقتی از همه جا مأیوس شدند که با جنگ و بـا حملـه نظـا   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
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سیر اصلی اسـت، شـیطانی   امروز هر مطلب که موجب انحراف ملت شریف از م
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      

ا در میان گذاشته و حل و فصل نماییم؛ چرا کـه  صحبت کنیم و مسائل خودمان ر
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  

 ها بوده است از این رو همواره بر وحدت بینمناقشات 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
خصوص دامن زدن بـه مسـئله شـیعه و    هاي ایجاد تفرقه، به از جمله سیاست

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

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

نمایند که ضـمن حفـظ عقایـد    خویش خطاب به شیعیان و اهل سنت توصیه می



 

 13     » دفتر نهم« دتوحـــــ

 

سـازي  دعوا و دشمنی و تعصب بپرهیزند؛ چرا که دشمن در صـدد زمینـه   خود، از
  .هاي اسالمی استبراي برادرکشی در میان امت

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

» یـک صـدایی  «و » یکتاپرسـتی « کید و توصیه را بر دو واژهآن اسالم بیشترین تا
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         
و  ها را تبیین کرده است و علل و موجبات افولهاي 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
ند و هـر حزبـی بدانچـه پـیش           دین خود را قطعه قطعه کـرده و فرقـه فرقـه شـد    

   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  . اندخود به دست خویشتن سرنوشت را از مسیر اصلی خویش تغییر داده
در جاي جاي سـخنان پرنغـز و گوهربـار خـویش بـر ایـن امـر         )علیه السالم(علی

: فرماینـد اند تا جایی کـه مـی  سفارش و همگان را به دوري از این مورد فراخوانده
بر سر جماعـت اسـت؛ و   ) یاري خدا(زیرا دست خدا . از تفرقه و جدایی بپرهیزید«
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ي گـرگ  که گوسـفند تکـرو، طعمـه    گونهشخص تکرو، شکار شیطان است، همان
  ».خواهد شد

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

  ».بریده محشور خواهد شد
 علیه و آلـه  صلی اهللا(شاید بیان این نکته تاییدي بر تمام ادعاهاست که پیامبر

مژده بهشتی بودن مردي را به اصحابش داد و فرمود که او از اهل بهشـت   )و 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
تمـامی اختالفـات و   اصـلی   توان دریافت کـه مبنـا و ریشـه   با 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  به کتاب خداوند و سنت رسول دهند، علـی قبل از هر چیز مشروعیت را 
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 ن بر ماست که وظیفه خطیر و حفظ و حراست از ارزشاکنو
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
داوندي نمودنـد کـه   پربهاترین کاالي خویش را در طبق اخالص نهاده و تقدیم خ

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

با این وجود، براي حفظ وحدت و با هدف انتشار پیام اسـالم  آن وجود نداشت، اما 
  .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  دفاع مقدس است و گردآوري، حفظ و نشر آنمکتوب انقالب اسالمی و دوران 
  . باشدرسالتی است که بر عهده نسل کنونی می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 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       دهبندي شقبالً 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  (مورد نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولی عصر
  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد) الشریف فرجه
  

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

     در جلوگیري از فتنه و نفاق
  

  )همدان 1338 -1361(رضا آزمون   شهید 
حزب اهللا اسـت، حزبـی کـه بـه      ياعضانامه یکی از هزاران عضو از این وصیت

گستردگی تمام مستضعفین صالح و مؤمن جهان است، حزبی با قدرت خدایی که 
وار و چنـان سـیل  در درون خود نهفتـه دارد؛ اگـر اجـل و مـوقعش فـرا رسـد، آن      

برد که دیگر اثري از کفر و نفاق در جهان نمانـد  وار بر طاغوتیان یورش میطوفان
اش در ایـران اسـالمی عزیـز مـا بـه رهبـري       رستاخیز، مقدمهو این خیزش و این 

آغاز گشته اسـت؛ خمینـی، ایـن     هللاو از فرزندان رسول ا 1*مردي از تبار هابیل و 
دار لشکر بود، اینک طلیعه )لیه السالمع(ظهور عیسی مسیح 2*کلمۀ محبوب تاریخ 

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
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-به رستاخیز مـی است و مردم جهان را  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(توفندة مهدي
سـپارد و  خواند و فرداي نه چندان دور است که پرچم را به فرمانده و اربابش مـی 

  .گرددرستاخیز آغاز می
  

  )تهران 1336 -1361(قدیر آذین شهید  
، سـتایش  )لی اهللا علیه و آله و سلمص(جل و درود بر محمد و سپاس بر خداوند عز

سیدي ساالر و شجاع و عـالمی ربـانی و   کنم خدا را که مرا در زمانی آفرید که می
و  )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   صـ (سیاستمداري بزرگ و زمامداري عادل از تبار محمد

سـیدي کـه راه شـناخت     ؛پرچمدار حکومت بود ،و سید شهیدان )لیه السالمع(علی
هـاي کفـر   خدا را همچون روز بر امتش فروزان کرده و عرصۀ حیات را بر ابرقدرت

وجود مبـارکش شـرق و غـرب را بـه وحشـت و عـزا        ؛تنگ ،مزدورانشانو نفاق و 
واداشته و چراغ ذات ملل مسلمان و مستضعف جهـان را کـه سـیاهی تمـامش را     

  ].است[ ور ساختهشعله ،پوشانیده بود
  

  )جهرم 1341 -1364( ي مطلقنیااحمداسداهللا شهید  
خمینی کبیر که ما را از اسارت طاغوت زمان نجـات داد   ،سالم بر امام عزیزان

نشـان داد و مـا را بـه    و ما را از خواب غفلت بیدار کرد و صراط مستقیم را به مـا  
نمود و در کالس آموزش انقالب که به وسعت تمامی ایـران   ١]ترغیب[ جهاد اکبر

شناسی را به آموزشمان داد و راه و روش دشمن ،و تمامی وقایع بعد از انقالب شد
رسـواگر جریانـات    ،مصـلح نمـود و خـود    ،ما آموخت و ما را بـه مبـارزه علیـه آن   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  .الیسم و غیره شدشرك و لیبر ،انحرافی اعم از نفاق
  

  )هرانت 1339 -1361(  ارادتی هللاقدرتشهید  
نفـاق کـه    ،شـرك  ،بـا تمـامی کفـر    ،بار دیگر تداوم حرکت انبیا در این جهان

عجـل اهللا  (هللاحـق حضـرت بقیـه ا   ب برئدوش پیامبر زمان و نادایت آن بر رسالت ه
، حضـرت امـام خمینـی تکـرار     هللاین صاحب والیت بر حزب ا ،)تعالی فرجه الشریف

گردد که چیزي به نام انسـانیت و اسـالمیت   زمانی این حرکت شکوفا می. شودمی
  .بودندضعاف و استثمار کشیده شده وجود خارجی نداشته و مردم جهان به است

 اتحاد نامقـدس بسـته تـا نـور اسـالم عزیـز را بـه خاموشـی         ،شرك و نفاق... 
بایـد بداننـد کـه هرچـه      ؛١»فوق ایـدیهم  هللایدا«ند، اما چه خیال باطلی که بکشان

حرکت و اهـدافش شـکوفاتر    ]و[ بیدار ،امت اسالم ،تر شودها گستردهدامنۀ توطئه
گـردد و نهایتـاٌ همـۀ ایـن     آمـاده مـی  گردد، زمینۀ پیشـرفت و تـداوم حرکـت    می

در . گـردد ها نصیب اسالم عزیـز مـی  هایی است که از این توطئهنعمت ٢،هاحرکت
      نفـاق معنـی پیـدا    ] و[شـرك   ،اینجاست که جنگ و مبـارزه بـین اسـالم و کفـر    

بایـد از خـود    ،براي تداوم بخشیدن این حرکت الهـی  ،پس باید مهیا شد ؛کندمی
  . آغاز کرد

  
  )المرد 1347 -1366( الهیاري محمود شهید 

هـاي انقـالب   اي کسـانی کـه در صـحنه    !اي مردم حزب اهللا !اي امت اسالمی
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 ،همگـام بـا امـام امـت     57بهمن  22اي کسانی که در !کنیداید و میشرکت کرده
اي کسـانی کـه در اولـین     !انقالب عظیم و شکوهمند خود را به پیروزي رسانیدید

سـعی   !به حکومت جمهـوري اسـالمی دادیـد    »آري«رأي  58پرسی رفراندم همه
مبادا یک لحظه از سخنان  ؛کنید همیشه پشت سر امام و روحانیت حرکت نمایید

اگـر قـدر امـام را     ؛مبادا یک لحظه امام را فراموش کنید ؛والیت فقیه غافل شوید
حانیـت را  مبـادا رو  ؛دچار بالهاي عظیم و غیر قابل جبرانی خـواهیم شـد   ،ندانیم

همیشه بـه گـرد ایـن     ؛تضعیف اسالم است ،زیرا تضعیف روحانیت ؛تضعیف نمایید
  .محور جمع شوید و میهن اسالمی خویش را با این سالح از گرداب نفاق برهانید

  
  )یاسوج 1346 -1365(الوندنسب مراد علیشهید  

به درگاه حـق کـه رهبـري عـادل و شـجاع و مـدیر و        دبا حمد و سپاس مجد
 ،دانشمند به امـت اسـالمی جهـان عطـا بخشـید تـا در ایـران فـداکار و ایثـارگر         

جمهوري اسالمی را مستقر نمود و حامی تمامی مظلومین و مستضـعفین سراسـر   
رود نمود و مـی  ١الغاشیر تیز و برنده گیتی گردید و مرزهاي قومی و ملی را با شم

اي محرومین و مظلـومین  ۀ قید و بندهاي طاغوتی و شیطانی را از دست و پتا هم
زشـت   ةشـرك و اسـتبداد و اسـتعمار و پدیـد     د و جهان را از مظاهرجهان بگشای
  .پاك و تطهیر گرداند ،نفاق و تفرقه

  
  )یزد 1345 -1363( آباديهمت امیدوارحسن شهید  

پیروي شما ملت آگاه از فرامین حضرت امام خمینی و  ،از دیگر نکات ضروري
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خوشبختانه ملت مـا   .باشدوالیت فقیه و روحانیت مبارز و آگاه می ،تر از همهمهم
راهـه  از بـی  ]را[ بدان حد رشد سیاسـی و عقیـدتی رسـیده اسـت کـه خطـر راه      

نفاق در  ،تشخیص دهد و وابسته به شخص نیست که خداي ناکرده با نبودن امام
هاي متعدد به وجود آید و جنگ داخلی به وجـود  اش رشد کند و باز توطئهجامعه

 .آید و یا خداي ناکرده قوم موسی بشود که خود آگاهید و الزم به بازگویی نیسـت 
نعمات جنگ را به خاطر داشته باشید که باال بردن قدرت رزمی  ،شما مردم مبارز

ة نفـاق و انـزواي خـط سـازش بـا      و زدودن پرد هاملت ما و رسوا ساختن گروهک
گراها و یکپارچـه شـدن ملـت مسـلمان و ایثـار در      ها و ملیغرب و شرق و لیبرال

  .ها از آن جمله استها و پشت جبههجبهه
  

  )آبادخرم 1338 -1366(امیري عبدالعلی شهید  
هاي فانی و زودگذر دنیا هاي انقالب را بدانیم و آزمایشات و سختیقدر نعمت

از مسـیر انقـالب و   ] انحـراف [جا و یا خود گم کردن و نفریبد و بـه انتقاد بیما را 
و  -پیروي از خط اصیل رهبریت که همانا مصداق عینـی آن والیـت فقیـه اسـت     

] اقـدام [جـداٌ   -خمینی بـزرگ اسـت   ،شکناینک تبلورش در وجود عزیز امام بت
اهللا و  اطیعـو « ،کـریم ه مصداق آیـۀ شـریفۀ قـرآن    پیروي از امامش ب ،چه ؛١ننماید

همـان اطاعـت از خـدا و رسـول خـدا و ائمـۀ        ؛٢»اطیعو الرسول و اولی االمر مـنکم 
 ،)لـیهم السـالم  ع(که دنیا از بعد از ائمۀ اطهار ٣]بسا[چه  ؛است )لیهم السالمع(طاهرین

                                                             
  ننماید: در اصل وصیت -1
 29سوره نسا؛ آیه  -2
 ناخوانا: در اصل وصیت -3



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      26

 

 ،ناپذیري با کفر و الحاد و نفـاق و نیز سازشي و علم و عمل و نستوه بودن در تقو
    مبـادا او را تنهـا بگـذاریم کـه ایـن سـرلوحۀ        ؛مانندش را بـه خـود ندیـده اسـت    

  .امام را تنها نگذارید ،کفن است که امام را دعا کنیدنامۀ هر شهید گلگونوصیت
  

  )فراشبند 1342 -1362(امیري فیوج  دجمشیشهید  
شـهدا را ادامـه داده و دسـت از     ۀخـواهم کـه راه همـ   از شما امت رزمنده می

پشتیبانی امام و اسالم عزیز برندارید و تا آخـرین لحظـه در کنـار امـام عزیزمـان      
  .باشید و با هرگونه توطئه و نفاق مبارزه کنید

  
  )شهرکرد 1340 -1363( بابانژادایرج شهید  

هـاي  بـا توطئـه   ؛هـاي نفـاق را بشـکنید   نغمـه  ؛دست از حمایت امام برندارید
  .مقابله کنید ،کوشد روح و معنویت مردم را بگیرداخالقی دشمن که می

  
  )الرستان 1336 -1360(باقري  بهمن شهید 

خواهم که اکنون کـه دسـتان خـود را    بزرگوار ایران می] پرور و[از مردم شهید
او را تا  ،ایدخدا و پرچمدار عاشورا داده ةترین بندترین و صالحهاي بزرگدر دست

آخرین لحظه و نابودي آخرین سـنگرهاي کفـر و نفـاق دشـمن حمایـت و یـاري       
  .نمایید تا خداوند اجري بزرگ در دنیا و آخرت نصیب شما نماید

  
  )یاسوج 1344 -1364( هشژب اسماعیل شهید 

بـه هـوش   ! ایـد اي کسـانی کـه شـهید داده   ! اي مسلمانان ایران! ان عزیزربراد
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خواهنـد  گـري مـی  امروز لباس را به تن کرده و با تبلیغات پـوچی  ١کسانی باشید،
سـال اسـت شـهید     1400 2.شما قرار دهند يخود را مسلمان و وارث خون شهدا

به شهیدان ما که در صف اول ایـن شـهیدان روحـانیون بـزرگ      ،ایم و دین ماداده
دژ مسـتحکم   دارند، زنده و پاینده است؛ پس به هوش باشید که شما را از اینقرار

  ریـزد، سـیالب کفـر و نفـاق     که حافظ اسالم است، جدا نکننـد؛ اگـر ایـن دژ فـرو    
  .بردچیز ما را خواهد همه

 
  )آبادخرم 1348 -1361( بهاروند احمديیعقوب شهید  

 ،خمینـی بـزرگ   ،زیرا پرچمدار حرکتمان روح خـدا  ؛در این رفتن خوشحالیم
بر پیکر کفـر   ]ي[وار شمشیرکلمۀ قرن علیترین نعمت عمر و زیباترین این بزرگ
  .باشدو نفاق می

  
  )اهواز 1348 -1360(ی ئبهمشکرخدا شهید  

اول سخنم با امت عزیز ایران اسالمی است، شما که در همـۀ سـنگرها پـا بـه     
 ،پاي رهبرکبیر انقالب اسالمی علیه کفر و الحاد جهانی و نفـاق و التقـاط داخلـی   

بدانید که تنها راه سعادت دنیـا و آخـرت و رسـتگاري، در     !مشغول مبارزه هستید
خط خمینی بودن است و هر کـس راهـش و اسـالمش و دیـنش بـدون خمینـی       

  .ه است و گمراهان بد عاقبتی دارندگمرا ،باشد
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  )یزد 1348 -1363( میی قطرکبیعیل اسمشهید  
مسـئولیت حفـظ انقـالب و     ،دانیـد گونه که مـی همان !اي ملت مسلمان ایران

تداوم آن بر عهدة شما است و باید راه شـهدا را بـا بـه جبهـه آمـدن، احتـرام بـه        
خانوادة شهدا، ارزش دادن به خـون شـهدا، بـه اقتصـاد مملکـت اسـالمی کمـک        

فروشی و گوش به فرمان امام بودن هر لحظـه کـه   به وسیلۀ مبارزه با گران ،کردن
راسیمه به یـاري او بشـتابید و بهانـه نجوییـد کـه      در هر جهادي س ،شما را خواند

جـویی راه  ریـا و نفـاق و بهانـه    ،ها آگاه است و نزد بارگاه مقـدم او خداوند از نهان
  .ندارد
  

  )خلخال 1348 -1365(جاویدي محمدصادق شهید  
امام را همیشه دعا کنید و هرگز از یاد نبرید؛ چـون امـام   ! اي مردم شهیدپرور

  .ما را از ظلمات و فساد و فتنه نجات دادامت بود که همۀ 
  

  )قم 1344 -1365(جوادزاده  علی شهید 
و با فرا گرفتن علـم،   ١دنتظار دارم که امام را تنها نگذاراز تمامی امت اسالم ان

پا به پاي امـام امـت کوشـا باشـند و ایـن آیـت        ،مبارزه در رفع فتنه از کل جهان
خداوند را که براي هدایت ما فرستاده است، قدر بدانند و بـراي سـالمتی و طـول    

  .عمرش دعا کنند
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 )همدان 1344 -1365(جهانگیري رفیع  اسماعیل شهید 
خواهم که پیرو این رهبـر  در ابتدا از ملت ایران به خصوص از خانوادة خود می

ل اهللا تعـالی  عجـ (باشند و از خداوند طول عمر این رهبر را تا انقالب مهديقدر عالی
بخواهند؛ زیرا همین رهبر بود که ما را از خواب غفلت بیدار نمـود و   )فرجه الشـریف 

جهاد اکبـر   ،تر راه جهاد با نفاقراه جهاد با ستمگران را به ما آموخت و از آن مهم
هـا روي  شهادت و پیروزي اسالم به جبهـه را آموخت که حال این جوانان به شوق 

و در ضمن از پدر و مادر مهربانم خود خواستارم که صـبر و اسـتقامت   ] اند[آورده 
  .پیشه کنند

  
  )شهرخمینی 1345 -1362(چاکرالحسینی  عباس شهید 

خواهم به عرض برسـانم، ایـن اسـت کـه سـخنان امـام را       که مینکتۀ دیگري 
هاي امام گـوش دادیـد، دیگـر ضـدانقالب     به حرفگوش دهید و عمل کنید؛ اگر 

تواند فتنه کند و به ما ضربه بزند؛ در کارهایتان نظم داشته باشید؛ آمریکـا از  نمی
  .ترسداین چیزها می

  
  )مسجدسلیمان 1328 -1365( باورصاد میطحا نوروز شهید 

کـه امـام و    ١ارمزاین حقیر کثیرالتقصیر و المعاصی خداوند سـبحان را شـکرگ  
انقالب اسالمی که هر دو عزیز و گرانبها هستند را نصیب ما کـرد و بـه مـا عـزت     

گرایی و هاي کفر و نفاق، تفرقه و ذلت را، غربانقالب اسالمی حجاب ٢باامام  ؛داد
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هـاي الهـی و انسـانی و صـبر و     هـا ارزش گري را پـاره کـرد و بـه جـاي آن    پوچی
و شهامت، دلسوزي و غیرت و خالصـه صـفات   استقامت و گذشت و ایثار، شهادت 

  .پسندیده انسانی را جایگزین کرد
  

  )لنگرود 1346 -1365( ياسریخالک یحسنم یعظشهید  
همیشه پیرو روحانیـت باشـید،   ! وصیتی دارم به خواهران و برادرم، عزیزان من

هـاي  تـرین پایـه  اساسـی  چون که یکـی از   ؛که متعهد و مبارز باشد ]ي[روحانیت
انقالب ما روحانیـت هسـتند و روحـانیتی کـه امـروز احسـاس مسـئولیت نکنـد،         

من از برادران روحـانی و افـراد   . بلکه لباس روحانی را بر تن کرده ،روحانی نیست
هـا فقـط   این ؛مردم روشن کنند ١رايها را بخواهم چهرة نفاق آنآگاه و مطلع می

؛ شـماها بایسـتی سـنگرهاي    نـه اسـالم را   ،گیرندموقعیت خودشان را در نظر می
  .خالی ما را در مساجد و جاهاي دیگر پر کنید

  
 )فومن 1342 -1361(شنو حقرضا علیشهید  

اند و حاال بر علیه کفر، نفاق، جباران زمان قیام کرده 2*از صدر اسالم همیشه 
در ایران سـر درآورد و زمـانی کـه     )لی اهللا علیه و آله و سلمص(رسول اکرم 3این ساللۀ

ـ نا بخـش خمینـی کبیـر،   بردیم، نداي نجـات ها به سر میدر اوج فالکت ب امـام  ئ
    در مسـیر اسـالم هـدایت کـرد و مـا را      ] را[، مـا  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (زمان
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کرد کـه امـروز نوجوانـان،     1چنان شیفتۀ اهللا و اسالم و جهاد و ایثار در راه آنانآن
  .هستند )علیه السالم(گوي اباعبداهللاها لبیککودکان، پیرمردان در جبهه

  
 )کاشان 1339 -1362( حیدریان مقدم نصراهللا شهید 

به سر و سینۀ خـود   )لیه السـالم ع(هاي سال ما زیر پرچم حسینسال !امت عزیز
        جنگیــدیم و کشــته بــودیم و در رکــاب تــو مــیکــاش مــی !کــوفتیم، اي حســین

و با  )لیه السالمع(حال حسین دیگري با همان خط مشی حسین بن علی ؛شدیممی
او توي گوش تک  »هل من ناصر ینصرنی«و نداي  ٢خاستهپا  هن حسین بپرچم آ

تـو چـه عـذري بایـد داشـته باشـیم کـه بـه کمـک او          و من . زندتک ما زنگ می
او خـدا را دارد و مـن و تـو     ،باید بگویم که او به کمک ما احتیاج نـدارد  ؟نشتابیم

    هستیم که باید آن رهبر را یاري کنیم تـا مـا را از ایـن مـنجالب کفـر و نفـاق و       
  .ها نجات دهدبندوباريبی

  
  )بردسکن 1346 -1365(عباس حیرانی غالمشهید  

با چنـگ و   ،یعنی اگر روزي الزم بود ،حفظ انقالب است ،و پیام دیگرم به شما
پیرو امام و خط امام  ،دندان با دشمنان انقالب اسالمی مبارزه نمایید و در این راه

بلکه از روحانیونی  ،البته نه از هر روحانی ،باشید و از روحانیون مبارز پیروي کنید
و همیشـه  انـد  کارشان را شـهادت قـرار داده   ۀنامکه پیرو خط امام هستند و پایان

ــد و هــیچ  ــا رزمنــدگان و حــزب اهللا در حرکتن ــردم هماهنــگ ب ــاه در میــان م       گ

                                                             
 کرد ثاریا جهاد آنان راه در: تیوص اصل در -1
  برپاخیزیده: در اصل وصیت -2
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  .زنندهم نمیه کنند و وحدت مردم را بانگیزي نمیفتنه
  

  )دامغان 1345 -1366(خان بیگی محمدعلی شهید  
 ،به ما درس شهامت ؛این امام بود که به ما راه چگونه زندگی کردن را آموخت

به ما آموخت که در چه راه  ؛گذشتگی را آموختشهادت و ایثار و ازجان ،شجاعت
حـق اسـت و سـبیل هـدایت و      ،کـدامین راه  ؛باید رزمید و به چه راه قدم گـذارد 

به ما آموخت که چگونه باشیم و چگونـه   ؛باطل است و سبیل ضاللت ،کدامین راه
از فرمان و اطاعت شـهیدان  باید  ؛باید بود و آموخت که باید در مسیر اهللا گام نهاد

نفاق و منافقان و تمامی ابرنکبتـان   ،کفر و کافران ،طاغوت و طاغوتیان ؛زدنباز  سر
و تمامی ما سوي اهللا را پشت پا نهاد و فقط و فقط باید آرمان خـویش را اهللا قـرار   

  .اهللا و بس ؛داد
  

  )همدان 1340 -1365(دهقانی  رضاعلی شهید 
مـردم رشـید و شـهیدپرور ایـران، ایـن اسـت کـه        وصیت این بندة حقیـر بـه   

اند، هم این حقیقت را ثابت کرده اند و عمالٌهمچنان که تا به حال در صحنه بوده
باز براي همیشه در صحنه باقی بمانند و فرامین امام را موبه مو اطاعت کرده و به 

هـاي  شیطانها قرار نگیرند و مواظب اجرا گزارند و تحت تاثیر شایعات و جوسازي
    تمـام   ،حتی جنـی و انسـی  باشـند و بـا گـرفتن تـوان از طـرف خداونـد متعـال         

هاي داخلی و خارجی را در هم کوبند و آمادة یک جنگ باشند کـه پیامـد   توطئه
کنم فقط مطیـع امـام باشـید و تـا رفـع      آن رفع فتنه در عالم است؛ باز تاکید می

تمام توان بجنگیـد تـا عـزت و شـرف      هاي فتنه و فساد در جهان، باآخرین ریشه
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شما سالم بماند و هـم در دنیـا عزیـز و سـربلند باشـید و هـم در آخـرت عزیـز و         
  .باسعادت باشید؛ زیرا عزت دنیا و آخرت در اطاعت از رهبر انقالب است

  
  )تهران 1339 -1362(محمدعلی رجبی شهید  

بـه فرمـان    ]و گـوش دادن [کوشـش  ] بـا [شهیدپرور ما باید ] و[ملت قهرمان 
هاي نفاق و کفر را خشکانده و همیشه در سنگر مبـارزه امـام را یـاري    ریشه ،امام

ندهنـد کـه خـداي نکـرده      ،خواننـد ها که آیۀ یأس مـی کنند و گوش به حرف آن
  .آمریکا به هدفش رسیده است ،این عمل انجام شود] اگر[

  
  )مسجدسلیمان 1342 -1362( رضایی رحیم شهید 
هـاي باریـک و   خط امام را یافتن مشکل است و انسان باید از تمامی راه ،امروز

. دوري کنـد  ،اندهـاي خط غیر اسالمی را پذیرفتهایی که حتی ذرهانحرافی و خط
جنبش مسلمانان مبارز، همان منافقین پیچیده، سازمان منافقین یـا ماهیـت   ] از[

کفر و نفـاق دوري کنـد و    هاي آمریکایی دیگر و تمامی سردمدارانمعلوم گروهک
بتواند از این طریق با الگو قرار دادن امام به عنوان یـک رهبـر و شـهیدانی چـون     

هـا در دو جبهـۀ کفـر و    هـا و طباطبـایی  ها و دستغیبها و مدنیبهشتی و چمران
اند حق را پایـدار  هایی را که توانستهنفاق نبرد کند و با دشمنان خدا بستیزد و آن

را یاري کننـد و بـا تثبیـت خـط امـام در همـۀ شـهرها بـا تمـامی           کنند و اسالم
حـال چـه حسـد،     ،هایشان مرض باشدهایی که در قلبطلبان و تمامی آنتـفرص

     هایشـان بـا خـط امـام فـرق      هـایی کـه دیـدگاه   و آن ، چه مقامچه کفر، چه نفاق
 »بلـون بلبلـه  یتغر بلول غریله و یتبل«گوید که می) ع(هایی که علیهمان ،کندمی
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و امیـدوارم   ١»اولئک هم المفلحون«و مؤمنین را هم بشارت صریح قرآن است که 
که انقالب اسالمی ما متصل شود به انقالب حضرت مهدي سالم اهللا علیه و کفر و 

  .پرستان از ریشه کنده شودنفاق و جور و ستم فرعونیان و فرعون
  

  )سراصومعه 1335 -1361( ییرضاعبدالرحمان شهید  
البته اگـر خـدایم قابـل دانـد و      ،کنمپیامی که با خون خود آن را تضمین می
ایـن اسـت کـه از     ،نصـیبم گردانـد   ،سعادت همیشگی را که همان شهادت اسـت 

برادران و خواهران و پدران و مادران خود بخواهم که همواره وحدت خویش را در 
گـاه  غفلت ننمایند و هیچهاي دشمن مقابل جبهۀ کفر حفظ کرده و آنی از توطئه

یاري و مساعدت و همچنین دعا براي مصلح دوران و حسـین زمـان و آن اسـوه و    
و نیز دعا در تعجیل فرج امام زمان را از یـاد نبریـد و بـه    ) روح خدا(تجلی اسالم 

اي دست حمایت از امام و روحانیـت متعهـد و   لحظه ،کوري چشم دشمنان اسالم
هویـدا  ) والیت فقیه(در رهبري امام ] که[تفرقه و نفاق  ]مواظب[مبارز برندارند و 

  .باشند ،است
  

 )شهرخمینی 1331 -1362( آدربانی اهللا رضایینعمتشهید  
درود و سالم بر امت حزب اهللا و همیشه در صـحنۀ ایـران کـه همچـون کـوه،      

هـاي  مقاوم و استوار در مقابـل امپریالیسـم شـرق و غـرب ایسـتاده و بـا رهبـري       
اي غفلـت نخواهنـد   هاي فساد و نفاق و کفـر لحظـه  پیامبرگونۀ امام تا قطع ریشه

  .کرد

                                                             
 5سوره بقره؛ آیه  -1
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  )اصفهان 1346 -1361(رمضانی  صفرعلیشهید  
دانید کـه در تـاریخ همیشـه    می !خانوادة عزیزم !مردم همیشه در صحنۀ ایران
حـق بـه رهبـري پیـامبر      ۀعصـري جبهـ  در . انـد دو خط حق و باطل درگیر بـوده 

داران مکـه  ل بـه راهنمـایی زور و زر  و جبهـۀ باطـ   )اهللا علیـه و آلـه و سـلم   لی ص(اکرم
پرچمدار مبارزة توحیـدان بـا رهـروان خـط     ) لیه السالمع(تشکیل و هنگامی حسین

دهندة ایـن خـط خـونین کـربال و حسـین      شرك و نفاق بود و تا عصر ما که ادامه
یعنـی   ،به رهبري فقیهی بزرگوار و مرجعی آگـاه و زعیمـی دورانـدیش    ،مظلومش

قیامی بر علیه استکبار جهانی آغـاز کـرده و در ادامـۀ همـین خـط       ،امام خمینی
است که جنگ تحمیلی به صورت جنگی الهی کـه میـان ایـران اسـالمی و رژیـم      

م و خـط  صهیونیستی عراق درگرفته و ما نیز که خـود را پیـرو اسـال   و کافر بعثی 
هـاي  بایست در این جنگ شرکت کرده تا بـا حضـور در صـحنه   می ،دانیمامام می

  .کنیم ١]اعالم[حمایت خویش را از اسالم و امام امت  ،نبرد
  

  )فسا 1345 -1366( روستا میانده اصغر شهید 
هاي ماسـت و بقیـۀ درس حضـرت امـام     مربی جوان ،اکنون خمینی کبیر هم
ن شاء اهللا با رهبـري  ابه امید اینکه  ؛کندرا براي ما تدریس می )لیه السالمع(حسین
اش بتـوانیم تمـام کفـر و نفـاق را از روي     روح خدا و مبـارزة سرسـختانه   ،خمینی

پرچم افتخار اسالم  ،هاي کاخ کرملین و سفیدکن کنیم و در پشت بامزمین ریشه
  .مي کنیجهنم ابد را به اهتزاز درآوریم و حاکمان مزدور را روانۀ

  

                                                             
 اسالم: در اصل وصیت -1
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  )مبارکه 1343 -1366( سهروفیروزانی ریوفیاسداهللا شهید  
 ؛امـام را تنهـا نگذاریـد    ،پرورو اما سخنی با برادران حزب اللهی و مردم شهید

...  ؛آیید که تا ابد نامتان در تاریخ به ننگـی یـاد خواهـد شـد    مبادا از اهل کوفه در
هـاي  استفاده نمـوده و از راه  سوءکه از لباس مقدس روحانی ] را[نمایانی روحانی

 ،کننـد کنند که بوي نفاق داده و والیت فقیه را تضـعیف مـی  انحرافی صحبت می
  .ها ندهیدرسوا کنید و مجال صحبت به آن

  
  )تهران 1340 -1361( رییسیعباس شهید  

 !اي روح خدا !ناپذیر مااي ابرمجاهد شکست !نخست سخنی دارم با تو اي امام
 اي خروشنده بـر  !اي امید مستضعفان !شکن دوراناي بت !اي فریادرس مظلومان
ات روحی در کالبـد  ییاي که با دم مسیحا !اي حسین زمان !هرچه طاغوت و ظلم

کـه هسـتی و خـواهی    (همچون گذشته شیري غران بـاش   !جان من دمیدينیمه
تـا آخـرین قطـرة     و بر کفر و نفاق و ظلم و ستم یورش بر که پیـروان راهـت  ) بود

ون مشـعلی فـرا راهشـان    خون خود به دنبال تو خواهند آمد و آیات کالمت همچ
  .خواهد بود

  
 )سپیدان 1341 -1362(زمانی رضا علیشهید  

خواهم که در مقابل مسائل مملکتی که مسائل مربوط بـه  از امت حزب اهللا می
ایـن سـنگرهاي مقـدس انقـالب را      ،تفاوت نباشند و مساجد رابی ،باشداسالم می

پیـروي کنیـد از   . دانـم حفظ کنند و اطاعت از اولی االمر را یک فریضۀ واجب می
رهبر و اسالم عزیز و همچون رهبران بـزرگ خـود در مبـارزه علیـه کفـر و نفـاق       
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  .هد کسانی که او را یاري دهندداستوار باشید که خداوند یاري می
  

  )قوچان 1343 -1363( سجاديمحمدرضا شهید  
امروز که رهبر عزیزمان شرکت در جنگ را بر همـۀ مـا واجـب کفـایی اعـالم      

بر ماست که به نداي رهبرمان لبیک گوییم تا از کربالي ایران عازم کـربالي   ،کرد
زیرا با اتکا به ایمان است  ؛ما باید با سالح متکی به ایمان بجنگیم ؛حسینی شویم

امروز انقالبمـان بـه   . یابندهایی چشمگیر دست میکه رزمندگان اسالم به پیروزي
باشـد تـا بـه فرمانـدهی     اش بقیه اهللا و جانشینش روح اهللا میسربازي که فرمانده

  ].نیاز دارد[، کنیمها ریشۀ کفر و نفاق را برآن
  

  )تهران 1337 -1362(  سجاديمصطفی شهید  
امـام حسـین    »هل من ناصر ینصرنی«و نداي  »من الذله هیهات«امروز فریاد 
 ؛حضرت امام خمینی در تمام جهان طنین انداخته است ،١]زمان[از زبان حسین 

فریادي که مسلمین را به اتحاد و مبارزه با کفر و نفاق و اسـتکبار جهـانی دعـوت    
شـان  کرده و لرزه بر اندام تمـامی ابرجنایتکـاران شـرق و غـرب و ایـادي داخلـی      

صلح بین  ،در روز عاشورا )علیه السالم(حسینندایی که همچون امام  ؛انداخته است
  .داندمعنی میاسالم و کفر و طاغوتیان و یزیدیان را بی

  
  )شهرخمـینی 1342 -1364( فادرانیـسعیدي ورنوسی لعبراتشهید  

هستیم و هـیچ مصـیبتی از مصـیبت موالیمـان      )السـالم علیه(ما پیروان حسین

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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تـوانیم بگـوییم شـیعه و    که مـا نمـی  تر نیست؛ پس از مبارزه خسته نشوید سخت
توجـه  . اي به خودمـان نمالیـده باشـیم   پیرو حسینیم و پیه زحمت هر رنج و فتنه
شما زیر سایۀ رهبـري متحـد و     بینندداشته باشید که منافقین کوردل وقتی می

ن شـاء اهللا ایـن آرزو را بـه گـور     اکه (اند از امام بسته دل به بعد ،منسجم هستید
  .نکنید که والیت فقیه بود ما را بدینجا رسانید؛ پس فراموش )خواهند برد

  
  )تهران 1343 -1367( فروشسقط مصطفی شهید 

 ؛ما هـم نبایـد سـازش کنـیم     ؛با صدام زمانش سازش نکرد )لیه السالمع(حسین
مـا هـم    ؛از خون خود و جوانان و اصحاب و خویشانش گذشت )لیه السالمع(حسین

زیزان خـود  ـون خـود و عـ  ـبایـد از خـ   ،)علیه السـالم (راه خونین حسین ۀبراي ادام
کـه امـروز بـه دسـت روح اهللا      )لیه السالمع(زیر لواي حسین ،گذاري کنیمایهـرمـس

 ،گران ادامه دهیم و در هر صـورت فتنه  به مبارزه و پیکار با  ،برافراشته شده است
  .ن ماستآپیروزي از 

  
 )آبادنجف 1347 -1362(نژاد سلیمانعلی حسینشهید  

انقالب  ،دارممطالبی چند را به عنوان وصیت به خواهران و برادران عرض می 
هـا را از میـان   تمـسـ   د تا تمام ظلم و رواسالمی ایران به رهبري امام خمینی می

 ،ماندکه مینچه نفاق و دورویی نیز از میان خواهد رفت و آ ،بردارد و در این میان
  .حق است
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  )هرانت 1341 -1361(سلیمی  هللاحجتشهید  
سـه  ( ،حضـرت امـام خمینـی    ،د عظیم الشأنئکه تحت رهنمودهاي قا امت ما

بـراي نـابودي    ،سدهاي کفر و نفاق را یکی پـس از دیگـري فـرو ریختـه    ) صلوات
درنگـی در کـار نیسـت و     رود و خواهد رفـت و دشمنان بشر در جهان به جلو می

چون این درخت انقالب با خون کسانی که جـان و مالشـان را در راه    ؛نخواهد بود
آبیاري شده و رشد کرده است و باز هم رشد خواهـد کـرد تـا اینکـه      ،اندخدا داده

  .ها را نابود کندهاي هرز سایه افکنده و آنکامالٌ بر علف
 

  )شیراز 1341 -1361(فرد سمیعانیمنصور شهید  
همین امام است که مـا   ،نصیبمان شد] که[ترین برکت این را بدانید که بزرگ

  .ایم با تمامی کفر و نفاق بجنگیمتوانسته] و[را با اسالم آشنا کرده است 
  

  )مینودشت 1333 -1365(رضا سیدي غالمشهید  
شـاء   ناو سالم بر امت شهید پرور و ستم دیده از غرب و شرق جنایتکـار کـه   

ن ابرجنایتکـاران خواهنـد   آجنگ با  رفع فتنه در اهللا به رهبري فرمانده کل قوا تا
  .ها برافراشته خواهند کردنآهاي ظلم اسالم را بر فراز کاخ ١غبود و پرچم پر فرو

  
  )یزد 1341 -1363( اکبر سیالنیان طوسشهید  

روز آن رسیده که بدون چون و چرا براي نجات اسـالم، از ایـن   ! مردم مسلمان
رهبر اطاعت کنیم و واي به حالمان اگر روزي قلب رهبر از ما رنجیـده شـود کـه    
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] اسـت و آن [گیریم و دومین مطلب، اطاعت از رهبـر غضب خداوند قرار می 1مورد
م؛ بایـد تـا   ـته باشیـ ـخسـ نگ ـن جـمبادا از ای ؛این است که جنگ را رها نکنیم

  .شوندخسته نمی] انگیزانهـفتن[یم، ـیم و اگر نجنگگـبجنه ـرفع فتن
  

  )گچساران 1348 -1367(خوب خدامراد شرافتیشهید  
زادي آهـاي عشـق و   ان طریق عزت و شرف و اي اسوهیاي راه !کربالرانئاي ز

فرمـان   غرب به و هاي شرقفتنه از انبوهی در و نهاده که جان را در طبق اخالص
سـتم را   دیوارهـاي ظلـم و   ،و عزمـی راسـخ   بلند همتی با ،)فداله  ارواحنا(امت امام

  .خرین را هرچه استوارتر برداریمآ هايشتابید تا گامب فروریخته،
  

  )آران و بیدگل 1342 -1364(مهر شریفیاهللا نعمتشهید  
خروش را  ،استواري و دریاهاها باید خمینی کبیر که کوه ،با سالم بر امام امت

غـرب و شـرق را در    ،گشـاید که لب به سخن می ن پیر هنگامیآ ؛از او یاد بگیرند
-ونیـ ن سخن که گویی از سرشت اعماق میلآ ؛کندامواج سخنان خویش گیج می

انقالبـی بـه سـبک انقـالب امـام       ،ید که بعد از چهارده قـرن آها انسان بیرون می
هـل مـن ناصـر    «پا کـرده اسـت و بـه    ه روز عاشورا در کربال ب ،)لیه السالمع(حسین

رود تـا انقـالب را بـه جهـان     پاسخ مثبت داده و می ،)لیه السالمع(حسین »ینصرنی
ل اهللا عجـ (ساز ظهور حضرت مهـدي را از زمین برچیند و زمینهصادر نموده و فتنه 

  .بخش ظلم و ستم در گیتی باشدیانو پا )تعالی فرجه الشریف
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  )مشهد 1346 -1365( شیخ االسالمی حمید دشهی 
گیرد نسبت به افراد بینصیحتی دیگر که از پیام خون شهیدان سرچشمه می

تفاوت به این انقالب و اشخاصی کـه انگـار در ایـن کشـور یـک انقـالب اسـالمی        
برنـد و خـود را بیگانـه    می    نشده به سر  )لیه السالمع(همچون انقالب امام حسین

ست که اگر شما قبل از انقالب و یا حتی بعـد  ا این ،داننداین مسائل مینسبت به 
کردیـد و بـر   یـرکت مـ ـش) لیه السالمع(ینـم عزاداري امام حسـاز انقالب در مراس

 گریسـتید و  ان مـی ـردم آن زمـ ـوفـایی مـ  و بی) لیه السالمع(مظلومیت امام حسین
 ».کـردیم اي کاش در آن زمان بودیم و تو را یـاري مـی   !حسین جان« :گفتیدمی
ن زمان و فرزندي پـاك از همـان سـاللۀ    آبه خدا قسم تکراري است بر  ،اکنونهم

دهـد و  قیام کردند و راه همان امام شهید را ادامه می )لیه السالمع(پاك امام حسین
گرفتـه بـود و   فرارخ داد که تمـام جهـان را فسـاد    اي از زمان این انقالب در برهه

حال بنگرید که اطاعت و پیروي نکردن از ایـن امـام و   . اسالم در حال نابودي بود
  رویی است؟و دو چیزي جز نفاق ،دهنددستوراتی که این رهبر می

  
  )جهرم 1348 -1366(صابري جهرمی ساسان شهید  

پیـري   ،در آن روزهایی که ما در لب پرتگاه جهل و فسـاد قـرار گرفتـه بـودیم    
از  اننستوه از جاي برخاست و به ما آگاهی عطا فرمـود و همچـون مـاهی درخشـ    

ها تابیدن گرفـت و بـه مـا    پشت ابرهاي تیره و سیاه، آن ابرها را کنار زد و بر قلب
ون درس شجاعت، شهامت، شهادت و رشادت آموخت و به ما آموخـت کـه همچـ   

علـیهم  (و تمـامی ائمـۀ اطهـار    )المعلیه الس(الحسین هللاسرور و ساالر شهیدان اباعبدا
و بـراي حفـظ    »هیهـات مـن الذلـه   « ،یمکه هرگز زیر بار ظلم و بیداد نـرو  )السالم
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ناموس و پاسبانی از احکام اسالم و براي از بین بردن کفر و نفاق و ظلم و بیداد از 
  .باید خون خود را اهدا کنیم ،جهان
  

  )کردکوي 1345 -1361( صفري میاندره عبدالرسول شهید 
ر سـو  ه این پیامبران عصرمان که به ،ولئالم بر برادران روحانی و طالب مسس

   گـاه  آهـاي شـوم   جرثومـه  يهـا از فتنـه  رسانند و مردم راپیام این شهیدان را می
  .کنندمی

  
  )برخوار و میمه 1346 -1361( محمودآبادي عباسیعباس شهید  

ابرمـردي کـه بـا     ،خمینی ،آگاه امت با درود و سالم فراوان بر امام  بیداردل و
فرعونیان زمان را شکست و آنـان را بـه زبالـه    صف ،وارفریادش و با خروش موسی

دان تاریخ انداخت و در مقابل دنیایی از کفر و نفاق و کینه فریاد برآورد که اسالم 
الب کمـر دشـمنان اسـالم و انقـ     ،پیروز است و امتی را بیدار کرد و با فریاد خـود 

  .می ایران را شکستاسال
  

  )هرانت 1344 -1361( هیلعبدالرضا غالمشهید  
تضـعیف   ؛دچار بالي  عظیمـی خواهیـد شـد    ،اگر قدر امام را ندانید ... !مادرم
به گرد این محور جمع شوید و مـیهن اسـالمی را    ؛تضعیف اسالم است ،روحانیت

  .افکن برهانیداز گرد این ایادي نفاق
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  )هرانت 1333 -1365(عطایی حسین غالمشهید  
 ،امروز که رهبر عزیزمان شرکت در جنگ را بر همه واجب کفـایی اعـالم کـرد   

 )علیـه السـالم  (بر ماست که به نداي رهبرمان لبیگ گوییم تا عازم کـربالي حسـین  
زیرا بـا اتکـا بـه ایمـان اسـت کـه        ؛ما باید با سالح متکی به ایمان بجنگیم ؛شویم

 ،انقـالب  ،امـروز  ؛ابنـد یهـاي چشـمگیري دسـت مـی    زيورزمندگان اسالم به پیر
باشد تـا  روح اهللا می ،و جانشینش )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(بقیه اهللا ،اشفرمانده

  .را برکنیم ها ریشۀ کفر و شرك و نفاقبه فرماندهی آن
  

  )نتهرا 1341 -1361(غفاري رضا علیشهید  
و همچنین کسانی که براي رهایی از گرداب حسد  فهماناندیشان و کجتاریک

بداننـد کـه والیـت فقیـه تجلـی باشـکوه امامـت         ،رونـد در مرداب نفاق فـرو مـی  
تضـییع و   ،است که در غیـر آن صـورت احکـام   ) ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(مهدي
  .گرددمی   تهدید  ،غریب و امت ،تعطیل و اسالم ،سنت
  

  )تهران 1340 -1360(حمید فدایی طهران شهید  
بــه خــدا قســم تنهــا در ایــن دنیــاي فــانی بعــد از حضــرت ! خــانوادة عزیــزم

توانـد مسـلمین را   امـام خمینـی مـی   ] او[ب ئنا )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
. نجات دهد؛ پس براي رهایی خودتان از دست کفر و نفاق ایشـان را یـاري دهیـد   

را تـا در آن دنیـا، خداونـد     )تعالی فرجه الشریف ل اهللاعج(ب امام زمانئیاري بدهید نا
  .باشد )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(نواز یاران امام زمانخود، مهمان
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  )اهواز 1344 -1364(فرقانی عباس غالمشهید  
چـون او   ؛باید بگویم که وجود امام را گرامی بدارند ،سخنی دارم به ملت ایران

او بود کـه بسـاط فسـاد را در هـم      ؛بود که ما را از این منجالب و گناهان درآورد
در برابـر   ]را[ این پاسداران ما ،هااو بود که به ملت غیرت الهی داد و جوان ؛ریخت

سـال   1400او بود که اسالم را بعـد از   ؛حکومت فساد و نفاق و شرك قد علم داد
  .زنده کرد

  
  )کاشان 1345 -1364( یزدلی زادهکریمق اسحشهید  

اي بـه پـا   گونهحسین ،طاغی و یاغی گشته ،در هر عصر و دیاري که با فاسقی
آن امیـد   ،خواسته و نقاب کفر و نفاق از چهـرة او برداشـته و اینـک پیـر جمـاران     

هـاي سـیاه   اخـیده و کـ ـرداي رسالت اجـداد خـویش بـر دوش کشـ     ،مستضعفان
  .انداخته استجهانخواران را به لرزه 

  
  )آذرشهر 1341 -1362(کالنتري رضا علیشهید  

و  دشهادت و رهروان راه سرخ آل محمـ با سالم بر تمام پیروان مکتب خون و 
و درود و سپاس بیکران بر همۀ پیروان راستین والیت فقیه کـه  ) لیهم السـالم ع(علی

اهللا کـه   باشد و سالم بر امت کفرستیز حزببخشش میامروز خمینی کبیر تجسم
هاي الهـی خـویش را در   قیام ،هاي اسوة خویشبا الهام از مکتب خویش و رهبري

هاي کفر و ستم و همۀ منابع کفر و نفـاق  هاي ستم و همۀ کاخبراندازي همۀ کاخ
جهانی آغاز و به یاري اهللا تا تحقق کامل اهداف عالیه و ایجـاد حکومـت اسـالمی    

  .دهدادامه می
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  )نیشابور 1346 -1365(گاراژیان محمد شهید  
عجل اهللا (این جانشین بحق امام زمان ،ما در این برهه از زمان که امام عزیزمان

 ،دهـد نابودي کفر در سراسر جهان را می فرمان نابودي فتنه و ،)تعالی فرجه الشریف
ـ     ۀباید خود را مهیا سازیم و با هم ه امکانات مادي و معنوي بـه جنـگ اسـتکبار ب

  .جدي وارد عمل شویمطور 
  

  )اصفهان 1343 -1361( ماستی اصغر شهید 
کسانی بودند که با  ،که رهبران شیعیان جهان هستند )لیهم السالمع(ائمۀ اطهار

اهللا بـراي   ةمجاهد اکبر و ذخیر ،کفر و الحاد مبارزه کردند و در زمان خودمان هم
بینـیم کـه در مقابـل    حضرت آیت اهللا امام خمینـی را مـی   ،شیعیان و مستضعفان

 ،تمام کفر و الحاد و نفاق و ظلم شرق و غرب قیام کرد و به یاري اهللا متعال مـا را 
چـون   ؛مملکت ما را از سقوط حتمی و نابودي نجـات داد  ،ناموس ما را ،دین ما را

هایش هـزاران تلـه   رژیم شیطانی پهلوي به دستور ارباب ،دانیدطوري که میهمان
جهت به دام انداختن و منحرف کـردن جوانـان چیـده بـود و     هاي شیطانی و دام

هـا از  بـرق زیر شکنجه و چراغ ،و عزیزانماناکثر دانشمندان روحانی و غیر روحانی 
رفتند و هزاران هزار عزیزان این ملت شریف و مسلمان را به خاك و خون بین می
معادن مملکت را خالی کرده و اقتصاد ما را فلج کرده و کشور را خـراب   ؛کشیدند

لیکن این امام خمینی بود که در مقابـل همچـون رژیـم     ،کرده و در آخر فرار کرد
ام تـا بـا   آموختـه  )لیه السالمع(امام حسین ،من هم از معلم عزیز. شیطانی قیام کرد

عین در راه اهللا مبارزه کرده و تا آشام و صدامیان لکفر و نفاق با شرق و غرب خون
  .آخرین نفس هم خواهم جنگید
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  )قیروکازرین 1343 -1362(محمدي محمدرضا شهید  
به گرد این محور جمع گشته و مـیهن   ؛تضعیف روحانیت، تضعیف اسالم است

  .هاي نفاق برهانیداسالمی را از گرداب
  

  )استهبان 1341 -1362(مودي محمحمدحسین شهید  
 ١]هادر جبهه[همگام با روحانیت مبارز  ؛بردار نباشیددست !اهللا اي امت حزب

ی کـه  هم مبارزه کرده و پشت سر رهبر حرکت کنید علیه هر کفر و شرك و نفـاق 
  .ن شاء هللا پیروزیما

  
  )مبارکه 1337 -1361(مرادي عبداهللا شهید  

 ]همچـو [ شـکن زمـان کـه   این بت ،خمینی کبیر ،با درود و سالم بر امام امت
کاران شرق و غرب و الحـاد و نفـاق داخلـی ایسـتادگی     براهیم در مقابل ابرجنایتا

  .دسپر ها را به گورستان تاریخنمود و آن
  

  )تاکستان 1351 -1365(مرانلو حسین شهید  
و اما سخنی با همۀ عزیزان، از شما تقاضا دارم کـه مبـارزه بـا کفـر و نفـاق و      

و روحانیت در خط امام به زمـین   هللاپلیدي را در هر مکان و زمان با رهبري روح 
  .دهندة راه شهیدان باشیدنگذارید و ادامه
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  )کازرون 1341 -1360(مظفري کاظم شهید  
خـاطر اسـالم و پیـروي از فـرامین     حضـور مـن در جبهـه فقـط بـه      ! بـرادرانم 

باشد و انتظارم از شما این است که همیشه و در همـه  پیامبرگونۀ امام خمینی می
حال این رهبر عزیز را، این موج طوفنده از قلب امت اسـالم، ایـن عصـیانگر علیـه     

کن ظلم، این سیل خروشان بـر نفـاق را و ایـن نـور در     این طوفان بنیان ،شرك را
  .اریکی را تقویت بنمایید و گفتارش را آویزة گوش خود قرار دهیدهم کوبندة ت

  
  )هرانت 1343 -1366(کربکندي معینیاکبر شهید  

خواهم کـه شـدیداً مقلـد و متعبـد امـام امـت باشـید و دوسـتی و         از شما می
و  2]و رفتار[امام امت و سخنان  1]را پیرو[دشمنی و حب و بغض و همۀ اعمالتان 

و نماینـدة   3]امـام [شـک بـه ایـن     ،ها و گیر و دارهاکردار او قرار دهید و در فتنه
  .صراط مستقیم که شما را بیشتر از خودتان دوست دارد، نکنید

  
  )زنجان 1344 -1363( نظري حافظ شهید 

شـکن  بـت  ی ـر انقالب اسالمی، خمینـ ـر کبیـران به رهبـبا سالم و درود بیک
دیگـر بـه تمـام    هـا را از روي زمـین برکنـد و جـانی     تمام فتنـه  ،که با وجود خود

مسلمانانی که یک عمر در خواب خرگوشی بودند و خـود را در   ؛مسلمانان بخشید
مسـلمانانی کـه آمریکـا حـق داشـت بـه        ؛ها قـرار داده بودنـد  زیر سلطۀ ابرقدرت

                                                             
 ناخوانا: تیوص اصل در -1
 همان -2
 همان -3
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بـا قیـام    ها حق اعتراض نداشتند، ولی این پیر جمارانناموسشان تجاوز کند و آن
بود، تمام مسـلمانان را از   )لیه السالمع(خونین خود که همان ادامۀ قیام امام حسین

ها داده بود، این بود که مبادا اسالم را فراموش خواب بیدار کرد و پیامی که به آن
  .سازي استبکنید که اسالم دین انسان

  
  )سمنان 1343 -1365( نورانی احمد شهید 

الهـی از آدم صـفوه اهللا و ابـراهیم خلیـل اهللا و      يانبیا و اولیابا درود فراوان بر 
ــران  ــیم اهللا و عیســی روح اهللا و خــاتم پیغمب محمــد رســول اهللا و از  ،موســی کل

     ،امـام منتظـر   ،امیرالمؤمنین علـی بـن ابیطالـب تـا یگانـه منجـی عـالم بشـریت        
پیـر   ،ب برحقشئناو  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي موعود ،گستر جهانعدالت

جویـان و دشـمن   گویان و حقحق یار و یاور مستضعفان و  ،ابراهیم زمان ،جماران
  .جویان و طالبان ظلمافکنان، نفاقنفاق ،ظالمان و مستکبران ،کفر و نفاق
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  فتنه و نفاق؛ عامل شکست: فصل دوم    
  

  )بیرجند 1337 -1365(حسن ابراهیمی محمدشهید  
بدانید تنها عامل پیروزي انقالب وحدت و یگـانگی بـود و نیـز آنچـه      !برادران

افکنی است که امیـدوارم  نفاق و تفرقه ،شودمایۀ شکست و بدبختی هر جامعه می
ها با همۀ انسان ،چون در مکتب اسالم ؛به بزرگواري خودتان این حقیر را ببخشید

  .هم برابر و برادرند مگر به تقوي
  

  )اصفهان 1345 -1363( اناعتباری اصغر شهید 
فقـط نفـاق    ،انـد تنها راهی که براي نابودي ما یافته گاه باشید که دشمنان ماآ
      جـایی   ،یقـین صـد در صـد نداریـد     ]آن[ مواظب باشـید حرفـی را کـه بـه    . است
زیرا که نابودي اسالم  ؛زود قبول نکنید ،شنویدگویید و هر حرفی را هم که میمی

  .و انقالب فقط با نفاق ممکن است
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  )مراغه 1342 -1362(زاده رجب تارقلیشهید  
هاي حساس و به یاد ماندنی فـراوان اسـت،   مقطع ،در صحنۀ پرهیاهوي تاریخ

ایمـان و مکتـب    ،آید کـه در آن خصوصی پدید میه ها جریانات بولی در میان آن
گیرد و در این مبارزه همیشه مکتـب پیـروز شـده و    نفاق قرار می در مقابل کفر و

اما در این مقطع از . خواهد شد و کفر و نفاق ذلیل و نابود گردیده و خواهد گشت
کفر مقابل ایمان قـد علـم کـرده و خودنمـایی نمـوده       ،تاریخ که ما در آن واقعیم

ایـن   ساز و مترقی اسالم اسـت و در دفاع از مکتب انسان ،شرعی ما ۀوظیف است و
  .راه تا سرحد مرگ پیش خواهیم رفت

  
  )سمنان 1349 -1363(ترحمی  ناصرشهید  

هـاي بیشـتر و   هـا و مصـیبت  هنوز در اول راه هستیم و باید منتظر تحمل رنج
به آخر  ،ایمبتوانیم آنچه را که شروع کرده هللا ءن شااهاي بیشتر باشیم تا مقاومت

چـون آن   ؛شودبمان کمتر میئمصا ،شویمتر برسانیم و هرچه به مقصدمان نزدیک
  .شوندتر میبه نابودي نزدیک) تمامی کفر و نفاق(طرف دشمن 

  
  )سمنان 1335 -1362( داودي رضاغالم شهید 

اگـر ایـن    ؛اندچه شرق و غرب بر علیه قرآن و اسالم ما برخاسته ،کفار و منافق
دیگـر   ،همانگونه که امـام عزیزمـان فرمودنـد    ،اسالم خداي نکرده شکست بخورد

شویم و یقین هم داریم ویم که میـروز شـپی ١بایدتوانیم حتی اسمی ببریم و نمی
وقت براي ابد کفـر و   آن ؛آري ؛داده است که پیروزي از آن ماستوعده چون خدا 

                                                             
 دیگر: در اصل وصیت -1
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  .ماندمیننفاق بر جاي 
  

  )سراب 1343 -1364( داودي مهدي شهید 
مسلمان و پیـرو توحیـد و قـرآن     ةانقالب تود. محرومان نیست انقالب، انقالب

کشـد کـه   هاي مقدس این انقالب خدایی چنـان زبانـه کشـیده و مـی    شعله ؛است
ـ  ،قلوب پرخروش مستضعفین عالم را علیه تمامی مظاهر کفر و شـرك و نفـاق   ه ب

  .آوردمی   شآمریکاي جنایتکار به جو ،خصوص شیطان بزرگ
  

  )هریس 1343 -1362( پارامعلی عباسی شهید  
من فقط و فقط با عشق به لقـاء اهللا و   ... !پدر و مادر عزیزم و خواهران دلبندم

ام و اکنون بر شماسـت کـه   لبیک به فرمان روح اهللا به جبهۀ حق علیه باطل آمده
پشت جبهه یا در خود جبهه پس از جهاد اکبر به جهـاد اصـغر رو آورده و اتحـاد    

موجـب   ،چرا که اتحـاد و یگـانگی   ؛بیش از پیش حفظ کرده باشیدخود را هر روز 
پـس چـرا    ؛موجب شکسـت اسـت   ،پیروزي و ظفر بر دشمن زبون و نفاق و تفرقه

   حـاال مـن عاجزانـه بـه شـما سـفارش        ؟شما و ما نباید اتحاد خود را حفظ نکنیم
  .ها حاضر باشیدکنم که در همۀ صحنهمی

  
 )جرقوبه 1363 -1347(رضا قاسمی شیدانی علیشهید  

همیشه و در همه حال در خط اسالم حقیقی و اسـالم فقـاهتی باشـید و از    ... 
  .باشدهمین تفرقه و نفاق می ،گرایی بپرهیزید که مایۀ شکست ماتفرقه و گروه
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  )قم 1344 -1361( ملکوتی خواه اصغرعلی شهید 
که به دست آمریکا از طریق  ]است[ پیروزي این جنگ تحمیلی ،آرزوي من ...

چـون   ؛صدام به ما تحمیل شده است و پیروزي مسلمین براي نجات قـدس عزیـز  
از بین رفتن نفـاق  ] و نیز[ گاه اول مسلمین بوده و خانۀ مردم فلسطینی استقبله

مـردم ایـران کـه نفـاق همیشـه باعـث شکسـت         جهـان خصوصـاٌ   ١انبین مسلمان
  .ها که نکرده استاسلحۀ روانی چه استفاده مسلمانان شده است و دشمن از این

  
  )تهران 1346 -1365( حرف تمیزنیکو اصغر شهید 

اولین سخن و وصیتی که دارم بـه مـردم خـوب ایـن اسـت کـه امـام را تنهـا         
مال نکنید و وحدت و انسجام را بین خود بیشتر کنید خون شهدا را پاي ؛نگذارید

 ؛از دودسـتگی بپرهیزیـد   ،ترسـند میها از وحدت مسلمین که چون همۀ ابرقدرت
بدانید که اگر بین شما نفاق حاکم شود، نابود خواهید شد و کفار بـر شـما حـاکم    

  .خواهند شد
  

  )ممسنی 1341 -1361( نگهدار یوسفیشهید  
، پیـروزي آمریکـا نیسـت    ]و[ آفـات انقـالب   !کنم امـت شـهیدپرور  توصیه می

بلکـه آفـات انقـالب و پیـروزي،     شوروي نیست، انگلیس، فرانسه و عـراق نیسـت،   
عصیان و سرکشی و پیروزي را به این شخص  ،نسیان بعضی و ظلم شرك ورزیدن

و آن شخص نسبت دادن است؛ باید پیروزي را فقط از اهللا بدانیم و در ایـن مـورد   

                                                             
  مسلمان: در اصل وصیت -1
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خطرات و آفات مهم دیگـر منـافقین    ١»و ما النصر اال من عند اهللا«: فرمایدقرآن می
 :فرمایـد می )لی اهللا علیه و اله و سلمص(لت امت چنانچه رسول اکرمهستند و بعد جها

یکـی   ،دانـم از دو چیز بر امتم نگرانم و آن دو را خطري بزرگ بـراي اسـالم مـی   «
  .»خطر نفاق و منافقین و دیگر اینکه تودة امت جاهل و نادان باشند

   

                                                             
 10سوره انفال؛ آیه  -1
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  اي در دستفتنه و نفاق؛ حربه: فصل سوم 

    دشمنان داخلی و خارجی 
  

  )فسا 1330 -1365( ابوالفتح آذرپیکانشهید  
با پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی در ایران و طرح اسالم به عنـوان مکتبـی   

افتادند که ایـن   1آفرین، جبهۀ متحد کفر، شرك و نفاق به چالشمترقی و حرکت
جنایتکـار بـا    يها، آمریکـا نهضت نوپا و جوان را از پاي درآورند؛ در رأس همۀ آن

در هـم شکسـتن ایـن     ةرادهاي گوناگون در ابعـاد مختلـف، ا  تمام توان و با توطئه
دارند و جنگ تحمیلی، یکی از نمودهاي غیبی اقـدامات آمریکـا مـی    ]را[ انقالب

باشد و مسلماٌ باید باور کرد که آمریکـا از پـاي نخواهـد نشسـت؛ آمریکـا هـر روز       
ي تازه و حرکتی مخرب در مقابلـه بـا حرکـت و گسـترش     اطرحی جدید و توطئه

                                                             
 شیجدا: تیوص اصل در -1
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ست که اگر معتقد به اسالم هسـتیم  ا انقالب اسالمی خواهد داشت؛ وظیفۀ ما این
و  )علـیهم السـالم  (پیروي از والیت اهل بیت پیامبر و شیعۀ علی و حسـین  1و ادعاي

ستطاعت و توان را داریم، باید در حد ا )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(یاوري امام زمان
  .اسالم را یاري نماییم

  
  )کرج 1340 -1360(اسماعیل آژیر شهید  

هـدف مـا دفـاع از اسـالم و      ؛مشخص است که هـدف مـا چیسـت   ! برادر عزیز
هـا  مبارزه هست، ولـی آن  ،باشد و تا مستکبر در جهان وجود داردمستضعفین می
کننـد چـه   جز اینکه از کفر و الحاد و شرك و نفاق دفاع مـی  ،کنندچرا جنگ می

   ؟تواند باشدچیزي می
  

  )تهران 1345 -1365(ملی آرضا علیشهید  
این امت حزب اهللا از هیچ چیزي در برابـر   ؛وش باشیده به !اي همۀ مسئولین

 هاي مملکتی باید با سیرة نبوي واند، بدانید در اجراي سیاستانقالب دریغ نکرده
این چیـزي   ،اگر بخواهیم رضایت همه را جلب کنیم. برخورد کرد )علیه السالم(علی

نیست جز نفاق و دورویی و در این انقالب باید رضایت محرومین بر همه اولویـت  
  .باشدتوقع میما در گرو حضور این امت بی ۀداده شود که حیات هم

  
  )شهرزرین 1339 -1367( ربزي حسین ابوالحسنیشهید  
 هـاي شـرق و غـرب جهـان اسـتکبار      تو شـاهدي کـه بمـب و موشـک    ! خدایا
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ولـی آنچـه بـه عنـوان زنـگ       ،کندها وارد نمیترین ضربه و خللی در ارادهکوچک
غرور و تفرقه و نفاق منافقین است که با ظاهري آراسـته و معتبـر در    ،خطر است

 !اي امت بیـدار و هشـیار   .ها داردها چه ناله و شکایتن از آنآبین خودمانند و قر
گویند مردم از این وضع و انقالب و جنگ و از ایـن راه و  ها که میآن ؛بیدار باشید

  .تر شدندبلکه خودشان خسته بودند و خسته ،در اشتباهند ،اندمسیر خسته شده
  

 )مشهد 1342 -1362( احمدي حسنغالم شهید 
بـر   ؛به احکام خداوند و عبادت او اهمیت بدهید و به آن عمل نمایید !عزیزان 

شما واجب است که گوش به فرمان امام امت باشید و در خط او قـدم بگذاریـد و   
با هم متحد باشید و وحدت کلمه را حفـظ نماییـد و   . پشتیبان والیت فقیه باشید

کـه  ] را[هـایی  نآ. گـوش ندهیـد   ،کننـد گـویی مـی  هایی که یاوههاي آنبه حرف
تقـواي خـدا را    ؛از خودتان دور سـازید  ،کنندموجب نفاق و ایجاد چنددستگی می
  .دنبال نموده و از یاوران اسالم باشید

  
  )مشهد 1341 -1365( مسعود ارشاديشهید  

تـرین  دانید که در این موقعیت حساس حفظ اسالم و جنـگ مهـم  اما بعد، می
از  -1 :ها از جنگ چنـد چیـز بـود   ابرقدرتدانیم که هدف مسئله است و همه می

تسلیم و مهار کـردن مجـدد ملـت مـا در      -2 بین بردن اسالم و حکومت اسالمی؛
 -4 وابسته کردن کشور ما در ابعاد اقتصادي و نظـامی؛  -3 برابر آمریکا و شوروي؛

هـاي دیگـر، بـه    هئهمزمان با جنگ و توط -5  احیاي آبروي از دست رفتۀ آمریکا؛
. زده و از صحنه خارج کردن خطوط خـط امـامی  غرب    آوردن خطوط  روي کار
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     ها، بـه نفـع مـا تمـام شـد ماننـد،       هاي آنبینیم که جنگ بر عکس دیدگاهاما می
آبدیـدگی مـردم و درآمـدن از     -2تثبیت و صدور انقالب اسـالمی در جهـان؛    -1

بـزرگ و  هـاي  شناسـایی چهـرة نفـاق و شـیطانی قـدرت      -3طلبـی؛  حالت راحت
آشنایی بـه قـدرت خداونـد و امـدادهاي      -4همچنین آزمایش کشورهاي منطقه؛ 

جوشـیدن اسـتعداد و شـکوفایی و     -7همدلی مـردم؛   -6انسجام ملت؛  -5غیبی؛ 
ها از جملـه اثـرات جنـگ    خالقیت و سازندگی در زمینۀ صنعت و فرهنگ که این

  .باشدمی
  

 )زرند 1345 -1361( خانوکی عبدالرضا اسديشهید  
شما در سنگر کارخانه و با حاضـر شـدن    !و اما تو اي برادر کارگر و زحمتکشم

توانی چرخ مملکت را به راه بیندازي و بـا دیگـر همکارانـت متحـد     در سر کار می
تري بـه دهـان دشـمنان اسـالم بزنیـد کـه در       مشت محکم ،شوید و با کار بیشتر

ا به آشوب بکشند و از قـول مـن   خواهند مدرسه رکنند و میبازي میمدرسه نفاق
  .ها تشکر کنیدتمام معلمان عزیز سالم برسانید و از آن

  
  )کرج 1343 -1362(مهراب اسالمی شهید  

فریب مکر و حیلـۀ مکـاران را   ! امت حزب اهللا خصوصا شما اي برادران بسیجی
با ایمـان   ؛ند تا ضربه به اسالم و انقالب اسالمی بزنندادشمنان در کمین ؛مخورید

به اهللا و یکتاپرست بودن و به حق سخن گفـتن و بـه عـدالت رفتـار نمـودن و بـا       
مکر مکاران را خنثی کرده و از هرگونه مارك چسباندن مکـاران از   ،وحدت  کلمه

  .جلوگیري کنید...) منافق و  ،گرتوطئه، افکننفاق(قبیل 
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  )قم 1336 -1361(کلوانق  الهامی صادق شهید 
مشـخص   نجا که بتوانم مرز حق و باطل را کامالٌآخواسته تا م میهمیشه دل... 

 )لیـه السـالم  ع(منین علـی ؤخواستم همیشه خوارج از یاران واقعـی امیرالمـ  می ؛کنم
  .کن شودبراي مردم جدا شوند و منافق افشا شده و نفاق از جامعه ریشه

  
  )شهرخمینی 1346 -1362(حسن باقري خوزانی شهید  

تاکنون همواره حق و باطل در مقابل یکدیگر قـرار گرفتـه و هـر    از اول خلقت 
کوشد تا دیگري را مغلوب خود سازد و هر کدام بـراي رسـیدن بـه هـدف     یک می

هاي آینـده نیـز مبـارزه بـین     کنند و در زمانهایی را انتخاب میخود، راه و روش
هـوي و   کنـد کـه  هایی جلوه مـی حق و باطل ادامه خواهد داشت؛ باطل در انسان

انـد و نیرنـگ و   ها حاکم شده است و دنیا را براي خود هدف قرار دادههوس بر آن
فریب و نفاق و ظلم و زورگویی و چپاول وسایلی است که این گروه براي رسـیدن  

جو و هاي حقها یعنی انسانگیرند؛ دستۀ مقابل اینبه هدف خود از آن کمک می
دوستی، کمک به مظلوم، مبـارزه  ، انسانطلب، دنبال راستی و صداقت و پاکیحق

هستند؛ امروز هم دو جریان و دو خط حـق و باطـل مقابـل همـدیگر     ... با فساد و 
اند و مشخص است که هر کس در کدام صف و کدام طرف قرار گرفتـه  قرار گرفته

پوشد و جلـوة حـق   است، اما مسئلۀ مهم این است که گاهی باطل، لباس حق می
در این صورت شناخت باطـل و طریـق مبـارزه بـا آن پیچیـده و      کند که پیدا می

شود و در اینجاست که باید با زیرکی و دانایی کامل، باطل را شناخت و دشوار می
  .به مبارزه با آن برخاست
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  )تهران 1337 -1360(راد اهللا بشارتحبیبشهید  
 !جـان صـحبت شـوي؛ مـادر    نکند که با بیگانگان به ظاهر آشنا هم! مادر جان

هـا  ها را باعث شـدند و همـین  افکنیها و نفاقهمین منافقین بودند که این جنگ
اگـر چنانچـه در برابـر ایـن     ! شوند؛ مادر جـان ها میهستند که باعث این شهادت

عناصر و اشخاص پلید قرار گرفتـی، مبـادا روي خـوش نشـان دهـی و مبـادا کـه        
هایشـان  نکند سرزنش! ادر جانهایشان در دلت بنشیند و دلت را بسوزاند؛ محرف

که چرا پسرت را مانع نشدي و خیلی چراهاي دیگر، نکند که تـو را رنجـور و غـم   
  .دزده کن
  

  )تبریز 1345 -1363( رويمهدي بهشتیشهید  
سـازان و  م ایـن اسـت کـه مراقـب شـایعه     اآخرین وصیت من به برادران دینی

 ،بینـد زیرا حال که دشمن خود را از هر طـرف ناامیـد مـی    ؛منافقان داخلی باشند
خواهـد ضـربۀ   یـریق مـ ـد و از ایـن طـ  ـزناندازي بین مسلمین میاقـدست به نف

کاري به این انقالب بزند و از این طریق این انقالب را عقیم بسازد و مـانع صـدور   
م هـر عملـی   آگاه باشید و فرصت انجا !پس برادران من ؛آن به دیگر کشورها بشود

  .را از این منافقان سلب کنید
  

 )فومن 1341 -1365( پسندیده لطیف شهید 
 حـدت اسـت و   بدانید رمز پیـروزي اسـالم و مسـلمین در سـایۀ و    ! اي عزیزان

دشـمنان  [ ١الهی بزنند و  ١ریسمانو چنگ به حبل و  ندهرگز متفرق نشو] هاآن[
                                                             

  ایمان: در اصل وصیت -1
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 ،]کنند[ و شما را گروه گروه که دستتان را از این ریسمان جدا کنند] خواهندمی
ولـی   ،کارند و محصـول حکومـت خـود را خواهنـد چیـد     آن وقت بذر نفاق را می

را از بـین  [توانیـد نفـاق و تفرقـه    شماها با وحدت و چنگ زدن به حبل الهی مـی 
وحدت و یکپارچگی خود را سم و زهـر نفـاق قـرار دهیـد تـا       ،و باید با هم] ببرید

  .تر بشویدرچه بیشتر منسجمه ،ریشۀ آن را بسوزانید
  

  )اردبیل 1344 -1362( سالمت تحریريشهید  
ـ   !برادر کـه دیگـران از تـو درس انسـانیت      اشدر برخورد با مردم چنان نـرم ب

  در مقابل کافران و منافقـان چنـان تیـز و سـخت بـاش همچـون شـیر و         ؛بگیرند
نفاق در بـین ملـت   ها  باعث گونه فرصتی به این منافقان ندهید که چون آنهیچ

صـلی اهللا  (زیرا راه پیـامبر  ؛اسالمی ایران هستند و به نداي این رهبرکبیر لبیک بگو
  .کندرا دنبال می )علیه و آله و سلم

  
  )کاشان 1340 -1365(حسین تنباکوکار شهید  

اینجا سرزمینی است که وجب به وجبش خون عزیـزي ریختـه شـده تـا ایـن      
از چنگال خودفروختگان آمریکایی بیرون آمده و همۀ مـا موظـف    ،دشت گسترده

اهللا ریشـۀ ظلـم و فتنـه در     ءن شـا اهاي ریخته شده هستیم تا در حفظ این خون
  .عالم برچیده شود

  
  

                                                                                                                                   
  و این ایمان الهی است: وصیت در اصل -1
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 )اردکان 1347 -1365(حسین ثقفی شهید  
و  دان تاریخ افکنیمانگیزان یعنی صدام جنایتکار را به زبالهما باید تمام فتنه ...

ها و در مرحلۀ آخـر شـیطان بـزرگ یعنـی     بعداً و به ترتیب نوبت به بقیۀ عروسک
  ]. رسید[آمریکا و شوروي خواهد 

  
  )شیراز 1342 -1360(محمدعلی جباري شهید  

نشـاندة عـراق در حـال جنـگ هسـتیم، عوامـل       اکنون که ما با رژیم دست... 
نشـاندة  هـاي دسـت  گـروه ستون پنجم آمریکا با همکاري ضدانقالب داخلی مانند 

سازمان مجاهدین و فداییان خلق به تضعیف انقالب و رهبري و همچنـین بـازوي   
افکنانه سـعی در  هاي نفاقپرداخته و با سخنرانی ،رهبري که روحانیت اصیل است

از بین بردن انقالب کبیر اسالمی ایران که ثمـرة خـون هـزاران شـهید بـه خـون       
را همیشه به خاطر داشته باشید که همـواره پیـرو    این پیام. باشندمی ،خفته است

شکن و والیت فقیه و روحانیت اصیل که بـازوان امـام   خمینی بت ،اصیل امام امت
  .باشید ،هستند
  

  )برخوارومیمه 1361 -1336(جزي  تقیان ناصر شهید 
گذاري کرد و چقدر تـالش کـرد   آمریکاي جنایتکار روي این مسئله سرمایه ...

هـاي انقالبـی جـدا    ارگـان  که این ارتش در خدمت اسالم را از امت و روحانیت و 
کنـد و ایجـاد نفـاق و    تري این مسئله را دنبـال مـی  کند و هنوز هم به طور جدي

قـدر بـا مشـت    آورد و با این کـه مـردم مـا ایـن    تفرقه در نیروهاي اسالم پدید می
هنوز هم دسـت برنداشـته و مـردم     ،اندزده  اي ابرجنایتکار محکم بر دهان آمریک
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کنـد و اگـر پیـروز    آمریکا همیشه و همیشه مطـرح مـی  ] را[ هبدانند که این مسئل
  ].است[ پیروزي شایانی به دست آورده ،شود

  
  )بافق 1346 -1365( مهدي جلیلی بهاباديشهید محمد 

گفتۀ رهبرش، رفـع فتنـه از   فرماید و به طور که قرآن میهدف این ملت همان
عالم است و این جز با جهاد و نثار خون بهترین عزیـزان میسـر نیسـت؛ بنـابراین     

در انـواع  ) سـبب فتنـه  (این امت از همان بدو پیروزي مورد اصابت حملۀ طـاغوت  
ن او  ها پیروز بوده استابعاد قرار گرفت، ولی به یاري خدا تاکنون در تمام صحنه

 )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (الب را به صاحبش، حضـرت مهـدي  شاء اهللا این انق
  .تحویل خواهد داد

  
  )سیرجان 1344 -1362( جواهري قاسم شهید 

آمریکـا  ! پیام من به ملت شهیدپرور ایران این است که اي مردم مسلمان ایران
گاه ایـن لقمـۀ چـرب را تـرك     اند و هیچهاي خود را به هم گره دادهو شوروي دم

هاي ضعف پیدا کننـد  ما نقطهـد در شـپس شما چنان باشید که نتوانن ؛کنندنمی
هاي فشردة شما رخنه کننـد و بـا   و دست بر نقاط ضعف شما بگذارنند و در صف

  ،آلـود مـاهی بگیریـد   از آب گـل  ،آورنـد نفاق و درویی که در مردم بـه وجـود مـی   
هـا رخنـه   ید شما تا آنبا. تر از درمان استطوري که پیشگیري از درد سهلهمان
نه وقتی که دیگـر کـار از کارگذشـته باشـد و      ،ها را یکسره کنیدکار آن ،اندنکرده

ب ئـ ر کامـل از رهبـر کبیـر انقـالب و نا    براي این پیشگیري بهتر است که بـه طـو  
  .نمایید و او را تنها نگذارید اعتمنجی عالم بشریت اط
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  )ابرکوه 1343 -1363( ابرقوئی زادهحسین حاتمیمحمدشهید  
سـخنان امـام را گـوش     ؛وقت از یاد نبریـد امام را هیچ !همشهریان عزیز ؛باري

بـه   ،اگر خداي ناکرده یک لحظه غافـل شـوید   ؛هایش عمل کنیددهید و به گفته
شـوید و از ایـن انقـالب حفاظـت کنیـد کـه همـان انقـالب         گمراهی کشیده مـی 

ه در صـحنه باشـید کـه منـافق     اسـت و همیشـ   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
اهللا اسـت و شـما را تحـت تـأثیر قـرار       همیشه در حال نفاق انداختن بـین حـزب  

  .ها ندهیدباور نباشید و گوش به شایعهنگیرید و خوش
  

  )شهرخمینی 1335 -1362( نصراهللا حاج هاشمی ورنوسفادرانیشهید  
حسـب وظیفـه،   بر کند،جانب برخورد میاما مسائلی را که به ذهن کوچک این

آنچـه را کـه در طـول    . نویسم، امید است که ثمربخش باشـد به عنوان وصیت می
کردم، پی بردم که چرا در طـول تـاریخ، مسـلمین    این انقالب خونبار احساس می

ها مسـلط بودنـد، در صـورتی    جهان مظلوم واقع شدند و همیشه سراي کفر بر آن
آید؛ سراي کفر با ایجـاد کـردن نفـاق،    اب میـرآن، به حسـکه کتاب خدا یعنی ق

هـا را دچـار سـرگردانی نمـوده     این نعمت را در بین مسلمین منـزوي کـرده و آن  
اند؛ هر وقت به فرامین او پشت پا بزنند، همه را از دست خواهند داد و کسـی  بوده

  .آوردند] اما[ها بیاید، همه نباید به سر آنها نیست و آنهم دادرس آن
  

  )آبادنجف 1314 -1362( مجید حسینی خیرآباديشهید سید  
اي بر علیه اسـالم و انقـالب تـدارك    شیطان بزرگ از هر سو توطئه... ! عزیزان

تمام همتش این اسـت کـه ایـن انقـالب را خـداي       ،دیده و در پی انجام آن است
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ناکرده از مسیرش منحرف نموده به شکست بکشاند و بدانید که در برابر هـر بـذر   
بایـد در برابـر دشـمن     ؛شـود مـی    بزرگ بـر دوش مـا گـذارده     مسئولیتی ،نفاق

ولـی رهـروان    ،ایستادگی و استقامت نموده و پیوسته یار و یاور این انقالب باشیم
توان در کنار انقالب زندگی کرد و اسالم را یاور بـود  بدانید تنها زمانی می !توحید

 ؛پیدا نکنید ،ط او که خط اهللا استکه پیرو خط امام بوده و کمترین انحرافی از خ
  .تنها مطیع امر او باشید و قدم به قدم به دنبال او در حرکت باشید

  
  )فراشبند 1344 -1361(قربان حمزه شهید  

اي که از ابتداي خلقت به وسیلۀ هابیـل و قابیـل ترسـیم شـده بـود،      دو جبهه
کار و نفـوذي و  اکنون به وضوح آشکار گشته است، ماهیت عناصر و عوامل سازشـ 

وابسته و منافق و محارب برمال شده و اینان راهی جز قرار گرفتن در جبهۀ باطـل  
هاشـان  ها مرضی اسـت و خـدا بـر دل   هاي ایناند؛ زیرا که در دلبراي خود ندیده

  .اندمهرزده است؛ پس دو جبهه حق و باطل در برابر هم قرار گرفته
  

  )شهرزرین 1344 -1361( هاردنگی سیدحسن خادمیشهید  
هایی که خصم دون براي ضربه زدن بر پیکر اسالم از آن استفاده یکی از حربه

باشد؛ پس بـر شماسـت کـه    کند، حربۀ نفاق، دورویی و در پس پرده بودن میمی
خنثی نموده و بر پیکر ] را[هاي جغدهاي شوم خود را مهیاي زمانه سازید و ضربه

زید و مهلت در پس پرده بودن و نفـاق را سـپر   اساس خودشان وارد سالرزان و بی
حربۀ دیگـري  . ها مدهید که مسئولیدقرار دادن و حدیث دورویی خواندن را به آن

هاي او براي ضربه زدن بر تنۀ استوار درخـت شـکوهمند   که شیطان بزرگ و نوچه
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 برد و خدا نکند کـه کارسـاز افتـد کـه    اکنون به کار میبرده و هماسالم به کار می
آورد، این دسیسـه و  تاریخ و تجربه نشان داده که چه مصیبت عجیبی را پدید می

  حربه، تفرقه و جدایی بین مسـلمین و همچنـین جـدایی بـین مسـلمین و قـرآن       
هاي کشورهاي به ظاهر مسـلمان و یـا   باشد که رهنمودهاي بارز آن در انقالبمی

  .باشدسی میدر گذشته همین مرز و بوم به وضوح قابل بیان و برر
  

  )فسا 1341 -1365(محمدجواد خاکی شهید  
هـاي خـود بـراي خـاموش     واران شرق و غرب بـه تـالش  خاکنون که جهان هم
صـفتان و  یطانـدهنـد و شـ  المی مـا ادامـه مـی   ـور اسـ ـور الهی در کشـ ـکردن ن

خفاشان طاقت دیدن این درخشندگی را ندارنـد و امـت  قهرمـان مـا هـر روز بـا       
از گوشه و کنار جهان نالۀ مظلومـان و مستضـعفان    ،شوندمیهایی رو به رو توطئه

بر هر مسلمانی واجب است که با الهام از دین مبین اسـالم بـه مبـارزه     ؛بلند است
  .بر علیه کفر و نفاق و استکبار برخیزد

  
  )داراب 1337 -1366( قاسم خسرويشهید  

زننـد و در  زده شـده و مـی   اي کـه تـرین ضـربه  این را به شما بگویم که بزرگ
   خواننـد، روزه هـم   آینده هم دشمن شما هستند، کسـانی هسـتند کـه نمـاز مـی     

کننـد و  عمـل نمـی   گوینـد؛ ثانیـاً  دروغ می خوانند، اما اوالًگیرند، قرآن هم میمی
خواهند ریاسـت کننـد و نفـع    اند، میهمیشه هم با عین حالی که مرد عمل نبوده

 هـا را اشـغال   هـا را بشناسـید؛ کسـانی کـه پسـت     توانید اینکم میببرند؛ شما کم
انـد،  اند و رفتـه اند، بازدیدي کردهاند و یا اگر دیدهاند و رنگ جبهه هم ندیدهکرده
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ها را خوب بشناسـید؛ کسـانی کـه بـا رزمنـدگان و      آن هم براي استفادة خود؛ آن
یی هـا دوروبرشـان و آن  گران و ثروتمندانند و با فسادگران و فتنهاشهیدان دشمن

ریزند تا ازشان بارکشـی کننـد، بـا ایـن جـور افـراد دوسـت        که علف جلوشان می
   خواهـد باشـد، هـر پسـتی     کس مـی هـر  ها را از باال به پایین کشـید، هستند؛ این

خواهد داشته باشد، در موقع مناسب وقتی که طوري باشـد کـه وحـدت بـین     می
ت و اول همه را آگاه کنیـد، سـپس افـراد    خود مردم حفظ شود، وقت این کار اس

صالح را انتخاب و افراد ناصالح را بدون ترس و وحشت، اگر خودشـان سرجایشـان   
این جریان در یک گوشۀ کشور نیست، در . ها را بنشانیدننشستند، شما به زور آن

  .هاي دیگر نیز هستهاي دیگر، در پستقسمت
  

  )تهران 1342 -1361(محمدرضا خلیلی شهید  
کردیم، امام را چـون یـک مشـعل نـورانی در راه     هر موقع که با امام دیدار می

دیـدم،  ان را مـی ـمنافقـ  ع یکـی از ـکردم و برعکس هـر موقـ  سعادت احساس می
هایشـان را در افغانسـتان   احساس تنفر خاصی نسبت به آنان داشتم؛ چـون فتنـه  

برنـد و چگونـه   ستان یورش میخواهان افغاندیدم که چگونه وحشیانه به آزاديمی
کنند؛ پس چرا هاي آنان را با بمب با خاك یکسان میهاي خردسال را و خانهبچه

کنـد و سـکوت آنـان همـراه بـا سـازش       الملل در این باره سکوت میسازمان بین
  ]. است[

  
  )دزفول 1341 -1361( خواجوي مجید شهید 

بـه قـول    ]کـه [ هاي غاصباین بود که در برابر اسراییلی ،یکی از آرزوهاي من
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در مقابـل   ؛آرزو داشـتم در جنـوب لبنـان بجـنگم    . بجـنگم  ،است) الفسادام(امام 
 ما به نفاق است و بـا همـین رژیـم عـراق    ] با[شرك جهانی و اسراییل غاصب که 

در برابـر   بایستمسلمانان را به انحراف کشانده و نیروهایی که می ،مبارزه ]که با[
قبلـۀ اول مسـلمین و مسجداالقصـی را نجـات      ،المقـدس اسراییل بجنگند و بیت

چقدر نیروهـاي مـادي و معنـوي از دو کشـور      ؛ها به هدر رفتندبیشتر آن ،بدهند
البتـه شـیطان بـزرگ     ،همـین جنـگ هـم    ]عامـل [ ایران و عراق به هدر رفت که

  .علیه انقالب اسالمی ایران بود ،آمریکا
  

  )نیشابور 1337 -1363(مداسماعیل درودي محشهید  
اسالم عزیز که اکنـون کـه بـه    ! )لیه السالمع(عزیزان من و اي یاران امام حسین

ــج و ســختی   ــا رن ــۀ  دســت شــما ســپرده شــده اســت، ب ــه ائم ــی ک ــاي فراوان ه
نمایـان  اسـالم  انـد و جریـان کفـر و نفـاق و     متحمل شده) لیهم السـالم ع(معصومین

اي از گـرد و غبـار التقـاط محصـور     اسـالم عزیـز را در هالـه   ها سعی نمودند مدت
، چهـرة  )لـیهم السـالم  ع(نمایند، اکنون به دست فرزندي پـاك از سـاللۀ معصـومین   

گاه از خط والیت فقیه و روحانیـت  واقعی آن نمایان شده است؛ سعی نمایید هیچ
  .مبارز و متعهد جدا نشوید

  
  )اردکان 1344 -1362(محمدعلی دهستانی اردکانی شهید  

ام براي رفتن به سوي خدا و تکامل و رشـد و انسـانیت هجـرت    تصمیم گرفته
جویان وابسته به امپریالیسم دینان و فتنهام را از اشغال بیکنم و سرزمین اسالمی

افـتم و از ملـت   آورم که ناگهان به فکـر مـرگ و شـهادت مـی    شرق و غرب درمی
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همواره پشت سر امـام امـت حرکـت کـرده و تـا      خواهم که انقالبی و مسلمان می
  .پیروزي کامل اسالم از مبارزه علیه کفر و نفاق دست برندارند

  
  )صدوق 1343 -1363( محمدکاظم دهقانی اشکذريشهید  

از سنگرهاي اسالم محافظت نمایید و نگذارید که دشـمن بـا پرتـاب     !برادران
را رها نکنیـد کـه امـروز بسـیج     هاي نفاق اساس اسالم را نابود کنند؛ بسیج گلوله

دهـد و  انقالبی ما را به هم پیونـد مـی   ۀریسمان محکم الهی است و اعضاي جامع
  .بر استحکام این سنگر بکوشید ،شما با شرکت خود در این سنگر اسالم

  
  )کوهپایه 1325 -1361(ذوالفقاري  ذوالفقار شهید 

 ،محکمۀ عقل و خرد بـرده خودتان را بیازمایید و وجدان خویش را در ! برادران
و ) لی اهللا علیه و آلـه و سـلم  ص(اآلن اسالم حضرت محمد ؛کاله خویش را قاضی کنید

شما ساکت ننشینید که ایـادي   ؛رود که جهان را بگیردمی )لیه السالمع(اسالم علی
هـاي  روهکـون گـ ـهمچـ  ،مزدور آمریکا در منطقه همچون صدامیان و در داخـل 

ن را براي جهانیان وارونـه جلـوه   آاسالم را ملعبۀ دست قرار دهند و  ،نفاق و شرك
بتـان سـاختگی    ،کفـر  ۀمـ ئقیام کنید و همانند بنیان مرصوص در مقابـل ا  ؛دهند

آمریکا « :دست بشر را به زیر کشیم و با رهنمودهاي امام که براي اولین بار فرمود
  .خویش نابود کنید این غول تهی را با اتحاد ،»تواند بکندهیچ غلطی نمی

  
  )سمنان 1336 -1362(دربانیان  )حسین( سهرابشهید  

بر ماست که از اسالم عزیز که بعد از چهارده قرن جهاد و شـهادت و شـکنجه   
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دفاع کنیم و پاسداري شایسـته بـراي حـدود و احکـام الهـی       ،رسیده به دست ما
 ،)شـرك و نفـاق  کفـر و  (هـایش  باشیم و در مقابل دشمن متجاوز در تمامی چهره

بایستیم و انقـالب   ،جنبدها میژهـتا آنجا که م ،تا پاي جان ،اعم از شرقی و غربی
در پرتـو   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (اسالمی را تا انقالب جهانی حضرت مهدي

  .والیت فقیه تداوم بخشیم
  

  )تهران 1336 -1361( صفترحمیی رضاعلی شهید 
 ،نسبت بـه مسـائل جامعـه عمیـق فکـر کنیـد      سعی کنید که در زندگی خود 

گـوش فـرا    ،دهنـد هایی که به روحانیت و یاران امام نسبت میمخصوصاٌ به تهمت
      زیرا که صـالح شـما در ایـن اسـت و ایـن را بدانیـد کـه آن کسـانی کـه           ؛ندهید

از کـاخ سـفید و    ،کننداکنون تخم نفاق و اختالف را در این جامعه پراکنده میهم
هـاي  کـه سـازمان  ] داد[دگیرنـد و ایـن را تـاریخ نشـان خواهـ     ن دستور میکرملی

هــا جاسوســی چــه مارهــایی را در آســتین خــود پــرورش دادنــد و بعــد از ســال 
گذرانی در کشورهاي اروپایی حـاال سـنگ مـردم سـتمدیده، زجرکشـیده و      خوش

در زنند و هر روز وجود خود را در آشـوب و تشـنج   شهیدداده را به سینۀ خود می
دانی تـاریخ  ها به زبالهدانند در آرامش و وحدت آنآورند و میصحنه به دست می

  .لذا همیشه سعی در به هم ریختن جامعه دارند ؛افتندمی
  

  )لنگرود 1343 -1361(سیگارودي  رزاقی محمدرضا شهید 
 ،جهاد چه با کفر و نفاق داخلی باشد و چه با کفر و نفـاق خـارجی   !برادران ...

ولی جهادي خوب است که خالصانه در راه خدا باشد و تـا   ،حال جهاد استهر ه ب
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  .حد شهید شدن در این راه بینجامد
  

  )کرج 1337 -1362(حسین رشیدي طاشکویی شهید  
با نـوکر چـپ و راسـت     ،جنگی است با کفر و نفاق ،حال حاضر جنگ ما در ...

اند و امامان مـا  ردهـک رآن را سر نیزه ـاویه قـکه خود را اسالم جلوه داده مانند مع
ولی چه باك که ما راهیان مقصد سرخ شـهادتیم و بـراي    ،خوانندیـوس مـرا مج

  .تکامل مبارزه خواهیم کرد
  

  )اراك 1340 -1359(رضا رضایی غالمشهید  
از خصوصیات کافران این است که مانع هستند بر مؤمنـان بـراي تکامـل و آن    

بـا   ،جنگی اسـت بـا کفـر و نفـاق     ،و جنگ ما در حال حاضر ؛هم به طور خصمانه
نوکر چپ و راست که خود را اسالم جلوه داده و مانند معاویه قرآن بر نیـزه کـرده   

راویـان قصـۀ سـرخ     ١]مـا [ولی چه باك کـه   ،خواندو اماممان و ما را مجوسی می
  .به هر نحو که الزم باشد ،شهادتیم و براي تکامل مبارزه خواهیم کرد

  
  )بروجن 1341 -1361(علی رضاییان غالمشهید  

جبهۀ واحـدي را تشـکیل    ،امت قرآن در زمانی که کفر و نفاق در مقابل اسالم
آینـد و  دهند و در زیر هر ماسک و هر چهـره درصـدد کوبیـدن انقـالب برمـی     می

نمایـان در راه نـابودي اسـالم    رسـانند کـه از وجـود مرجـع    جسارت را به آنجا می
اسـت کـه    !بـر مـن و بـر تـو اي بـرادر و اي خـواهر مسـلمان        ،کننـد میاستفاده 

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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حـافظ حسـین    ؛همـواره در صـحنه باشـیم    ؛حفظ نماییم هوشیاري خود را کامالٌ
  .امام را بشناسیم ؛زمان و راه او باشیم

  
  )قم 1330 -1365(علی رضایی قربانشهید  

جنگی کـه بـه   در این موقعیت حساسی که کشور عزیز ما قرار گرفته و با این 
یقـین   ...ها با دست صدام کافر بر ملت عزیز ما تحمیل شده است ابرقدرت ۀوسیل

هـاي  ها و تجهیزات روسی آن با کمکدارم که لشکر کفر صدام عفلقی و امثال آن
ها و تبلیغات استکبار جهانی به وسیلۀ نیروهاي رزمنده و دلیر سپاه مالی ابرقدرت

هاي بـه ظـاهر   نگرانی از چهره ؛ین جهت نگرانی نیستاز ا. اسالم نابود خواهد شد
گر است که در مقابل خط اصیل انقالب یعنـی خـط امـام    دلسوز و در واقع توطئه

گرایی و گاه ایستند، گاهی با چهرة نفاق و گاه با چهرة ملیخمینی عزیز می ،امت
خـواهی،  چهـرة والیـت  (هاي دیگري که شاهد خواهیم بود با چهرة لیبرال و چهره

ها بـراي  و همۀ این چهره) ها دیانت هم ندارندوالیتی که به قول امام عزیزمان این
  .ملت عزیز ما روشن خواهد شد

  
  )فریدن 1340 -1365( رضوانی محمد شهید 

نفاق را از بـین خـود ببریـد     ؛وحدت کلمه را حفظ کنید و واحد و یکی باشید
بدانند کـه در   ،اندازندشما نفاق میهایی که در بین آن ؛که نفاق کار شیطان است

شـوند و از  هـا تغذیـه مـی   هاي شرق و غرب هستند و از آنخط آمریکا و ابرقدرت
ها منافق در خط آمریکـا هسـتند کـه بایـد از جامعـۀ      گیرند و اینها درس میآن

  .ها را نخوریداسالمی خود طرد نمایید و هرگز فریب آن
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  )شهرنیخمی 1344 -1365( ناصر رفیعیشهید  
بلکـه آن باطـل    ،دیگـر آن حـق نیسـت    ،اگر یک روز باطل با حق سازش کرد

آن روزي است که کفر بـا مـا    ،انحراف ما ؛آري ؛است که چهرة حق به خود گرفته
 در ستیز نباشد و باید بیدار بـود و هوشـیار و عـین موضـوع در رابطـه بـا افـراد و        

کفـر و   دراگر مشاهده کردید که یک فرد با یک گروهـی   ،ها هم صادق استگروه
نفاق با او سازش دارد یا از او تعریف کرده و همین دلیل براي حق نبودن آن فـرد  

یابیم کـه  بینیم و میها را میو گروه کافی است و حال در زمان خودمان نمونۀ آن
اند و در اموش کردهرا فر ١»اشداء علی الکفار«عمل وجود دارند که گویا عالمان بی
بلکـه تعریـف    ،کفر با آنان سـازش کـرده   ،برند و تنهامی  ر ـیان به سـدامن صدام

  .کندآنان را نیز می
  

  )تهران 1343 -1361( بخشعلی روانشهید  
... ، و دیگر اینکه براي شـما خـانوادة عزیـز بـه خصـوص پـدر و مـادر گرامـی        

مبادا بـا گریـه و    ؛شهامت هدیه کردیدسفارشم این است که شما فرزند خود را با 
خبر از اجرتان در نزد خـدا  زاري کردن در سوگ من در جلوي منافقان از خدا بی

ایسـت کـه از   منتظر دیدن چنین لحظـه  ،چراکه دشمن چادر نفاق بر سر ،بکاهید
آن سوء استفاده کند و دیگران را از این راه منحرف کنند و این بـر شماسـت کـه    

ا پیشه کنید و در اجتماعات خودتان ابراز خوشحالی و خرسندي از صبر و تقوي ر
  .کردن فرزندتان به پیشگاه الهی کنیدهدیه
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  )اهواز 1336 -1365( رهبر رضاغالم شهید 
اند آنـان  واي به حال آنانکه که این موقعیت حساس را درك نکنند و چه ساده

ایرانی کـه بـر طبـق     ؟بینیمیدنیا را . گویند جنگ را با مذاکره تمام کنیدکه می
طلـب  دنیا او را جنگ] به[، طلب نیستموازین اسالمی خواهان صلح است و جنگ

دنیـاي  . طلـب اسـت  صـلح  ،ها زیر سرش اسـت اند و عراقی که همۀ فتنهشناسانده
تمام موازین انسانی در ایـن دنیـا اشـتباه جلـوه داده      ؛استکبار بدترین دنیاهاست

و مردم دنیـا بـا القـاي     ؛ترینمصلحین در این دنیا برترینند و فاسدین خوب ؛شده
. آید و صداي ما کوتاه از اینکه آنان را متوجه و هشـیار کنـیم  تبلیغات باورشان می

گویند متوجه تبلیغات استکبار و ضدانقالب باش ببین آنچه که آنان می! عزیز من
  .مت مطابقت دارد یا خیرن و سنت و همچنین با سخنان امام اآبا قر

  
  )آذرشهر 1345 -1363( زارع اسماعیل شهید 

ام را برداریـد و راهـم را ادامـه دهیـد؛     شما برادران بعد از شهادت من اسـلحه 
ها را از بین ببرید تا فتنـه و فسـاد تولیـد    نگذارید منافقین عرض اندام کنند و آن

روح خـدا را تنهـا نگذاریـد؛    نکنند و اما وصیت دیگرم این است که ابراهیم زمان، 
همیشه پیرو والیت فقیه باشید؛ از دستورات پیامبرگونۀ امام امت اطاعـت کنیـد؛   

اي غفلـت کنیـد و اسـالم ضـربه     همیشه بیدار باشید و خداي ناکرده اگـر لحظـه  
  .بخورد، مسئول هستید، همه مسئولند

  
  )تهران 1341 -1362( سروري نبی شهید 

    امـا ایـن    ،بدانید هـیچ ابرقـدرتی تـوان مقابلـه بـا شـما را نخواهـد داشـت         ...
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هـا در ظـاهر   زیـرا آن  ؛کننـد صفتان از خود شما علیه خودتان استفاده مـی منافق
طلبـان و  گـویی اینـان حـق    ،دهندخودشان را به شما مظلوم نشان می ؛مسلمانند

امـا آنـان شـما را     ،داریـد در این صورت شما آنان را دوست می ؛جویان زمانندحق
ها با شما نفـاق  اما آن ،کنیدها محبت میدر صورتی که شما به آن ،دوست ندارند

از شدت کینه سـر   ،در مجامع شما اظهار ایمان کرده و چون تنها شوید ؛کنندمی
پس شما مانند آنان که راه  ... انگشت خشم به دندان گیرند و شما را هالك کنند

نباشید که گفتند اگر برادران و خویشان ما سـفر نرفتـه و    ،پیمودندکفر و نفاق را 
اي بـیش  هـا مغلطـه  این ؛افتادندبه چنگ مرگ نمی ،شدندیا به جنگ حاضر نمی

  .بخشنده و میراننده و به تمام امور عالم آگاه استزیرا خداوند است حیات ؛نیست
  

  )آمل 1340 -1362(ی مانید سلیجمششهید  
اسـالم و   ،اینک در این مقطـع کنـونی   !خواهران حزب اهللا و رزمندهبرادران و 

امام خمینی و شرف و حیثیت و دیـن و   ،)لی اهللا علیه و آله و سلمص(فرزند رسول اهللا
مکتب و مملکـت شـما از طـرف کفـر و الحـاد و نفـاق کـه در رأس آن آمریکـا و         

به جبهه و نـابودي  با رفتن  ؛شوروي هستند، مورد حمله و تجاوز قرار گرفته است
نباید بـین شـعار و   ...  ١بمالیدپوزة همگی را به خاك  ،استکبار و خودفروختگانش

ریا و نفاق و کفر  ٢]در این صورت در[بدانید که  ،عملتان فاصله وجود داشته باشد
  .اید و باید که بر حال خود گریه کنیدافتاده

   

                                                             
 مالیده: در اصل وصیت -1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  )تهران 1341 -1365( جواد شاعريشهید  
ترین فرصتی است تا بر علیـه شـما   کمین است و در انتظار کوچکدشمن در 

نـد و زنجیـرة   نامت مسلمان توطئه چیده و در میان شما تفرقـه و نفـاق بـه پـا ک    
اتحاد شما را از هم بپاشند تا بتوانند بر شما احاطـه پیـدا کننـد و تسـلط داشـته      

به سخنانش بیشتر دقت کنیـد کـه    ؛رهبر را فراموش نکنید !پس اي مردم ؛باشند
  .است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ب آقا امام زمانئبحق نا
  

  )اهواز 1341 -1361(ی شبرنگ عبداهللا شهید 
صـدام و   ،دانـیم آمریکـاي سـتمگر بـه وسـیلۀ نـوکر خـود       امروز که ما مـی  ...

خـام  اش به میهن اسالمی ما هجوم آورده است تـا بـه خیـال    لشکریان کافر بعثی
چرا دست روي دست گذاشته و تنها  ،نهال جمهوري اسالمی ما را پرپر کند ،خود

هـاي خـود لگـدمال    هچکمـ   چنین میهن اسالمی ما را زیـر  گر باشیم تا ایننظاره
هـا سـیلی بنیـان   باید بجنگیم، بکشیم و کشته شویم تا روزي که این خون ؛کنند

  .رق کندکن شود و سردمداران کفر و نفاق را در خود غ
  

  )اصفهان 1343 -1366(بهمن شریفی رنانی شهید  
و اما شما اي مسئولین امر و کسانی که مسئولیت حراست از خـون شـهدا بـر    

ادامـۀ راه شـهدا حفـظ دو جبهـۀ داخلـی و خـارجی       ! دوش شما نهاده شده است
انگیـزان روي  هـو اگـر تمـامی فتنـ   وروي ـاست؛ این را بدانید که اگر آمریکـا و شـ  

عجـل  (اي به این مملکـت بقیـه اهللا  ترین ضربهزمین بر سر ما یورش آورند، کوچک
وارد نخواهند کرد؛ تنها چیزي که امکان دارد به این انقالب  )اهللا تعالی فرجه الشریف
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تفاوتی بکشاند، دشمنان درون این هسـتۀ عظـیم   بی ضربه وارد سازد و مردم را به
ـ    هـا مبـارزه نشـود، ایـن نهضـت را بـه       ا آنهستند که امکان دارد اگر بـه موقـع ب

  .پوسیدگی بکشاند
  

  )شهرخمینی 1346 -1363(خوزانیي وشکر هللانوراشهید  
تحمیلـی تـا سـقوط صـدام بایـد ادامـه        این است که این جنگ ،اعتقاد من ...

  .نمایند تجاوزگري را از سرشان بیرون ،گرانداشته باشد تا فتنه
  

  )همدان 1335 -1365(پور رضا شکريشهید  
این است که ببینیم حق کیست  ،یک مسئلۀ مهم که ما باید در آن بیندیشیم

خـوب حـال کـه حـق اسـت، پـس کلیـۀ         ؟آیا قرآن حق اسـت یـا نـه    ؟و چیست
کفر و الحاد و نفاق و فساد در تمام کشـورها   ؛کنندها خالف آن عمل میابرقدرت

انـد، پـس مـا    رو شـده ه ب ها با ما روکند؛ پس حال که تمام آناین را مشخص می
ایم و بدانیم که در این دنیا ادها قرار گرفتهـها با آن فسابل آنـحقیم؛ چون در مق

  .مسافري بیش نیستیم
  

  )گچساران 1337 -1361(مقدم خسرو شکیباییشهید  
تـا   ،ام تا ادامه دهم راه شهیدان راو اینک لباس مقدس سربازي را به تن کرده

ن کریم به جهـاد بـر علیـه کفـر و     آروم به دستور قربرپا بماند انقالب اسالمی؛ می
خورده که قصد سرنگونی انقالب اسالمی را به خیال خـام  این دوستان قسم ،نفاق

-خود دارند و کورند و کرند که بفهمند ما جوانان ایران کـه خـون اسـالم در رگ   
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-هنوز زنـده  ،کندن میفورادوران آمریکا جوشد و بر علیه منفوران و مزهایمان می
  .نشینیمتا شهادت آرام نمی] و[ ایم

  
  )مشهد 1343 -1366(زاده طرقبه الدینکاظم شمسشهید  

جنگ است و ما تـا اسـتقرار نظـام جمهـوري اسـالمی در       ،اصلی امروز ۀلئمس
عراق و رهایی قدس عزیز از چنگال صهیونیسـم بـین المللـی و نـابودي اسـراییل      

از پاي نخواهیم نشست و به هیچ وجـه   ،غاصب که همان رفع فتنه از منطقه است
نخـواهیم داد و   ،تن به ذلت صلحی که ایادي استکبار جهانی بر ما تحمیل کننـد 

   .داریماعالم می »جنگ جنگ تا پیروزي«این مطلب را با شعار 
  

  )خوانسار 1334 -1360( فضل اهللا صانعیسیدشهید  
بـه   ،چندین ساله را احیا نموده ةمال شدبسیاري از حقوق پاي] امام خمینی[

صاحبانش مسترد داشت و دست شرق و غرب را از این خوان یغما کوتـاه نمـود و   
حکومت عدل جمهوري اسالمی را مبتنی بر خواست برحق اکثریت  ،از همه باالتر

ل ئخالصـه مجمـوع ایـن مسـا     ؛ ...قریب به اتفاق در این سرزمین مستقر نمـود و  
ن به آهر ] که[وسوسه وا داشت باعث نگرانی دشمن غدار و مکار گردید و او را به 

مانـدهاي  تـه  ۀاي برانگیخت و بـه وسـیل  اي در اقصی نقاط این سرزمین فتنهبهانه
اي نتیجـه  ش بسیاري از بهترین برادران و خواهران ما را بـه خـون کشـید،   اایادي

مستقیم نظامی به این سامان ریخت که موجب قهـر و غضـب    ۀطرح حمل ؛نگرفت
  .هنینش دچار طوفان شن گردیدندآهاي قابالهی قرار گرفته و ع
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 )جرقویه 1342 -1363( دلیگانی صفري علی شهید 
بدانیـد  ! ها، اي همه و همهبرادرانم، خواهرانم، عزیزانم، اي پیرمردها، اي جوان

توانند خدشه وارد کنند، اند که به هدف نمیو آگاه باشید، دشمنان اسالم فهمیده
انـد، تنهـا   چون سیلی بسیار مهمـی خـورده   ؛ندارندبه رهبریت هم که جرأتش را 

روزنۀ امیدشان به این است که بتوانند از راه تفرقه و نفـاق بـه آن دو اصـل مهـم     
  .دیگر و به طور کلی جمهوري اسالمی ضربه وارد کنند

  
  )آبادعلی 1337 -1365(سید ابوالقاسم ضیایی شهید  

موجـب پدیـد    ،کفـر جهـانی   یکی از پیامدهاي مبارزات اسالمی بر علیه نظـام 
 دو محور اساسـی در  هاي کربال و قدس که نوعاٌهایی تعیینی به نامگاهمدن تکیهآ

    مریکـا آبایسـتی توجـه داشـته باشـید وقتـی      مـی  ؛باشدحیات انقالب اسالمی می
؟ کننـد مـی  هـا ن مظلـوم چـه  ناببینید با مسلما ،شده یهایگوید در لبنان فتنهمی

هاي نظیر حمله به لبنان و قتـل عـام و پراکنـده    مامی حرکتکوتاه سخن اینکه ت
هـاي  دولـت  ۀوسـیل ه مریکا و نیز شناسایی اسـراییل بـ  آها توسط کردن فلسطینی

خـاطر خـاموش کـردن    ه همگی ب ،به عراق دریغ شرقهاي بین عربی و کمکئخا
  .انقالب اسالمی ایران است ۀشعل

  
  )اصفهان 1323 -1365( آباديحبیبطالبی علیغالم شهید 

جنگ را از دیدگاه کفر و نفاق هدفی است و جهاد و دفاع را در اسالم ! عزیزانم
 ۀهدفی دیگر، منطق کفر از ایجاد جنگ زورگویی و سـتم جهـت سـلطه بـه همـ     

  .باشدجویی خود میمستضعفین و سلطه



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      80

 

  )شیراز 1338 -1365(جمال ظل انوار شهید  
در یـک سـو    ؛جنگ بـین حـق و باطـل اسـت     ،دهم که این جنگشهادت می

اسالم قرار دارد با یاران اندك و خداي خود و در سوي دیگر کفر و نفاق اسـت بـا   
ــه ســرکردگی آمریکــا و    تمــام نیــرو و قــدرت خــود اعــم از امپریالیســم غــرب ب

امـام در  ...  ها و سوسیالیزم شـرق بـه سـرکردگی روسـیه و صـهیونیزم     کمونیست
هـا در  کفر و نفاق و شـرك بـه سـوي آن    ۀر از کمان در رفتجایی قرار دارد که تی

این تیر در بین راه به زمـین خواهـد افتـاد و     ،اگر همه با هم باشید ؛حرکت است
  .اسالم سربلند و پیروز خواهد گردید

  
  )الرستان 1349 -1370(زاده منصور عبداهللاشهید  

بدانید که این خون ریختـه شـده فقـط در     !کنیدکه مرا تشییع می اي کسانی
یک  ةمریکاي جنایتکار که دشمن شمارآ. هاي اسالم عزیز استرمانآجهت حفظ 

تـرور   ،هـا گروهـک  ۀبعـد از اینکـه نتوانسـت بـا فتنـ      ،انقالب اسالمی ایران اسـت 
 ۀسعی نمود با اشـاع  ورد وآجنگ تحمیلی و غیره انقالب را به زانو در ،هاشخصیت

عنصـر بـی   ها را بـه نآجوانان ایران را مسخ و  ،فرهنگ منقول غرب و مواد مخدر
 ۀتـرین حربـ  خـرین و خطرنـاك  آبر ماست که در مقابل ایـن   ،تفاوتی تبدیل نماید

مـن بـراي پاسـداري از     ؛را سرکوب نمـاییم  نآدشمن نیز هوشیارانه قیام کرده و 
دسـت   مـی یبـه فـوز عظ   ،مدم و اگر به شهادت برسمآمرزهاي کشورم به خدمت 

  .امیافته
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  )کرج 1346 -1365( محمد عبدالملکیشهید  
به  ]که[ باید این نتیجه را بگیریم و به تمام غارتگران انسانیت و تمام شیاطین

توانـد در  اعالم کنیم که هیچ نیرویی نمـی  ،اندمدهآهاي مختلف درها و گروهدسته
اینان که در اعصـار  . شوب پاك شودآمقابل حزب اهللا بایستد و دنیا باید از فتنه و 

یند تا خراشی بـه پیکـر اسـالم عزیـز وارد     آها ومکرهاي جدید میمختلف با حیله
بدانند این برادران پاك حزب اللهی نخواهند گذاشـت تـا شـما بـه اهـداف       ،ورندآ

ند تـا  ـکـ ادران حزب اللهـی غیرتشـان قبـول نمـی    این بر ؛تان برسیدناجوانمردانه
هـا  نآ ۀخون هم ،گري خود ادامه دهید و حتی اگر نشدما به فتنهـینند و شـبنش

پیمـان   )علیه السالم(نان با خون حسینآزیرا  ؛باز از پا نخواهند نشست ،ریخته شود
  .را تنها نگذارند  )علیه السالم(اند که اهل کوفه نباشند و حسینبسته
  

  )شاهرود 1316 -1364(رضا عجم غالمشهید  
پـس زیـر    ؛خاطر باشـید گذارد شما آسودهآمریکاي جهانخوار نمی ... !اي مردم

   خمینـی   ،)لیـه السـالم  ع(بیرق اسالم و قرآن که به دسـت باکفایـت فرزنـد حسـین    
جمـع شـوید و ریشـۀ کفـر و شـرك و نفـاق را بـه         ،تـزاز درآمـده  هشکن بـه ا بت

سرکردگی آمریکا و نوکرانش صدام و اسراییل قطع کنیـد و بعـد از آن سـربلند و    
  .مفتخر زندگی کنید

  
  )فیروزآباد 1344 -1362(جانی عشایري منفرد شهید  

هـاي  لـهـا را بـا پـ   اق بین ملتـهاي نفده که باید کانالـاکنون زمان آن رسی
    نـداي حـق را بـه اقصـی نقـاط دنیـا و بـه         ،کرد و بـه وسـیلۀ ایـن پـل    خونین پر 



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      82

 

تـوان چهـرة   زمانی است که با خـون دادن مـی   ؛رفتگان زمین و زمان رساندخواب
ها را به حرکت وادار ساخت و زمینـۀ عملـی   کریه زورگویان را رسوا ساخت و ملت

نجعلهم ائمه و نجعلهـم   علی الذین استضعفوا  فی االرض و  ن نمنّأو نرید «شدن آیۀ 
  .را مهیا ساخت ١»الوارثین

  
  )شوشتر 1347 -1361(رضا عطارنیا علیشهید  

هـا را  نآ ۀیده و همـ ـمریکا و عواملش تا به حال نقشـه کشـ  آ !ملت عزیز ایران
 ؛هـا خواهـد کشـید   اید و هنوز هم براي این انقالب نقشـه ب ساختهآشما نقش بر 

 ةخـرین قطـر  آتـا  . بیدار باشید تا نتواند در میان شما فتنه بیندازد و رخنـه کنـد  
و دعاها بـا شـور   خون پشتیبان والیت فقیه باشید و در نمازهاي جماعت و جمعه 

عجل اهللا تعـالی فرجـه   (و دعا براي امام و دعاي فرج امام زمان بیشتري شرکت کنید
  .را هرگز فراموش نکنید )الشریف
  

  )قم 1337 -1366( آباديپور شمسعلی براک شهید 
هاي شرق و غرب، توسط عراق به ما تحمیـل  اکنون که این جنگ با توطئههم

شد، ما نیز نباید زیر بار صلح تحمیلـی بـرویم و بایـد بجنگـیم تـا فتنـه از عـالم        
اند کـه نگذارنـد حکومـت    هاي دنیا بر آن شدهاکنون که ابرقدرتهم. برچیده شود

ها متوسل شـدند، ولـی   ها و شیطنتاستقرار و تثبیت شود، به تمام حیلهاسالمی 
هـا،  طلـب منافقین کوردل، سلطنت. اي به جمهوري اسالمی بزنندنتوانستند ضربه

خواستند پیروزي به ارمغان ببرنـد،  خورده که براي اربابانشان میهاي گولگروهک
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هـا  هداي ما افزودند کـه آن قدر کوردل و خبیث بودند تا شهدایی را به خیل شآن
همه ستون انقالب بودند، مثل شهید بهشتی، رجایی و شهداي محراب و غیـره را  

  ... از ملت ما گرفتند
  

  )دزفول 1346 -1363(هی لالحسین عنایتغالمشهید  
 ؛ر غـرق در شـرك و نفـاق اسـت    سـ ر تـا  سروزي است که جهان  ،امروز !برادر

لی اهللا علیه و ص(مستکبران نهایت سعی خود را در راه نابودي رسالت حضرت محمد
  . اندرسول اهللا به کار گرفته )آله و سلم

  
  )گلستان 1340 -1362( بیغری سیع شهید 

دهد و بوي خون ها گوش انسان را نوازش میاینجا همیشه صداي سفیر گلوله
هـاي  گویا بذر نفاق در اینجا بیشتر کاشته شد کـه تمـام جنایـت    ؛هست و باروت

  .بدتر از کفار است ،کردستان از منافقین
  

  )تهران 1343 -1362(اسداهللا غضنفري شهید  
هر وقت اسالم خواست حق را از ناحق جدا سـازد، مشـرك   ! اي امت حزب اهللا

خواسـتند در مقابـل   و ملحد و منافق در مقابل آن قد علم کنند؛ پس اگر کسانی 
هایشان را بشکافید؛ چـرا کـه ایـن حـرف     انقالب اسالمی سینه چاك کنند، سینه

واقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم «: فرمایدقرآن است که می
هـر جـا مشـرکان را دریافتیـد، بـه قتـل رسـانید و از        «؛ ١»و الفتنه اشد من القتل
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گـري کـه آنـان    شما را از وطن آواره کردند و فتنهشهرهایشان برانید چنانکه آنان 
  .»تر از جنگ است و فسادش بیشتر استکنند، سخت

  
 )مشهد 1342 -1363(حسین غالمی شهید  

هـایی  فریـب آن  ،کنم که فریب نیرنگ منافقین را نخوریـد شما را سفارش می
 لین مملکتـی و بـر ضـد روحانیـت    ئوکه بر ضدانقالب و بر ضد امام و بر ضـد مسـ  

 ،نخورید فریب اینان را نخوریـد کـه منـافقین    ،زنندمبارز و در خط امام حرف می
دارند که جامعـه همیشـه متشـنج و    منافقین دوست می ؛مردمی پست و متقلبند

آمیزشان را به مـورد  هاي نفاقلرزان باشد تا بهتر بتوانند افکار شوم و پلید و نقشه
  .اجرا بگذارند

  
  )نقده 1340 -1361( نیمهرداد فروردشهید  

در راه ایـن   ،هر چقدر توان استقامت و بردباري و توان جسمی و فکري داریـد 
در ذکر خدا باشید و بدانید که  ،کار برید و همیشه در هنگام عمله انقالب الهی ب

هاي کفر و الحاد، شرك و نفـاق،  چرا که اکنون تمامی جبهه ،در محضر او هستید
را خاموش کنند اگرچـه نخواهنـد توانسـت و شـما کـه      اند که این نور همت کرده

  .در حق ماندنتان استقامت ورزید ،حقید
  

 )لنگرود 1337 -1364( مالطی عیسی فروزندهشهید  
الحـاد بـر پـا     ]و[ نفـاق  ،کفـر  ]که[ وظیفۀ انسان کارش این است تا موقعی... 
بایـد   ،تمام اموالش از بین برود ،جان ،هرچند که مالش ،در مقابلش بایستد ،است
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و قـاتلوهم حتـی   «: فرمایندخداوند در قرآن می ؛در مقابل کفر ضعفی نشان ندهد
-ها فتنه و آشوب بـر پـا مـی   هرچند آن ،؛ قتال کنید در مقابل کفر»التکونوا فتنه

 ؛رندـبشما را از بین می د،اگر پستی کنی ؛در مقابلش پستی به خرج ندهید ؛کنند
دهد که در مقابل ابرجنایتکاران سسـتی و ضـعف نشـان    یـان مشـبه ما ن این آیه
  .ندهید
  

  )تهران 1339 -1361(نیا فرید طالب مهديشهید  
خود را برانگیختـه کـه بـه منظـور     اهریمن شرارت و فساد، جمعی بی! خداوندا
روزگاري بر ملت اسالم ظلـم و سـتم   . پا کندین غوغا برها در این سرزماعادة فتنه

رفت و مال و ناموس مردم صرف شهوات کثیف، این و آن تباه شد تا آنکـه دسـت   
آن موجود پست فطـرت،  انتقام تو از آستین اماممان بیرون آمده و دمار از روزگار 

سیاه روي برآورد و این سرزمین اسالم را آزادي و حیات بخشید و  آن سپید موي
  .هاي مستضعفین جهان تاباندامید را بر قلبنور 

هـاي کـافر و   سروسـامان، ایـن نانجیـب   طلبان بیها، این آشوبهم اکنون این
ها و استقرار ظلـم و سـتم بـه دور هـم گـرد      مشرك و منافق به منظور اعادة فتنه

خواهند که دوباره فرعونی آفریده و در پیرامونش به کردار ناشایست اند و میآمده
خواهند دیـو خودسـري و اسـتبداد را کـه     می.اعمال جابرانۀ خویش ادامه دهند و

خواهند میـزان  می. بار دیگر به وطن خویش دعوت دهند ،اکنون آوارة وطن است
اند؛ تـا مـا و   ولی کورخوانده، ظلم و تعدي را درست به حد نصاب و کمال برسانند

  . امثال ما هستند، نخواهند گذاشت که به این مقصود شوم خویش برسند
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  )شیراز 1342 -1362( قاسمی جامکانی علی شهید 
هـاي امـام امـت را    سـخن ! اي آشـنایان  ،اي بـرادران  ،شما اي پدر و اي مادرم

 شنوید بدون تحقیق نپذیرید که منافق هرهایی که میحرف ؛آویزة گوشتان کنید
مـال  خواهید خون شـهدا پـاي  اگر می ؛کوشد بین مسلمین نفاق بیندازدلحظه می

  .هاي امام گوش کنیدبه حرف ،نشود
  

  )تهران 1347 -1365(حسین قاسمی شهید  
 یعنـی  ؛١»لهم عذاب الیم بما کانوا  یکذبون و افی قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرض«

ـ   خداوند هاي منافقان بیماري است ودر دل«  و »افزایـد مـی   ن بیمـاري  آ ههـم ب
 هـا دوسـت و  نآ کننـد طـوري کـه گمـان مـی    ه ت بـ ـپاك اس راسته وآظاهرشان 

 هاي خویش را مخفـی اندیشه  روند در پنهانی راه می و ٢هستندخواهان حقیقت 
     فسـاد   فتنـه و  بـه کـار انداختـه و    ]نفـاق [؛ ن پـی نبـرد  آکه کسی به ] کنندمی[

  .کنندمی
  

  )کازرون 1340 -1364(جواد کارگریان شهید  
عجـل اهللا تعـالی   (امت عاشق مهدي صاحب الزمـان ! مردم عزیز! مردم شهیدپرور

مردمی که با تمام وجود از هرچه داشتید، گذشتید تا اسالم عزیز را ! )فرجه الشـریف 
قت کنید که دشمنان توجه کنید، مواظب باشید، د! از چنگال گرگان بیرون آورید

اند تا اسالمی را که شما بـا یـاري خـدا و رهبـري حضـرت امـام       نشستهدر کمین 
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ها مسخ نماینـد، غافـل از   ها و فتنهنیرنگ ها و نجات بخشیدید، مجدداً با دسیسه
خواهد که این اسالم زنده بماند و این انقالب را بـه  اینکه دیگر دیر شده و خدا می

  .حکومت جهانی تبدیل نماید
  

  )جرقوبه 1342 -1361(ینایی رضا کاظمی اسفشهید  
کـنم  مدم و باز هم افتخار میآدنیا ه کنم که در چنین عصري بمن افتخار می

مـن ننـگ دارم کـه در شـهر      ؛که در جبهه حق علیه باطل توانستم شرکت بکـنم 
 شـرمانه وارد کشـور عزیـز اسـالمی مـا      خود بمانم و ببینم که دشمنان اسالم بـی 

پـس چـرا خـون     ؛من ننگ دارم که در بسـتر بمیـرم   اند براي فتنه و فساد وشده
ناقابل خود را در راه اسالم هدیه نکنم تا اینکه توانسته باشم قدري درخت اسـالم  

  .را سیراب کرده باشم
  

  )مرودشت 1342 -1366(علی کاظمی حسنشهید  
روشـن   ما کامالٌ ۀامروز دست عنایت خداوند باالي سرماست چنانچه براي هم

تا به حـال ایـن انقـالب از چنـدین تنگنـاي محـذوف کـه بـا کبـر و مکـر            ؛است
به سادگی عبور کرده و به سالمت همۀ موانع را  ،ریزي شده بودابرجنایتکاران پایه

سالمت ثابـت و  ه تاکنون پشت سر گذاشته است و همین که تاکنون این انقالب ب
 ]و[ هـا نهـن همـه فتـ  آد بـا  اندهد و دشمنان نتوانستهاستوار راه خود را ادامه می

ایـن خـود دلیـل بـر      ؛ترین غلطـی بکننـد  کـکوچ ند،ود آوردـلی که به وجئاـمس
  .وجود عنایت خداوند است
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  )تهران 1339 -1360(اکبر کریمی یارندي یعلشهید  
شیاطین کمر به قلـع و قمـع مسـلمانان     ۀایم که همما نیز در زمانی واقع شده

پـس بایـد    ؛انـد شـوب شـده  آاند و در تمامی ممالک اسالمی مشغول فتنه و بسته
  .همتی راسخ داشت

  
  )تهران 1344 -1365(اصغر کریمی یارندي شهید  

در تشـییع  ] کـه [یک خواهش دارم که امیدوارم عملی شود و آن، ایـن اسـت   
جنازة من کسانی که با این انقالب مخالف هستند، شرکت نکننـد و همـه بدانیـد    

انـد و در  ایم که شیاطین کمر به قلـع و قمـع مسـلمین بسـته    زمانی واقع شده در
  .همتی واسع باید کرد] پس[اند؛ تمامی ممالک مشغول فتنه و آشوب شده

  
  )تاکستان 1339 -1361( تیکال بابایعلشهید  

بینم درین راه صـدها راه کـه همچـون    ام میاسالمی ۀدر اولین نگاه و در زمین
هـا  نمایی که جلوي حرکت و تکامل انسـان همچون حیوانات انسان حیوان اصلی و

   بـاز  ؛انـد گـري و آشـوب پرداختـه   ام به فتنـه اند و در گوشه و کنار جامعهرا گرفته
هاي شرق و غرب و مزدوران وابسته به آنان بـه خـاطر   بینم که چگونه ابرقدرتمی

اند و بار دیگر ایران بسته به خطر افتادن منافعشان کمر به نابودي انقالب اسالمی
خواهند خون صدها هزار شهید و معلول را به تباهی بکشانند و توطئـه پشـت   می

را دارنـد کننـد،    سر توطئه براي نابودي انقالب اسالمی که ترس جهانی شدن آن
ایـم؛ مـا   ترین افـراد قـرار داده  فرمایند ما دشمنان شما را از نادانخداوند می ١ولی
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  .را به دست خود شماها نابود خواهیم کرددشمنان شما 
  

  )کوهپایه 1348 -1363( کالنتري هرندي مصطفی شهید 
میدان جهاد و مبـارزه در راه خـدا، بـه حـق میـدان وسـیعی        !امت شهیدپرور

است، به وسعت همه جاي زمین، هر کجا باشی، هر جا که اثـر از کفـر و شـرك و    
کجـایی کـه اثـر از کفـر و نفـاق باشـد و       باشـد، هـر   اثر از طاغوت و طاغوتیان می

باالخره هر کجایی که شیطان یاغی بر نقـش انسـان حـاکم و بـر عقـل و اندیشـه       
ها براي یـک مـؤمن و متقـی میـدان مبـارزه      حکومت کند؛ خالصه همۀ این مکان

  .است
  

 )جهرم 1341 -1362( جهرمی کوشکی میثم شهید 
دشمنان اسالم درصدد این نیستند که بـه   ،طور که امام عزیزمان گفتندهمان

بلکه درصدد این هستند که خودشان سودي برده  ،ما ضربه بزنند و ضربه برسانند
شوند تا به مقاصد شوم و پلید یـوارد م ،کن استـذا از هر راهی که ممـباشند و ل

گاهی در لباس اسالم با داشتن ریشۀ کفر و نفاق و گـاهی بـه   . ل آیندئخودشان نا
ورت یک دشمن علنی و رودررو چون رژیم بعث عراق؛ لذا باید سعی کنـیم کـه   ص

  .ها آگاه شویمبشناسیم از مقاصد شوم و پلید آن دشمنان خود را کامالً
  

  )تبریز 1338 -1362(آغاج محمدرضا گلشن قرهشهید  
همـان  (یکی در داخل و دیگر در خارج  ،جنگ ما دو جبهه دارد !برادران عزیز

 ،ایـن دو هـر   ؛کدام از این دو جبهه را از یـاد ببریـد  و نباید هیچ) مرزيهاي جبهه
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 ،کنـد وقت از یک جبهه حمله نمی یعنی دشمن هیچ ،یکی بر دیگري مقدم است
بـرادران  . شـود افکند و از مرزها وارد مـی بلکه از داخل روحیه را ضعیف و نفاق می

 از جبهۀ داخل هم نگـه  ،کنیدهاي مرزي را پشتیبانی میکه جبهه همچنان !عزیز
ما تا زمانی که در داخل مشکالتی داشته باشـیم و دشـمنانی بسـیار     ؛داري کنید

دار که خون این ملت مسلمان اعم از منافق و مارکسیت و یک عدة معدود سرمایه
هـاي  هاي خـارجی پیـروزي  توانیم در جبههنمی ،کنندمکند و در شیشه میرا می

  .اساسی کسب کنیم
  

  )تهران 1340 -1362(حمیدرضا گودرزي هید ش 
امروز تمام کفار و منافقین، چه شرق و چـه غـرب بـر علیـه قـرآن و اسـالم و       

اند، بدانید که اگر این نهضت خـداي نـاکرده   مکتب و شرف و انسانیت ما برخاسته
توانیم از اسالم حتـی  گونه که امام عزیزمان فرمود دیگر نمیشکست بخورد همان

شویم و یقین داریم، براي ابد کفـر و نفـاقی   ببریم و اگر پیروز شویم که میاسمی 
  .بر جاي نخواهد ماند

  
  )تهران 1340 -1361( متولی هللایداشهید  

ریشۀ عالقه و محبـت را   ،کنیدتا زمانی که در این مملکت زندگی می !جوانان
از این سرزمین  پاره مکنید و دست هر اجنبی و استعمارگري را که ایـن میـوه را   

این وطن در حکم مادر ماسـت کـه    .بخواهد از شما سلب کند، کوتاه و نابود کنید
خواهد آن را به دست آورد و از این جهت آتش نفـاق و اخـتالف را بـه    دشمن می
نباید وطنمان را، مادرمان را، به دسـت   ،اگر براي ما غیرت باشد ؛اندازدجان ما می
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چون مادر ناموس ماست و وقتـی وطنمـان را نتوانسـتیم حفـظ      ؛دشمن بیندازیم
زیـرا وقتـی    ؛ماندبرایمان چیزي باقی نمی ،دست دشمن بسپاریمه را ب کنیم و آن

  .ریزدخانه نیز فرو می ،اي پراکنده شداي خانوادهـاعض
  

  )الرستان 1344 -1364(محمد محقق سید شهید  
ال «شکن براي برپایی و برافراشـتن پـرچم   این برهه از زمان که ابراهیم بتدر 
ن را دارنـد و از  آاند و قصد زنده کردن اسالم و قـر در جهان قیام کرده »هللااله اال 

بینیـد بـرخالف   بینیم که اسـتعمارگران شـرق و غـرب چـون مـی     سوي دیگر می
دارنـد و بـه   برانگیـزي برنمـی  هـانـدازي و فتنـ  رقهـدست از تف ،باشندمی انـمنافق

ن تحمیل کـردن  آ ۀدهند که یک نموناستعمارگري و غارتگري خودشان ادامه می
مان پس در این حال که کشور اسالمی ؛باشدجنگ از سوي عراق به کشورمان می

 ،دنـ کنران میـما را وی ارـمورد تاخت و تاز و تهاجم  قرار گرفته است و شهر و دی
هـل مـن ناصـر    «پـس بایـد بـه نـداي      ؟شود ساکت نشست و تحمل کـرد یا میآ

خـرج  ه امام حسین زمان لبیک گفت و ایثارگري و شهامت و شجاعت ب »ینصرنی
بیـاري نمـود و   آ] را[باید جانفشانی و ایثارگري کرد تا درخت پربرکت اسالم  ؛داد

  .ه جاوید را ادامه دادداشت و راه شهیدان همیش زنده نگه
  

  )گچساران 1342 -1365( محمدپور کریمشهید  
    رسـد، نالـۀ   هایی که از هر گوشـه و کنـار ایـن مملکـت بـه گـوش مـی       زمزمه

آورد و آه سـرد همسـر   شب طفل صغیري که بدن انسـان را بـه لـرزه در مـی    نیمه
رسـد، همـه و همـه جهـت بیـدار      شب تا سپیده به گوش میشهیدي که هر نیمه
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 کردن و هشیار نمودن مردم است؛ پس از مدتی تأمـل و تحلیـل بـه ایـن نتیجـه      
انـدازي  رسیم که همه و همۀ این مسائل حاصـل از یـک رشـته نفـاق و تفرقـه     می

استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و شوروي است کـه بـراي رفـاه خـود، مـردم      
خودشان به زندگی پرعیش و نـوش خـود ادامـه    مسلمان را به جان هم انداخته و 

هـا بیـرون   دهند و غافل از روز موعود هستند که در آن موقع آتش از دهان آنمی
  . دهدجهد و بوي چرك و کثافتشان اجازة عبور از قبرستان را نمیمی

  
  )شازند 1340 -1362( محمد قلی نادر شهید 

      ایــن روشــنفکران  ،هــاانســانبگــذار ایــن مــدافعین دروغــین ...  !بــرادر جــان
چنـد صـباحی دیگـر زیـر      ،ایمان و حامـل نفـاق  این روشنفکرهاي بی ،صفتروباه

ولـی   ،ماسک آزادي و حداقل دفاع از سرزمین ملت ایران چند روزي تنفس کنند
هـا کفـارة عملشـان را در ایـن دنیـا پـس       خره آنباال ،خره انتقام خواهد گرفتباال

  .خواهند داد
  

  )فالورجان 1341 -1364(اهللا محمدي رحمتشهید  
نباید غافل مانـد کـه دشـمن و شـیاطین در حـال شـیطنت       ... ! اي مسلمانان

خـط کفـر    ،هستند تا به هر نحوي مسلمانان را از هم جدا سازند و با تفرقه و نفاق
گونه خطاهـا ممکـن نیسـت    و الحاد را جایگزین خط اهللا سازند و جلوگیري از این

  .هار در صحنه و آگاه بودن از واقعیتمگر با حضو
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  )زنجان 1343 -1361( محمدي علیفیض شهید 
برادران و خواهران بسیار ارزشمند که سـخنان بـرادر حقیرتـان را    ! امت اسالم

گونه که اسالم در طول تاریخ در سـه  گاه باشیم که همانآ !شنویدخوانید یا میمی
همیشه مـؤمنین و صـدیقین و موحـدین    جبهۀ شرك و کفر و نفاق درگیر بوده و 

در برابر کفار و منافقین و مشرکین، اینک نیز انقالب اسـالمی ایـران در ایـن سـه     
تـرین و مرمـوزترین و   جبهه باید مبارزه کند و مسلم اینکه چهرة نفـاق ناشـناخته  

   بـر ایـن اسـاس اسـت کـه ضـرورت پیـدا        . باشدترین دشمنان اسالم میخطرناك
   تـر چنـین   تـر و هوشـیارانه  حـزب اهللا در شـناخت هرچـه دقیـق     کند تـا امـت  می

صفت، سعی و کوشش وافر را مبذول داشـته و بـا همراهـی یـا     هاي شیطانانسان
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (همیاري مکتبی که در زمان غیبت حضرت بقیه اهللا االعظـم 

  .در چهرة والیت فقیه متجلی گشته، برخوردي انقالبی نمایند )الشریف
  

  )صدوق 1345 -1361(محمد مختاري شمسی علیشهید  
تا آخـر عمـر علیـه دولـت آمریکـا       ؛تنها سفارشی که دارم امام را تنها نگذارید

اسـراییل ایـن    ؛ایـم مبارزه خواهیم کرد و در این راه از جـان خـود مایـه گذاشـته    
بایـد همـه بـه پـا خیـزیم و       ؛همیشه پایگاه کفر و نفاق بوده اسـت  ،فساد ۀجرثوم

  .اسراییل را نابود کنیم
  

  )همدان 1338 -1365(هاشم مدرسی شهید  
اي کـه دارد و در  خواهم ولی فقیه زمان خـود را در وظیفـه  از امت اسالمی می

اجراي آن یاري نمایند و منافقین کوردل و آنانی  را که قابلیت هدایت را از دست 
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شناسایی و از اجتماع طـرد نمـوده و امکـان هرگونـه سـوء اسـتفاده را از        ،اندداده
  بگیرنــد و در ادارات و  ،طلبــان باشــندخــوران انقــالب کــه همانــا فرصــتمیــراث
نهادهاي انقالبـی کسـانی را    هاي خصوصی و احتماالٌهاي دولتی و شرکتسازمان

دورویی سـعی در بـدبین    خوار اجانب بوده و با تظاهر و ریاکاري و نفاق وکه جیره
شناسـایی و از طریـق    ،نمودن مردم به اسـالم و حکومـت اسـالمی نوپـا را دارنـد     

  .مجراي قانونی به سزاي اعمال خود برسانند
  

  )آذرشهر 1339 -1361( ابوالفضل مرادزادهشهید  
خورده از طـرف شـرق و   اي فریبدانیم که دشمن ما نمایندههمه می! عزیزانم

 شـرق و غـرب اسـت،   این دندان مسلح به بهترین تجهیزات نظامیغرب است و تا 
سـالحی   ،در هراسـند  ولی تنها سالحی که ندارند و از همان سالح رزمنـدگان مـا  

شـما در پشـت جبهـه در سـنگر مبـارزه علیـه نفـاق        ! عزیـزان . جز ایمان نیسـت 
هـا و  چرا که در این سـنگر دشـمن چهـره    ،مسئولیتی بس سنگین بر عهده دارید

بدانیم به قـول شـهید مطهـري     ؛زد باید آگاه و جدي باشیمهاي مختلف میلهحی
منافقان زیرك و زاهدان احمق؛ پس بایـد   ؛خورداسالم از دو گروه بیشتر ضربه می

با وحدت خود اجازة نفاق به منافق ندهیم و با اخالق اسالمی خود زاهدان احمـق  
  .راروشن و بیدار نماییم

  
  )جهرم 1343 -1362( هرمیمروج ج مسعودسید هیدش 

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
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هـا  این است که در میان مردم و تمام اقشار و ارگـان  ،کسانی که با اسالم مخالفند
هـاي شـیطانی خـود را عملـی     کنند و از این طریق حیلهدودستگی و نفاق ایجاد 

  .سازند
  

  )اصفهان 1337 -1361( رنانی رضا موجوديشهید  
اینکه : اول :در طول عمر کوتاه خود از سه چیز به شدت نگران و ناراحت شدم

اینکـه در لبـاس   : دوم ؛شـد لباس یا اینکه نوازش نمیطفل یتیمی را گرسنه و بی
مسـلمانی کـه   : سـوم  ؛مؤمنی را از محل یا جامعه طرد کنـد نفاق مذهب، منافقی 

  .قدرت داشته باشد و مانع ظلم و ظالم نشود
  

  )آستانه اشرفیه 1342 -1361( یبهمن موروثشهید  
 توجه داشته باشید، مواظب باشید و بدانیـد دشـمن هـیچ   ! برادران و خواهران

 منـافق هـیچ   ؛آیـد وقت با لباس گرگ نمی گرگ هیچ ؛آیدوقت با نام دشمن نمی
دیـده هـر روز در فکـر    آگاه باشید ایـن دشـمنان زخـم    ؛آیدوقت با نام منافق نمی

بـه   طیایـن روشـنفکران التقـا    ؛اي هستند تا چگونه شـما را بـه دام اندازنـد   نقشه
قدر نفاقشان باال رفته تـا جـایی کـه    ها آناین ؛اصطالح مسلمان در کمین هستند

والیت فقیه به میان شما آیند و به والیت فقیه ضـربه   امکان دارد یک روزي با نام
 شما امـت حـزب اهللا کـامالٌ   ...  ؛کار منافقان همین است و این طبیعی است ؛بزنند

وقت با نام نفاق و شرك و دشـمن بـه میـدان     ها هیچاین  باید مواظب باشید که 
هاي خوبی چون مجاهد، میـزان، فرقـان، فـدایی، حمایـت از     بلکه با نام ،آیندنمی

کارگر، جنبش مسلمانان مبارز، حمایت از اسالم و مستضـعفین و در آخـر بـا نـام     
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 ،دانند کـه اگـر راسـت بگوینـد    چون می ؛آیندحمایت از والیت فقیه به میدان می
  .ملت به اینان امان نخواهد داد

  
  )تهران 1317 -1361(سیدصادق میري آشتیانی شهید  

هـاي  هاي حق علیه باطل و به امید پیروزي جبهـه با سالم بر رزمندگان جبهه
هـایی برانگیختـه اسـت و از    کفري که در برابر اسالم فتنه اسالم علیه کفر جهانی،

هـاي  خیزنـد و همزمـان بـا سـالح و دل    ها هر کدام با تـزي برمـی  هر سو گروهک
ست که خورشید هـدایت را کـه از   ا همه براي آن ؛زنندپرکینه دست به حمله می

هـا  ابرقـدرت  ؛انـد ولی کور خوانـده  ،آسمان ایران سر برآورده از نورافشانی بازدارند
 ؛نشستن بر هر مسلمانی حرام اسـت  ؛طور بسیج شدند تا با اسالم مقابله کننداین

کـه   را پس مسلمانان نیز باید بسیج شوند تا برکننـد ریشـۀ کفـر و ظلـم و سـتم     
هللا مردم ایران با داشتن رهبري آگاه و بیدار و هوشیار و شجاع لشکر کفـر را  بحمد

  .به زانو درآوردند و قدرت اسالم را به دنیا نشان دادند
  

  )نایین 1342 -1361( اسماعیل میريشهید  
 1سر و سامان، ایـن خونخـواران بـه منظـور اشـاعۀ     طلبان بیها، این آشوباین

خواهند کـه اسـرائیلی دیگـر    فتنه و استقرار ظلم و ستم، به دور هم گرد آمده، می
و ] بپردازنـد [که دشمن ما است، بیافرینند و در پیرامـونش بـه کـردار ناشایسـت     

  .عملیات جابرانۀ خویش را ادامه دهند
  

                                                             
 اماده: وصیت اصل در -1
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  )گرمسار 1337 -1363( ناظري نادر شهید 
او باشد، هم مبـارزة بیرونـی، هـم    ارزش انسان به این است که روح مبارزه در 

مبارزة درونی با نفس خود، با شیطان درونی اوست که او بدبخت است؛ آن کسـی  
انگیـز بـا   که با نفس خود دائم در حال نبرد نباشد، مبارزه بیرونی با دشمنان فتنه

هایی کـه بـا   دشمنانی که قصد نابودي دین و مکتب و قرآن عقاید ما دارند، با آن
  .خواهند عیاشی کننداد میظلم و فس

  
  )جهرم 1343 -1364(سرشت جواد نیکشهید محمد 

بـراي مـا مشـخص اسـت کـه صـدام خـود شـیطان و          این موضوع هم کـامالٌ 
جـویی او  گـري و فتنـه  صـدام و نـوکران او کـه فتنـه     ؛وابستگانش ایادي شیطانند

 لوهمقات« ۀیـ آشرعی است که براي رفع فتنه بر اساس  ۀمشخص شده و این وظیف
     بـا صـدام بجنگـیم و بعـد از نـابودي صـدام نوبـت دیگـر          ١»]حتی التکون فتنـه [

  ...  ]است[ گرانفتنه
  

  )تهران 1336 -1361(نیکوکار  رحیم شهید 
در ضمن بـه بـرادران همسـنگر و همـرزمم در انجمـن اسـالمی آمـوزش و        ... 

را کـه در   کنم که راه خود را ادامه دهنـد تـا دشـمنان اسـالم    پرورش سفارش می
کـن  باشـند، ریشـه  دار کـردن اسـالم مـی   لواي اسالم و در چهرة نفاق درصدد لکه

هـاي  نمایند و مرگ و ذلت باد بر مخالفین و بر کسانی که به اسم اسالم در ارگان
اند و درصدد کارشکنی و ضربه زدن به انقالب اسالمی و حـزب  مملکت نفوذ کرده
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چـون نردبـان بـراي ترقـی و کسـب مقـام        اهللا هستند، از خون شهیدان عزیزمان
  !کنند؛ ننگتان باد اي خیانتکاراناستفاده می

 

  )بجنورد 1334 -1362( علی هدایتیشهید  
ند تا کشور اسـالمی  اامروز اجانب و استعمارگران در کمین !اي ملت شهیدپرور

 ؛نداعالمها بر اسالم زیرا آن ؛پیرو روحانیون باشید !ملت عزیز ؛ما را از پاي درآورند
 ؛مقصودش شکسـت اسـالم اسـت    ،خالف روحانیت چیزي گفتبدانید هر کس بر

یا با اختالف شیعه و سنی تخم و بـذر  . این سخن پیر جماران و ذریۀ امامت است
ـ امروز اخـتالف جز  !برادران سنی و شیعه ؛پاشندنفاق را در جامعه می ی را کنـار  ئ

 .نـد او دشمنان شـما خـوار و ذلیـل    چنگ زنید که پیروزید هللابگذارید و به حبل ا
پشتیبان والیت امر و فقیه باشید تـا بـه کشـور شـما      !برادران  و خواهران محترم

ها یا با بد گفتن بـه روحانیـت   هاي دشمن است که آناین پندها راه ؛آسیب نرسد
    یا با ایجاد نفاق در بین برادران سنی و شـیعه و یـا بـا لـوث کـردن والیـت فقیـه        

ها را سد نمایید و پشتیبان والیـت  جلوي این راه ؛هند به کشور ضربه بزنندخوامی
یا ایها الذین امنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول «: گویـد فقیه باشید که قرآن کریم می

  ١.»و اولی االمر منکم
  

  )شهرکرد 1349 -1366(دزکی صفدر همتیشهید  
تـش  آانگیزند تا وسوسه برمی در صدور، یأس و بینم کهو اینک فاسدان را می

اینـان را نیـز بـه     ؛بستر خون شهیدان کاخ فرعونی به پا سازند بر فتنه بیفروزند و
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دهم که انقالب حسینی هرگز شکست نخواهد خـورد  عذاب پیشینانشان مژده می
  .بریمصفتان نیز به پروردگار بزرگ یاور جاوید انقالب پناه میاز شر شیطان و

  
  )فردوس 1346 -1366(قوبی محمدعلی یعشهید  

امت حزب اهللا ما چه خوب این بار امانـت را بـه دوش کشـید؛ دشـمن از هـر      
طرف او را مورد هجـوم سیاسـی، تبلیغـاتی، فرهنگـی و نظـامی قـرارداد؛ گـاهی        

ها را راه انداخت؛ جنـگ داخلـی و کودتـا و    محاصرة اقتصادي کرد؛  فتنۀ گروهک
گی تمام عیار را بر امت ما تحمیـل نمـود،   حملۀ مستقیم نظامی کرد و عاقبت جن

اما ملت ما همچون کوه مقاوم و نستوه و استوار ایستاد و در برابر همۀ نامالیمـات  
استقامت ورزید و اکنون ملت ما فرزندان خود را براي دفاع از اسالم و حریم دیـن  

ل پوشـانند و دوري و فراقشـان را تحمـ   الهی بسیج کرده و لباس رزم به آنان مـی 
  .کنند فقط به خاطر خدامی

  
  )تاکستان 1338 -1365( یعقوبی عبدالحسین شهید 

را  )سـالم اهللا علیهـا  (دست از امام و بیعت با این فرزند زهرا !پدرم و برادران عزیز
و روحانیت مبارز در خـط   هللابه رهبري روح ا هللاهمواره خواستیم حزب ا ؛برندارید

شـان  رو افـرادي کـه فقـط فرقـه    امام را سرمنشاً اعمال خویش قرار داده و دنبالـه 
هواهاي نفسانی و شیطانی است و عامالن تفرقـه و نفـاق و جـدایی و برادرکشـی     

و عامالن بـه نفـاق و تفرقـه را نصـیحت بـه مـودت و وحـدت        ... هستند، نباشید 
در هر عملی رضـاي   ؛آنان اعالم تنفر و انزجار نمایید در غیر این صورت از ،نمایید

خداوند را در نظر داشته باشید که بهترین اعمال مـا آن اسـت کـه بیشـتر مـورد      
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در مبارزه با جبهۀ کفر و نفاق بـه پـیش رویـد     ؛توجه و رضایت خداوند قرار گیرد
بهـایش بـه خداونـد منـان     حتی تا سرحد جان دادن و خون هدیه کردن که خون

  .دهدمی
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   فاق پرهیز از فتنه و ن :چهارمفصل 
   اقشار ملتدر میان 

  
  )نقده 1345 -1363(ی د آجودانیرششهید  

 مبـادا خـداي نـاکرده در حفـظ و     ؛قدر این انقالب و رهبـري الهـی را بدانیـد   
در مقابل دشمنان  ؛دقت کنید ؛انگاري یا خطایی از شما سر زندگسترش آن سهل

محکـم بایسـتید و مجـال     ،هاي کفر و نفـاق اسالم و خدا، ضدانقالبیون و گروهک
  .ها ندهیدخطا به آن

  
  )دهدشت 1340 -1365( آرانپور ابراهیم شهید 

هاي مـا در فکـر جداسـازي مـا از همـدیگر      هایی که با برداشت بد از حرفآن
ها فقط و فقط کارشان نفاق و ایجاد تفرقـه در ایـن برهـۀ خـاص از     آن آدم ،بودند
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ها ایستادگی و وار در مقابل این توطئهوار و زینبزمان بود و شما سعی کنید علی
  .وحدت را همچنان حفظ نمایید

  
  )فسا 1341 -1362(عبدالمجید آزادخواهان شهید  

 ١]کنید[دست عوامل نفاق را کوتاه ...  !خطابی هم به شما اي مردم شهیدپرور
  .و نگذارید که در تشییع جنازة این بندة حقیر شعارهاي غیر انقالبی بدهند

  
  )خوي 1329 -1367(محمد آزادي شهید  

ــ       حفــظ نماییــد و  ،ترســندیهمـین مســاجد را کــه دشــمنان فقــط از آنجــا م
م و بـه سـود   هـا بـه ضداسـال   افکنان را از خود طرد نمـوده و هـر حرکـت آن   نفاق

ها است و این را نیز بدانید که این شیاطین از اعمال مخرب خـود دسـت   ابرقدرت
  .ولی همواره خوار و زبونند و عاقبتی ندارند ،دارندبرنمی

  
  )هرانت 1347 -1366(قایانی آعلی شهید  

در  )علیه السالم(چون علی ؛این است که بیشتر قرآن بخوانید ،خواهشی که دارم
هایتـان  شفاي دردهایتان را از قرآن بخواهید و در سـختی « :فرمایدمی البالغهنهج

کفر و : ترین دردها در آن است که عبارتند اززیرا شفاي بزرگ ؛از آن یاري جویید
  .»نفاق و کجروي و گمراهی
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  )فریدن 1338 -1365(محمدعلی آقایی شهید  
خدا را در همه حـال از یـاد   ! رسدبرادران و کسانی که این نامه به دستتان می

  .تفرقه و نفاق را از خود دور کنید که دشمن خطرناکی است... نبرید؛ 
  

  )کازرون 1339 -1360( زادهاسماعیل ابراهیمشهید  
ها که منافقین بر در و دیـوار شـعارهاي   من در چندین ماه اخیر که دیدم شب

    معنـا بـه منـزل مـردم شـهر      ارزش و بـی هاي بـی نوشتند و اعالمیهضدمردمی می
دوسـتان تشـکیل سـتادي دادیـم تـا      و با اتفاق چندین نفر از مردم  ،انداختندمی

انـداز مـردم در امـان باشـند و مشـت      اینکه شب و روز از کارهـاي زشـت و نفـاق   
اکنـون کـه نیروهـاي مبـارز     مـم و هـین مزدور زده باشـان منافقـمی به دهـمحک

صـالح   ،کنند و نیرو الزم دارنـد هاي پی در پی دنبال میاسالم بر علیه کفر حمله
ها بشتابیم تا اینکه به یاري خدا بتوانیم بر این است که به کمک برادران در جبهه

  .دشمنان را سرنگون کنیم
  

  )آبادنجف 1344 -1364(ابراهیمی مصطفی شهید  
کـه در  خـواهم  از شما مـی ...  !اي امت قهرمان ،سخنی با شما امت شهیدپرور

 و برابر مشکالت استقامت کنیـد و وحـدت و یکپـارچگی را حفـظ کـرده و نفـاق      
  .را از میان خود بردارید و پیرو خط رهبر انقالب باشید ١]دورویی[
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  )شهرخمینی 1339 -1360(صادق ابراهیمی درچه شهید  
 )علیـه السـالم  (رو به سوي کربالي حسین ؛به پا خیزید! شما اي ملت مسلمان

به پا خیزید و رو به سوي کربال کنید و زندگی مادي دنیـا را رهـا کنیـد و سـالح     
هاي کفر و شرك و نفاق آمـاده کنیـد و   خود را براي دریدن پرده ؛مبارزه برگیرید

ها را مفتضـحانه  چهرة کثیف آن منافقان را بیرون کشید و آن ،هااز پشت آن پرده
  .ها را نابود کنیدها و قضاوتپلیدي ؛برهانید هابه خاك بمالید و امتی را از بند آن

  
  )فسا 1343 -1362(ابوالحسنی موسی شهید  

 ،ترویج دین خود ورید که خداوند برايسجدة شکر به جا آ !اي امت شهیدپرور
ـ  ،طوري که شهداشما را انتخاب نمود و شما هم همان ـ  داسالم را یاري کردن ه و ب

هـا قـدم   هـا و در راه آن آن ماننـد   ،شناختند و انجام دادند ]را[ شانخوبی وظیفه
   بـه   ؛فقـط در خـط رهبـر باشـید     ؛ن شـاء اهللا پیـروزي نزدیـک اسـت    ابردارید که 

آمریکـا   ،چرا که این کـار  ،ر جماران گوش فرا دهید و عمل کنیدیهاي این پحرف
  .کند و دست از تفرقه و نفاق برداریدو نوکرانش را خرد می

  
  )یزد 1343 -1364(محمدکاظم ابوترابی زارچی شهید  

از یاد خدا غافل نشوید و راه شهدا را تا مقصود نهـایی ادامـه    !برادران پاسدارم
دهید و در مقابل هرگونه ظلم و تعدي و تجاوز و نفاق مردانـه بایسـتید و از حـق    

  .امام بزرگوار و والیت فقیه باشیددفاع کنید و پشتیبان
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  )ساوه 1310 -1363(اجاقلو حیدرعلی شهید  
از توطئه و نفاق بر علیه یکدیگر بپرهیزید کـه   !ملت شهیدپرور و هوشیار ایران

دشمنان در کمین هستند و آمادة جدایی شما هستند تا با نفاقی که در بین خود 
  ].شما را از هم جدا کنند[ ،شودشما پیدا می

  
  )فالورجان 1342 -1362( یجانیقهدر ياحمددجالل یسشهید  

اسـالم   ،تنها وصیت من به شما این است که امـروز  !برادران و خواهران گرامی
  .از تفرقه و نفاق دوري کنید ؛شما دارد نیاز به فداکاري یکپارچۀ

  
  )هرانت 1343 -1363( احمدي احمد شهید 

علیهمـا  (اکبـر علـی  ی کنید فرزندان خود را چون قاسم،سع !اي پدران و مادران
بلکـه در امـور    ،هـا نه تنها بـراي جبهـه   ،و همۀ شهیدان ایران تربیت کنید )السالم

 به دسـتورات رسـول   ؛متعهد و باایمان، چرا که باید خدایی باشند ،داخلی مملکت
اتحـاد را پیشـه    ؛از تفرقه و نفاق بپرهیزید ؛توجه کنید )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اهللا

پـردازي را از خـود   دروغ و دروغ ؛کـدیگر بیندیشـید  با انصاف نسبت به ی ]و[ کرده
  .از تزویر و ریا بپرهیزید که آن شرك اصغر است ؛دور کنید

  
  )تاکستان 1343 -1369(احمدي اسداهللا شهید  

وقت از خدا غافل نشـوید و در  هیچ... ! عزیزانم و برادران و خواهران امت اسالم
خـانوادة خـود شـروع کنیـد تـا       خود و] از[محل زندگی براي حفظ قوانین اسالم 

چیز دریـغ نکنیـد کـه    جامعه از کفر و نفاق و کارهاي شیطانی پاك شود و از هیچ
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  .بلکه اول بقا است ،فنا نیست
  

  )مشهد 1343 -1362(رضا احمدي شهید  
یـات و کلیــات اسـالم دقـت و مطالعــه کنیـد و در ایــن راه از     ئدر همـۀ جز ... 

 ،ه کنید و با کمک برادران و خواهران روحـانی روحانیون متعهد و خط امام استفاد
...  ایستادگی و مقاومـت کنیـد   ،به جنگ کفر و نفاق جهانی رفته و تا مرز شهادت

هاي سپاه و بسیج بیاموزیـد و  هاي نظامی و عقیدتی و سیاسی را در پایگاهآموزش
نیـروي خـود را مصـروف داریـد کـه       ۀهمـ  ،در جهت سازماندهی لشکرهاي قدس

جنگ بین اسالم و کفر و نفاق تا از بین رفتن کفار و منـافقین ادامـه دارد و شـما    
  . باید از اسالم در این برهه زمان دفاع و حراست کنید

  
  )دلیجان 1339 -1362(سیدمحمد احمدي شهید  

بیرونی شما را خبر و شیطان نهاد درونی و بیبا شماست که اگر منافق از خدا 
خواهید با دیـن اسـالم بـه دنیـاي ابـدي مسـافرت       خواست فریب بدهد و اگر می

ها رفتار کنید که دیگر فکر نفاق و دشمنی با اسالم و امام بر چنان با آنآن ،کنید
  .نزند و بدانید که راه سعادت همین است ١]هاآن[ سر

  
  )شیراز 1342 -1361(عبدالکریم احمدي شهید  
هی و باید که با تمام مظاهر شرك و کفر لتو سرباز و مظهري از جند ال !برادرم

در ایـن   و نفاق مبارزه کنی و تو  باید در دو سنگر داخلی و خارجی جهاد کنـی و 
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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اش و انرژي تداومش جهاد با نفس یا جهاد اکبـر اسـت؛ زیـرا کـه تمـام      راه الزمه
  .هاي ما حب نفس استگرفتاري

  
 )رودسر 1348 -1364( احمدي هادي شهید 

کنم کـه بـه فکـر    این حقیر از کلیۀ برادران و خواهران باغیرت دینی تقاضا می
سعادت و آزادي از بند ظلم و ستم و هواها و هوس خود شده و به یـاري اسـالم و   

جوانـان و نوجوانـان عزیـز کـه امـروز کشـور        مخصوصـاٌ  ،رهبر و امام عزیز شتافته
و در پناه اسالم و دریاي خروشان انقالب آمـده  اسالمی ما از خونشان رنگین شده 

  .و بر علیه کفر و نفاق قیام کنند
  

  )شهرزرین 1348 -1361(احمدیان  ابراهیم شهید 
    از شـما عاجزانـه    ،شـنایان آو اما چند کالمی بـا بـرادران بسـیج و دوسـتان و     

عزیزمـان  طور که امـام  خواهم که سنگر بسیج و مسجد را رها نکنید که همانمی
امیـدوارم در ایـن امـر     ؛»سـنگرها را حفـظ کنیـد    ،مسجد سنگر است« :فرمودند

مـال شـود و بـا مبـارزه بـا      گاه نگذارید خون شهیدانمان پايکوتاهی نکنید و هیچ
نفاق و دورویی و کفر از خون شهیدانمان پاسداري کنید و خداوند به شما توفیـق  

  .عطا کند
  

  )انتهر 1343 -1363(ادهم فومنی حمیدرضا شهید  
خواهم که در پشت جبهه وحـدت و یکپـارچکی خـود را    از شما ملت ایران می

ها مطالعۀ سازمان کثیف سـیا، تنهـا راه نـابودي ایـن     حفظ کنید؛ زیرا بعد از سال



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      108

 

جدایی انداختن بین صفوف این مردم دانسته است، کامال هـم درسـت    ،انقالب را
ها و تمـامی نهضـت در اثـر    تشخیص داده؛ زیرا نه این انقالب، بلکه تمامی انقالب

شود و ما باید با وحدت خود ثابت کنیم که ملتی نفاق و جدایی از هم پاشیده می
هاي اعالم همبستگی مـا بـا   هاندازد و راچیز ما را از پا نمیهستیم یکپارچه و هیچ

اسالم و انقالب این است که در نمازهاي جماعت در مساجد شرکت کنیم و نمـاز  
  .تر برپا کنیم و با یکدیگر دوست و مهربان باشیمجمعه را هرچه باشکوه

  
  )گچساران 1338 -1365(حسن اسپري شهید  

ایـران و ملـت ایـران     ،هـا باشـند  آمریکا که نه، هزاران مثل آمریکا و امثـال آن 
        ،دهنـد و تـا قطـرة خـونی کـه داشـته باشـند       ترس و وحشـت بـه خـود راه نمـی    

اي که کفر و نفاق سرنگون شوند جنگند و از پاي نخواهند نشست تا آن لحظهمی
  .دو اسالم عزیز پیروز شو

  
  )دهدشت 1343 -1363(برفی استاد  شهید 

و بـه خـود نگـاه کنیـد و     ] باشید[آینده بیایید یک لحظه به فکر ! اي برادران
از زمان طفولیت تا به لـب گـور رسـیدن را بـه      ؛ببینید که زندگی چه حدي دارد

نظر خود بیاورید که این دنیاي فانی ارزشی ندارد و بیاییـد راه حقیقـت را پیشـۀ    
خود سازید و قدم خیر بردارید و به سوي هـدف اصـلی خـود کـه همـان آخـرت       

آیـد کـه از هـم    آخر روزي می ؛بیایید شما از یکدیگر جدا نشویدبپردازید و  ،است
  .سر هم نگویید شوید و نفاق و دودستگی، دروغگویی و غیبت پشتجدا می
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  )پاکدشت 1342 -1362( اسکندري علیغالم شهید 
ایـران عزیـز کـه     ،اسالم عزیز و کشورمان ،حساس از تاریخ کنونیدر این موقع

دشمنان قرار گرفته و از هر سوي تیرهاي نفـاق و خیانـت    ۀمورد تجاوز همه جانب
شود که بر همین اساس است که قـرآن دسـتور اسـتقامت و    به سوي ما پرتاب می

ایستادگی را در مقابل آنان صادر کرده و امروز ما پیروان راه قرآن به نام سـربازان  
  . ن حکم الهی هستیمآمجري  )السالمعلیه(امام زمان

  
  )اسکو 1346 -1365( ممقان اسکندري بهرام شهید 

بیایید قدر این نعمت عظماي الهی را بدانیـد  ! شما اي برادران حزب اهللا ایران
تا سـرحد جـان از    ؛که این رهبري انقالب اسالمی براي ما یک نعمت بزرگ است

 ؛حمایت کنیـد ) لیهم السالمع(و ائمۀ اطهار) لی اهللا علیه و آله و سلمص(امام و رسول اهللا
موجبات عـذاب الهـی را    ،تفرقه و نفاق را بین خود راه ندهید که اگر چنین کنید

  .ایدبراي خود فراهم کرده
  

  )قزوین 1342 -1360(اصغریها  اکبر شهید 
خواهم که همیشه با کارهـاي نیکتـان در   از شما خواهران و برادران گرامی می

از ...  ؛کنیـد بـراي خـدا   جهت تقویت انقالب و اسالم باشید و اعمالتان را خـالص  
قلب رهبرمان را نشکنید و قدر این رهبـر   ،این کار] با[اختالف و نفاق بپرهیزید و 

  .را بدانید و روزي هزار بار از خدا بخواهید که به امام طول عمر عطا فرماید
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  )آبیک 1340 -1361(سیدساعد افتخاري  شهید  
پـس از شـهادت   ! امایرانـی  کنم که اي پدر، مادر، برادر و خـواهران وصیت می

بـا   ؛تقـوي پیشـه کنیـد    ؛اي از یاد خدا غافل شـوید مبادا لحظه ،فرزند و برادرتان
قلب دشمنان اسالم را هدف بگیرید و آن را سوراخ سـوراخ   ،صالح صبر و مقاومت

امیدوارم کـه  . لرزدهراسد و برخود میکنید که دشمن از صبر و شکیبایی شما می
لحظـه  ،نید و در مبارزه بر علیه کفر و الحاد و نفاق داخلـی همیشه اطاعت خدا ک

خون پشـتیبانی   ةتا آخرین قطر ،شکنخمینی بت ،اي درنگ نکنید و از امام عزیز
  .کنید
  

  )شیراز 1342 -1360( شهرخفري افتخاري اسداله شهید 
خـوب   ،هـاي پـاك  از ایـن خـون  ! ایـد اي کسانی که در این انقالب شهید داده

بدانیـد   ؛حاصل خون شهدا را بر بـاد دهنـد   پاسداري کنید و مگذارید کفر و نفاق،
  .کوبندشما را می ،که منافقین به اسم اسالم

  
  )شیراز 1346 -1361(افسریان  ابراهیم شهید سید 

نگذاریـد ایـن منافقـان در بـین     ! هاي گروه مقاومتهاي سپاه، اي بچهاي بچه
  .بیندازندشما رخنه کنند و نفاق 

  
  )یاسوج 1345 -1362( رضا افشونغالمشهید  

البالغـه  در یک دست قرآن و در دست دیگر نهـج  ،مسلمین ۀامیدواریم که هم
تمـامی   ،و بر دوششان هم سالح برگیرنـد و بـر علیـه تمـامی کفـر، تمـامی ظلـم       
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گـر  د و انـ ها از قید و بند ظلم و کفر و نفاق به پـا خیز براي رهایی انسان ،استبداد
اسالم باید آزاد باشد و احکام  ،ها باشندها و حبسکه جوانان مسلمان ما در زندان

  .اسالم باید جاري گردد
  

  )خرم بید 1343 -1363(اکبري باصري ربیع محمدشهید  
مکلـف   ،)ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(اهللا ما منتظران مقدم مبارك حضرت بقیه

در این کشور حـاکم  ] را[هستیم تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عدل الهی 
کنیم و از تفرقه و نفاق بپرهیزیم و رضاي خداوند متعـال را در نظـر بگیـریم و بـا     

  .صلح و صفا، برادري و برابري به پیشبرد انقالب اسالمی کوشا باشیم
  

  )تهران 1343 -1362(ابوالفضل اکبري داریان  شهید 
وحدت و همبستگی خود را حفظ کنیـد تـا بتوانیـد بیشـتر در راه انقـالب       ...

  .اسالمی کوشا باشید و نگذارید نفاق در بین شما بیفتد
  

  )شازند 1343 -1365( اکبري حسین شهید 
تعـالی   اهللا لعج(ب برحق حضرت مهديئنا ،اولین وصیتم این است که امام عزیز

خمینی کبیر را دعـا کنیـد و تمـام اوامـر او را از دل و جـان پـذیرا        ،)فرجه الشریف
و حکـم امـام    )تعـالی فرجـه الشـریف    اهللا لعجـ (حکم امام زمان ،چون حکم او ؛باشید
از تفرقـه و نفـاق پرهیـز و دوري    . حکم خداست ،)تعالی فرجه الشـریف  اهللا لعج(زمان

  .کنید و به ریسمان خداوند چنگ بزنید
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  )زنجان 1330 -1365(اکبري باقر محمدشهید  
رهیزیـد  در همۀ ابعاد با وحدت و یکپارچگی عمل کنید و از تکروي و نفـاق بپ 

  .تا مدیون خون شهدا مباشید
 

  )ابرکوه 1347 -1364( ابرقویی اکرمیمحمدحسن شهید  
قرآن بخوانیـد و نمازهایتـان را سـر وقـت      ؛مراسم دعا را باشکوه برگزار نمایید

هـا فقـط همـین سـالح ایمـان      برپا دارید که بدانید تنها سالح برندة ما در جبهـه 
طلـب را از ریشـه   از نفاق و تفرقه دوري کنید و منافقین سـودجو و فرصـت   ؛است

طلـب و ریاکـار   برکنید که عامل هر نوع تفرقه و جدایی از همین منافقین ریاسـت 
  .است

  )کازرون 1338 -1366(دوست اماماصغر علید شهی 
هـا  صـفتان باشـید و گـول آن   مواظـب ایـن شـیطان   ! مردم همیشه در صـحنه 

نخورید؛ همیشه گوش به فرمان امام امت باشید و فقـط او را اطاعـت کنیـد و بـه     
هـا دوري کنیـد؛ چـون در    افکنان را شناسـایی و از آن شایعات توجه نکنید و نفاق

هـزار شـهید پاسـداري     75 مسئولیتی عظیم داریـم و بایـد از خـون   این زمان، ما 
  .کنیم
  

  )سپیدان 1347 -1365(منصور امامی شهید  
بار دیگر دست کفر و شرك و نفاق قاسطین و مـارقین و نـاکثین را از سـد     ...

ام کـه چـرا بایـد بـه     دریافتـه  ،اکنون که عازم جبهه می شومهم ؛آري .راه برداریم
کننـد  ام که در دلم وسوسه مـی خدایم را شناخته ؛امامامم را شناخته ؛جبهه بروم
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  .که آمادة جهاد شوم
  

  )هرانت 1340 -1360(امانی  امیرهوشنگشهید  
چـه   ،چه زنده باشـم در ایـن دنیـا    ،شوماین را بدانید من خیلی خوشحال می

کینه، نفاق،  ؛نباشم، از اینکه شما با صمیمیت و خلوص و صفا با هم زندگی کنید
دور بریزیـد و در ایـن دو روزه زنـدگی،     ،را که از کلمات شیطانی هست... حسد و 

  .خداجو، خداگونه باشید
  

  )آبادنجف 1343 -1360(حمیدرضا امیرپور شهید  
همواره از راه امام حمایت کنید و تا  )علیه السالم(به خونخواهی حسین! برادرانم

   .مستضعفین از پا منشینید ۀنابودي قواي کفر و نفاق در تمام جهان و نجات هم
  

  )هرانت 1342 -1361( امینی مرتضی شهید 
ست کـه عشـق دنیـا را از    ا این ،باشدام نیز میتقاضاي دیگرم که براي خانواده

تمـام کوشـش او بـه ثبـوت رسـانیدن      دل برانند و راه حق بپوینـد و امـام را کـه    
حقانیت مستضعفین است، یاري کنید و همه چیز را براي دیگران هم بخواهیـد و  
 ؛خدا را در نظر بگیریـد کـه خـدا نـاظر اعمـال شماسـت و از نفـاق دوري کنیـد        

کم و کاست انجام دهید و یکی دو روز آسایش و خوشی این دستورات قرآن را بی
همۀ شما به راهی که مـن   ،آخرت ترجیح ندهید که آخر دنیاي فانی را به آسایش

  .که سربلند در پیشگاه عدل الهی حاضر شوید پس چه بهتر ؛خواهید آمد ،رفتم
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  )بندرکنگان 1343 -1365(انصار زینل شهید  
از نـفاق و تفــرقه دوري کنیـد کـه     ...است که این  ،وصیتم بیشتـر به شماها

  .شودباعـث شـکست و نابودي انسان می
  

  )قیروکازرین 1341 -1365( کهیار بشنام شهید 
ــد کــه تنهــا همــین    ــه خــودداري کنی ــاق و از تفرق از شــایعات دوري و از نف

خـدمتگزار مـردم و جمهـوري     ؛کنـد چنددستگی است که اسالم را تضـعیف مـی  
  .ها را قبول کنیدبراي رضاي خدا مسئولیت! افراد معصوم. اسالمی باشید

  
  )مالیر 1340 -1359(ی ایمان فرهاد شهید 

 ،فرزندان خون و شهادت، دلیـري و پایـداري   ،ما فرزندان رشید اسالم هستیم
فرزندان غیرت و ایثار که همچون رودي خروشان در بستر حرکـت خـود خـس و    

بندیم که تـا  ما با خدا و رهبر خود عهد می. خاشاك کفر و نفاق را خواهیم شست
سـتم از پـاي ننشـینیم و در ایـن راه بـا       نابودي همۀ مظاهر شرك و نفاق، ظلم و

ن شاء اهللا پیـروز  اها خواهیم رفت باري از ایمان و یقین به مصاف همۀ زشتیکوله
  .خواهیم شد

  
  )میانه 1342 -1361(ایمانی  )آیت(محمدشهید  

بهاي هزاران شهید و صدها هزار زخمـی و معلـول و   انقالب اسالمی ایران خون
هـا شـده داراي   انقالبی که جهت وي این همه قربانیباشد و مجروح و مصدوم می

ها حکومتی اسـالمی و  مقام و رتبۀ باعظمت عظمایی است که در سایۀ این قربانی
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الهی در کشور ما حاکم گردیده که استکبار جهانی و الحاد و کفر و شرك و نفـاق  
! هللات حـزب ا پدران و مادرانم و امـ ! برادران و خواهران... را به لرزه درآورده است؛ 

قامتانه زندگی کنید و بهشتی راست هللاتالش کنید مثل موالي ما و سید ما آیت ا
... قـدم باشـید  در جنگ با ضدخداییان و طواغیت و مشرکین و نفاق استوار و ثابت

از شما انتظار دارم که در مقابل جریان نفاق و التقاط و منحرفین مقاومت کرده و 
  .ایستادگی کنید

  
  )کاشان 1343 -1363(حسین باخدا شهید  

شما سـخت در امتحـان هسـتید؛ نگذاریـد     ! مردم شهیدپرور و امت در صحنه
ها در گوشـه کنـار بـذر نفـاق را فشـانده و دم از صـلح       روزي خداي ناکرده اشعث

  .ها را در نیمه راه گلویشان خفه کنیدبزنند؛ شما باید با وحدت خود نفس آن
  

  )رودسر 1346 -1365( بامداد مجید شهید 
به مردم بگویید که مجیـد و امثـال آن، راهشـان از    ! شما اي پدر و مادر عزیزم

روي عقل و تدبیرشان بود و هدفشان پیروزي اسالم تـا سـرنگونی کفـر و نفـاق از     
  .باشد و شهادتم از روي تدبیر و آگاهی من بودهجامعه می

  
  )تهران 1343 -1360( بندري عباسی زاده فرزاد شهید 

بـا یکـدیگر اتحـادي     حومه خواستارم کـه اوالٌ  ١*پرور ایران و مردم قهرمان از
کامل از نظر سیاسی و مکتبی داشته باشند و منافقین را از بین خود طرد کنند و 
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هـا بـه   هاي جامعه بگذرانند تا دیگـر نفـاقی در بـین آن   هاي الکها را از صافیآن
رفتار کنند تا سرمشـقی بـراي دیگـر     وجود نیاید و با یکدیگر به خوبی و مهربانی

  .هاي اسالمی باشندبرادران جامعه
  

  )خمین 1346 -1365(بهشتی ناصر سیدشهید  
به جبهه کمک کنید و دولت جمهوري اسالمی و رهبري ایران  !مردم مسلمان

از دورویی و نفاق و دودستگی دوري کنید و انسجام خـود   ؛اسالمی را رهرو باشید
زندگی بایـد   ؛به خاطر خدا باید کار کرد ؛را بیشتر نموده و وحدت را حفظ نمایید

  .به خاطر خدا باشد
  

  )تهران 1333 -1361(حسن  بیات شهید  
 ،ام و شما باید پیامش را به جامعه عرض کنیـد من خون داده! خواهران عزیزم

اعث رضایت خداوند سبحان و افتخار من باشـد و مشـت محکمـی بـر     طوري که ب
  .دهان نفاق شرق و غرب و حامیانش باشد

  
  )تهران 1329 -1361(علی بیکتن شهید  

گـران را از بـین خـود بشناسـید و همچنـین      نفاق را و نفـاق  ...! اي ملت عزیز
  .گران را شناسایی کرده و اسالم و مسلمین را یاري کنیدتفرقه
  

  )تهران 1347 -1365(بیک وردي داود شهید  
وزیر  ،روحانی هستید، سپاهی هستید ،در هر لباسی که هستید! برادران دینی
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حدود الهی را حفظ کنید و از  ،خره در هر لباسی که هستیدو وکیل هستید و باأل
  .طلبی و خودخواهی کنار بکشیدنفاق و جاه

  
  )ریزنی 1345 -1365(پارسا رضا غالمشهید  

خواهم که راه مرا انتخاب کنند و هرگز قدمی به راه کفر و نفـاق  از برادرانم می
ــه باشــید و زینــب ؛ه شــهدا باشــنددهنــدة راســعی کننــد ادامــه برندارنــد و         گون

  .قامت و استوار باشید راست
  

  )مراغه 1347 -1364(طالب پاشایی شهید  
شما را به خون شهدا سوگند نگذاریـد   !برادران ؛این جنگ خیلی مقدس است

امام را تنها نگذارید که او بـا   ،بدن دارید تا خون در ؛هرگز ،به سازش کشیده شود
تا زمانی که یک مسـلمان روي زمـین    ؛همیشه سر نماز او را دعا کنید اهللا است و

امـان تـا نـابودي کفـر و شـرك و نفـاق ادامـه        مبارزه است و این مبارزة بی ،است
  .د داشتخواه
  

  )فسا 1345 -1363( عبدالکریم پاكشهید  
اي کسانی که لطف خداوند نصیب شما شـد  ! پروراناي قهرمان! اي ملت عزیز

زیر بـار هـیچ منـافقی    ... خواهم از شما می! و شما را از زیر بار استکبار نجات داد
  .تر از نفاق نیستاي کارينروید؛ نفاق را از کشور دور کنید که هیچ ضربه
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  )اصفهان 1341 -1361(مجید پاکزاد شهید  
بشتابید که از قافله عقـب نمانیـد و بـه گفتـۀ     ! فرزندان اسالم و فرزندان قرآن

امامان به خودسازي بپردازیم و عمر خود را تلف ننماید و بـه کـارزار و بـه جبهـۀ     
و  مـچیـز نداریـ  کفر، شرك، نفاق برخیزید و بدانید که ما غیر از خدا و اسالم هیچ

گاهمان همین است و خدا هـد و تکیـد باشـدتمان در این بایـروزي و وحـز پیـرم
  .و قرآن و اسالم ما را بس است

  
  )دهدشت 1343 -1363(کالیه  سري پرکانشهید  

ــدبازي و   !امبــرادران عزیــز و گرامــی     وحــدت خــویش را حفــظ کنیــد و از بان
  .شودگرایی بپرهیزید که باعث تفرقه و نفاق میگروه
  

  )رامسر 1345 -1365(ابوطالب پروانه شهید  
بدانید که خداوند مهربان خواسته است کـه شـماها را    ،چنانچه شهید شدم ...
 دانیـد کـه واقعـاٌ   اما این را خود شـما هـم بهتـر مـی     ،قرار بدهد ١]آزمایش[مورد 

ایـد  فرزندي را در راه خدا و اسالم تربیت کرده باشید و فرزندي داشته دایتوانسته
 ةمـا آفریـد   ۀچرا اینکه هم ،ایدهدیه کرده ]اید وکرده[ که فداي راه اسالم و قرآن

را در نبـرد   ٢خـود  چه بهتر که جـان ناقابـل   ؛باید به سوي او شتاب نماییم ییم،او
  .نثار نماییم دین مبین اسالم و قرآن به علیه کفر و نفاق
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  )شیراز 1343 -1361(حسین پژمان شهید  
از همۀ برادران و خواهران تقاضا دارم وحـدت و همبسـتگی خـود را از دسـت     

  .ندهند و از نفاق بپرهیزند
  

  )ارومیه 1339 -1360( دیپوررش محمدباقر شهید 
یک توصیه دارم براي شما و آن اینکه تا ایـن لحظـه کـه امـام امـت را یـاري       

تا آخر ادامه دهیـد تـا سـرنگونی     ،ایداید و در پیروزي انقالب سهمی داشتهنموده
آمریکـا   ،یاور ما، خمینی رهبـر مـا   ،قرآن ،مکتب ما ،اسالم«جهل، نفاق و با شعار 

  .به نهضت ادامه دهید تا برقرار شود حکومت اهللا »دشمن ما
  

  )قم 1344 -1364( پورطاهري ناجی شهید 
حـامی والیـت فقیـه     ؛از امام پشـتیبانی کنیـد   ؛وحدت را حفظ کنید !برادران

دروغ و تهمت و غیبت، دورویی و نفاق و کینه و  ؛داریدها را گرم نگهجبهه ؛باشید
دوري  جداٌ ،از هر چیز که عامل اختالف است ؛از خود دور کنید فروشی را جداٌکم

  .گزینید
  

  )شهرري 1343 -1361(رضا پورعزیزیان شهربابک شهید  
اي یاران و اي امـت   ،و شما اي خانواده و اي فامیالن و اي دوستان و اي ملت

 ،هسـتید، بـه نـداي حسـین زمـان      )لیـه السـالم  ع(اگر پیرو حسـین ! مسلمان جهان
هـا را  شکن لبیک گویید و او را در مقابل یزیدیان تنها نگذارید و جبههخمینی بت

با وجود پربرکت فرزندان دلیر و رشـیدتان پـر کنیـد و کفـر و نفـاق را از صـحنۀ       
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 ،حجـت زمـان   ،زمینه براي ظهـور امـام عصـر    هللان شاء ااکن کنید تا گیتی ریشه
  .آماده گردد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي موعود

  
  )شهرخمینی 1341 -1360(هنگ اردکانی آپیش اهللاهمتشهید  

جانب پیام و درخواستی از مسئولین مملکت دارم که قانون اساسـی را کـه   این
عمـل کنیـد و از تفرقـه و نفـاق و حـب       کـامالٌ  ،با خون جوانان شهید امضا شـده 

  .ریاست دوري نمایید که شما در مقابل خدا مسئول هستید
  

  )دزفول 1341 -1363( فیشگرترابمرتضی شهید  
کنم که از دنیاي مادیات درآمده خواهش میبه همۀ خانواده و مردم وصیت و 

مشکالت همدیگر را با کمک هم حل  ؛همدیگر را یاري کنید ؛و به هم نیکی کنید
خواهم که نفـاق و تفرقـه   همۀ شما با هم متحد باشید و از شما عاجزانه می ؛کنیم

  .بین هم نیندازید و غیبت همدیگر را ننمایید
  

 )اصفهان 1345 -1361(رسول ترابی شهید  
      مواظــب باشــید کــه منافقــان در بــین شــما رخنــه نکننــد و  !بــرادران بســیج

ها را شناسایی کنید و به مسـئولین  کنند و اگر در بین شما بودند آننافکنی نفاق
  .معرفی کنید

  
  )یزد 1346 -1361( تقوي نصرآبادي محمدصادق شهید 

و یک تذکر هم به شما مـردم مسـلمان دارم و ایـن کـه از دور امـام پراکنـده       
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نشوید تا به مملکت آسیبی نرسد و بیشـتر در اجتماعـات مـذهبی سیاسـی مـن     
شکن جمعه شرکت کنید تا دشمن نتواند در شما نفوذ کنـد و  الجمله نماز دشمن

  .نفاق بیندازد
  

  )گچساران 1338 -1362(پور محمد تقیشهید  
از امام دست بردار نباشـید و همگـام بـا روحانیـت مبـارزه       !امت حزب اهللاي 

شرك  ،حرکت کنید و علیه کفر هم مبارزه کرده و پشت سر هم کرده و پشت سر
  .ن شاء اهللا که پیروزیماو نفاق 

  
  )بریزت 1340 -1362(توتونکار وسف یشهید  

 ،گـردد یـنفاق مـ لی را که موجب تفرقه و ـمان بر این باشد عوامهمیشه سعی
چـرا کـه پروردگـار     ؛اخوت و محبـت را حـاکم سـازیم    ،از بین برده و به جاي آن
کم و اتقواهللا یخوامنون اخوه فاصلحوا بین ؤنما الما«: فرمایدمتعال در قرآن کریم می

پس اصالح کنیـد مـابین    ؛به درستی که مؤمنان با هم برادرند« ؛١»لعلکم ترحمون
و امـا آن عـواملی کـه     »همدیگر را و بترسید از خدا تا مورد رحمـت واقـع شـوید   

همـان ظـن و تجسـس و غیبـت      ،گـردد موجب نفاق و کدورت و سلب اتحاد مـی 
  .باشد که متأسفانه امروزه اکثریت ما به آن مبتال هستیمتهمت می

  
  )هرانت 1348 -1366( هندوآبادي توسلمحمد شهید  

از ایجاد نفاق و تفرقه بپرهیزید و چون کـوهی اسـتوار در مقابـل دشـمنان      ...
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سعی کنید که در برابر خون شهیدان گرامی اسالم مدیون  ؛قرآن و اسالم بایستید
  .رین کربال قرار بدهدئشما را از زا امیدوارم که پروردگار جهانیان همۀ ؛نباشید
  

  )نایین 1348 -1365( توسلی عبدالمجید شهید 
مسئلۀ دیگر که بعد از والیت فقیه اهمیت بسزایی دارد، بودن مردم در صحنه 

هـا  همچنین موجب نابودي گروهک ،است که موجب از بین رفتن نفاق و تضعیف
شود و این تنها با بودن مردم در صحنه و شرکت در نماز جمعـه و جماعـات و   می

تمـام ملـت ایـران ایـن      یابـد و مبارزه با تمام خطوط انحرافی است که تحقق مـی 
  .ادامۀ راه شهداست ،انجام این وظیفه ؛وظیفه را دارند

  
  )فقبا 1342 -1362(توکلی بنیزي حسین شهید  

کنم که پیوسته متحد و یگانه باشید و از نفـاق و پریشـانی   کید میأدر پایان ت
  .افکار سخت پرهیز کنید

  
 )اصفهان 1342 -1364(دهکردي تیموريمجید شهید  

د؛ زیرا بـه  پدیدار نشو مواظب باشید در جامعۀ اسالمی نفاق ...! اي امت پیامبر
  .زند و منافقین را سرکوب کنیدپیکر اسالم ضربه می

ــنجم   ! اي عزیــزان...  ســعی کنیــد از دودســتگی و نفــاق دشــمن و ســتون پ
  .ها را تا فتح قدس عزیز خالی نگذاریمپشت جبهه را و جبهه .جلوگیري کنید
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  )اقلید 1342 -1361(رحمن ثابت شهید  
پیامم به ملت قهرمان ایران این است که پیرو خط امام و والیت فقیه باشـند و  

  .دهندة راه شهیدان و حافظ انقالب باشندو ادامه ١دناز تفرقه و نفاق بپرهیز
  

  )تهران 1339 -1366(علی جابري قربانشهید  
بر همه کسی که توان جنگیدن دارد، الزم است در راه خدا به جهاد برخیزد و 

و «اسالم و مسلمین را یاري نماید و تا برچیده شدن ریشۀ کفر و نفاق طبـق آیـۀ   
  .از پاي ننشینند ٢»حتی التکون فتنه کمیقاتلو
  

  )اهواز 1310 -1362( جزایريسیدطاهر شهید  
یزید و به لبیک امام مسلمین و در انقالب بپرهپراکنی و نفاق در دین از شایعه

ها بشتابید و از این قافله جا نمانید و بشـتابید و کـه   به سوي جبهه ؛لبیک بگویید
  .راه فالح و رستگاري دارد

  
  )رفسنجان 1345 -1362( آباديعلم بیگیجعفرمهدي شهید  

پشتیبانی کـرده و از   ،اسالم و امام هستند ٣]که پشتیبان[از نهادهاي انقالبی 
  .وحدت کلمه است ،تفرقه و نفاق برحذر باشید که تنها رمز پیروزي مسلمین
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  )مشهد 1366 -1350(آبادي ابوالفضل جعفري نجفشهید  
     مراقـب باشــید   ...! ام و بقیـۀ وابسـتگان و تمــامی امـت حـزب اهللا    اي خـانواده 

هـا اهمیـت ندهیـد و    شـایعه گران و منافقان فریبتان ندهـد؛ بـه   هاي وسوسهفتنه
  .شایعات را سرکوب کنید

  
  )شهرکرد 1344 -1364(جعفریان قهفرخی محمدعلی شهید  

به شدت از تفرقه و نفاق بپرهیزید که اگر نفـاق در   ... دوست و برادران عزیزم
  .کندنابودتان می ،بینتان رسوخ کرد

  
  )کاشان 1343 -1364( جعفري طاهريجواد شهید  

پشت و پناه اسالم و رهبر و  ،ن است که تا جان در بدن داریدآوصیتم به شما 
خـودداري کنیـد و در ایجـاد     والیت فقیه باشید و از هرگونه تفرقـه و نفـاق جـداٌ   

وحدت بین قلوب خـود و دیگـر مسـلمانان جهـان تـالش و جـدیت نماییـد و در        
  .کارهایتان فقط رضاي خدا را در نظر بگیرید

  
  )باغملک 1337 -1361( جاللی کاظم شهید 

از ملت ایران خواستارم که قدر این امام را دانسـته و او را تنهـا نگذارنـد و بـه     
ن را بـا دل  أالشـ هاي این رهبر بزرگ گوش بدهند و کلمات این رهبر عظـیم پیام

مان دور کنند تـا محیطـی   جان شنوا باشند و این ضدانقالبیان را از کشور اسالمی
  .داشته باشیمپاك و خالی از فتنه و فساد 
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  )فالورجان 1345 -1362( یاحمد جمالشهید  
نیاز به وحـدت و یکپارچـه    ،امروز ما براي پیشبرد انقالب اسالمی !مردم مبارز

وحدت و یکپارچه باشـید و از تفرقـه و نفـاق بپرهیزیـد و بـا       بودن داریم و باید با
  .داسالم را یاري کنی ،حرکت انبیا است ١]تداوم[پیروزي از والیت فقیه که 

  
  )بوانات 1344 -1364( عزیزقلی جمالیشهید  

به خاطر خدا و اسالم تالش و کوشش کنید و وحدت کلمـه را  ! اي مردم ایران
ناکرده اوج ي حفظ کنید تا پیروزشوید؛ اگر اختالف در میان شما پیدا شود و خدا

شود و مواظـب  انجامد و عزت شما تبدیل به ذلت میگیرد، نهضت به شکست می
ها نفاق و شکاف ایجاد نکنند کـه  هاي مستحکم شما گروهکباشید در میان صف

عملی فرعونی و شـیطانی اسـت؛ زیـرا منافقـان دشـمن خـود را یعنـی اسـالم را         
  .اند و درصدد نابودي اسالم هستند که این خود فکري پوچ و غلط استشناخته

  
  )دهدشت 1341 -1365(آرند جمالیعبدالکریم شهید  

بیشتر با هم کار کنید و همکاریتان با جوانـان صـدیق بـه    ! اي مردم حزب اهللا
انگیزهـا و آشـوبگران را گـوش    انقالب و اسالم و امام بیشتر کنید و حرف آن فتنه

نکنید و بدبین از جوانان حزب اهللا نشوید که صـالح نیسـت و خـدا از مـا راضـی      
  . شودنمی
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  )کازرون 1346 -1365( جمالید یمجشهید  
هـا کـه بـراي    پایگاه مقاومت را دست کم نگیرید و خـود ایـن پایگـاه   ! برادرانم

پایگاه براي گردهمایی شما و نشستن در مسجد به وجود  ،حفاظت از محل نیست
توانـد  یعنی همه کس و در هر سـن و سـالی مـی    ،اخوت در بین شماهاست ؛آمده

جاي خالی دوسـتانتان را در   ؛ییدسخن بگو ؛دور هم جمع شوید ؛عضو پایگاه شود
به خدا قسم تا زمانی که اختالفات و نفاق در بین مـردم   ؛پایگاه و مسجد پر کنید

  .محل ما هیچ پیشرفت نخواهد کرد ،محروم ما وجود داشته باشد
  

  )شیراز 1343 -1365( گاويکره جمشیديقلی حسینشهید  
بیشتر به مسائل اسـالمی پرداختـه و از نفـاق و دورویـی دسـت برداشـته و        ...

  .ها را به هم نزدیک و آشتی و دوستی را بیشتر کنیدسعی کنید که قلب
  

  )آبادنجف 000 -1363(سفیدي جمشیدیان قلعهمهدي شهید  
 د،توانیـ یـدام که نمـ ـها بیایید و هر کبه جبهه ،توانیدهر کدام که می !عزیزان

هـا را تقویـت کنیـد و کـدورت و نفـاق را نـابود کنیـد و بـه         جا پشت جبهههمان
  .همدیگر مهربان و رئوف باشید

  
  )آبادنجف 1348 -1367( جمشیدیانمصطفی شهید  

کنیـد، دشـمنان شـما و    هوشیار باشید که هرچه شما پیشرفت مـی ! اي مردم
افکنـی و  باشید و از تفرقهوش ه پس به ؛شودها علیه شما زیادتر میهاي آنتوطئه

  .نفاق جلوگیري کنید
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  )ارسنجان 1344 -1365( جهانگیرمراد شهید  
در هر کجا که هستید، حس نفـاق را از خـود دور   ! برادران و خواهران مسلمان

کنید و در کنار یکدیگر وحدت داشته باشید و وحدت کلمـه را حفـظ نماییـد تـا     
  .بین شما رخنه کنند و تفرقه بیندازند خبر نتوانندگاه منافقین از خدا بیهیچ

  
  )اصفهان 1339 -1361(بادي آحسین انمردهمحمد جشهید  

در این روزگاري که جهل و کفـر و شـرك و نفـاق و غـارت و      !برادرم، خواهرم
کند و مستضعفان و محرومین در فالکت و فقر همه جانبه فریب و ظلم، بیداد می

اي مقدس زنند، اینک که شعلهها میروزيسیهدست و پایی به امید نجات از این 
در این سرزمین خوب خدا برافروختن کرده است و به یمن هدایت الهی و عنایات 

خمینـی عزیـز    ،از سینه و قلب نـورانی امـام مستضـعفین    )سالم اهللا علیه(امام زمان
سوز هـر حکمـی کـه از مـا سـوي اهللا اسـت       رود که ریشهمی )روحی و دمی له الفدا(

سـوز تـا فـدا کـردن     بشود، بر من و تو واجب عینی است کـه از ایـن نـور ظلمـت    
  .عزیزترین عزیزان خود حمایت کنیم

 
  )اراك 1341 -1361(جودکی مهدي شهید  

 :فرمود )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دارید که رسول اکرمها نگهزبان خود را از فتنه
و در جـاي دیگـر فرمـوده     »چین از عذاب آخرت در امان نیسـت خنـان سـانس«

تمام اعمال خـود  . »داشته است دین را نگه ،داردهر کس زبان خود را نگه« :است
ترین کارها وقتی جنبۀ ریا داشته باشد، نزد خداونـد  را از ریا پاك سازید که بزرگ

  .گونه ارزشی نداردهیچ
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  )فسا 1331 -1360(جوکار کرم اهللاشهید  
و [، یعنی پیروزي اسالم نه وطن و ملـت  ،تنها پیروزي شما !برادران و خواهران

اعتقاد و ایمان به خدا و بندگی در برابر او و نفـی   ،اول ،در گرو سه چیز است ]آن
پرهیز از تفرقه و نفاق که  ،در وحدت و یکپارچگی شما ،دوم ؛هاستتمام عبودیت

چون و چـرا  در اطاعت بی ،سوم ؛خواست شیاطین ضد انسانیت و بندگی خداست
گونـۀ  محمـد و علـی   ،عیسـی  ،موسـی  ،گونهابراهیم ،ناپذیراز رهبري بیدار و تزلزل

کـه بـراي بنـدگی خـدا در      )علیه السالم(فرزند پاك و شجاع حسین بن علی ،زمان
اي و در طول تاریخ نمونه] کرد[چنان در مقابل خصم ایستادگی صحراي کربال آن

ي شـرق و غـرب نتـوان    هادر مقابل ابرقدرت امام خمینی ،جز فرزند برومندشه ب
  .یافت
  

  )اصفهان 1344 -1365(محمدعلی جوکار شهید  
خواهم همچنان به ریسمان خدا چنگ بزنیـد،  از شما می !ملت عزیز و قهرمان

افکن را از بـن قطـع کنیـد و اعتمـاد و     متحد شوید و دست نفاق و تفرقه و تفرقه
  ؛دسـت در دسـت هـم دهیـد     ؛تـر کنیـد  همتـا محکـم  اعتقاد خود را به خداي بی

هاي شرق و غرب و دیگر ها را گره کنید و چنان بر سر جنایتکاران ابرقدرتمشت
هــاي جهــانی بزنیــد تــا دیگــر بــه فکــر نــابودي اســالم و مســلمین بــه ابرقــدرت

امپریالیسم جهانخوار، صهیونیسـم غاصـب و کمونیسـم تجـاوزگر و      ١]سرکردگی[
ــه ــان تفال ــاي آن ــه، ،ه ــر     فرانس ــتان و دیگ ــر، عربس ــراق، مص ــیس، اردن، ع انگل

بـه   ،درصددند که به هر نحو کـه شـده   ]هانباشند؛ آن[ صفتخودفروختگان گرگ
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  .چون اسالم همیشه مخالف منافعشان بوده ؛این اسالم ضربه بزنند
  

  )فراشبند 1358 -1366( نامدار حاتمی مطلقشهید  
قطرة خونتان در برابـر کفـر    وصیتم به همۀ مردم ایران این است که تا آخرین

  .و نفاق مانند کوهی استوار بایستید و امام را تنها نگذارید
  

  )گرگان 1345 -1365( صفري یحاجعباس شهید  
براي رضاي خدا دست از نفاق و پراکندگی بردارید؛ بـا هـم وحـدت    ! اي مردم
  .داشته باشید

  
  )تهران 1348 -1363( حاجی میريمحمدحسین شهید  

در دعاهـاي   ؛نفاق و دورویی بردارید و با هم اختالف نداشـته باشـید  دست از 
نمـاز جمعـه را از یـاد نبریـد و در      ؛کمیل، ندبه، توسل و دیگر دعاها شرکت کنید

مثل اهل کوفه نباشـید و امـام را در صـحنۀ نبـرد تنهـا       ؛نماز جمعه شرکت کنید
  .تبلیغ کنید براي اسالم ،براي من تبلیغ نکنید ،نگذارید و در شهادت من

  
  )مسجدسلیمان 1349 -1364(بیرگانی حافظیفرزاد شهید  

امر و نهی کنید تا جامعه از شرك و نفـاق و کفـر دوري   ... ! برادران و خواهران
  .آل پیش روداي ایدهگزیند و به سوي جامعه
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  )دامغان 1343 -1363(محمدتقی حسن بیکی شهید  
هـا  آن گـران در روي زمـین هسـتند، بایـد بـا      تا زمانی که این کفار و فتنه ...

  .ها را از بین برد و نگذاشت که فتنه گران زنده بمانندجنگید و آن
  

  )قزوین 1337 -1363(نژاد سالک حسین حسنشهید  
امام تنها نگذارید و همیشه گـوش بـه فرمـان امـام بزرگـوار       ... !هللامت حزب ا

خیانت بـه اسـالم و قـرآن     ،انقالب اسالمیتفاوت بودن به در این زمان بی ؛باشید
از روحانیت متعهد و مبارز و نهادهاي انقالب و دولت مکتبی و مسئولین  ؛باشدمی

از تفرقـه و   ؛رو والیت فقیـه باشـید  کشور جمهوري اسالمی حمایت کنید و دنباله
  .نفاق بپرهیزید

  
  )شوشتر 1345 -1362(بهمن حسنی شهید  

ول خـون  ئول هستید، مسئها مساین ۀبدانید شما در برابر هم !امت شهیدپرور
این انقالب با خون و  ؛شهدا هستید و این انقالب به خودي خود پیروز نشده است

وحدت مردم پیروز شد و شمایید که باید جلوي نفاق را بگیرید و هـر کـس یـک    
هـا را  یچینـ توي دهان آن بزنید و جلوي سـخن  ،حرف بیهوده بر علیه انقالب زد

  .چینی شدیدتر از قتل استبگیرید که سخن
  

  )الرستان 1340 -1361(حسنی محمد علیشهید  
از اختالف و نفاق بپرهیزید که براي رسیدن به هدف  !برادران و خواهران عزیز

و وحدت کلمه در پنـاه اسـالم، الزم اسـت و مـن ایـن آرزو دارم کـه در ایـن راه        
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وحشـت از جبهـه و جهـاد و شـهادت کـه در      مقدس به شهادت برسم تا این جـو  
  .از بین برود ،مردم وجود دارد

  
  )شهربابک 1340 -1362( پیرجل زادهعلی حسینبمانشهید  

دارم کـه جلـوي ایـن منافقـان و     اعـالم مـی  ، بسیج و مـردم  به افراد سپاهمن 
خواهنـد  المی مـی ـه مملکت اسـ ـر روز علیـایی که هـهایی و اینـکوردالن آمریک

  .ها را به سزاي عمل خود برسانندها را بگیرند و آنفتنه به پا کنند، جلوي این
  

  )گناباد 1346 -1365( نوقابی زادهحسینعباس شهید  
دهیـد و  خواهم هر کاري که انجام میاز همۀ مسلمین، خواهران و برادران می

نفاق، دروغ و حسادت  ؛حتی راه رفتن شما براي خدا باشد گویید وهر سخنی می
  .دوار زندگی کنیرا از خود دور کنید و برادروار و زینب

  
  )بناب 1345 -1365( بناب پور اصلقلیحسینشهید محسن  

از روحانیت متعهد در صحنه و حامی خط  ... !برادران حزب اهللا و امت اسالمی
تشـخیص حـق و   ساالر دیانت و اسالم و فرقان والیت که همیشه پرچمدار و قافله

هـاي  اهـداف و نقشـه   ،جدا نشوید و با وحدت و یکپارچگی خویش ،باشدباطل می
از هرگونه عامـل تفرقـه و    ؛آفرینان ضد دین را نقش بر آب کنیدشوم کفار و تفرقه

  ؟چرا امت ما امت واحده نباشند ؛خداي ما واحد است ؛نفاق بپرهیزید
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  )همدان 1341 -1359(حسینی  حسین شهید 
صابر باشید که در عـین صـبر در   ! مادر و خواهر ،وصیت به مادر و خواهرحال 

منـافقین   ،ها و ستون پـنجم دشـمن  پراکنیدر سنگر مبارزه با شایعه ،پشت جبهه
  .گونه بخروشید و هرگونه نفاق را در نطفه خفه کنیدمزدور شرق و غرب زینب

  
  )کرج 1345 -1364(سیدباقر حسینی شهید  

در راه خـدا از همـۀ   ! کنیـد کسانی کـه ادعـاي اسـالم مـی     اي! هااي مسلمان
شرك و نفاق و بت بجنگید و حتی اگر الزم باشد، جوانان ] با[و ] بگذرید[تعلقات 

در این راه رفت و امـروز   )علیه السالم(عزیزتان را در این راه قربانی کنید که حسین
نـیم و راه سـرور   مکتبمان که همانا مکتب اسالم است، حمایـت ک ] از[ما بایستی 

  .را ادامه دهیم  )علیه السالم(شهیدان، حسین بن علی
  

  )مشهد 1339 -1363(سید محمدانور حسینی شهید  
و دیگر وصیت من به عموهایم و سـایر فـامیلم اسـت کـه از تفرقـه و نفـاق       ... 

آیید؟ به خـدا دنیـا ارزش نـدارد؛ بـا هـم      دست بردارید؛ تا به کی به خودتان نمی
  .مهربان و با هم الفت داشته باشید و با هم صادق باشید ،دوست
  

  )مالیر 1344 -1364(سیدمصطفی حسینی شهید  
هاي خون شهید مبارزه با کفار و منافقین است؛ اجـازه  یکی از پیام! مت مبارزا

ندهید که در گوشه و کنار این مملکت اسالمی رخنه کـرده و دسـت بـه  فتنـه و     
ها را نابود کنید و از ریشه براندازیـد، حتـی   مبارزه کنید و آنها فساد بزنند؛ با آن
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هـا مبـارزه   اگر که شده با خونتان؛ زیرا تمامی شهیدان ما با خون خودشـان بـا آن  
کردند؛ با نثار خون خود درخت اسالم و انقالب را آبیاري کرده و مشـت محکمـی   

  .ها کوبیدندبر دهان آن
  

  )اصفهان 1333 -1361(بهارانچی  حسینیسیدحسین شهید  
سعی داشته باشید ریشۀ نفاق را در بین خود و مردم از بین برید و با دشـمن  

علـی  ء اشدا«دوست باشید و این مصداق همان آیـۀ   ،دوست خدا ادشمن و ب ،خدا
  .است ١»بینهم ءالکفار و رحما

  
  )زنجان 1340 -1361( ینیحسن یدعزالدیسشهید  

هـا سـهم بـه سـزایی در     چه آن ،یار و مددکار تمامی معلولین انقالب باشید ...
از تفرقـه و نفـاق دوري    ؛خانوادة شهید را بسیار گرامـی بداریـد   ؛این انقالب دارند

  .گاه فراموش نکنیدکرده و در آخر اسالم را هیچ
  

  )بیرجند 1343 -1362(سیدیونس حسینی شهید  
باید آنقدر مبارزه کنید که فتنه و فساد برچیده شود و عدل و انسانیت همه  ...

و قاتلوهم حتی ال «: فرمایدجا را بگیرد و همه به دین اسالم بیایند؛ چون قرآن می
   .٢»تکون فتنه و یکون الدین هللا

  

                                                             
 29سوره حجرات؛ آیه  -1
 39سوره انفال؛ آیه  -2
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  )شهرخمینی 1345 -1365( درچه کریم حفیظیشهید  
 که شـرق و غـرب بـا هـر     امروز! مملکت، رفقااي عزیزان و فرزندان آیندة این 

اند و تمـام تـالش   اي علیه جمهوري اسالمی و کوبیدن مسلمین متحد شدهتوطئه
برنـد، وظیفـۀ سـنگین بـه     خود را براي اختالل در داخل و خارج کشور به کار می

افکنـان و از سـوي دیگـر دشـمنان     خود دارید و نباید بگذارید که از یک سو نفاق
این حکومت اسالمی و مقام رهبري لطمه وارد آورند و خداي نخواسته  خارجی به

  .در خطر سقوط درآید
  

  )مرودشت 1344 -1367( حمزوي منصور شهید 
مد نظر داشـته باشـید و همـواره بدانیـد کـه       در جبهه و جنگ را... ! اي مردم

کـه بـا   عزت و سربلندي ما، در مبارزه با کفر و نفاق است و امروز همۀ ما مکلفـیم  
هایی که چه آن ،مبارزه کنیم ،داخل خارج و چه در دشمنان اسالم و قرآن چه در

اند و چه منافقان داخلی که فقط ادعاي همسـنگري بـا   به مرزهاي ما هجوم آورده
ها را بیش از پـیش رسـواتر   ن شاء اهللا همۀ آنامدافعان اسالم را دارند که خداوند 

وم بریـد کـه سـربلندي در دنیـا و آخـرت      ها هجـ پس به سوي جبهه ؛خواهد کرد
  .باشدجهاد فی سبیل اهللا می

  
  )اهواز 1345 -1364( حویزياحمد شهید  

سعی کن که اگـر دختـر    ...حجاب تو سنگر آغشته به خون من است ! خواهرم
شـوند و  هایی که پوشش اسالمی ندارند و با وضـع فجیعـی وارد شـهر مـی    و خانم

ن اها را ارشاد نماییـد کـه   آن ،اندو شر و الحاد نموده شهر را آلوده به فساد و نفاق



 

 135     » دفتر نهم« دتوحـــــ

 

را  )الم اهللا علیهاس(ها راهنمایی شوند و رسالت فاطمهشاء اهللا به قوة ایزد رحمان آن
  .بر زمین نگذارند

  
  )اردبیل 1344 -1362(حیدروند حافظ شهید  

کـاري  خواهم که مرا حالل کنند و نیز هر از مسلمین و برادران و خواهران می
 ؛براي خدا باشـد  ،حتی راه رفتن شما ،گوییددهید و هر سخنی را میرا انجام می

  .نفاق و دروغ و غیبت و حسادت را از خود دور کنید و برادروار زندگی کنید
  

  )تهران 1344 -1362(حیدري جوزانی  حسن شهید 
برادران بسیجی که در تهران و سرتاسر کشـور   دوستان و آشنایان مخصوصاٌ به

هاي خویش گویم که به این چیزها عمل کنند و پایگاهمی ،کننددارند فعالیت می
گـران  را قوي کنند و هرگونه توطئه و نفـاق را سـرکوب کننـد و امـان بـه توطئـه      

  .ندهند
  

  )خوي 1342 -1361(ی خوئ يحیدر داود شهید 
واهم که پیروان صدیقی بر امام عزیـز باشـند و بـا    خاز برادرانم و خواهرانم می

  .مبارزه کنند ،هرگونه نفاق و کفر و ظلم به هر نحو که باشد
  

  )مشهد 1348 -1366(محمد خادم رضوانی شهید  
دانید که اسالم بعد از چندین قـرن دوبـاره زنـده    خود می! اي امت شهیدپرور

و روي تـازه گرفتـه اسـت و آن هـم بـه کمـک خداونـد و در پنـاه امـام          ] گشته[
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و به رهبري امام امت بود که موجب شد در ایران  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
تحولی پیش آید و اسالم و انقالب عزیز به وجود آید؛ پس نکند که شما نیز مانند 

هـا را خـالی   گوش دهید و جبهه به فرمایشات امام. اهل کوفه امام را تنها بگذارید
اید و از اختالف و فتنـه کنـارگیري کنیـد و    نگذارید همچنان که تا حال نگذاشته

  .امام و جامعۀ روحانیت را یاري و کمک نمایید
  

  )ایذه 1344 -1365( خادمی آقارحیم شهید 
هـا سـرمایه  بدانید کـه خـوانین فئـودال    ؛از دم زدن به تفرقه و نفاق بپرهیزید

از پیـروي و   ؛خواهند تفرقـه و جـدایی ایجـاد کننـد    در بعضی از مناطق می داران
کمـک بـه دشـمن کمـک بـه       ،هاچون کمک به آن ؛ها خودداري کنیدحمایت آن

کنیـد  آلود میاستکبار و کفر جهانی است و با حمایت خود آب زالل انقالب را گل
. کنیدیا و مستعد میو زمینه را براي ماهی گرفتن استکبار یعنی نفوذ استعمار مه

  .باشد که از حوادث گذشته عبرت بگیرید
  

  )مبارکه 1344 -1364(خادمی کاظم شهید  
اگـر بـه    ؛کنم به شما که خط خودتان را مشـخص کنیـد  وصیت می !اي مردم

شود کـه  می ؟شود مگرچه می ،دست بزنید ،همین کارهایی که نفاق  داشته باشد
 !شـنوید خوانید و یـا مـی  نامه را میکه این وصیتاي کسانی ...  را گول بزنید خدا

هـر چـه    ،در بـین شماسـت   ،کنندل میـاق عمـکه به طریق نف اگر از این کسانی
  .ها را نابود کنید تا اسالم لنگ نشودتر آنسریع
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  )شاهرود 1348 -1366(خارکش  رمضانشهید  
بـه جنـگ    ،خودشان خواهم که با حفظ حجاب و عفت و پاکیاز خواهرانم می

 ،غیـرت بند و باري بروند و نگذارند منافقین پلیـد و افـراد فاسـد بـی    با فتنه و بی
  .جامعۀ ما را خراب کنند

  
  )کرج 1340 -1362(خانجانی  برزو شهید 

 خـواهم در راه مقـدس اسـالم تـا قطـع      از شـما مـی  ! اي ملـت مسلمان ایـران 
و بـه سخنان امام گوش  هاي کفر و نفاق و استکبار جـهانی از پاي ننشینیددست

اي نرسد و کشـورهاي دیــگر از مـا، درس مبــارزه بـا      دهید تا به انقالبمان لطمه
مـستکبران را بیاموزند و با آنـان مبارزه کنند و ظلم و سـتم را از زمـین بردارنـد؛    

اسـت و همچنـین    )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (چون این فرمان بقیه اهللا االعظم
  .داستدستور رسول خـ

  
  )یزد 1342 -1367(خانی مقدم جمال شهید  

از دودستگی و نفاق بپرهیزید که سالح شـیطان  ...  !ملت نجیب و شریف ایران
  .حراست کنید ،است؛ از نفس خود با تمام قوا و تجهیزات و با تمام وجود

  
  )فیروزآباد 1348 -1366( خبازي )بابک(عباس شهید 

 ؛به خدا قسم آخـرت برحـق اسـت    !اي دوستان !اي هموطنان !اي همسنگران
 ؛دسـت از نفـاق برداریـد    ؛شودبه حساب اعمال رسیدگی می ؛شودقیامت برپا می

ها جبهه ؛سنگرهاي محکم مساجد را حفظ کنید ؛داریدها را محکم نگهنماز جمعه
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امام عزیز را تنها نگذارید و روحانیـت مبـارز را هـدایت نماییـد و      ؛را خالی نکنید
  .گران و دشمنان اسالم را قطع کنیدافکن توطئههاي نفاقدست
  

  )سراصومعه 1342 -1364( یخداپرست نوده يهادشهید  
این است که به سفارشات امام عزیز در همه حال گوش فـرا   ،آخرین حرف من

  .دهید و نفاق و تفرقه را در جمع خود راه نداده و وحدت کلمه را حفظ کنید
  

  )الرستان 1340 -1361(حسین خردمند شهید  
 اوالٌ !ام از شما اي برادران و اي خواهران و اي همۀ مسـلمانان محتـرم  خواسته

همه با هم متحد شویم و نگذاریم دشمن بـین شـما نفـاق انـدازد و      ،اتحاد ،اتحاد
   .شما را از هم جدا کند

  
  )میانه 1346 -1362(رسول خسروي شهید  

اي اي را کـه بـه بهانـه   نمایی عدهکنم که فریب مظلومبه دوستانم سفارش می
تنها کسی که در انقالب ما مظلوم زیسـت   ؛نخورند ،افکنندبین مسلمین نفاق می

   شـهید بهشـتی بـود کـه امـت مـا او را نشـناخت و خـون او          ،و مظلوم شهید شد
بخش انقالب گردید و در خاتمه  از امت مسلمان و برادران بسـیج و سـپاه و   تداوم

خـواهم کـه یـک لحظـه اماممـان را تنهـا       این بازوان پرتوان اسالم مـی  ،پاسداران
همیشه گوش به فرمان بوده و براي نابودي دشمنان داخلی و خـارجی از   ؛نگذارند

شرکت در نماز جمعه و دعاي کمیـل غفلـت نورزنـد و از هرگونـه تفرقـه و نفـاق       
  .خودداري کنند و تا نابودي صدام جنگ را ادامه دهند
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  )تهران 1341 -1361(محمدرضا خسروي شهید  
و نومیدي راه ندارد؛ چراکه خداونـد   گونه یاسو اما در این راه، راه جهاد، هیچ

بمن یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلـب فسـوف تویتـه    «: فرمایددر قرآن کریم می
هر که در راه خدا جنگ کند، پس کشته یا فـاتح گـردد، بـه    «؛ یعنی »اجرا عظیما

؛ پس باید جهاد کرد و جنگیـد و ائمـۀ   »زودي او را اجري عظیم عطا خواهیم کرد
  .باید جهاد کرد د؛ها بخوابت تا فتنهکفر را کش

  
  )زنجان 1340 -1365( یخلیفه ابهرچائمهرداد شهید  

یگانه مکتبی که منطبق بر فطرت انسـانی اسـت و سـعادت     ،اسالم را دریابید
به ریسمان الهی چنـگ   ؛کند، اسالم است و بسدنیوي و اخروي بشر را تامین می

دین مبین  ۀخرت در سایلذت دنیا و آرامش آ ؛زنید و راه کفر و نفاق پیش نگیرید
به اصول دین قلباٌ و زباناٌ اعتقاد پیـدا کنیـد و    ؛اسالم را با شقاوت از دست ندهید

هـاي عقیـدتی خـویش را    مبادا پایه ؛تفکر و تعقل در این امور را پیشۀ خود سازید
  .سست بنا کنید

  
  )بندردیر 1324 -1361(ی لیخلیی حی شهید 

  خـدا   ؛نماییـد ین شـاء اهللا مـ  اافکنان دوري نمایید که تفرقۀ جداییاز نفاق و 
  .ها را اگر قابل هدایتند، هدایت نمایدآن

  
  )جرقوبه 1343 -1365( غضنفر خندان شهید 

دشـمن از جمعـه و   «در نماز جمعه شرکت کنید که بـه قـول امـام عزیزمـان     



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      140

 

افکـن  اقـاي نفـ ـهـ از حـرف  ؛یدـمه را رعایت کنـ ـوحدت کل ؛»ترسدجماعات می
 ،بدانید که تنها سعادت انسان اطاعت از دسـتورات اسـالم اسـت    ؛خودداري کنید

  .بیشتر به فکر معنویات باشید ؛اطاعت از والیت فقیه است
  

  )تهران 1340 -1360( بختمحسن خوبشهید  
تنهـا   ؛بـرادران و خـواهران   ،سالم بر ملت بیدار و شهیدپرور و مسـلمان ایـران  

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

  .امام امت
  

 )میانه 1343 -1365(پور داداش باقر شهید 
باطـل کـه واقعـاٌ    هـاي حـق علیـه    شکر خداوند متعال را که توانستم در جبهه

جـا معنـی و مفهـوم    سازي است و انسانیت واقعی انسـان در همـان  کارخانۀ انسان
شرکت نمایم و بدین طریق به نداي ملکوتی حضـرت امـام خمینـی کـه      ،یابدمی

 ،بیشتر از اهمیت فروع دین بـوده و حفـظ اسـالم    ،امروز اهمیت جنگ«: فرمودند
و بر نسل کنونی و آینـده اسـت کـه     لبیک بگویم »تر از حفظ احکام اوستواجب

همین روش را ادامه دهند تا اینکه شر صدام دیوانـه و کـالٌ ریشـۀ کفـر و نفـاق و      
  .فتنه از زمین کنده شود

  
  )اصفهان 1342 -1360( پورداداش محمدحسین شهید 

آن است که از خط امام خارج نشوید و اسالم  ،سفارش به مردم مسلمان ایران
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هم اختالف نداشته باشید و اتحاد را از دست ندهید که دشـمن   را یاري کنید و با
کند و از خداوند توفیق عبـادت و اطاعـت و   از نفاق و مخالفت ما سوء استفاده می
  .پیروزي اسالم و مسلمین را بخواهید

  
  )یزد 1347 -1365( داشادمحمدحسین شهید  

هـا را  این است که همگـی دل  ،برادر کوچک شما دارد ،نصیحتی که این بنده
  .نفاق و دورویی نداشته باشید ،به هم نزدیک کنید و در بین خودتان

  
  )پلدختر 1351 -1367(دانیالی ذبیح اهللا شهید  

اتحـاد و   !برادران عزیز ،صحبتی دارم با آشنایان و همکالسان و دوستان عزیزم
وحـدت و یکپارچگی را حفـظ کنیـد و از تفرقـه بپرهیزیـد کـه تنهـا راه نفـاق و        

  .جدایـی است
  

  )آبادخرم 1342 -1365( داودزاده شاهمراد شهید 
شما نیز در این دنیا از گناهان گریـزان   !پدر و مادر و دوستان و امت حزب اهللا

را  ١»و التفرقـوا  بحبل اهللا جمیعاًاعتصمو  و«اتحاد داشته باشید و آیۀ شریفۀ  ؛باشید
به ریسمان الهی چنگ بزنید و اتحـاد   ؛پیشه کنید و از تفرقه و نفاق دوري جویید

 ،ي و موفقیـت شـما  و همبستگی خود را حفظ کنید و بدانید که تنها عامل پیـرو 
  .تنها اتحاد شماست
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  )استهبان 1345 -1364(سید عالءالدین داودي شهید  
ایید تا با خط امام باشیم و جز امام هـیچ خطـی را   یب! ... اهللاو شما امت حزب 

 )لی اهللا علیه و آلـه و سـلم  ص(نپذیریم که پیروي از خدا و فرامین اسالم و پیامبر اکرم
 ءپیـروي جـز   ؛وحدت و همبستگی با اقشار مسلمین است ،است الزمۀ این اطاعت

و تـرك نکـردن    دسـتورات اسـالمی و دروي از گنـاه و معصـیت و نفـاق      ءبه جـز 
 ... واجبات و انجام دادن مستحبات از دیگر شرایط همگـامی بـا خـط امـام اسـت     

نگذارید که خودفروختگان و ابرجنایتکاران روحـانیون را کنـار بزننـد و شـما را از     
این نعمت الهی محروم سازند که تمام قدرت و عظمت ما در گرو وجود روحانیون 

کـه   نیسـت هـایی  ه منظورم آن دسته از روحـانی البت ،مبارز و به والیت فقیه است
حتی در لباس و مقام نمایندة امام و امام جمعه در شـهرهاي مـیهن اسـالمی بـه     

هاي مزدور و سازشـکار  سرکوبی حزب اهللا و تقویت و حیات دادن به نفاق و لیبرال
آن دسته از روحانیت هست کـه چـه در گذشـته و چـه در      ]منظورم... [مشغولند 
اي سازش در برابر ظلم و خط نفاق و ذلت نکرده و امام امت بوده و لحظهحال پیر

  .و نخواهند کرد
  

  )سمیرم 1315 -1361(ی درخشان افراسیاب شهید 
 )الم اهللا علیهـا س(فرزند زهرا »هل من ناصر ینصرنی«روزي است که نداي  ،امروز

فریـاد امـام    رسد و لذا وظیفۀ فرد فرد ملت است کهاز زبان امام امت به گوش می
را لبیک گوید و اسالم عزیز را یاري کنند و به همـین جهـت امـام عزیـز را تنهـا      
نگذارند و همیشه گوش به فرمان امام باشید و براي سرکوب کـردن کفـر و نفـاق    

  .آماده باشید
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  )زهرابویین 1347 -1366( درزي رامندي اهللاولیشهید  
ـ     از شما مـی  ه سـر بـرده و در پیـروي    خـواهم همـواره در اطاعـت و بنـدگی ب

ــا تنهــا راه ســعادت  اطاعــت از ایــن  ،از ولــی فقیــه کوشــا باشــید و بدانیــد همان
ــاق  نمــن  ؛باشــدرهبــر بزرگــوار مــی ــر و نف ــا کف ــارزه ب یــز ســالحم را در راه مب

گــاه باشــید کــه آشــما نیــز  ؛کــنمزمــین نگذاشــته و در ایــن جهــت تــالش مــی
    ،بــودن در ایــن امــر  محکــم ایســتادن شــما در ســنگر تحصــیل و ســاعی      

 ،ترین ضـربه را بـر کفـر و نفـاق وارد خواهـد سـاخت و شـما بـدین وسـیله         بزرگ
  .تیري خواهید بود که بر چشم دشمنان اسالم فرو خواهد رفت

  
  )کازرون 1343 -1360(حسن دهقان شهید  

درود . نهال اسـالم را آبیـاري کـرد    ،درود بر حسین مظلوم که با ریختن خون
که با عدل بناي حکومت را نشاند و اي ملـت بیـدار و    )لیه السالمع(لیخدا بر امام ع

خواهند راه بیندازند، جلوگیري کنیـد و  ها میاز نفاقی که این گروهک! در صحنه
از روحانیت مبارز پشتیبانی نمایید؛ اگر خمینی را یاري نکنید، ماننـد ایـن اسـت    

  . ایدکه به اسالم پشت کرده
  

  )اراك 000 -1366(مرتضی دوست محمدي شهید  
احساس مسئولیت کنید و خود را جدا از این انقالب ندانید و بـا هـم   ! برادران

  .متحد شوید و عوامل نفاق را از صفحۀ روزگار محو و نابود کنید
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 )فردوس 1341 -1362(دهقان رضا محمدشهید  
بپرهیزید و با هم صمیمی از تفرقه و نفاق ! سعی کنید برادران محترم فردوس

و برادر باشید؛ در نمازهاي جمعه و جماعت شـرکت کنیـد؛ دوش بـه دوش امـام     
  .بزرگوارمان حرکت کنید

  
  )کازرون 1344 -1359( وردیدهجواد محمدشهید  

خواهشـمندم کـه    ،امبه خصوص پدر و مادر گرامی ،سخن اول با خانوادة عزیز
الـذین اذا  « :پایـداري کنیـد کـه قـرآن فرمـوده     ب ئل تمام مصامقاب ،با صبر عظیم

و بتوانید تمام فرزندان خـود را در راه   ١»اصابتهم مصیبه قالوا اناهللا و انا الیه راجعون
 اتعـاونو «از نفاق بپرهیزیـد و همـواره    ؛ترین نعمت استخدا بدهید که این بزرگ

  .د داشته باشیدرا به یا ٢»علی االثم و العدوان االبر و التقوي و التعاونو یعل
  

  )دهدشت 1345 -1365( اسحاق دیمادشهید  
شما را به خون شهیدان قسـم  و کنم وصیت می !اي اوالدان پیامبر !اي سیدها

دهم که دست از دودستگی بردارید و کینه و اختالف را کنار بگذارید و لعنـت  می
و  کارنـد و دسـت بـه برادرکشـی    خدا بر کسانی که در این طایفه تخم نفـاق مـی  

افکن روز قیامـت بایـد جوابگـوي خـون     زنند و این گروه نفاقخرابی و اختالف می
  .شوندشهیدان باشند که شهیدان با بدنی خونی وارد محشر می
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  )فردوس 1344 -1365(فر ذبیحیمحمد سیدشهید  
 ؛ترین مسـئله، جنـگ اسـت   ترین و اصلیامروز مهم !مردم شهیدپرور و قهرمان

دوري گزید و از ایجاد نفاق و دودلـی بـین    یئهرگونه مسائل جزدر نتیجه باید از 
در ـکر اسالم از صـ ـضربۀ بسیار محکمی بر پی ،مردم باید گریخت؛ زیرا این مسائل

  .آوردیـاکنون نیز فرود مرود آورده و همـاسالم تاکنون ف
  

 )اصفهان 1345 -1362(رنانی مهدي ذوالفقاريشهید  
تا آخرین نفس بـر علیـه کفـر و الحـاد و شـرك و نفـاق        !اي ملت به پاخاسته

بکشند و بهتر خـدا را   ١تحبتازید و آنان را نابود کنید تا مستضعفین دنیا نفس را
  . عبادت کنند

  
  )همدان 1340 -1363(محمود ربیعی شهید  

خواهم همیشه در صحنه باشـید و سـخن بحـق    از مردم انقالبی متواضعانه می
همیشه دشمن ظالم و یار مظلـوم باشـید و در همـه     ؛عمل براي خدا کنید ،گفته

  .حال با نفاق و منافق مبارزه کنید
  

  )شهرخمـینی 1345 -1364( آباديامین رحمانیعبدالرحمن شهید  
شما تقوا را پیشه کنید و بـرادران نیکوکـار   « :فرمایدمی )لیه السالمع(امام صادق

یـک جامعـۀ متحـد و    . »مهربان و با محبت باشید نسبت به یکدیگر و در راه خدا
کنید که در درد و در شـادي دیگـران شـریک    منسجم اسالمی را وقتی تعیین می
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مواصلت و ارتبـاط   ،همدیگر باشید و نسبت به یکدیگر در ارتباط با خداي عزوجل
داشته باشید و سعی در قطعه قطعه کردن جامعه نداشته باشـید و بـین خودتـان    

نسبت بـه یکـدیگر تـرحم     ؛نفاق و درویی و دشمنی ایجاد نکنید ،با خدا در رابطه
  .به زیارت همدیگر بروید ؛نمایید
  

  )اراك 1344 -1364(رست عبداهللا شهید  
دعوت خدا و رسول را در هر حال پاسخگو باشیم؛ زیرا که این دعـوت را زنـده   

ها و رفـع فتنـه در   آن 1]رفع[ها، کمبودها، باید ما را در مشکالت، خیانت. کندمی
   اصحاب شـیطان از هـر راهـی بـراي ضـربه وارد کـردن وارد       . تر نمایدعالم مصمم

  .شوند؛ پس هشیاري از لوازم مبارزه است، از امور مهمۀ کسب علم استمی
  

  )داراب 1346 -1362( رستگارمجید شهید  
خـدا   شنبه اعمال مـردم دنیـا بـه   روزهاي دوشنبه و پنج ،در هر هفته! برادران
اي که بین او و مگر براي بنده ،گرددگردد و براي هر مؤمنی استغفار میعرضه می

مبادا خداي ناکرده با هم کینـه و نفـاق   ! پس برادران ؛برادر مسلمانش کینه باشد
  .داشته باشید

  
  )یاسوج 1344 -1362( رستگارمحمدرضا شهید  

ثـروت از همـدیگر سـبقت    از شما برادران و خواهران تقاضا دارم براي مقـام و  
تر شدن ایمانتان از همدیگر جلو بزنید و از کفر نگیرید، بلکه شما باید براي محکم
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  .و نفاق دوري جویید و پیرو سخنان پیامبر و امامان باشید
  

  )تهران 1345 -1366( مالییرضادهاحمدرضا شهید  
دعا کنید که دعا سـالح   ؛دعاهاي توسل، کمیل، ندبه و دیگر ادعیه را بخوانید

کینه و نفاق و دروغ و غیبت و تهمت و به طور کلـی از پرحرفـی    ]از[ ؛مؤمن است
  .بپرهیزید که ریشۀ اکثر گناهان در زبان است

  
  )قم 1348 -1363( رضاوند يمقتد شهید 

رچکی عمل کنیـد و از  در همۀ ابعاد با وحدت و یکپا... ! سروران عزیز و گرامی
ن رسالت الهـی  بپرهیزید تا مدیون خون شهدا نباشید و در انجام ایروي و نفاق تک

  .ن شاء اهللاموفق و مؤید باشید 
  

  )سوادکوه 1342 -13654(رضایی  قلیامام شهید 
اکنون که ایران اسالمی و اسـالم عزیـز مـورد هجـوم اجانـب شـرق و غـرب و        

چنـان  شـود، آن دشمنان دیرینۀ قرآن قرار گرفته و به مقدسات اسالم توهین مـی 
کننـد و  که در هند، این هندوهاي بدبخت، مساجد مسلمین را تبدیل به معبد می

در سرزمین مقدس فلسطین، یهودیان ضددین، بـدین صـورت مسـلمانان را قتـل     
کنند و فساد و فتنه سراسر گیتی را فرا گرفته، آیا جایز است ما نـام خـود   عام می

خود بخزیم و به کمک اسالم نشتابیم؟ آري؛  هايرا مسلمان بگذاریم، ولی در النه
نصـر مـن اهللا و   «به پا خیزید و از حدود اهللا دفاع کنید که ! اي دلسوختگان اسالم
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؛ به پا خیزید تا به یـاري خـدا ریشـۀ کفـر و الحـاد از صـحنۀ گیتـی        ١»فتح قریب
ان تنصـر  «: طور که خـود فرمـوده  برکنده شود که خداوند بزرگ با شماست همان

  .٢»ینصرکم و یثبت اقدامکم اهللا
  

  )بجنورد 1340 -1365(حشمت رضایی شهید  
خواهـد کـه بـه مسـائل اطـراف و      مسلمان هوشیار و زیرك می ،اسالم ؛آري ...

انگیزهـا ضـربه   فتنـه  اهمیت نباشد و نگذارد منافقین و فسـادگران و  محیطش بی
  .بزنند
  

  )تهران 1348 -1364( رضایی علی شهید 
این است که راه امـام را ادامـه دهیـد و     ،براي شما عزیزان داشتمپیامی را که 

هایشان را به گوش گیرید و پشتیبانی خود را از این روحانیـت مبـارز ادامـه    حرف
    دهندگان ایـن انقـالب هسـتند و نگذاریـد کـه منـافقین و از خـدا        دهید که ادامه

... در جامعـه بشـوند   خبران سنگ الي چرخ این انقالب بگذارند و باعث نفـاق  بی
هایتـان، پـدر و   هـاي عموهایتـان، عمـه   سعی کنید بعد از من بـه حـرف  ! فرزندانم

با هم محبت داشته باشـید و مواظـب باشـید     ؛مادربزرگتان و مادرتان گوش کنید
  .که میان شما نفاق نیفتد
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  )فریدن 1339 -1360(رفیعی رضا غالمشهید  
اسـالم را  ! دوستان و همسایگان و خویشـان اما شما اي خانوادة محترم و شما 

دهد؛ پس وحـدت و بـرادري   دریابید و بشناسید؛ اسالم است که شما را نجات می
روح اخـوت را   ؛از یـاد نبریـد   ،ایـد اید و به پیروزي رسیدهرا که تا حاال حفظ کرده

از یک برادر شما که همیشـه بـا    ؛هرچه بیشتر بین خودتان محکم و تقویت کنید
فکر دنیا و مـال   این سخن را بشنوید که ،شعار بوده و اآلن از میان شما رفته است

از خودتـان دور کنیـد و در بـین خودتـان نفـاق       ،دیتوانو ثروت ظواهرش را تا می
  .استها همه فانی و زودگذر چون این ؛نیندازید

  
  )فالورجان 1335 -1361( یجانیقهدر یرمضاناسداهللا شهید  

از تفرقه و  ؛امروز اسالم نیاز به فداکاري یکپارچۀ شما دارد !برادران و خواهران
دریـغ خـود از   ی بـی ـیبانـ ـنفاق بپرهیزید و دست در دست یکدیگر داده و با پشت

مـی  )لیه السـالم ع(والیت فقیه که استمرار حرکت انبیا و دنبالۀ والیت حضرت علی
به حیثیت رسول  ،زیرا اگر امروز اسالم شکست بخورد ؛اسالم را یاري نموده ،باشد

لطمـه وارد گشـته و خـون شـهداي واالقـدري چـون        )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اهللا
  .هدر رفته است )لیه السالمع(حسین بن علی

  
  )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     

شـرکت   یمبارزه کنید و در دعاها و نمازهاي جمعه و سایر جلسات اسـالم  ،دارند
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  .استکنید و همیشه پشتیبان حق باشید که حق در همه حال و همه جا پیروز 
  

  )تهران 1338 -1361(رنجبر حسن محمدشهید  
مبـادا   ؛سعی کن در زندگی دنیا مردم را به آشتی دعوت کنی !و تو مادر عزیز

توانی بـه  تا می ؛نفاقی درگیرد و تو نقشی در به وجود آوردن آن نفاق داشته باشی
  ].باشی[ اي داشتهها کینهمردم خدمت کن بدون اینکه از آن

  
  )قم 1345 -1365( یروزبهان يمهدشهید  

به پا خیزیـد و نگذاریـد ایـن     ؛به خدا قسم این اسالم مظلوم است! اي برادران
 ،طور کـه درخـت بـه آب احتیـاج دارد    همان ؛خبر اسالم را بکوبندکفار از خدا بی

ما باید به اسالم خون بدهیم تا به ثمر برسد  ؛اسالم به خون مسلمین احتیاج دارد
را نابود کند و در تمام جهان اسالم باشد و ما را به راه راست هدایت و کفر و نفاق 

  .کند
  

  )شوشتر 1344 -1365(جمال روستایی شهید  
پیام این بندة حقیر به شما امت شهیدپرور و همیشه در صحنه این اسـت کـه   
در هر سنگري که هستید، بر علیه کفر و نفاق مبـارزه کنیـد و اسـلحۀ بـر زمـین      

را بلند کنید و به دشمنان اسـالم بفهمانیـد کـه از کشـته شـدن مـا       افتادة شهدا 
 ،ایـم ها نخواهد شد و نخواهد توانست ما را از سنگري که برگزیـده سودي عاید آن

ما را یک قـدم   ،یعنی پیاده کردن اسالم و قوانین خدا در تمام جهان به جاي کفر
  .به عقب برانند
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  )استهبان 1340 -1343( زادسیرجان علی شهید 
 خـدا  ؛روز امتحان اسـت  ،نمایم به تمام مسلمین که امروزجانب وصیت میاین

جنـگ بیشـتر طـول    هرچـه ایـن   ؛را شکر که میدان امتحان برایمان گذاشته است
اسالم  که بیشتر امتحان خواهیم شد و چون ؛مسلمین باید ناراحت نباشند ،بکشد

 اسالم دچار فتنه شـده اسـت و   روزام« :قول امامه ب ،احتیاج به کمک بزرگی دارد
  .»بین ببریم فتنه را از قدر بجنگیم تانآما باید 

  
  )هرانت 1337 -1362( زارعمرتضی شهید  

وحدت را بین خودتـان  ...  !برکف مکتب ثاراهللا اي عاشقان جان !اي امت بیدار
  .حفظ کنید و از تفرقه و نفاق دوري کنید

  
  )میمهبرخوارو 1342 -1362( آباديدولت زارعانمرتضی شهید  

خودسازي ] کنم بهشما را سفارش می... [ یک پیام به مسئولین پیرو خط امام
و تزکیه، پاك کردن روح از زندان و مفاسد اخالقی، کبر و نفـاق و غیبـت و ریـا و    
حسد، رشد و پرورش و سجایاي اخالقـی، تواضـع و خلـوص و ایثـار، بدانیـد کـه       

براي تکمیـل مکـارم اخـالق مبعـوث     ) هللا علیه و آله و سلملی اص(پیامبر گرامی اسالم
را سرمشق خود قرار  ) لی اهللا علیه و آله و سلمص(پس باید اخالق پیامبر اسالم ؛شدند
  .دهیم
  

  )شیراز 1348 -1365( زارعیرضا مغالشهید  
آیا زمان آن فرا نرسیده که چهـرة نفـاق را از خـود دور سـازیم و راه کمـال را      
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خود را از پوچی نجات دهیم؟ چرا، چرا، آن زمان فـرا رسـیده محیطـی    بجوییم و 
مناسب ایجاد شده و حال این تویی که باید خود را به اقیانوس خروشـان بیکـران   

  .متصل سازي
  

  )شیراز 1310 -1364( نژادزاهدایانرضا غالمشهید  
 را مو) )الشریفعجل اهللا تعالی فرجه (ب برحق امام زمانئنا( دستورات والیت فقیه

 ؛صفوفتان را محکم و از غیبت و نفاق و بدگمانی دروي کنیـد  ،به مو اطاعت کنید
  .ها شرکت کنیدنمازجمعه و جماعت را و همچنین در مراسم شهدا و ختم آن

  
  )نیشابور 1346 -1362( زرگرانی ابوالفضل شهید 

کثیـف ایـن   تا کفر هست، باید جنگید تا دین خـدا را از چنگـال   ! آري؛ مادرم
  .اي در زمین نباشدصفتان بیرون آورد و باید جنگید تا دیگر فتنهگرگ
  

  )دزفول 1345 -1363( کفشزرین نادر شهید 
ها نیاز به افراد کاردان و برادران مؤمن دارد؛ پس شما بایـد  اآلن جبهه! برادران

و  به جبهه بروید و دست متجاوزین را از مرزهاي کشور اسالمی خـود دور سـازیم  
به قول امام عزیزمان تا نابودي تمام فتنه در عـالم از پـا ننشـینیم و در رهـرو راه     

طـور کـه امـام عزیزمـان     همـان ! برادران و خواهران. شهیدان با خون خفته باشیم
. داریـم  این انقالب اسالمی است و پس باید بکوشیم که آن را اسالمی نگه ،فرمود

از این انقالب دفاع کنیم و نگذاریـد فتنـه و   شما هم باید با حجاب خود ! خواهران
فساد در این مملکت رواج پیدا کند و از آن جلوگیري به عمـل آوریـد و در همـه    
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جا از انقالب دفاع کنید و رفتار ضدانقالب را زیر نظـر داشـته باشـید کـه خـداي      
  .ناکرده به این انقالب ضربه وارد نیاورند

  
  )تهران 1347 -1367( اصغر زمانیشهید  

گردان نشـوید و پیـرو والیـت    از تفرقه و نفاق بپرهیزید و از امام روي! برادرانم
  .فقیه باشید

  
  )کردکوي 1341 -1362(باال جاده  یا زمانیذکرشهید  

ها همکـاري کنـد و هرگونـه نفـاق را بـا      خواهم که با حزب اللهیاز برادرم می
راهـم را ادامـه    ،هایی داشـتی همکاري برادران حزب اللهی دفع کند و اگر توانایی

بـه عهـده داشـته بـاش و بـا خـانواده        سرپرستی خانواده را حتمـاٌ  ،بده و اگر نشد
هایشان را تضیعف نکن و همیشـه  ها را روحیه بده و روحیهرفتاري کن و آنخوش
  .ها و احادیث استفاده کنها نصیحت و به آرامی صحبت کن و از کتاببه  آن
کننـد، اگـر قابـل هـدایت     ها که بر اسالم و مسلمین نفاق مـی آن! پروردگارا... 

  .کن و نابودشان بگردانها را ریشههستند، هدایت، وگرنه آن
  

  )کازرون 1348 -1364( زندي لک شیراحمدشهید  
طلـب  جلوي نفاق و دودستگی را بگیرید و نگذارید که افراد فرصـت ! اي مردم

مبادا خداي ناکرده یـک   ؛باز نگاه کنید به تمامی مسائل با چشم ؛بیایند سر کارها
که اگر این مسـئله پـیش بیایـد، یـک عمـر پشـیمانیم و       . وقت بگویید به من چه

  .ایمناآگاهانه و یا خداي ناکرده آگاهانه پا روي خون شهدا گذارده
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  )بیرجند 1340 -1361(محمود زنگویی شهید  
اگـر   ؛و عاشوراي حسینی است )علیه السالم(زمان حسین !و اي همشهریان عزیز

ن حسـین زمـان از   چـون اآل  ؛مسـئولید  ،انگاري در کارها بکنیدترین سهلکوچک
هـاي  بـا چهـره  هر زمان سازندگی است، ولی در سـنگر شـ  . خواهدشما وحدت می

ور خداي نکرده درون مسائل زندگی غوطـه  ؛مبارزه کنید ،نفاق در هر کجا هستند
در بـین شماسـت و خداونـد     ) تعالی فرجه الشریفعجل اهللا(نشوید که حضرت مهدي

  .دما دار ۀنظارت بر اعمال هم
  

  )بیدخرم 1343 -1365(جالل ساریخانی شهید  
گویم که یار و یاور امام باشید و به سخنان امـام  بار دیگر به امت حزب اهللا می

همکـاري  ن شـاء اهللا بـا   اگوش دهید و نفاق و تفرقه را از بین خود دور کنیـد تـا   
  .همدیگر دین اسالم را یاري کنید

  
  )خوانسار 1335 -1361(سعیدي اسماعیل شهید  

تضعیف روحانیت تضعیف اسالم است به گرد این محور جمع شـوید و مـیهن   
  .هاي نفاق برهانیداسالمی ایران را از گرداب

  
 )ساوه 1338 -1363(قاسم سعیدي شهید  

پشتیبان والیت فقیه باشید و امام خواهم که از ملت همیشه در صحنه هم می
حمایت از خدا و اسالم  ،عزیز را تنها نگذارید و از او حمایت کنید که حمایت از او

امـور   ۀاست و دیگر اینکه جنگ را فراموش نکنیـد و مسـئلۀ جنـگ در رأس همـ    
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آنقدر بجنگید تا کفر و نفاق و فتنه . است و سرلوحۀ کار خود را جنگ قرار بدهید
و قاتلوهم حتی التکـون  «: فرمایدطوري که قرآن میهمان  ،هان بربندندرخت از ج

  .»بجنگید تا رفع فتنه در عالم دیگر«؛ یعنی ١»فتنه
  

  )ایذه 1339 -1359( سعیدي نوراهللاشهید  
پیامی براي برادران و خواهر خود احمد، محمد و علی جان، شـماها امیـدهاي   

بیاموزیـد  . که در این راه قـدم برداریـد  فرداي اسالم و ایران هستید؛ پس بکوشید 
چون در غیـر راه او چیـزي جـز ذاللـت و بـدبختی و       ؛که در راه خدا گام بردارید

شـماها بـا فریادتـان و سـالحتان      ؛خواري در هر دو دنیا نصیب کسی نخواهد شد
  .بکوشید که بعد از ما بر کفر و نفاق بلند شوید و آنان را در نطفه خفه کنید

  
  )شهرکرد 1349 -1365(فردین سفیدخانی شهید  

هاي دشمنان داخل از جملـه منـافقین از   حرف ٢ازدیگر پیام من این است که 
 ها در پی ضـعف و نآچون؛ انگیز دوري کنیدفتنه و هاي دوروانسان خبر وخدا بی

  .احکام اسالمی ضعیف کنند در ناتوانی شما هستند که شما را
  

  )مشهد 1342 -1362(حمیدرضا سالمت شهید  
  ام را برگیر و راه من را ادامه بـده و بـه دوسـتانم بگـو کـه      اسلحه! برادر عزیزم

در تبلیغ اسالم و انقـالب و خـط امـام و مبـارزة     . ها هم در این راه گام بردارندآن
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اي از تالش باز نایستید و خودتـان و اعمالتـان را کـه    قاطع با شرك و نفاق لحظه
گامی  ،کشیدخدا هستید، بفهمید و بدانید که هر نفسی که میهمیشه در محضر 

  . استوار به سوي مرگ است
  

  )آبادنجف 1347 -1363( مجید سلطانیشهید  
گـاه  هـیچ  ،بدانید تا وقتی که بـه حـرف رهبـر گـوش کنـیم     ! شما اي برادران

تـرین سـرپیچی از دسـتورات آن اولـین     ولی بـا کوچـک   ،شکست نخواهیم خورد
آید و دشمنان ما همیشه به فکر نفاق در بین ما هستند به حساب میشکست ما  

هـا را  تـوانیم نیرنـگ آن  ئولین میـت از مسـکه ما در هر مرحله با استفاده از اطاع
وحدت خود را همیشه حفـظ کنیـد و    !برادران... ها تبدیل کنیم به ننگ براي آن

  .ایمت بزرگی خوردهخدا نکند روزي وحدت ما مبدل به نفاق شود که ما شکس
  

  )تبریز 1351 -1363(نژاد امندي یعلی سلمانشهید  
هـا  نآممکن است برایت چیزهایی بگویند که شـهادت مـن در مقابـل     !مادرم

هـا را در  نآ ۀاما امیدوارم که هیچ ناراحت نشوي و با پوزخنـدي فتنـ   ،ناچیز باشد
  .خفه کنی نطفه
  

  )ایوان غرب 1348 -1366( یخدامراد سلیمانشهید  
خواهید سعادتمند شوید و رضاي خدا را بـه دسـت آوریـد،    اگر می! اي جوانان

مسلمان شوید و از دستورات اسالم و قرآن پیروي کنید؛ با شرك و نفـاق مبـارزه   
  . کنید که گرچه در این راه کشته شوید
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  )تهران 1339 -1361( سلیمانی مهدي شهید 
طپـد و  م همواره براي شما و اسالم مـی ـبدانید دل! امت قهرمان و شجاع ایران

ولی شـما   ،امیدوارم هرچه زودتر اسالم پیروز گشته و ما به آرزوي خودمان برسیم
مسئولیت سنگینی بر عهده دارید و بایـد اتحـاد بـین خودتـان را حفـظ کنیـد و       

خواهید پیش خدا روسفید نگذارید خودفروختگان بین شما نفاق افکنند و اگر می
  .ش به فرمان امام و پشتیبان روحانیت مبارز در خط امام باشیدگو ،باشید
  

  )شهرزرین 1337 -1365(سلیمیان ربزي اسداهللا شهید  
طوالنی شدن این جنگ، یک آزمایش اسـت  ! و اما اي برادران و خواهران عزیز

هاي خالص از ناخالص، ولی نگذارید بیشتر از این طـوالنی  جهت جدا شدن انسان
. ها سالم بدر آییـد هایی پیش آید و نتوانید از آن فتنهممکن است فتنهشود؛ زیرا 

 بخش امام امت، پاسخ مثبت دهید تا ان شـاء اهللا زمینـۀ ظهـور آقـا    به لبیک روح
  .و گسترش اسالم در جهان فراهم شود )ارواحنا فداه(امام زمان

  
  )کوهدشت 1347 -1373( سوري الیاس شهید 

ان باشید و حرف علمـاي متعهـدمان را گـوش    مامامهمراه و همپاي ! اي مردم
] را[کنید و پشـتیبان او باشـید، گرچـه پشـتیبان او و همـۀ مـا خداسـت و ایـن         

و تـا رفـع   » از تو حرکت از من برکت«: خداوند فرموده] که[فراموش نخواهم کرد 
فتنه در جهان به مبارزة خود ادامه دهید و ترسی از مرگ نداشـته باشـید؛ چـون    

قاتلوهم حتی التکـون  «: راه خدا، زندگانی دوباره است و بر اساس این آیه مرگ در
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  .به مبارزة خود ادامه دهید ١»فتنه
  

  )کرج 1344 -1364(صالحی سیدرضا سیدشهید  
اول اینکــه محکــم جلــوي    ،تقاضــاهایی از مــردم شــهیدپرور ایــران دارم   

پشتیبان والیـت   ؛ببریدعفتی را از بین حجابی و بیاین بی ؛ضدانقالبیون بایستید
وحدت  ؛ظالم را از بین ببرید ؛کنید کنظلم را ریشه ؛امام را دعاکنید ؛فقیه باشید

ارزش نفـاق  خودتان را حفظ کنید و نگذارید بینتان سـر چیزهـاي کوچـک و بـی    
       ،]اسـت [ هـاي اسـالمی  اگـر اشـتباهی از شخصـی کـه در یکـی از ارگـان       ؛بیفتد

  .نه به مکتب آن شخص ،آن اشتباه را به خود آن شخص نسبت دهید ،بینیدمی
  

  )پاکدشت 1344 -1365(کرم سیري علیشهید  
خـون   ةخرین قطرآهمت کنید و تا رفع ظلم و فتنه تا  !اهللا شما اي امت حزب

شـما   ةخود به دفاع و مبارزه برخیزید که سرنوشت اسالم بستگی به همـت و اراد 
  .دارد

  
  )زهرابویین 1336 -1359( سیفی پورزمانیفضل اهللا شهید  

دارم کـه   ،خوانیدنصیحتی هم به شما برادران و خواهرانی که این نوشته را می
نگذارید خون شهیدان به هدر رود تا خـداي نـاکرده منافقـان و     !اي ملت قهرمان

پس بـه   ؛وابستگان به شرق و غرب، اسالم از خود درآورده را به شما تحمیل کنند
رود و از تفرقـه و  شکن، این سـرباز راسـتین خـدا مـی    خطی بروید که خمینی بت

                                                             
 39سوره انفال؛ آیه  -1
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  .نفاق بپرهیزید
  

  )آبادنجف 1348 -1365( شاهپورياکبر شهید  
خواهم که وحدت خود را حفظ نمایید؛ دست از نفاق از شما ملت مسلمان می

پشت سـر امـام    بردارید؛ اختالفات را در کنار امام جمعۀ محل حل کنید و همواره
  .حرکت کرده و تا پیروزي کامل اسالم، دست از مبارزه برندارید

  
  )تهران 1349 -1367(حمید شاهین شهید  

 )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(ب امام زمانئاکنون که ناهم !ملت مسلمان ایران
مبـادا کـه    ،ایـم منـد شـده  یعنی امام خمینی رهبر ماست و ما از این نعمت بهـره 

از مـردم   ،سرپیچی از فرمایشات ایشان کنیم و پشت به اسالم کنیم کـه آن وقـت  
مـا بـه    ،مبادا اکنون که اسالم احتیاج به همت و کمک مـا دارد  ؛کوفه هم بدتریم

اگر اکنـون از یـاري اسـالم غفلـت      ؛دست از انقالب برداریم ،خاطر منافع شخصی
اکنـون حراسـت    ؛ایممال کردهل را پايخون هزاران شهید و مجروح و معلو ،کنیم

مبادا که غفلت کنـیم و بـراي همیشـه در انـدوه و      ؛ها بر عهدة ماستاز این خون
 ،در حـال حاضـر   ؛هـا باشـیم  در قیامت نیز شرمندة این خـون  ]و[ غفلت فرو رویم

وظیفـۀ شـرعی و    ،اطاعت از امر رهبـري و دوري از نفـاق و تفرقـه و خودخـواهی    
  .انسانی ماست

  
  )نقده 1347 -1361( زادهمعصوم شتربانشهید  

آن وقت در جهـان   ،مسلمین براي نابودي ریشۀ کفر و نفاق به پا خیزند] اگر[
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بـه دسـت مسـلمانان     ،منافقین و مشرکین هر جا که باشـند . شودکفري پیدا نمی
  .نابود خواهند شد

  
  )تهران 1343 -1362(ابوالفضل شجاع شهید  

خود را به سوي دنیاي نـور و دنیـاي ایمـان بگشـا و      هجرتی را آغاز کن و راه
مغضوبین بیرون کش و آنگاه پـس   ةها و تودخویشتن خویش را از میان انبوه حب

 ،که برنده است] را[و پس از اینکه سالح ایمان ) هجرت با شناخت(از این هجرت 
نفـاق   هاي کفر و دروغ و ستم و ریـا و جهاد را شروع کن و بر علیه نظام ،برگرفتی

 !هـا ات را بلند کن که اي خیل آدمو دورویی عصیان کن و بخروش و فریاد توفنده
هـر آنچـه را کـه     ۀها بخروشید و ریشـ علیه آدم خود را به انسان تبدیل کنید و بر

با ایمان هرچـه اسـتوارتر کنـده و بـه گورسـتان       ،ندارد هللاسیري به سوي سبیل ا
  .ها بریزنیستی
  

  )سمنان 1341 -1361(شحنه محمدرضا شهید  
      خــواهم هــر کــاري را کــه انجــام بــرادران و خــواهران مــی ،از همــۀ مســلمین

نفـاق  . گویید و حتی راه رفتن شما براي خدا باشـد هر سخنی را که می ،دهیدمی
  .دروغ غیبت و حسادت را از خود دور کنید و برادروار زندگی کنید

  
  )آبادنجف 1337 -1361(سیدمهدي شریعتی شهید  

تذکر که هر مکتبی امتحـان و آزمایشـی   ! شما اي ملت قهرمان و اي امت امام
از ] را[اي دارد یا الاقل باید داشته باشد و معیارهـایی کـه صـادق    و نهایتاٌ کارنامه
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کاذب برشناسد و مکتب ما مسلمین نیز چنـین اسـت؛ مکتبمـان، اسـالم عزیـز و      
به اخالق الهی است، اما امتحانش بسی  1دروسش، دروس هدایت و هدفش، تخلق

  .2]باشدمی[مشکل، جهاد با نفس، جهاد و قتال با کفر و نفاق و شرك 
  

 )آبادنجف 1339 -1360( شکوهاهللا نعمتشهید  
از  ،ایرانـی دارم  ]ي[و انقـالب  ٣در پایان دو انتظار از تمامی ملت به پا خاسـته 
 ؛بپرهیزیـد  ،هاي شیطانی اسـت دودستگی و نفاق که خواست مزدوران و ابرقدرت

باشند و دسـت اتحـاد بـه     مکتب خونین اسالمپیرو خط اماممان و  ،دیاتا زنده -2
  ٤.بدهندیکدیگر 

  
  )فریدن 1326 -1357( دره سوخته شمس حسین شهید 

دشمن در فکر این است که افراد حزب اللهی را انحاللـی در وجودشـان بـه     ...
وجود آورد و شما به خاطر خدا این دشمنان را نابودشـان کنیـد و نگذاریـد یـک     
منافقی در جامعه نفاق به وجود آورد و در مجموع یـک پیـام بـه ملـت سلحشـور      

ایـن بلنـدگوهاي   ثیر أهاي منافقین گوش ندهند و تحت تـ ایران دارم که به حرف
گـوش   ،ها قرار نگیرند و به هرچه رهبر و عالمـان ربـانی گفتنـد   تبلیغاتی گروهک

ماند و نه یک لحظـه بـه شـما    در غیر این صورت نه نامی از اسالم باقی می ،دهید
  .حرف زدن خواهند داد ةاجاز

                                                             
 تخلص: تیوص اصل در -1
 ناخوانا: تیوص اصل در -2
  به پا خواسته: در اصل وصیت -3
 داده: در اصل وصیت -4
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  )همدان 1339 -1365( محمد شهبازيشهید  
این دارنـدگان حـریم اسـالم را     ،گرفتکه فتنه شما را فرا هر موقعی  !اي ملت

 هـا دهیـد کـه   دل گـوش بـه داوري ایـن    براي خود داور قـرار دهیـد و از جـان و   
رستگاري شما در همین گوش دادن است و هالکـت شـما در نافرمـانی از فرمـان     

  .هاستاین
  

  )بروجرد 1346 -1365( يشهید یعبدالعلشهید  
] هـا را ایـن [غیبت و حسادت نکنید و خواهم که نفاق، دروغ و از همۀ شما می

وقت غیبـت نکنیـد کـه     کنید و همیشه شیطان را لعنت کنید و هیچ از خود دور
       و از بـرادران عزیـزم یـک بـه یـک       »مـن زنـا   الغیبـت اشـد  « :رسول اکرم فرمـود 

  .وار زندگی کنندخواهم که برادروار و علیمی
  

  )آبادنجف 1345 -1361( اکبر شیاسیشهید  
     مت ـان امــام باشــید و از ایــن نعـــهمیشــه گــوش بــه فرمــ !بـرادر و خــواهرم 

بهایی که خداوند نصیب ما کرده است، دست برندارید و در حفـظ وحـدت و   گران
و  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (رسیدن به اهداف او که همان اهداف پیـامبر اسـالم  

هـا و منـافقین و   کـگروهـ  باشد، کوشا باشـید و گـول  می )علیهم السالم(معصومین
ها را از خود دور کنیـد و اجـازه ندهیـد    نها را نخورید و آکنمـها و مننـافکنفاق

ها را افکناختالف ؛افکنی، وحدت و انسجام ملت را از هم بپاشانندافرادي با شایعه
  .یابی نمایید و از خود دور کنیدریشه
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  )آبیک 1335 -1364( شیخ حسنیطهماسب شهید  
امـام  (با اتحاد و یکپارچگی با هم بر این ریسمان محکم الهی  ... امت مسلمان

کس بـا  رهـ  ۀرابطـ اي بسـازید کـه در آن   چنـان جامعـه  چنگ زنید و آن) خمینی
خـود را در   کس واقعاٌاي که هرجامعه ؛بهشتیان باشد ۀدیگري همانند روابط جامع

خـود عمـل    ،برابر خدا و خلق مسئول بداند و بیش از توقعاتی که از دیگـران دارد 
اي که در آن امر به معروف و نهی از منکر مورد پـذیرش و خواسـت   جامعه ؛نماید

اي که در آن از شـرك و نفـاق و ظلـم و تبـاهی و احتکـار و      جامعه ؛همگان باشد
حجـابی و هـزاران مفسـده و    اوز و اعتیاد و بیگرانفروشی و ربا و رشوه و قتل و تج

اي بسازید کـه همگـان در   فساد موجود و حاکم بر عوالم کفر اثري نباشد و جامعه
  .احساس رضایت کنند آن از اعمال خود و دیگران واقعاٌ

  
  )تهران 1346 -1365( شیرازي اسماعیل شهید 

به جبهه بروند، ولـی  اي دیدم که از بازماندگان نخواهد که نامهدر کمتر وصیت
لی اهللا علیه و آلـه و  ص(کنم و حدیثی از پیامبر اکرمتنها به ذکر این مطلب اکتفا نمی

من مـات و لـم یغـزو    « :کنم که در روزنامۀ جمهوري اسالمی خواندمنقل می )سلم
 هر کس که بمیرد در حـالی « ؛»لم یحدث به نفسه بالغزومات علی شعبه من نفاق

اي از نفـاق از دنیـا رفتـه    ه براي جنگ فکري کرده، بر شعبهکه نه جنگ کرده و ن
خـواهیم منـافق   کدام کـه نمـی  شناسیم و هیچهمگی نفاق و منافق را می .»است

ها را گرم کنید و بدانید که فروع دین منحصر به نمـاز و  پس جبهه ؛محشور شویم
اي ن کـس کـه لحظـه   آچـه خـوش    ؛ها جهاد استتر از آنبلکه مهم ،روزه نیست

  .تفکر کند



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      164

 

  )نهاوند 1345 -1365( پناه شیراوندعلیشهید  
 ؛با دادن مال و جان دریـغ نکنیـد   ،با جنگ ؛اصلی جنگ است ۀلئمس !برادران

در ایـن برهـه واجـب اسـت      ؛برگیـر ] سـالح [ ،مـد آخودت از دستت  ،اگر فرزندت
      زرده آهـا را  هـا را در گوشـه و کنارهـا کـه دل    فتنـه  ؛یکپارچـه باشـید   !مسلمانان

  .از بین ببرید ،کنندمی
  

  )اقلید 1343 -1362( صابريصفدر شهید  
هـر   ،پـرور اسـت  با همشهریان عزیز و قهرمان خنس ،در این قسمت از وصیتم

از آن به نحو احسن استفاده کنید و قـدمی   ،کجا و در هر پست و مقام که هستید
گی ـدر راه خدا و رضاي خدا باشد و از تفرقه و دودست ،داریدکه از قدم خود برمی

آورد و آن ترین دژها را به لرزه درمـی ت که محکمـرقه و نفاق اسـزید که تفیبپره
با اتحاد و یکپـارچگی   ،از تفرقه و نفاق اثري دیدید ١]کجا[پس هر  .ریزدرا فرومی

  . خود آن را خنثی نمایید
  

  )اصفهان 1347 -1364( صابرياهللا ولیشهید  
هـا را سـعی   واهرانم این است که این اخـتالف این حقیر به برادران و خ ۀتوصی

اکبـر مـن   والفتنـه  «ندازیم که ینخود برداریم و میان مردم اختالف کنیم از میان 
ن ئو مطمـ  »باالتر است نکشت زگناهش ا ،ن در میان مردمانداختفتنه « ؛٢»لقتال

م واقعی را در جامعه پیـاده  توانیم اسالنمی ،باشد ها در میانالفباشید تا این اخت

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 فضل: در اصل وصیت -2
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  .کنیم
  

  )قزوین 1332 -1360( صابونی احمد شهید 
ایـد و دو انتخـاب در   به خاطر اسالم مطرح شدها بدانید که در دنی !مردم ایران

و  )لیـه السـالم  ع(پیش، یکی خط سرخ شهادت که همان از هابیل تـا امـام حسـین   
  توانیـد  امـروز نمـی  . خط سیاه ننگین یزیـد و یـارانش   و دیگر )الم اهللا علیهاس(زینب

  .همانا نفاق است ،طرف باشید و سکوت امروزبی
 ۀوحدت خویش و جامعـ  ! ...اي شما تمامی برادران و خواهرانم !عزیزم برادر... 

ترین حربه در مقابل شرق و غرب حفظ کنید و محکم خویش را به عنوان اولین و
  .و گروه شدن دوري جوییداز نفاق و دسته 

  
  )دهدشت 1344 -1365( نیامحمدنبی صادقشهید  

خواهم که عوامل فتنه را نگذارید در بین شما رخنه پیـدا کنـد و   از شما می... 
طـور کـه   نآمتحدي  و ١میزآ مسالمتبه خاطر خون شهدا بیایید و با هم زندگی 

داشت باشید و این را بدانید کـه تفرقـه و جـدایی خیانـت بـه خـون        ،اسالم گفته
  .شهدا است و فرداي قیامت باید جوابگو باشید

  
  )اردستان 1351 -1367(ضا صادقی رغالمشهید  

    هـاي دیگـران ندهیـد کـه چـه      ساده نباشید و گـوش بـه حـرف   ! پدر و مادرم
از  ؛به عقل و معرفت شخص اسـت  ،بزرگی به سن نیست ؛بچه بود یا نه ؛گویندمی

                                                             
  مصالحت آمیز: در اصل وصیت -1
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  .آفریندها بپرهیزید که نفاق میدودستگی
  

  )تهران 1343 -1360(محمدحسن صادقی  شهید 
وفـادار   ،خواهم به این انقالبی که با دادن شهیدانی به دسـت آمـده  از شما می

به سخنان  ؛به رهبریت وفادار بمانید ؛هاي ضدانقالبی گوش نکنیدبه حرف ؛بمانید
هـا را از  هـا و نفـاق  اخـتالف  ؛بر بزرگ گوش فرا داده و آن را به کار ببندیداین ره

  .با هم دوست و برادر باشید ؛میان خود ریشه برکنید و به دور افکنید
  

  )تهران 1350 -1367(محمدرضا صادقی شهید  
عـدالتی مبـارزه   سعی کنید عدالت را در جامعه برقرار سازید و با بـی  !دوستان

رو کاري و نفاق بپرهیزید و دنبالـه عیوب خود را برطرف نمایید و از سیاسی ؛کنید
  .روحانیت مبارز باشید

  
  )اردستان 1346 -1364(صادقی حداد زواره جواد شهید  

وحدت کلمه را حفظ کنیـد  ...  ،پرور دارماما چند خواهشی از شما ملت شهید
ندبـه و غیـره و در    هـا و جماعـات و دعاهـاي کمیـل و توسـل و     و در نماز جمعـه 

هـا و گـرد هـم    البالغه شرکت کنید که همین جماعـت جلسات قرائت قرآن و نهج
دورویـی   سازد و نفاق وریا و با هم برادر و برابر میها است که ما را بیجمع شدن

  .چیندرا از میان ما برمی
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 )جهرم 1341 -1363( دهریزي عبدالرسول صادقیشهید  
افکنـان را بشناسـید و از   نفاق ؛به شایعات گوش فرا ندهید و متشکل باشید ...

  .بدین وسیله توطئۀ شیاطین را خنثی نمایید ؛ها دوري کنیدآن
  

  )هرانت 1347 -1363(زاده علیایی صالحاحمد شهید  
از آنجا که اسالم دین اجتماعی و دین توحیـد   ؛نماز جماعت را فراموش نکنید

نمـاز  . ل شـده اسـت  ئـ ماعـت اهمیـت بسـیار قا   براي نمـاز ج  ،و  همبستگی است
جماعت در اسالم مظهر یگانگی و برادري و مهر و الفت است و بدون آنکـه کسـی   

بـدیهی  . خود داراي روح انضـباط و نظـم و ترتیـب اسـت     ،دار نظم آن باشدعهده
هـا و  هـا و بـدخواهی  هـا و بـدبینی  ها و کینهنفاق ،اجتماعاتی است در یک چنین
بنـدد و جـاي خـود را بـه مهـر و صـفا، بـرادري و        رخت برمیهمچنین اختالفات 

جماعت شـکوهمند و   ،ترین نمازهاي جماعتدهد و بهترین و پرفضیلتبرابري می
  .وز جمعه است که باید فراموش نشودفشردة مسلمین در ر

  
  )شیراز 1345 -1362(صالحی محمد شهید  

خـواهم کـه پـرچم اسـالم را از دسـت      از گروه مقاومت و خانوادة خـویش مـی  
تـر  آلود من برداشته و پیش تازند و راه مرا ادامه بدهند و سـنگر مـرا محکـم   خون

  .دارند بکنند و نفاق و اختالف را از خود دور نگه
  

  )آبادنجف 1333 -1362( صالحی محمدعلی شهید 
معاد اصول  و فـروع  خدا و اسالم و رسول و دین و ایمان و  !امو اما اي خانواده
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شما دعا کنیـد مـا رسـتگار    . یات را به طور دقیق مالحظه نماییدئدین و دیگر جز
اگر خـداي نـاکرده اسـالم از    . تان هشیار باشیدشویم و خودتان در رابطه با وظیفه

اگر بـه جـاي خـدا و رسـول و خوانـدن و       ،اگر محتواي آن از بین رفت ،بین رفت
غیبـت و تهمـت و دروغ و    ،جاي تربیت درست فرزنـد اگر به  ،عمل کردن به قرآن

دنیا و آخـرت شـما بـر بـاد      ،فکري جایگزین شدبی ]و[ حسد و کینه و نفاق و ریا
 ،پس خدا را، خـدا را، خـدا را در هـر کـاري نـاظر بدانیـد       ؛خواهد بود و مسئولید

  .وگرنه هالك خواهید شد
  

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

رهبري امام عزیزمان حفظ کنند و همیشه آمادة قیام بر علیه کفر و شرك و نفاق 
  .هاي شرق و غرب باشندو مبارزه با ابرقدرت

  
  )تهران 1346 -1365( یاررضا صالحعلیشهید  

بل از هر چیز امیدوارم که مـرا حـالل   ق :سخنی هم با برادران و دوستانم دارم
ها را خـالی  هاي من را به بزرگی خودتان ببخشید و دیگر اینکه جبههکنید و بدي

به همین خاطر باید فداي خـداي   ،ایدچرا که اسمتان را بسیجی گذاشته ،نگذارید
ام بـه  ـامـ  »ینصــرنی  هل من ناصر«سبحان و فدایی رهبر باشید و حال که نداي 

اي کـه هسـت   لهئدیگر حجت بر همگان تمام شـده اسـت و مسـ    ،رسدوش میـگ
حفـظ اسـالم اسـت و اگـر      ۀلئله، مسئمس ،اندطوري که حضرت امام فرمودههمان

پشت جبهه را حفـظ کنیـد و مواظـب     ،توانید به جبهه برویدعذري دارید که نمی
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  .باشید که منافقین در شهرها فتنه به پا نکنند
  

  )اهواز 1341 -1363( ريتصف ابوالقاسم شهید 
خواهیـد خودتـان را بـه ایـن     اید که تا کی مـی آیا فکر کرده! اي امت مسلمان

خواهیـد  دنیاي پر زرق و برق بچسبانید و از یاد خدا به دور باشید؟ آیا تا کی مـی 
خواهیـد ظلـم و   شود؟ آیا تا کی میببینید که اسالم دارد به وسیلۀ کفار نابود می

و دست بر روي هم بگذارید؟ برخیزید و اسالم را برگیریـد و بـر   ها را بنگرید فتنه
ایـد، از پـاي نشـینید؛ زیـرا     دشمنان اسالم حمله کنید و تا او را از پاي در نیاورده

اگر یـک لحظـه   . دشمن خیلی از شما ضربه خورده است و بسیار مواظب شماست
ان شـرق و غـرب و   سازید؛ پس مواظب ابرجنایتکارغفلت بکنید، اسالم را نابود می

عواملشان، چه در خارج و چه در داخل باشید و حتی نگذارید که دلشـاد شـوند و   
هیچ موقع امام را تنها نگذارید و سعی کنید که هماننـد اهـل کوفـه نباشـید کـه      

  .اسالم در خطر است
  

  )اصفهان 1345 -1362( مورنانی صدیقیاحمد شهید  
که نفاق را از خود دور کنید و دسـت  دهم شماها را قسم می !اي برادران عزیز

  .وحدت به هم دهید و براي رضاي خدا کار کنید
  

 )شیراز 1350 -1365( صفاحیانابراهیم شهید  
خواهم که سـنگر مسـجد را خـالی نگذارنـد و در     برادران گروه مقاومت می از

پیشرفت انقالب اسالمی کوشا باشند و بین برادران اخـتالف نباشـد کـه اخـتالف     
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  .است نفاقریشۀ 
  

  )سمنان 1343 -1362(جمشید طاهرکرد شهید  
این اسـت کـه    ،تقاضاي عاجزانه و مخلصانۀ من از شما عزیزان! امت شهیدپرور

هرگونه فتنه و آشوب از هـر گـروه و هـر گروهکـی را در دم خـاموش کنیـد، هـر        
خواهد باشد؛ همیشه گوش به زنگ باشـید؛ در صـحنه باشـید کـه     گروهی که می

ناکرده این انقالب ضربه نبیند و انقالبی را که با خون هزاران شهید تـا بـه   خداي 
  .ایم، ضربه نبیند و از پا نیفتداینجا رسانیده

  
  )سمنان 1344 -1362( طاووسی) فرهاد(محمودشهید  

هاي منافقـان را در نطفـه خفـه کنیـد و خـط و      هرگونه خط انحراف و فتنه ...
  .نجی عاشقان باشدم ،سیر شما مستقیم به راه اهللا

  
  )قم 1346 -1365( کچومثقالیسیدحسن طباطباییشهید  

ادي پـیش  از برخورد منافع م ینه، غیبت، تهمت، دروغ و غیرهحرص، حسد، ک
لذا زندگی سـخت   ؛کشاندانگیزي و قتل میکار را به فتنه ،هاي منفیرقابت ؛مدهآ

مـی چون از یاد خـدا رو بر  ؛)ن له معیشه ضنکاإو من اعرض عن ذکري ف(شود می
  .باشدایمان به خدا و اعتقاد به روز جزا می ،همه این دردها ةگردانیم و چار

  
  )آمل 1333 -1364(احمدامین طبرسی شهید  

خواهم که همیشه بـه یـاد خـدا    ها و آشنایان و فامیالن میاز دوستان و رفیق
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هـاي پیگیـر   تـفعالی بوده و جبهه و جنگ را سرلوحۀ کار خودشان قرار داده و به
  .مبارزه کنید هاي فساد و نفاق شدیداٌخود ادامه داده و در مقابل چهره

  
  )تهران 1343 -1361(حسن طحانی مزرعه نو شهید م 

رنگارنگ شما را از یـاد خـدا نبـرد؛    ] دنیاي[خیلی باید مواظب باشید که این 
خـود دور کنیـد؛   تنها در راه خدا قدم برداریـد و هرگونـه شـرك و دورویـی را از     

اي از مبارزه با کفر و نفاق دست برندارید و مواظب باشید از صراط مستقیم لحظه
  .که همان راه اسالم است، منحرف نشوید

  
  )جهرم 1340 -1360(ضابطی ) فرزان(شهرام شهید  

افکنان را بشناسـید و از  به شایعات گوش فرا ندهید و متشکل باشید و نفاق ...
  .شیاطین را خنثی نمایید ۀبدین وسیله توطئ ،ها دوري کنیدآن

  
  )اندیمشک 1340 -1360(ظهورنخلی عبدالرضا شهید  

من از تمامی برادران مسلمان انتظار دارم که از تفرقه و نفاق جلوگیري کننـد  
توانند گوش به فرمان امام باشند و راه شـهیدان را ادامـه دهنـد و جلـوي     و تا می

  .ها را رسوا سازندآنتوطئۀ منافقان را بگیرند و 
  

  )مشهد 1343 -1362( وحید عادل احمدیانشهید  
سنگرهاي پشت جبهه را محکم نگاه دارید و به مزدوران داخلـی و خـارجی   ... 

  .توطئه و نفاق ندهید ةاجاز
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  )اصفهان 1337 -1360( زواره عالم مرتضوياصغر علیشهید  
   حـذر   ،دعـوت و از نفـاق و چنددسـتگی    ،من شما را به وحدت و یکـی شـدن  

 ،دهیـد کنم که هر حرکتی کوچک و بزرگی کـه انجـام مـی   دارم و سفارش میمی
  .براي رضاي خدا باشد

  
  )سراب 1344 -1361(محمود عامري  شهید  

بر شما واجب است که بـه ایـن انقـالب یـاري      !یبرادران و خواهران حزب الله
پیوسته گوش به فـرامین امـام بسـپارید و در مقابـل کـافران و منافقـان        ؛رسانید

کسانی که راه مـرا  . ها فرصت توطئه و دسیسه را بگیریدایستادگی نمایید و از آن
شـکن  خمینی بـت  ،ن زمانیقبول دارند، بعد از شهادتم سالح مرا برگیرند به حس

ید و همیشه با کفـر و نفـاق   همواره پشتیبان والیت فقیه باش ،باري. یاري برسانند
  .در ستیز باشید

  
  )مشهد 1346 -1365(زاده پهلوان عباسکاظم شهید  

هـاي  داند که در عرصۀ مبارزه با نفس و کسب ارزشانسان متمدن کنونی می
انسانی به تکامل نرسیده، ولی به عناوین مختلف این شکست خود را مخفی نگـاه  

  دارد، آثار و تبعات این سقوط اخالقی انسـان، گسـترش ظلـم و فسـاد، نفـاق،      می
هـاي  عدالتی، دروغ، فریـب و تمـامی مشـکالتی اسـت کـه انسـان را در پنجـه       بی

فشارد؛ پس بیاییم ما مسلمانان که اسالم در بـین مـا کمرنـگ و    چرکین خود می
بخـش را دوبـاره   رجعتی کرده و این آیین حیـات  ،بس در جاهایی محو شده است

       تــا چــه زمــانی انگشــت حســرت بــر دهــان، شــاهد . در بــین خــود زنــده ســازیم
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هاي اجتماعی و اخالقی خود باشیم؟ بیاییم بر چشم و گوش و زبـان  ماندگیعقب
هـاي نفسـانی را معالجـه    بنـدوباري و جوارح و اعمال خود نظاره افکنیم و این بـی 

دروغ، غیبت، تهمـت، فسـاد و تمـامی اعمـال     از نفاق،  ،با کمی تقویت روح. کنیم
هـا  که سر در این گـره  ١راسازیم و در نتیجه تمامی مشکالت زشت خود را مبري 

  .خود را به کمال برسانیم ،حل کنیم و در تمامی ابعاد انسانی ،دارد
  

  )آبادنجف 1346 -1362( عباسی اصغر شهید 
از دورویـی،  ...  تـذکر دهـم  دانم نکاتی را به شما مـردم و امـت   اکنون الزم می

  .کنندها انسان را زود هالك مینفاق و دروغ گفتن و حسد بپرهیزید که این
  

  )سمنان 1350 -1365(عباسی سعید شهید  
خواهم که کلیۀ احکام و وظایف اسالمی اعم از عبـادي و سیاسـی و   از شما می

بـر حـذر   اجتماعی خود را جدي بگیرید و سسـتی نکنیـد و از کسـالت و تنبلـی     
طـور  زیرا همان ؛تفاوت نباشیدبی الب و همـالم و انقـباشید و نسبت به مسائل اس

طرفی نسبت به مسائل انقالب بی ،گیري علیه انقالب به منزلۀ کفر استکه موضع
و اسالم هم خیانت به اسالم و نفاق است و کسـانی کـه خـود را نسـبت بـه ایـن       

  .زننده اسالم میضربۀ بزرگی ب ،دانندطرف میمسائل بی
  

  )بهار 1338 -1364(عباسی  هللاعزتشهید  
خواهم که همواره تـا پیـروزي کامـل اسـالم     مردم انقالبی و مسلمان می] از[ 

                                                             
  ما: در اصل وصیت -1
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  .دست از مبارزه علیه کفر نفاق برندارید
  

  )تهران 1346 -1365( عباسی محمود شهید 
انـدك بـه   دشمن در کمین اسـت تـا فرصـتی را هرچنـد     ! برادران و خواهرانم

قـدر غافـل   پـس مبـادا آن   ؛اي به پیکر این انقالب وارد سـازد دست آورده و ضربه
قـدر خشـک مقـدس    فساد و نفاق در ما نفوذ کند و مبـادا آن  باشویم که دشمن 

باشیم که باعث بدبینی مردم نسبت به این انقالب باشیم و بیاییم دست به دست 
 ؛انقالب بکوشـیم و از تفرقـه دوري کنـیم   هم دهیم و در ساختن این کشور و این 

باید که پشتیبان یکدیگر باشـیم و   ؛زیرا اآلن موقع آن نیست که یکدیگر را بکوبیم
مسائل را در خودمان حل کنیم و نسـبت بـه اشـتباهات دیگـران کمـی گذشـت       

  .داشته باشیم و نگذاریم که دیگران حالل مشکالت انقالب ما باشند
  

  )محالت 1345 -1366(عباسی  اهللاولی شهید 
دوستان که بیایید و این نفس امـاره را   و پیام دیگرم به امت حزب اهللا و اسالم

ها و خودبینی و تکبـر و در  زیر پا بگذارید و به آن پشت پا بزنید که تمام بدبختی
ما همه و همه از این نفس سرکش است که هر انسـانی   يهانفاق و جهل فرورفتن

نفـس لگـام بزنـد و او را    پس زهی سعادت کسی که بتواند بر این  ؛دچار آن است
  .نابود کند

  
 )بناب 1340 -1360( هیلعبدال علیاورج شهید 

دهـم کـه از   شما را به خون پاك شهیدان قسم مـی ! پدران و مادران و برادران
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رویی بپرهیزید؛ وحدتتان را حفظ نمایید و به روحانیت و سـپاه بیشـتر   تفرقه و دو
الهـی را طـی کنیـد؛ مگذاریـد کـه میـان        يافکنید و خط مشی این دو نیرونظر 

  .نفاق رخنه کند ،روحانیت و سپاه
  

  )دهدشت 1341 -1363( )دیم(حبیب اهللا عبدالهیشهید  
سعی کنید تفرقه در بین خودتـان نباشـد و کسـی نتوانـد در     ! برادران مسجد

  هـا و  هـا و منـافق  ضـدانقالب سـعی کنیـد کـه    . میان شما تفرقه و جدایی بیندازد
چـون خـداي    ؛انـدازي نکننـد  اندازها در بین شما نیایند و تفرقـه ها و نفاقايتوده

سـعی  . بـه ضـرر انقـالب و اسـالم اسـت      ،ناکرده اگر کسی در بین شما رخنه کند
  .هایی واالمقام و باارزش براي اسالم باشیدکنید انسان

  
  )راور 1335 -1359(راوري اد ژنهیلعبدالرجب شهید  

  .خواهم که از نفاق حذر کنند تا من راضی شوماز خواهرانم و برادرم علی می
  

  )فردوس 1341 -1365(جو احمد عدالتشهید  
بدانید که من به جبهه نیامدم که خداي نخواسته مزایاي دنیـایی بابـت   ! مردم

...  ،ورمآام که چند وجب خاك را بـه دسـت   ن دریافت دارم و یا به جبهه نیامدهآ
) ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ب برحق امام زمـان ئام تا به فرمان رهبرم که نامدهآ

  .دفاع کنم ،جهانخواران شده ۀاز دین خدا که اکنون دچار فتن ،است
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  )مشهد 1340 -1362(عدالتیان البرزي مهدي شهید  
آن به عرض شما برسانم که اگر مجلسی براي مـن بگیریـد کـه در    ! مادر جان

  .فتنه رخ دهد، نگرفتن آن براي من بهتر است
  

  )مشهد 1333 -1365( آیسک عربیرضا علیشهید  
فرامـوش   ]را[ اسـالم و قـرآن و شـهدا   وقـت   هـیچ  !برادران و خواهران محترم

نکنید و در دعاها و نماز جماعت و جمعه شرکت کنید و غیبت نکنید کـه غیبـت   
هـا جهـنم را بـراي    که همین بـدگمانی به کسی مدهید گمان بد  ؛مایۀ نفاق است
  .کندانسان آماده می

  
  )قم 1344 -1363(عزتی محمد شهید  

طمع و حـرص دنیـا را بـراي     ؛در راه خدا جهاد کنید! هللاما شما مردم حزب ا
مگـر مـا از بنـدگان خـدا      ؛این قدر نفاق و دورویی و خیانـت نکنیـد   ؛خود نخرید

  ؟مگر قوانین الهی را فراموش کردید ؟نیستیم
  

 )فیروزآباد 1341 -1363( عزیزان محسن شهید 
از ... ! بینیـد هـاي شـهدا را مـی   نامهمانید وصیتاي عزیزان و برادرانی که می 

شایعات دوري و از نفاق، از تفرقه خودداري کنید که همین چنددستگی است که 
ی و ذلـت  ـاوج عزت و شرف بـه بدبختـ  کند و مسلمانان را از اسالم را تضعیف می

دهم دست از این تفرقـه برداریـد کـه تـاریخ     یـما را به خدا قسم مـش ؛کشاندمی
دهد و شما را از این فاجعه برحذر میدر این رابطه به شما درس عبرت می مکرراٌ
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همین تفرقـه   ،زیرا تنها چیزي که اسالم تا به امروز از آن ضربه خورده است ؛دارد
  .است
  

  )قم 1335 -1364(عسگري مصطفی شهید  
زبان باشید و از نفـاق دوري کنیـد   دل و یکیک ،چنگ بزنید به ریسمان خدا

ان تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت «و خدا را یاري کنید کـه  » ید اهللا مع  الجماعه«که 
اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیـد و از   ؛حوادث تاریخ را به یاد آورید ؛١»اقدامکم

در قرآن کریم تعمق و تدبر کنید و به سیرة پیـامبر   ؛سرنوشت آنان عبرت بگیرید
  .رفتار کنید )علیهم السالم(مۀ طاهرینئو ا) لی اهللا علیه و آله و سلمص(اکرم

  
  )سبزوار 1348 -1364( خانیعلی مهدي شهید 

نگذارید تفرقه و نفاق بـین شـما    ؛والیت فقیهروندة راه شهیدان باشید و پیرو 
بعد زنـدگی و   ،در زندگیتان اول دفاع از اسالم و قرآن را قرار دهید ؛جدایی افکند

همگـی وسـایلی هسـتند    ... ماشین و  ،فرزند ،زندگی ،درس ،زیرا کار ؛درس و کار
  .براي دفاع از اسالم و رسیدن به مقصود

  
  )سلماس 1348 -1365(رضازاده مهدي علیشهید  

 ؛یکی اینکـه اطاعـت از رهبـر کنیـد     ،من دو وصیت با برادران و خواهران دارم
دوم اینکه دشمن در فکر این است که افـراد حـزب اهللا را خللـی درش بـه وجـود      

شما به خاطر خدا این دشمنان را نابودشان کنید و نگذارید یک منافق در  ؛بیاورد
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  .جامعه نفاق به وجود بیاورد
  

  )هرانت 1342 -1362( قارداشییعلاکبر علیشهید  
ولی امیـدوارم بـه لطـف     ،گرچه نتوانستم برایتان دوست خوبی باشم! دوستانم

پشـتیبان   ؛قدر همدیگر را بدانیـد  ؛همۀ شما باصفا هستید ؛کرانتان ببخشید مرابی
گاه اینـان بـد جایگـاهی    زید که وعدهـت و دروغ و نفاق بپرهیـهم باشید و از غیب

  .است
  

  )قزوین 1344 -1364(جعفر غفاري اصل شهید  
که نور روشـنایی خداونـد در    ]را[ قدر این روحانیت خط امام شما! مردم عزیز

عرفـانی و روحـانی و نـورانی و     ]کـه [ هـا این انسـان ز بدانید و ا ،روي زمین هست
یراخالقـی و تربیتـی و بـرادري بـه دور     ی و غهـاي غیرانسـان  معنوي و از وابستگی

ها هسـتند کـه از اول   این. نمایید استفاده ،و جانشین پیغمبران ما هستند هستند
هـا  اند و ایـن دفاع نمودهنی تا آخر از شرف و ناموس و خدا و قرآن و مکتب و انسا

 هـا و تفرقه ها وهاي انسان شده هستند و پس بنابراین به این شایعهاستاد انسان
  .روحانیت انقالب گوش فرا ندهید] و[ ها در مورد انقالبتهمت  نفاق و دروغ و 

  
  )خمینی شهر 1341 -1362(علی غفاري خوزانی براتشهید  

طلب جلوي نفاق و دودستگی را بگیرید و نگذارید که افرادي فرصت! اي مردم
مبادا خـداي نـاکرده یـک     ؛به تمام مسائل با چشم باز نگاه کنید. بیایند سر کارها

که اگر ایـن مسـئله پـیش بیایـد یـک عمـر پشـیمانیم و         ،وقت بگویی به من چه
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  .ایم روي خون شهداآگاهانه یا ناآگاهانه پا گذاشته ،مستقیم
  

  )دزفول 1348 -1365( سفیدغالم محمود شهید 
کـنم بـه تقـوا و    شـما را وصـیت مـی   ! پدر و مادر و اقوام و خویشان و دوستان

و ترك دنیا و زیاد دنبال ) غیره غیبت، دروغ، نفاق و(پرهیز و دوري کردن از گناه 
پول و مقام و غیره نرفتن و همچنین پیروي درست از رهبر عزیز انقالب اسـالمی  

  .کردن و به دقت به سخنان او گوش دادن و عمل کردن
  

  )اهواز 1342 -1363(عبدالصاحب غالمی شهید  
تر از آن هسـتم کـه بـه    من کوچک ،چند سخنی با شما داشتم !برادران عزیزم
چون هر کدام از شما اآلن چه در جبهه و چه در پشـت جبهـه    ،شما وصیتی بکنم

. ایـد داشـته  ستونی از این انقالب و جنگ را، هـم در شـهر و هـم در جبهـه نگـه     
شما اآلن بایستی موقعیت خود را خوب بشناسید که مبـادا خـداي    !دوستان عزیز

نکرده در بین شما منافقان جدایی یا نفاق بیندازند و شما را بخواهند از آمدن بـه  
بایسـتی   ،شـوند که هر یک نفر از دوستان شما که شهید مـی  ١]باز دارند[ مسجد

زمـین بمانـد و هـر    دهنـدة راه او باشـید و نگذاریـد کـه اسـلحۀ او بـر روي       ادامه
  .شودتر میبار مسئولیت شما سنگین ،رودا میـهیدي که از بین مـش

  
  )اراك 1334 -1361(غالمی رضا غالمشهید  

ل اهللا تعـالی  عج(ب برحق حضرت مهديئنا ،اولین وصیتم این است که امام عزیز
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خمینی کبیر را دعـا کنیـد و تمـام اوامـر او را از دل و جـان پـذیرا        ،)فرجه الشریف
و حکـم امـام    )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (حکم امام زمان ،چون حکم او ؛باشید
از تفرقه و نفـاق پرهیـز و دوري    ؛حکم خدا است ،)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

  .ریسمان خداوند چنگ بزنیدبه کنید و 
  

  )جرقویه 1344 -1364(بادي آفاطمی حسنفی مصطسیدشهید  
وحدت کلمه را حفظ کنیـد و   ؛از پاي ننشینید! ... فداکار پرور واي ملت شهید

شود این نهضت و انقالب رو به ضـعف  نفاق و اختالف و کارهایی که باعث می] از[
فقین در میان صـفوفتان رخنـه   ها و منامواظب باشید که گروهک ؛بپرهیزید ،برود

  .اي تنها گذاریدتوانید از امام امت پشتیبانی کنید و مبادا او را لحظهتا می ؛نکنند
  

  )کاشان 1348 -1365( فتاحاصغر شهید  
        ســخنی کـه بــا شـما دارم ایــن کـه اگــر     !اي امـت مسـلمان و غیــور و مبـارز   

آن اي بـه  لطمه ،خواهید این انقالب را که با خون هزاران شهید آبیاري گردیدمی
هـا و  تمـام تفرقـه   يبایست در همه حال در صـحنه باشـید و جلـو   وارد نشود، می

کن است و سیلی بنیان ،چون حضور مردم در صحنه ؛ها را بگیریدها و توطئهنفاق
خواهنـد ایـن   همۀ منافقانی را که می يتواند جلوها میحضور شما در همۀ لحظه

  .بگیرد ،ن درخت سبز را بخشکانندهاي ایانقالب عزیز را سرنگون سازند و ریشه
  

 )اقلید 1346 -1365(هی فتح الرسول شهید  
از تفرقـه و نفـاق    ؛مسئلۀ دیگر اینکـه نبایـد در شـهر و اجتمـاع تفرقـه باشـد      
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و اعتصموا بـه جبـل   « :فرمایدقرآن می ،اگر بخواهیم به قرآن عمل کنیم ؛بپرهیزیم
 ؛»نشـوید  هی چنگ بزنیـد و متفـرق  به ریسمان محکم ال« ؛١»و التفرقوا اهللا جمیعاٌ

و خمینـی و نماینـدة    )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(پس زیر لواي اسالم و امام زمان
صدا مشکالت شهر و کشـور را حـل کنیـد و طرفـدار     امام در شهر یکپارچه و یک

شـرکت   ،شـود در اجتماعاتی که از طرف وزیر نمایندة امام برگزار مـی  ؛حق باشید
اول فکر و اندیشـه   ؛زید و کورکورانه دنبال کسی نشویدیستگی بپرهکنید و از دود

 ؛٢خوریـد به اینکه گول لباس و مقام کسـی را  ن ،رو کسی بشویدکنید و بعد دنباله
ایـن   ،اختالف از زبان هر کسی و از زبان هر موجودي باشـد « :امام خمینی فرمود

  .اق را سرکوب کنیدمتفرق نشوید و عامل تفرقه و نف ؛»زبان شیطان است ،زبان
  

  )تهران 1341 -1360(مجید فخاران شهید  
رو خـط  حال وصیتی که من دارم، تکلیف ما این است که فقط و فقـط دنبالـه  

اصیل امام خمینی که همان مکتب راستین و انقالبی اسالم است، باشـیم کـه بـه    
هـاي  را در رگ )علیـه السـالم  (خون انقـالب حسـین  «: شریعتی ،قول مجاهد شهید

و هوشیار و بیدار به حکم وظیفۀ شرعی و انسانی و فطري  »توان یافتخمینی می
مظاهر زر و زور و تزویر و کفر و شرك و نفاق  ۀهاي مذکور و همجریان ،هابا گروه

و ظلم و ستم و تعدي و تجاوز و تباهی و فساد و استثمار و استعمار و اسـتحمار و  
حت فرمان والیـت فقیـه عـادل، اعلـم، آگـاه،      ت... داري جهانی و استکبار و سرمایه

امان داشته و زمینه را جهت حکومـت  اي بیشجاع، مبارز، مجاهد، مسئول، مبارزه
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  .اهللا براي مستضعفین آماده سازیم
  

 )کاشان 1348 -1364( فرازنده رضاعلی شهید 
طلـب  تـذارید افـراد فرصـ  ـتگی را بگیرید و نگـجلوي نفاق و دودس! اي مردم

  .سر کارها به تمام مسائل و چیزها با چشم نگاه کنید بیایند
  

  )ازنا 1344 -1363( نژادفریدونی محمد شهید 
کنم که شما وارث اسـلحۀ از دسـت افتـادة    به تمام برادران دینی سفارش می

بیاید تا آخرین نفس و آخرین قطرة خون خـود بـا دشـمن اسـالم      ؛شهید هستید
هـا  بجنگید و مبادا با دشمنان اسالم سر سازش داشته باشید و تا نابودي کامل آن

امام امت را مبادا تنها بگذارید و تنها از او اطاعت کنید و امام را دعـا   ؛پیش بروید
سـنگر نمـاز جمعـه را کـه      ،تفرقه و نفاق بپرهیزید و با وحـدت اسـالمی   از ؛کنید
  .پر کنیداست، ین سنگر سیاسی و عبادي مسلمین تربزرگ
  

 )هرانت 1345 -1365( فالح تفتیاحمد شهید  
سعی کنید که بینتان نفاق  ... !دوستانم که هر کدام براي من یک استاد بودید

بـا محبـت    ؛هایتان را به هـم نزدیـک کنیـد   و دودستگی ایجاد نشود و قلب و دل
دشـمنانتان شـاد    ،برخورد کنید و این را بدانید کـه اگـر بـین شـما نفـاق بیفتـد      

  .رودخواهند شد و کارهایتان به خوبی پیش نمی
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  )گرگان 1341 -1362( وجیف یعلعباس شهید 
بـه مسـجد کنیـد و از راه اصـلی      پشـت  ،اي واي بر روزي که بـه گفتـۀ امـام   

 ،دهنـد ها خون مـی ما در مقابل برادرانی که در جبهه ؛خودمان انحراف پیدا کنیم
گیریم یا دست به نفاق و تفرقـه  آیا واقعاٌ پشت جبهه را محکم می ؟کنیمچکار می

  زنیم؟می
  

  )خمین 1349 -1365( قاسمی علیبرات شهید 
و جوانان غیور و پرتوان و انقالبی نباید به ایـن کـوردالن و    هللاشما امت حزب ا
خبر اجازه بدهید تا هر کاري که خودشان خواسـتند بکننـد و   منافقین از خدا بی

ها اجتیاج در جامعۀ اسالمی فتنه و فساد ایجاد کند و شما باید تا زمانی که جبهه
توانیـد  هـا مـی  کردن جبهـه ها را پر کنید؛ چون با پر جبهه ،به نیروي انسانی دارد

  .اي قاطع و کوبنده بر صدامیان کافر وارد آوریدضربه
  

  )کازرون 1341 -1365( بلیانی علی قایديغریبشهید  
خواهیـد سـرافراز و   اگـر مـی   ؛داریـد هاي جنگ را گرم نگهجبهه !جوانان عزیز

و  ها هجـوم آوریـد کـه کفـر    به سوي جبهه ،سربلند و باشرافت و سعادتمند باشید
  .ایمانندنفاق و لشکریان شیطان سست

  
  )تهران 1342 -1362(زاده پژوهی علیقربانحبیب شهید  

شماها را دوست داشتم؛ فقط به خاطر خدا و اسالم سـعی  ! خواهران و برادران
     وار بــراي خــواهران و کنیــد بیشــتر در راه اســالم قــدم برداریــد و رســالت زینــب
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کنم؛ شما اگر با خـدا باشـید و نگذاریـد    برادران توصیه میوار را براي العابدینزین
کـنم و شـماها   کسی شما را از راه خدا و اسالم منحرف کند، من خیلی افتخار می

همیشه پیروزید در صورتی که هر کجا ضداسالم صحبت شد، شـما بـه دهانشـان    
  .بزنید و آن فتنه را خاموش کنید که این همان جهاد است

  
  )هرانت 1348 -1366( اصلنیقربا حسین شهید 

مواظـب   کـامالٌ  ؛باید جوابگو باشید ؛شهدا بر گردن شما حق دارند !اي برادران
مبـادا از   ؛باشید کسانی که شایستگی مسئولیت ندارند، در رأس کارها قرار نگیرند

 ،حقی که دیگر برادران بـر گـردن شـما دارنـد     ؛غافل شوید ،گذردکارهایی که می
بـه درمانـدگان کمـک     ؛مبادا در بین خودتان نفاق و جـدایی باشـد   ؛رعایت کنید

  .دکنی
  

  )برخوارومیمه 1346 -1362( سینی قربانیمرتضی شهید  
ی را کنار گـذارده  ئاختالفات جز !امت شهیدپرور و انقالبی و همیشه در صحنه

و به ریسمان محکم الهی دست بزنید و مبـادا اختالفـات کوچـک باعـث تفرقـه و      
و بـه ضـرر   کـرد  نفاق شما شوند که در این صورت دشمن سوء اسـتفاده خواهـد   

  .انقالب و امام و اسالم عزیز است
  

  )هرانت 1344 -1361(قریشی سعید شهید  
مسجد و نماز جمعه را خالی  ؛امام را دعا کنید !ان، مادرم، پدرم، دوستبرادران

  .توزي دوري ورزید و با هم دوست و برادر باشیدنکنید و از نفاق و کینه
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  )مینودشت 1343 -1365( وعبدالرضا قزلسفلشهید  
ن آمخـالف قـر   ،جنگ رفع نکینـد  ن بجنگید و فتنه را بائاگرکسی بگوید با خا

ن هـم شـما را دعـوت    آناقص است و قر ،ن نیستآن مذهبی که جنگ در آ ؛است
  .کند به مقاتله براي رفع فتنه یعنی جنگ جنگ تا رفع  فتنه در عالممی

  
  )سمنان 1349 -1365(شکراهللا قزوهی شهید  

 و شـکنجه  بعد از چهارده قرن جهاد و شـهادت عزیز که  بر ماست که از اسالم
به دست ما رسیده، دفاع کنیم و پاسداري شایسـته بـراي حـدود و احکـام الهـی      

و نفـاق   هـایش از کفـر و شـرك   و در مقابل دشمن متجاوز در تمامی چهرهباشیم 
  .جنبد، بایستیمها میمژه و تا آنجا که جان اعم از شرقی و غربی تا پاي

  
  )شهرمشکین 1344 -1364(خداویردي قنبري شهید  

اي مسلمین، اي امت حزب اهللا، اي مـومنین، اي قـانتین و اي صـادقین،     شما
به پـا خیزیـد؛ رو بـه سـوي     ! اي صابرین و اي خاشعین، اي شاهدین و اي توابین

کربالي حسینی کنید؛ زندگی مادي دنیا را رها کنید؛ سالح مبارزه برگیرید؛ خود 
عزیمت حرکت هجـرت و   هاي کفر و نفاق آماده کنید؛ با یکرا براي دریدن پرده

بنـدة حقیـر   . باالخره با یک شهادت پرشکوه ضربان قلب انسانیت را تنظیم کنیـد 
آرزو دارم که نمیرم تا هنگامی که دشمنان را به لرزه نیندازم تا بفهمنـد اسـالم و   

  .آن هم اسالم راستین فقط در پیروي خط امام امت است و بس
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  )لشتا 1341 -1362( یقوامدفربود یسشهید  
کوشش نمایید فرایض دینی خودتان را بیشـتر بـه نحـو احسـن      !خانوادة عزیز

از  ؛تـر کنیـد  وحدت و تفاهم را در بین خانواده و اجتمـاع مسـتحکم   ؛انجام دهید
  .کارتان براي خدا باشد ؛در راه خدا انفاق دهید ؛تفرقه و نفاق و اختالف بپرهیزید

  
  )شهرري 1344 -1361(کاشانی اکبر علیشهید  

تر از سرخی حجاب خود را رعایت کنید که سیاهی چادرتان کوبنده! خواهرانم
ن بسیار دربارة آن نفـی شـده،   آرا که در قر تفرقه و نفاق! خون من است و برادران

  .رها کنید
  

  )کریمرباط 1341 -1365( کافیاصغر شهید  
همبستگی و همیشه یار مظلومان و بدخواه ظالمان باشید و شما را به اتحاد و 

  . دارمکنم و از نفاق و پراکندگی برحذر میاتصال سفارش می
  

  )کاشان 1343 -1362( زادهاحسان کافیشهید  
از به وجود آمدن تفرقه و اختالف بـین خـود جلـوگیري     ... !امت قهرمان ایران

هـا مجـال توطئـه و    افکنـان را قطـع کنیـد و بـه آن    به عمل بیاورید و دست نفاق
ندهید که با ایجاد اخـتالف، انقـالب و اسـالمتان و حتـی خودتـان نـابود       اختالف 

  .خواهید شد
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  )کازرون 1337 -1363(زاده کتوییرجب شهید  
هـا را کنـار بگـذاریم و مردانـه     ن است که اخـتالف آحال وقت  !برادران عزیزم

دست در دست هم دهیم و کمر همت ببندیم و این امام و این انقالب را بـا تمـام   
. باشـیم  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(وجود به پیش ببریم تا پرچمدار انقالب مهدي

اساس حرکتمـان   ،نفاق و درویی را در میان هم نابود کنیم و مانند ابتداي انقالب
  .ریزي کنیمرا با وحدتی ناگسستنی پی

  
  )ریزنی 1336 -1364(حبیب کردگاري شهید  

هاي باش تا تو را از درون خراب نکنند؛ فتنههوش ه ب! خواهر و برادر حزب اهللا
ضدانقالب در میان شما اثري نداشته باشد؛ متحد و همگام با هم باشید اختالفات 

طلبـان حـاکم بـر مقـدرات مـردم      را از بین ببرید و خود را مزکی کنید تا فرصـت 
  .نشوند، فرامین و نصایاي امام را به دقت مورد عمل قرار دهید

  
  )شوشتر 1335 -1361(زاده کرم رضاغالمشهید  

ترین سـازش را نکنیـد و اغماضـی روا نداریـد و در     کوچک ،در مقابل منافقین
  .سرکوب کنید ،مقابل آنان سرسختانه بایستید و نفاق آنان را در هر جا دیدید

  
 )جرقویه 1348 -1366(ري کرمی باصنظرعلی شهید  

طمع و حرص دنیا را بر خود  ؛در راه خدا جهاد کنید !اي مسلمانان !اي مردم 
 ؟مگر ما از بندگان خـدا نیسـتیم   ؛طور نفاق و دورویی و خیانت مکنیداین ؛نخرید

مگـر شـهیدان را    ؟ایـد مگر شما انقالب نکرده ؟مگر قوانین الهی را فراموش کردید
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  ؟ایدفراموش کرده
  

  )شهرقائم 1344 -1363(کریمی فرزاد شهید  
خـود دارم کـه بـا هـم اتحـاد و       خـواهران روسـتاي  یگر به برادران و وصیتی د

همبستگی داشته باشند و از تفرقه و نفاق دوري کنند و در انجمن روستا فعالیـت  
کنند و در دعاي کمیل و دعاي توسل و نماز جماعـت و دیگـر مجـالس مـذهبی     

  .شرکت کنند و امیدوارم که اگر گناهی نزدشان کردم، مرا ببخشند و حاللم کنند
  

  )تهران 1345 -1363(حمد کریمی مشهید  
افکنـان را بشناسـید و از   به شایعات گوش فرا ندهید و متعهد باشید و نفاق ...

  .ن وسیله توطئۀ شیاطین را خنثی نماییدابد ،ها دوري کنیدآن
  

 )سپیدان 1342 -1364( کریمی مراد شهید 
. شـوند خـواهم کـه بیشـتر بـا قـرآن و مسـائل اسـالمی آشـنا         از خواهرانم می

تر باشند و براي ریاست کار نکنند و به فکر ولی باید آگاه ،بحمدهللا ملت ما آگاهند
المقدور از تفرقـه و نفـاق دوري کننـد و بیشـتر در     آخرت خودشان باشند و حتی

  .نماز جماعات شرکت کنند
  

 )جهرم 1346 -1365(محمدحسین کریمیان شهید  
به شـایعات گـوش فـرا ندهیـد و متشـکل باشـید و        ... پیام به امت شهیدپرور

شـیاطین را   ۀوسـیله توطئـ   بـدین  ،ها دوري کنیدافکنان را بشناسید و از آننفاق
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  .خنثی نمایید
  

  )فالورجان 1344 -1366( سودرجانی سعید کریمیشهید  
خواهم که اگـر مـن در انجـام وظیفـه کوتـاهی      در خاتمه از برادران بسیج می

 ،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

  .پرهیز نمایید
  

  )رزن 1331 -1361(نبی اهللا کشاورز شهید  
...  :و اما موارد زیر به عنوان وصیت است به امیـد اینکـه بـه آن عمـل نماییـد     

ن المنـافقین فـی الـدرك    ا« ،نشدن از مسئلۀ نفاق و منافقین براي همیشـه  غافل
  .»اسفل
  

  )سپیدان 1349 -1366( کشاورز اهللانسیمشهید  
هـاي پـاك خـوب    از ایـن خـون   !ایـد اي کسانی که در این انقالب شهید داده

بدانیـد   ؛حاصل خون شهدا را بر بـاد دهنـد   ،پاسداري کنید و نگذارید کفر و نفاق
  .کوبندشما را می ،افقین به اسم اسالمکه من
  

  )کازرون 1341 -1366( محمود کفاششهید  
هوشیار باشـید  ! اي امیدان اسالم و امت !آموزشما اي برادران و خواهران دانش

و در سنگر مدرسه با کفـر و نفـاق بجنگیـد و در ضـمن فراگیـري دروس، توجـه       
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  .بیشتري هم به قوانین و احکام اسالمی نمایید
  

  )جهرم 1345 -1362( کمالیان جهرمی علیشعبان شهید 
رو خواهم که در نماز جماعت شرکت کنند و دنبالهمن قاطعانه از این ملت می

نـد و هرگـز نـزد پروردگـار و شـهیدان بخشـوده       اوگرنـه یزیـدي   ،شهیدان باشـند 
اگر این نفاق توسـط   ،ها در شهر ما نفاق ایجاد شدهنخواهند شد و به گفتۀ بعضی
  .مسئولید )علیه السالم(در مقابل خون حسین ،نهادهاي انقالبی سرکوب نشود

  
  )فرشت 1342 -1361( مقدم یکمال احمد شهید 

هرگز اجازه ندهیـد  ! اي برادران و خواهران حزب اهللا و اي پویندگان راه ثاراهللا
ا جماعـت ر  صفوف محکم شما را نفاق سست کند و همواره صفوف نماز جمعـه و 

 ،حـزب اهللا «ند و با تمام وجـود فریـاد بزنیـد    طوالنی کنید تا پشت دشمنان بشک
 ،تـا انقـالب مهـدي    !خـدایا  !خـدایا «ماٌ از خـدا بخواهیـد   ئدا ؛»رهبر فقط روح اهللا

  .»دار خمینی را نگه
  

  )اقلید 1342 -1361(گرامی عبداهللا شهید  
ما اکنون در این برهه از زمان که با دشمنان خـدا و   !برادران و خواهران عزیزم

مسئولیتی بس سنگین بر دوش هر کدام از ما که ادعـاي   ،قرآن در جنگ هستیم
باید وظیفۀ خـود را بشناسـیم و وظیفـۀ     ؛]است[، کنیممسلمانی و شیعه بودن می
بپرهیـزیم و اتحـاد و    ست کـه از تفرقـه و نفـاق   ا این ،مهمی را که بر دوش داریم

ما که مدعی  !برادران .را از یاد نبریم ،باشدکلمه که شعار امام عزیزمان می وحدت
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چرا باید در ایـن زمـان حسـاس کـه      ،هستیم که پیرو خط سرخ حسینی هستیم
هید شـدن  ـشـتابند و بـراي شـ   برادران و خواهران عاشقانه به جبهـه جنـگ مـی   

ت ـاد اسـ ـآید؟ اتحیمان شعار تفرقه بیرون میفقط از گلو ،کنندا میـخودشان دع
به تزلـزل انـدازد و    ،تواند هر سد محکمی را که بر علیه قرآن و اسالم باشدکه می

ما اگر سـیري کنـیم در تـاریخ     ؛اندازدنفاق است که سدهاي آهنین را به لرزه می
همـین  بـراي   ؛ها حکمفرما بوده اسـت بینیم که همیشه اتحاد در بین آنمی ،انبیا

اند و توانستند به آرزوي دیرینۀ خـود کـه   هم بود که همیشه پیروز و سربلند بوده
  .برسند ،همان رسیدن به اهللا بوده

  
  )گلپایگان 1337 -1364(گرجی حسین شهید  

پـدر و مادرهـاي گرامـی و ارزشـمند و اي      !خواهران و بـرادران  !اي اهل ایمان
صلی اهللا علیه و (بندگان مخلص خداوند و اي معتقدین به معاد و اي امت رسول اهللا

 يو اي پیروان قرآن و امامت و اي شیعیان و متصلین  بـه والیـت اولیـا    )آله و سلم
ر و بیاییم تقوا را پیشۀ خـود سـازیم و تقـوا را در کـردار و گفتـار و رفتـا       !خداوند

ناکرده از نفاق و شـر شـیطان و    قرار داده و خداي و و سرمشقگلیش اکشتزار خو
هواي نفس پیروزي ننموده و حب به دنیا را براي رضاي خدا رهـا نمـوده و حـب    

  .ن بنماییمخدا را جایگزین آ
  

 )آبادنجف 1341 -1361(محمد گوناگونی نورشهید  
دهـم کـه نسـبت بـه ایـن خـون       قسمتان مـی  ،پرستیدشما را به آنچه که می

ــد و از      ــئولیت کنی ــاس مس ــتر احس ــتر و بیش ــان بیش ــالب کبیرم ــهیدان انق ش
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گونۀ رهبر عظیم الشأن پیـروي کنیـد و دیگـر نگذاریـد نفـاق و      رهنمودهاي امام
اختالف بین شما بیندازند و روز به روز به فعالیت خود در راه اهداف انقالب کوشا 

   .و کوشاتر شوید
  

 )داراب 1348 -1366(لستانی گامیر شهید  
روحانیت و امام عزیزمان را تنها نگذارید و دیگر اختالف و نفاق در بـین شـما   

خـورد و ایـن   المی مـی ـوري اسـ ـنباشد که خداي ناکرده ضربه به اسـالم و جمهـ  
زند و این ریشـۀ اخـتالف و نفـاق را نـابود کنیـد و وحـدت و       انقالب را آسیب می

  .باشید که بر دشمنان داخلی و خارجی پیروز هستید یکپارچگی و اتحاد داشته
  

  )لنگرود 1345 -1362( احمد گلنازشهید  
وحدت اسالمی خود را حفظ کنید و نگذارید کـه دشـمنان بـا     !مردم مسلمان

  .تخم نفاق را جارو کنیم ]ما باید[ و ندافکنی وحدت شما را برگیرنفاق
  

  )گرمسار 1339 -1363( اکبر گلینیعلیشهید  
بت به جنگ و ـدهم که نسبت به دستاوردهاي انقالب و نسشما را قسم می ...

تفاوت نباشید و نگذارید بار دیگر خاکسـتر ذلـت و   افکن بیائل نفاقـهه و مسـجب
از امام پیروي کنید راه شهدا را ادامه دهیـد و  . خواري بر چهرة مسلمانان بنشیند

  .دارید ها را گرم نگهجبهه
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  )مشهد 1348 -1367(ار گندمکجلیل شهید  
روزي است که باید نداي رهبـر انقالبمـان را لبیـک گـوییم و اسـتوار و       ،امروز

هـا را  هماهنگ و در صفوفی فشرده با اطاعت کامل از فرماندهی جاي جاي جبهه
از افراد آماده و مهیا براي پیکار بـا خصـم بیـدادگر پـر سـازیم؛ از مشـکالتی کـه        

دل خود را به خداوند منـان بسـپارید و از    ؛نبایستی ترسید ،آیدبرایمان پیش می
  .بپرهیزید تفرقه و نفاق

  
 )شیراز 1348 -1367(نژاد محمدحسین گندمیشهید  

صـبور باشـند و    )الم اهللا علیهـا سـ (خواهم که مانند حضرت زینباز خواهرانم می
خـود دریـغ   تابی نکنند و نشان دهند که ما از نثار خـون  بی ،اگر مرا دوست دارند

ایسـتیم و  نداریم و تا آخرین قطرة خون و آخرین نفس در مقابل کفر و نفـاق مـی  
تواند با مـا مقابلـه   هیچ قدرتی نمی ،تا وقتی که در بین ملت ما وحدت وجود دارد

  .کند
  

  )ممستی 1339 -1362(گودرزي حیدر شهید  
شـهیدپرور  ملـت ایثـارگر و امـت    ] به[بینم که تر از آن میمن خود را کوچک

ولی بدانید تنها راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزي  ،ایران توصیه کنم
دریغ از دولت جمهوري اسالمی و پیوسـتن بـه خـط    پشتیبانی قاطع و بی ،نهایی

باشد و براي تحقق این مهـم بایـد بـا    می ،]است[امام که همان خط اصیل اسالم 
را حفظ ) این رمز پیروزي(وحدت و یکپارچگی خود  ،اعتقاد و ایمان راسخ به خدا

 ،کرده و از تفرقه و نفاق که خواست شـیاطین و دشـمنان اسـالم و انقـالب اسـت     
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  .پرهیز کرد
  

  )اصفهان 1345 -1365(گودرزي  محمدمهديشهید  
 )لیـه السـالم  ع(الشأن را بـه خـط سـرخ و خـونین امـام حسـین      شما ملت عظیم

شـکن برنداریـد و   خمینی بـت  ،از یاري امام امتدهم که هرگز دست می ١]قسم[
جمـاران  ایـن پیـر    ،شدیداٌ از تفرقه و نفاق بپرهیزید که خداي ناکرده امـام عزیـز  

  .شاد نشونددشمن
  

  )سمنان 1344 -1363(گوهري عباس شهید  
دارید و مواظب عوامل نفـوذي و   بکوشید تا سنگر بسیج را محکم نگه !برادرانم
ولـی شـما در عـالم     ،درون سنگر بسـیج رخنـه کنـد   ه مبادا دشمن ب ؛غیره باشید

دگر پشیمانی سودي ندارد  ،خواب باشید و موقعی بیدار شوید که بسیار دیر است
هـا را کنـار   ها و نفاقو سعی کنید هرچه بیشتر به هم نزدیک شوید و آن کدورت

 يدر پی احیا بزنیم و با اخالقی خوب و خوش با هم برخورد کنیم و هرچه بیشتر
  .اسالم و مهیا شدن قرآن و پیاده کردن دستورات او باشیم

  
  )مهریز 1340 -1361( بغدادآباد لبوییعلی احمدشهید  

خـواهم کـه   از شـما مـی   ،اي هم با دوستان ورزشکارم سفارش دارمچند کلمه
تـا در راه   ،ورزش را فقط براي خداوند بکنید و ورزش بکنیـد تـا نیرومنـد شـوید    

اسالم بهتر بتوانید فعالیت کنید و ورزش را به خاطر هوس و خوشـگذرانی نکنیـد   
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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و دور از نفاق و کینـه و دشـمنی    کنید که محیط ورزش یک محیط سالم و سعی
اجـر   ،باشد و از گفتار زشت و کردار ناجور در زمین و محیط ورزش خوداري کنید

  .شما با خدا
  

  )نیشابور 1345 -1362(لطفی  طالب شهید 
دشمن در فکر این اسـت کـه افـراد حـزب اهللا را انحاللـی درش بـه وجـود         ...
شما به خاطر خدا، این دشمنان را نابودشان کنید و نگذارید یـک منـافقی   . بیاورد

  .در جامعه نفاق به وجود بیاورد
  

  )نیشابور 1341 -1365(صفرعلی لطفی شهید  
خـواهم کـه سـخت و محکـم در راه     از شما مردم قهرمان می !اي امت قهرمان

دین اسالم تالش کنید و بدانید که پشتیبان شـما خداونـد کـریم اسـت و رهبـر      
این حسین زمان را تنها نگذارید و همیشه در همه حـال یـار و یـاور او     ،انقالب را

کنید کـه   بوده و فرامین این رهبر بزرگ را با جان دل گوش کرده و مو به مو اجرا
سـرپیچی از اسـالم و قـرآن و خداونـد      ،خداي نخواسته سرپیچی از امام خمینـی 

است و همیشه رزمندگان اسالم را مورد لطف خود قرار داده و در صـورت امکـان   
اسـالم و   ،حق علیه باطل شرکت کرده و با کمک دیگر سلحشوران ١هايهدر جبه

لحـاد و نفـاق را از صـحنۀ گیتـی     قرآن را در تمامی گیتی سرفراز کرده و کفـر و ا 
  .کن کنیدریشه
  

                                                             
  جبهات: در اصل وصیت -1
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  )اصفهان 1347 -1363( متغیر سیداحمد شهید 
چند وصیت دارم کـه بـراي پیشـبرد     !پدر و مادر و اقوام محترم !اي ملت عزیز

براي ایـن حقیـر    !مادر ،اي ملت قهرمان و پدر ،انقالب مؤثر است و این چند نکته
چـرا   ،اول این که امام، امام، امام را تنها نگذارید ،منت گذاشته و بدان عمل کنید

 )لیه السالمع(همانند حسین ابن علی ]که[ خداي ناکرده، خداي ناکرده تنها گذارید
دوم  ؛خـورد شکست مـی  خداي ناکرده، خداي ناکرده ،شوند و انقالبیاور میاو بی

پراکنـی بـه شـدت    این که پیرو والیت فقیه باشید و از نفاق و دورویی و از شـایعه 
خودداري کنید و نگذارید دیگران در جامعه اعمال این چنین فسـادها را موجـب   

  .شوند
  

  )رشت 1342 -1366( یدانیمر یاحمد متقشهید  
هـا را مـأیوس   بـا حضـور خـود آن    ؛منافقین و مفسدین را از خود دور کنید ...
 ؛خودتان را مهذب و مخلـص کنیـد   ؛با نفاق و التقاط و انحراف مقابله کنید ؛کنید

ـ  هـاي  از نالـه  ؛تبلیغـات را گسـترده کنیـد    ؛درو باشـید ه از افترا و تهمت و دروغ ب
آمـوزان را مقیـد   ید و دانشـها نهراسمیـلی و کج فهـدین آگاه و ناآگاه داخـمفس

نکنـد از وجـود    ؛علمشـان را در خـدمت اسـالم قـرار دهنـد      ]تـا [ به اسالم کنیـد 
نیروهـاي فعـال دانشـگاه را     ؛آمریکا و شـوروي دکتـر تهیـه کننـد     نیروهاي فعال،

  .پرکنید تا دانشگاه ما پناهگاه نفاق و الحاد نباشد
  

  )گرگان 1339 -1365( زادهمتولی حسن شهید 
ما نباید یک گام از کتاب خدا و امام امت که در این زمان خط همـۀ مـا در    ...
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عقب بمانیم و براي رسوا کردن نقشـۀ شـوم    ،جهت تشکیل جامعۀ توحیدي است
سازي جلوي هرگونه شایعه ،ها و در حقیقت ابرجنایتکارهاي شرق و غربابرقدرت

  .آمیز را گرفته و در نطفه خفه سازیمو حرکت نفاق
  

  )زنجان 1343 -1363(ي محمدحسن مجتهدشهید  
! عزیـز بـرادران  . اینک سخنم با برادران حزب اللهی و بسـیجیان مبـارز اسـت   

هاي ضد استکباري خـود بیفزاییـد و   امیدوارم که روز به روز بر مبارزات و فعالیت
صفتان بین شماها رخنه کرده، تفرقه و نفـاق را  نگذارید که این منافقین و شیطان

در بین شما گسترش دهنـد و شـما جوانـان مبـارز و متعهـد را از همـدیگر جـدا        
  .سازند
  

  )همدان 1339 -1364(مسیب مجیدي شهید  
 ،رودهوش باشید که هرچه انقالب و زمان جلو مـی ه بیشتر از این ب !اما عزیزان

تر نزدیـک  شود و انقالب به نقطۀ حساستر میاش پر پیچ و خمفتنه و حیله ،نفاق
لـذا شـما بایـد در     ؛شـوند هید میـالب رفته رفته شـی یاران انقـشود و از طرفمی

  .مقابل حیلۀ دشمن هوشیارتر باشید و گول لباس و حرف و چهره را نخورید
  

  )کاشان 1342 -1362( حسینی طاهريمحمداحمد شهید  
دلبسـتگی بـه دنیـا     ؛دهم به خون شهدا که دل از دنیا ببریـد شما را قسم می

دنیاپرسـتی   ؛»هئـ حب دنیـا رأس کـل خطی  « ؛کشاندانسان را به ورطۀ سقوط می
خودخواهی، غرور، تکبر، ذلت، غیبت، تهمت، ریـا،   ؛کندانسان را از خود بیگانه می
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از  ؛همـه و همـه از آثـار دنیاپرسـتی اسـت      ،عجب و هزاران مفاسـد دیگـر   و نفاق
  .تجمالت بپرهیزید

  
  )کرج 1338 -1361( رحیمیمحمدرضا محمدشهید  

اسـت و چـه بسـا کـه      ورزانتمام این سفارشات در خصوص منافقین و غـرض 
ب و بازگشته بـه  ئنرمی با افراد تا برادران عزیزم در مواردي مسئولیت برخوردهاي

بایست داشته باشند و با آغوش باز آنان را بپذیرند که صـد البتـه   می ،دامن اسالم
ــند گذشــته       ــه از اعمــال ننگــین و ناپس ــین افــرادي پــس از توب             شــان و چن

هـا و  دور از محور والیت و رهبري امت کـه همـان خودسـري   هاي به گیريموضع
  هـاي خویشـتن بـوده اسـت، خـود بـه خـود در جریـان         غرور و تکیه بـه دانسـته  

ها قرار خواهند گرفت و گذشته را بـا حضـور مـؤثر خـویش     ها و جانبازيفداکاري
» نـان بـه نـرخ روز خـوردن    «جبران خواهند نمود، نه اینکه بر پایۀ اندیشۀ نفاق و 

  .هاي چرب بجوینداظهار ندامت کنند و از سفرة خونین انقالب بهر خویش لقمه
  

  )خمین 1345 -1365(اکبر محمدي شهید  
هـاي  شعار خویش قرار دهید و بـا عصـاره   خداي را ترس از !اي امت حزب اهللا

پیروزي شما را داده است و بدانید  ةخداوند وعد. فرهنگ کفر و نفاق مبارزه کنید
 ،تـرین مسـئله اسـت   لی که امروز اصـلی ئکه وعدة خداوند حق است و یکی از مسا

      ،این اسـت کـه جنـگ را فرامـوش نکنیـد و بـا دشـمنان دیـن و قـرآن بجنگیـد          
زیر بار ذلت نرفت و سفر حج را رها کرد و بـه جهـاد بـا    ) ع(گونه که حسینهمان

خت و تا آخرین قطرة خون خویش با دشمنان اسـالم مبـارزه   دشمنان اسالم پردا
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  .کرد
  

  )حیدریهربتت 1340 -1361( محمديحسن شهید  
خواهم که پاسـداران بحقـی بـر خـون شـهدا      در آخر از مسئولین مملکتی می

انجـام دهنـد و    ،شـود باشند و مبادا اعمالی که سبب نفاق بین امت مسلمان مـی 
  .سمبل حرکتشان را امام قرار دهند

  
  )زنجان 1345 -1365( مرسل محمديشهید  

هاي امام، با جـان و دل گـوش   اما وصیت مخصوص من این است که به فرمان
 ۀلئن مسـ له دارنـد کـه اآل  ئکید بر این مسـ أن تامام اآل. دهید و به فرمان او باشید

باید با تمام قدرت، بدون سستی، بدون واهمه و تـرس و بـدون   . اصلی جنگ است
اصلی بپردازیم و سعی در خاموش کردن ایـن فتنـه کـه از سـوي      ۀلئتفرقه به مس

  .باشیم] داشته[، ]است[مریکاي جنایتکار آعراق و صدام بعثی به ریاست 
  

  )قم 1343 -1364( ابوالقاسم مدرسی چهارطاقشهید  
تو مثل زینب باش، اگر که فرزند خـود را در راه خـدا دادي؛ مـادر    ! جانمادر 

ها منـافقین  سفارشی که دارم به خواهرهایم و برادرهایم، نگذارید که بین آن! جان
  .فتنه بیندازند

  
  )آبادپارس 1345 -1362(صالح مرادي شهید  

 ،به خـاطر خـدا و اسـالم تـالش و کوشـش کنیـد      ! و اي ملت شهیدپرور ایران
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هاي ایشان را هـما باید گفت ،ردي نداردـچنانچه امام گفتند که کار براي خدا دلس
اگر خـداي نـاکرده در    ؛وحدت کلمه را حفظ کنید تا پیروز شوید ؛گو باشیملبیک

نهضـت بـه شکسـت     ،میان شما اختالفی پیدا شـود و خـداي نـاکرده اوج بگیـرد    
و سیاهی یا ذلـت و خـواري   تبدیل به ظلمت  کند و عزت و شرف شمابرخورد می

هـا نفـاق و   گروهـک  ،هـاي مسـتحکم شـما   شود و مواظب باشید در میان صفمی
زیـرا منافقـان یعنـی     ؛شکست ایجاد نکنند که عملـی فرعـونی و شـیطانی اسـت    

اند و دشمن خدا، دشمن خود را یعنی دشمن اسالم و قرآن و مسلمین را شناخته
  .این فکر پوچ و اشتباهی استاسالم هستند که  ]نابود کردن[د در صد
  

  )زنجان 1341 -1363( يآبادکشک يمراد محمدحسن شهید 
! دانیـد اي مردم حـزب اهللا و اي کسـانی کـه خـود را پیـرو والیـت فقیـه مـی        

بپرهیزید از نفاق و دودستگی که اگر خداي نکرده روزي برسد که وحدت از میان 
ــد فاتحــۀ اســالم را   بخــوانیم و آن روز، روز شــادي مســلمین رخــت بربنــدد، بای

  .هاستابرقدرت
  

  )کرج 1340 -1361(مرادي خسرو شهید  
والیت فقیه باشید و از تفرقه  کنم که پیرو خطبه شما توصیه می! سروران من

و نفاق بپرهیزید و از دشمن نهراسید؛ به وظایف خود عمل کنید و سعی کنید در 
  .کارهایتان رضاي خدا را مالك اعمال خود قرار دهید
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  )تهران 1340 -1360( مشهدي باقر رضاشهید  
غیبـت  ؛ را از گناهان پر بال نجـات دهیـد   خودتان !مرد اي اهل فامیل از زن و

  .دوست یکدیگر باشید ؛گر نباشیدفتنه ؛یکدیگر باشید غمخوار ؛نکنید
  

 )فسا 1340 -1365(محمدرضا مصلی نژاد شهید  
اکنون دشمنان اسالم براي ضربه زدن بـه انقـالب   هم !اسالم ]پرور[امت شهید

در باطـل خودشـان بـه وحـدت      ،ستیزتان که در حال جهـانگیر شـدن اسـت   ظلم
اسالم است که گرد محور والیت فقیه بچرخند و اسالم عزیـز را   بر امت. اندرسیده

نگذارید قلب ایـن جوانـان معصـوم کـه     ...  .هاي کفر و نفاق نجات دهنداز گرداب
قبـل از   ؛دشمنان در آن بذر نفاق و پلیـدي بکارنـد   ،مستعد همه نوع کشت است

 ،یعهمحبـت روحانیـت عزیـز شـ     ،محبت اهل بیت ،محبت خدا ،آنان در آن قلوب
  .محبت دوستی مظلوم و دشمنی ستمگر بکارید ،محبت انقالب

  
  )شیراز 1340 -1361(معتضدیان صمد شهید  

   چـون بـه نظـر مـن      ؛تفـاوت نباشـید  بی ،خواهم که هرچه باشیداز همگی می
       هرچـه  . سـعی کنـیم نفـاق را از خـود دور کنـیم      ؛تفـاوتی دروازة نفـاق اسـت   بی
طور که مؤمن خالص همان«معلم جوانان  ،به قول طالقانی ،همان باشیم ،گویممی

شود و همگـی مـا در طـول زنـدگی     کافر خالص هم کم پیدا می ،شودکم پیدا می
توانسـته باشـم نفـاق را از     ،امیدوارم اگر شهید شدم. »دچار نفاق یا ریا می شویم

وي و خود دور کرده باشم و به معناي واقعی شهید شـده باشـم و زنجیرهـاي دنیـ    
  .مادي را از پایم باز کرده باشم تا بتوانم به راحتی پرواز کنم
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  )تهران 1334 -1362(علی معصوم اهللاولی شهید 
انـدازه  بـی ، اندازنـد ها که نفاق در بـین شـما مـی   از منافقین و آن !برادران من

 ،آیـد پیش مـی  ها که در طول انقالب و پس از ایندر مقابل مصیبت ؛دوري کنید
اتحاد و تشکل خود را و جماعات و مساجد را زیـاد کنیـد و    ؛صبر و مقاومت کنید

در مراسـم مـذهبی زیـاد شـرکت      ،به فرمودة امام عزیزمان که مسجد سنگر است
  .نمایید
  

  )شهرکرد 1348 -1366( مقدس قهفرخیسعید شهید  
زیـرا کـه    ؛سعی کنید عوامل تفرقه و نفاق را از خود دور کنید !امت شهیدپرور

  . عامل از بین برندة انقالب است
  

  )بروجرد 1337 -1362(عبداهللا ملتمسی شهید  
 ملت باید بداند که نفاق و چاپلوسی و ظاهرسازي خطري اسـت بـراي انقـالب   

با آن به شـدت مبـارزه شـود و    ] پس باید[ ؛ضربه بزند والسالم ]تواند به آنو می[
ایـن  ه توانـد بـ  هیچ قدرتی از خـارج نمـی  «: طوري که امام خمینی فرمودندهمان

  .»انقالب ضـربه بزند
  

  )تهران 1323 -1365(بنادکوکی هدایت اهللا ملکی شهید  
خواهم همیشه حضور خودشـان را در صـحنۀ انقـالب حفـظ     از امت اسالم می

نماز جمعه و نماز جماعت را اهمیت بدهند و بدانند با حضورشان در جمعه  ؛کنند
افکـن کـه دانسـته یـا     شکنند و گوش به افراد نفـاق را میو جماعت پشت دشمن 
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ندانسته موجبات تفرقه و دلسرد کردن مردم را از امام جمعه و روحانیت را فـراهم  
 ]ریخـتن [ آب بـه آسـیاب دشـمن    ،هاگونه سخنندهند و بدانند که این ،کنندمی

  .است
  

  )کرج 1342 -1366( منصوري فرد ابراهیم شهید 
هایی دلسوز شما و اسالم هستند کـه در راه خـدا حرکـت    بدانید آن !اي مردم

انـد و  اند و درخت اسالم را به خون عزیزانشـان آبیـاري کـرده   عزیز داده ،کنندمی
زننـد و  انـد و دم از نفـاق مـی   چیـز در راه اسـالم نـداده   هایی کـه هـیچ  بدانید آن
رونـد کـه از خداونـد    را نمیراهی  ،ها جز راه اختالفآن ،تر از امام هستندمسلمان

به جهـنم واصـل    ،پذیر نیستندر اصالحـها را اصالح کند و اگخواهم آنالی میـتع
  .کند

  
  )جهرم 1320 -1362(اصغر منفرد علیشهید  

برادران و خواهران مسلمان انتظـار دارم کـه    مخصوصاٌ ،از همۀ هموطنان عزیز
در این لحظات حساس به اهمیت موضوع خـود بیندیشـند و رسـالت خـود را در     

د و کـاري نکننـد کـه ثمـرات     نافکن دشمن انجام دههاي نفاقخنثی کردن نقشه
  .از میان برود ،نهال انقالب ملت ما که با خون هزاران قربانی آبیاري شده

  
  )ساوه 1340 -1361( موسوي معصومسید  شهید 

هـاي الهـی و حـدود    هایی که بـا ارزش با آن! ... اي امت حزب اهللا و شهیدپرور
اگـر مـؤثر    ،گذارنـد، ابتـدا نصـیحت   ها را به زیر پا میکنند و ارزشالهی بازي می



 

 )12( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      204

 

هـا برخـورد و از   تر بـا آن امـنیفتاد و در کار خود اصرار داشتند، با شدت هرچه تم
کارانی که اسالم و انقالب اسـالمی  طلبان و سازشبجویید و به فرصتها دوري آن

خواهند در خدمت خود بگیرید و فداي خود نمایید و اگـر  هاي الهی را میو ارزش
باشد ها و براي فریب میزنند، به علت نفاق آنالبی به خود میـرنگ اسالمی و انق

هـا چگونـه راه را   ر سر دوراهـی این است که ببینید ب ،هاو بهترین راه شناخت این
روند که ایثار و فداکاري و به راهی می ؟روندکنند و به کدام جهت میانتخاب می

هاست و یـا در زنـدگی   آن ۀمین خواستأزحمت و انفاق مال است یا به راهی که ت
       ؛نشـود  ،ع شـده اسـت  ـشرطی کـه تجسـس بـدان معنـی کـه منـ      ه ها بفردي آن

ل شرعی و اسالمی دقت دارند و احتیـاط  ئاگر دیدید به مسا ،دتوانید دقت کنیمی
واگرنه  ،نمایند و اخالص در نیت و عمل دارند که مورد اعتمادکنند و عمل میمی

  .طلبان هستندجزو فرصت
  

  )مرند 1338 -1362(میرحمید موسوي شهید  
نماز جمعه را اهمیت بیشتر بدهید و با جمع شدن اتحاد بیشتر ثابت کنیـد   ...

  .اید و تخم نفاق را از بین ببریدها و منافقین نشدهکه بازیچۀ دست ابرجنایت
  

  )اردکان 1346 -1363( احمدآبادي موسوي سیدیحییشهید  
سعی کنید عدالت را در جامعه برقـرار کنیـد و بـا     !امت حزب اهللا و شهیدپرور

جـویی  عیوب خود را برطرف کنید و براي یکـدیگر عیـب   ؛مبارزه کنید یعدالتبی
به هیچ گروه و حزبی وابسته نباشید و  ؛سعی کنید خودتان را اصالح کنید ؛نکنید

  .رو روحانیت مبارز باشیداز نفاق بپرهیزید و دنباله
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  )تهران 1344 -1362(موسوي مهربانی اسماعیل شهید  
از  ؛ادا نماییـد  ،ن ولو روخـوانی آن هـم کـه شـده    آقر سعی کنید دینتان را به

از خـدا بخواهیـد    ؛عذاب روز جزاست ،دروغ و نفاق و فتنه بپرهیزید که عاقبت آن
  .ماٌ در حال ضرر استئچرا که انسان دا ،که یک دم شما را به خود رها نسازد

  
  )قم 1348 -1366(موسوي سیدمصطفی شهید  

را بـه   حال که موفقیتی برایم پیش آمد که بتوانم دین خود !پدر و مادر عزیزم
لذا اولین وصیتم این اسـت   ؛نهایت خوشحالمبی ،ه نمایمئاسالم عزیز و به قرآن ارا

خمینی کبیر  ،)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب برحق حضرت مهديئنا ،که امام عزیز
حکـم امـام    ،چون حکم او ؛را دعا کنید و تمام اوامر او را از دل و جان پذیرا باشید

 ،)ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (و حکم امام زمـان  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
از تفرقه و نفاق پرهیز و دوري کنید و به ریسمان خدا چنـگ   ؛حکم خداوند است

  .بزنید
  

  )یزد 1339 -1364(نسب مؤمنیمحمدرضا شهید  
در اینجا برادران رزمندة شما با خـون خـویش از    !امبرادران و خواهران گرامی

کنند و شما باید در پشت جبهه با عمل خویش از انقالب انقالب اسالمی دفاع می
   هـاي دیگـران کـه بـوي تفرقـه و نفـاق       از پخش کردن حرف ؛اسالمی دفاع کنید

بپرهیزید و بدانید حال که دشمن در جبهـه از بـرادران سـردرکف شـما      ،دهدمی
خواهد به انقالب از درون ضربه زند و ایـن بـه   اي دیگر میبا حربه ،شکست خورده

  .عهدة شماست که به دفاع سرسختانه برخیزید
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  )شبستر 1341 -1362(علی اسداهللا مونسشهید  
توان انقالب اسالمی که بازوان پر از روحانیت متعهد به اسالم و سپاه پاسداران

پشتیبانی نمـوده و   ،١دنباشوالیت فقیه و چشمان همیشه بیدار امت حزب اهللا می
تـر و  وحدت خود را با یکـدیگر مسـتحکم   ،با شرکت در نمازهاي جمعه و جماعت

خواهند با انداختن اختالف بـین ایـن دو   افکنان که میمشت محکم بر دهان نفاق
  .بزنید ،اي به انقالب و رهبري معظم وارد سازندهضرب ،قشر معظم

  
  )تهران 1345 -1362( مهدوي پیله رود کریم شهید 

     از دولت جمهوري اسالمی ایـران حمایـت کنیـد و نگذاریـد کـه ایـن از خـدا        
   .خبران نفاق بیندازند؛ سنگر نماز جماعت و نماز جمعه را ترك نکنیدبی

  
  )تهران 1343 -1362( زادهمهدي حسن شهید 

ها فرصت فتنه و آشـوب  ضدانقالب را به هر نام و نشان سرکوب کنید و به آن
ندهید؛ اتحادتان را حفظ کنید و از تفرقه پرهیز کنید؛ دشـمن از اتحـاد شـما بـر     

  .شودلرزد و ناامید میخود می
  

  )تهران 1339 -1360(اهللا مهرجو  علیشهید  
بایست کشتی حیـات اسـالمی را   میسخنی دارم با شما مسئولین مملکت که 

هـاي شـیاطین کوچـک و بـزرگ و     هـا و مکرهـا و نفـاق   در دریاي پرطوفان حیله
برگردیـد و حامیانتـان را    ؛انـدکی تأمـل کنیـد    ؛تر به ساحل نجات برسـانید بزرگ
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ببینید و بشناسید و به خود آیید و از پیروي هواي نفس حذر کنیـد کـه اگـر بـر     
مـان خواهنـد زد   مهیب بر پیکر جوان جمهوري اسالمی ايضربه ،شما غالب شوند

به خود آییـد و بـا درك    ؛و شما را تا ابد به لعن و نفرین امت گرفتار خواهند نمود
واقعیت که بخش عظیم رسالت و مسئولیت این انقالب بر دوش روحانیت مبارز و 

 ،حانیـت تضـعیف رو « :همگامان این جریان فکري استوار بوده است و به گفتۀ امام
ناپـذیر جمـع گشـته و مـیهن     به گرد ایـن محـور خسـتگی    ،»تضعیف اسالم است
  .هاي نفاق و دودستگی برهانیداسالمی را از گرداب

  
  )ایذه 1347 -1366(نگهدار مهري شهید  

کنم هرچه بیشتر دربارة اسالم مطالعه کنیـد و تحـت   به همۀ شما سفارش می
شما برادران و خواهران وظیفۀ سـنگینی   ؛افکنان قرار نگیریدهاي نفاقتأثیر حرف

جنگیم و شما بـا دشـمنانی کـه بـه     زیرا ما با دشمنی رو به رو می ؛بر دوش دارید
  .گیرندها از آمریکا تغذیه میزیرا آن ؛باید بجنگید ،ظاهر دوستند

  
  )تفت 1344 -1361( تفتی میرجعفريسیدحسن شهید  

تقاضـا   ،در بین شما اتفاق افتاد خواهم که اگر گاهی نفاق و جداییاز شما می
  .دارم آن را به دوستی تبدیل کنید

  
  )جرقویه 1329 -1359( میرحاج محمدآبادي احمد شهید 

تشکل خود را حفظ نمایند و با همکـاري   ،ترهابزرگ بهاي دارم توصیۀ برادرانه
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  .١دندوري کن روستا را تبدیل به شهر نمایند و از تفرقه و نفاق ،یکدیگر
  

  )تهران 1341 -1361(میرزاپور  بیوك شهید 
با کفار و منافقین جهاد کنید و هم با نفس خودتان که مبادا مشرك باشید  ...

سازان ضد امامـت اسـالم نگردیـد و بـه     و خودتان هم ندانید تسلیم و اسیر شایعه
 ؛فرمودة خدا با نفاق مبارزه کنید که خطر منافق از خطر صدام یزید بیشتر اسـت 

ها به شدت مبـارزه  با آن ،کنندهر کجا دیدید که اخالل می ؛به منافق امان ندهید
  .دمال کننکنید و نگذارید که خون هزاران شهید را پاي

  
  )بافق 1346 -1364( زارکویی محمديمیرسیدحسین شهید  

 ؛دست از انقالب و مکتب خونین اسـالم برنداریـد   !برادران و خواهران مسلمان
اش به مـا  مکتبی که تکاملی و نورانی است و از جانب خدا به وسیلۀ پیامبر گرامی

پس اتحاد و وحدت و یکپارچگی خـود را   ؛باشدرسیده است و راه و رسم انبیا می
  .از تفرقه بپرهیزید که عامل نفاق و جدایی است ؛حفظ کنید

  
 )خمین 1346 -1365( میرزایی احمد شهید 

خواهم که وحدت خویشتن را حفظ ام میمعظم و گرامیاز تمامی همشهریان 
 ها را با هـم صـاف کننـد و بـراي    کنند و از تفرقه و نفاق و دورویی بپرهیزند و دل

  .»خرهالدنیا مزرعه اآل«نماییم که  خرت خودمان توشه آمادهآ
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  )هرانت 1346 -1364( میرزایی فریدون شهید 
تفرقه و نفاق دوري کنند و بـین خـویش   تمامی براداران و عزیزان باید جداٌ از 

یعنی خویش را مصداق آیۀ شریفه قرار دهند کـه   ،مهر و محبت را گسترش دهند
مؤمنین واقعی کسانی هستند که همیشـه در بـین خـویش مهربـان     «: فرمایدمی

  .١»ولی نسبت به کفار و منافقین شدید و دشمن ،هستند
  

  )فسا 1348 -1367( نادریان قیطاس شهید 
سعی  ،اما شما که به مقصد نزدیک شوید ،شودوصایا شامل همۀ اقشار می این

قـدر   ؛تر سـازید هایتان را با هم مهربانقلب ؛کنید که از نفاق و تفرقه دوري کنید
  .یدبند باشپاي ،دهیدبه عهدي که به هم می ؛یکدیگر را بدانید

  
  )تهران 1350 -1366( نجیبا سعید شهید 

 ،خواهم که همچنان بـا حضـور خـود در صـحنه    اهللا میدر اینجا از امت حزب 
هایی کـه بـین   بتـعی کنید از صحـس. دانقالبیون را بگیریدـجلوي منافقین و ض

 ۀهمـ  ٢*در ایـن زمـان پـس نقـش      ؛خـودداري نماییـد   ،انـدازد امتمان تفرقه می
مـان  افکنی و به نشر فرهنگ غلط به جـاي فرهنـگ اسـالمی   هایش به نفاقتوطئه

  ].است[ شدهمتوسل 
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  )کرج 1337 -1365( نژاد فالح علیشعبان شهید 
شما را به خدا قسم که تشریفات را  ؛از نفاق دوري نمایید...  !اي خانوادة شهدا

کـدیگر کمـک   یبـه   ؛ها را کمتـر نکنیـد  در زندگی کم و به همین خاطر صلۀ رحم
در جامعـۀ   هاي یکـدیگر شـریک باشـید و تقیـه را    ها و شاديدر گرفتاري ؛نمایید

دشـمن بـار دیگـر     ،زیرا اگـر در مسـائل سسـت شـویم     ؛امروزي دیگر جایز ندانید
  .خواهد نمود ١حمله
  

  )همدان 1343 -1365(حسن نظري شهید  
 ؛هـا بـاش  در پشت جبهـه پشـتیبان آن   ،ها برويتوانی به جبههاگر نمی !برادر

مـال  مگذار خون شهدایمان را پـاي  ؛ها لطمه بزنندها به آنها و منافقنگذار احمق
چرا کـه   ،ها وحدت مسلمین را در هم بریزندافکنیها و نفاقهئمگذار با توط ؛کنند

 ،اگر یکپارچگی نباشد و اگر رهبري سالم و مکتب سالم نباشـد  ،اگر وحدت نباشد
  .هیچ انقالبی به وجود نخواهد آمد و پایدار نخواهد بود

  
  )شهرزرین 1343 -1364( ربزي نظريیداهللا شهید  

وحـدت خـود را    ... !و شما اي مردم حزب اهللا ایران و اي بـرادران و خـواهران  
حفظ کنید و با چنگ زدن به ریسمان خـدا و در تحـت رهبـري والیـت فقیـه از      

 ،کـه اگـرچنین کنیـد    اسالم دفاع کنید و تفرقه و نفاق را در بین خود راه ندهیـد 
  .ایدهموجبات عذاب الهی را فراهم کرد

  
                                                             

  علیه: در اصل وصیت -1
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  )هریس 1366 -1350(میرزاآقا نعمتی شهید  
کـنم کـه بـه    من به تمام همساالنم و همسنگرانم و جوانان وطـن توصـیه مـی   

     هـاي جنـگ را گـرم    نداي امام لبیک گفتـه، سـنگرها را خـالی نگذارنـد و جبهـه     
باشـد،  ها کـه مهمتـرین سـنگر مـی    هایشان به مدرسهدارند و با خواندن درسنگه

در صحنه باشند تـا آینـدة مملکـت را بـه بهتـرین      زینت دهند و همۀ اقشار ملت 
هاي نبرد تا رفع فتنـه از عـالم، اسـتقامت    وضع برسانند و با حضور خود در صحنه

گویان شرق و غرب بزنند و از هیاهوي آنـان هراسـی نداشـته    کنند و به دهان یاوه
  .باشند
  

  )تهران 1342 -1361(محمدرضا نوروزي شهید  
خـواهم  می   ها نآها نگذارید و از ـخواهم امام امت را تناز ملت شهیدپرور می

مشت محکمی به دهن ضدانقالب بزنند و هرچـه بیشـتر در راه انقـالب کوشـش     
  .کنید و نگذارند که وابستگان شرق و غرب در ایران فتنه ایجاد کنند

  
  )تاکستان 1347 -1365( نوري داود شهید 

با هم دوست بوده و مهربان زندگی کنید؛ از نفاق بپرهیزید کـه نفـاق   ! برادران
  .کار شیطان است؛ مواظب اعمال خود باشید

  
  )تهران 1340 -1361(رضا نوشادي علیشهید  

از شما برادران و خواهرانی که به نحوي از من ناراحت بودند، امیدوارم که مـرا  
بخشم، غیـر از  می ،انددهـم شاعث ناراحتیببخشند و من هم تمام کسانی را که با
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انـد و از شـما   ها که باعث رنجش خاطر امام عزیزمـان شـده  منافقین و ضدانقالب
انگیز و انحرافـی بـا شـدت تمـام مقابلـه و      خواهم که به شدت با جریانات نفاقمی

 ها مرا از راهـم و اي سخت به دل دارم و هیچ کار آنها کینهسرکوب کنید و از آن
  .کندفروکش نمی ،ها دارمام را که نسبت به آنکینه
  

  )رشت 1337 -1367(نقی ورزلی شهید  
هـا و  هاي دشمن خود را حفظ کنید و در قضـاوت از فتنه ... !مسئولین محترم

  .ها به دلتان و درون خود مراجعه کنیدنظرها و تحلیل
  

  )میانه 1346 -1366(پور علی ولیشمسشهید  
همیشه در صحنه باشـید و بـه دشـمنان اجـازه ندهیـد کـه از        !دوستان عزیز

  .فرصت استفاده کنند و در جامعه فتنه به راه بیندازند
  

  )اصفهان 1343 -1361(زازرانی زاده هاشمخسرو شهید  
نفاق ودوریی را از خود بیرون کنیـد   ؛با هم برادر باشید !برادران و رفقاي عزیز
  .رخنه کنندرون شما و نگذارید که منافقان د

  
 )شهرزرین 1344 -1367(هاشمی تقی محمدشهید  

 ؛همیشه به یاد خدا باشید و براي خدا کار کنید و از شرك و نفاق دوري کنید
به امر به معروف و نهی از منکر کنیـد و نگذاریـد کسـانی در جمـع      مخیررا افراد 

  .شما رخنه پیدا کنند و جمع شما را از هم بپاشند
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  )فریدن 1340 -1364(محمدرضا همتی شهید  
ن  ممکـن  آهـر   ؛ها زیاد استفتنه ؛مواظب باشید !اي دوستان و !و اي برادران
گوش ما بسته شود و ما را از هـدف عـالی  پشـتیبانی از والیـت      است که چشم و

مه و راه حق را از ما بگیرنـد و  ئخواهند راه اها مین فتنهای] با[ ؛دور نمایند ،١فقیه
ها توسـل پیـدا کـردن بـه     د و راه نجات از فتنهنرا به برادرکشی و تفرقه بینداز ما
ن شریف و پشـتیبانی خـالص و   آموز قرآهاي شیرین و پندمه و عملکرد به گفتهئا

امـام   ،ب برحقشئکه نا )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(وفادار بودن به والیت امام زمان
  ٢.باشدمی ]است[ -هااین سرمشق انسان -عزیز 
ها بـه  قدر ظاهر فتنهنآ ؛ها باشیدبیدار باشید و مواظب فتنه ؛هوشیار باشید ...

ـ  .ها را تشـخیص صـحیح داد  نآتوان باشند که به سختی میحقیقت شبیه می ه ب
از هـم جـدا   ] توانیـد را  مـی [هـا  نآباشد که گاهی صحیح شما میآدید و  ۀوسیل

  .کنید و به مردم نشان دهید
  

  )همدان 1323 -1365(حسن یعقوبی شهید  
بدانید که خیر و سعادت دنیا و آخرت شما در ایـن اسـت کـه مطیـع امـام       ...
اي پرقدرت بر علیـه کفـر و نفـاق در دسـت     وحدت را نیز به عنوان اسلحه. باشید

ۀ کنـونی مـا بدانیـد و بـه     ـلی جامعـ ـوان مسئلۀ اصـجنگ را به عن ؛داشته باشید
هـا  منافقان کوردل گوش نـداده و بـا مشـت محکـم در دهـان آن     هاي سرایییاوه

  .بکوبید
                                                             

  بشاد دور نمایندوالیت فقیه می: نامهدر اصل وصیت -1
  .ها را کامل از معرفت و انسانیت باشیداین سرمشق انسان: در اصل وصیت -2
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  )قم 1343 -1361( یفشک یعقوبی داودشهید  
خواهم که پیروان صدیقی براي امام عزیز باشند و بـا  از برادران و خواهرانم می

  .مبارزه کنند ،هرگونه نفاق و ظلم به هر نحوي که باشد
  

  )اهواز 1346 -1362(چلتوکی یوسفمحمدعلی شهید  
 ؛باشـد وصیت دیگر من به برادران و خواهران رعایت کردن اخالق اسالمی مـی 

شود و بـا رفتـار   برد و نفاق جایگزین آن میزیرا که بداخالقی وحدت را از بین می
هایتان را بـه یکـدیگر   اشکال ؛کینه در دل نپروانید ؛خوب با یکدیگر برخورد کنیم

  .و وحدت میان شما حفظ شود بگویید تا چشم دشمنان کور شود
  

  )مشهد 1351 -1365(یگانه محمدرضا شهید  
بر وحدت و یکپـارچگی  ] کنممی[این است که تأکید  ،دیگر خواهشی که دارم

اسـاس  هاي بیو شایعه پرهیز از دروغ، غیبت ،دوري از نفاق و دودستگی] و[شما 
مخصوصــاٌ حمایــت  ،و حمایــت دولــت اســالمی و اهــداف اســالمی صددرصــد آن

    .ز امام خمینی و مراعات حال ایشانصددرصد ا
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  سخنی با عوامل فتنه و نفاق: فصل پنجم   
 

  )تهران 1343 -1363(محمد الهویی شهید  
آزارد و آن چیزي که مرا مـی  ،به خداوندي خدا !هااي مردم و اي تمامی انسان

خدایی هست، قیـامتی   !اي مردم ،به خدا قسم ؛دورویی و نفاق است ،دهدرنج می
کنند و به چیزي اعتقـاد  تر خود را جا میها به نفاق هرچه تمامهست، چرا بعضی

 ،تمایز مؤمنین حقیقی با شـما در اخـالص هسـت   . ندارند و دنبال مادیات هستند
  .اید مخلصین راه خدا راخدا شما را هدایت کند که بسیار زجر داده

  
  )تهران 1341 -1367( احمدي خلجی حمیدرضا شهید 

دهنـد و  ان میـونه جـگرید جانبازان چگـبن! اي کوردالن تاریخ! و اما منافقین
ننگ و نفرین ابدي بر شما که جـز   .تسلیم ظلم شما و ابرجنایتکاران نخواهند شد

گذاري و خرابکاري، کار دیگري بلد نیستید و در چهارچوب سـازمان و نفـاق   بمب
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کار دیگـري   ،ها و کودکان ریختنو پیرمردها و پیرزن غرق شوید و جز خون زنان
من و دیگر شهیدان با چشمی باز و قلبی آکنده از عشق به  ؛از شما ساخته نیست

ولی شماها اگر  ،ما را با زور گلوله به جبهه نبردند ؛امام به استقبال شهادت رفتیم
کنیـد و  مـی گـذاري  پس شما به زور بمب ؛گلوله پشت سرتان است ،بمب نگذارید

  .شهادت ما خیلی هم آگاهانه است
  

  )قیروکازرین 1345 -1365(شیرزاد پیاده شهید  
اندازي بردارنـد و  خواهم که دست از کلک و نفاق و تفرقهصفتان میاز آن روباه

آن يمحکم و با استقامت جلو ،بردار نشدندخواهم که اگر دستها میمحلیاز هم
  .ها بایستند

  
  )ازنا 1338 -1360(ی توکل اکبریعل شهید 

طلبان بگویید که ایـن انقـالب اسـالمی بـوده و     به تمام ضدانقالبیون و فرصت
همیشه اسالمی باقی خواهد ماند و تا زمانی که یـک مسـلمان روي زمـین اسـت،     

امان تا نـابودي کفـر و شـرك و نفـاق ادامـه خواهـد       مبارزه است و این مبارزة بی
  .داشت
  

  )شهرخمینی 1366 -1343( هرستانی علی جعفريقدمشهید  
لیـه  ع(اید که در زمـان حضـرت علـی   دانید و هم شنیدهشما خودتان هم می ...
حضـرت شمشـیر    يرو در کسانی که جنگ نهروان را به وجود آوردنـد، رو  )السالم

البالغـه در  در نهـج ) لیـه السـالم  ع(حضرت علی ...کشیدند، چگونه اشخاصی بودند؟ 
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احـدي غیـر    ؛تنها من بودم که چشم این فتنه را درآوردم«: مایدفرها میمورد این
از من جرات بر چنین اقدامی نداشت هنگامی دست بـه چنـین اقـدامی زدم کـه     
موج تاریکی آن باال گرفته و هاري آن فزونی یافته بود؛ این مـن بـودم کـه خطـر     

هـاي  انی، درك کردم؛ پیشممقدسان متوجه شده بودبزرگی را از ناحیۀ این خشکه
الذکرشـان نتوانسـت چشـم    هاي دائمهاي زاهدانه و زبانها و جامهاین  بستۀ پینه

بصیرت مرا کور کند؛ من بودم که دانستم که دیگـر کمـر اسـالم راسـت نخواهـد      
و اآلن در این جمهوري اسالمی ما هم، این گونه افراد زیاد هسـتند و سـعی    »شد

ح طرفدار مظلـومین و احسـاس همـدردي    دارند که با نشان دادن چهرة به اصطال
د و به یـک جـوري بـه    ناین مردم خسته وارد کن با مردم و ارادة محکم و فوالدین

هاي پـوچ  مردم ما بگویند که این جنگ، هم جوانان ما را از بین برد و دیگر حرف
خورد و این خبران را هرگز نمیمحتوا، ولی ملت ما فریب این گروه از خدا بیو بی

  .دهندناخواسته را تا پیروزي اسالم بر کفر جهانی ادامه می جنگ
  

  )شاهرود 1341 -1365(سیدمجتبی حسینی شهید  
بـه امیـد روزي    ؛بشتابید که کربال در انتظار است! اي جان برکفان سپاه اسالم

بدان کـه هـر   ! و تو اي منافق رذل. که در جهان اثري از کفر وشرك و نفاق نباشد
ایمان از خون عزیزانی رنگین است که بـا دسـت تـو بـه خـون      کوي و برزن شهره

اي و بـه زودي بنیـانی را کـه    اند، ولی بدان که تو نیز نابود گشـته پاکشان غلتیده
  .ن شاء اهللانداري به نیستی خواهیم سپرد 
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  )مبارکه 1344 -1363(خادمی  کاظم شهید 
انـد و  چشم دوختـه و زیور این دنیا  زر] به[کنم از دست قومی که شکایت می

اند؛ قومی که حاضر شدند پشت سر برادر دینـی خـود   به لذایذ این دنیا قانع شده
فتنه کنند؛ قومی که به خاطر اندکی از مسئولیت دنیوي، در یک جمعیـت کمـی   

کنند، به جاي اینکه به جنگ علیه کفار بپردازند؛ قـومی کـه   شروع به اختالف می
ن همدیگر افتادند، به جاي اینکـه بـا هـم مهربـان     به خاطر مقام و مال دنیا به جا

اند به دنیا؛ جز این نیست؛ مدتی نگذشـت کـه بهتـرین    باشند؛ آري؛ چشم دوخته
هـا، خودتـان را   برادران ما را به شهادت رساندند، ولی شما بـه جـاي ادامـۀ راه آن   

طر ها همه به خـا عقب کشیدید به خاطر اینکه حسادت قلبتان را فرا گرفته و این
خواهند چـه چیـزي را ثابـت    دانم این افراد با این حرکات میحب دنیا است؛ نمی

یـک نـابودي اسـت؛     )لیه السـالم ع(خواهید بگویید قیام امام حسینکنند؟ نکند می
امـام معرفـی    )لی اهللا علیه و آله و سلمص(خواهید هدف کسی که او را پیامبر اکرممی

با مومنان و جهادگران فی سبیل اهللا اسـت و   کرده، تباه کنید، ولی بدانید که خدا
اگر شما شهیدان را هم تنها بگذارید، این همه خونابـه و خـون جگـر، ایـن زمـان      

گذرد و روزي خواهـد رسـید کـه خـون شـهدا بـه       این زمان می. تا روز دگر بگذار
  .ها را پاك کندجوش بیاید و تمام تباهی

  
  )مشهد 1347 -1365(سیدجالل رضایی موسوي شهید  

ها را بیشتر کنید، اثر معکوس دارد و بدانید هرچه فتنه! و شما دشمنان اسالم
توانید این امت را از تصمیمات واالیش که نابودي کفر و برداشتن فتنه اسـت،  نمی

  .به سازش کشانید
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  )اصفهان 1343 -1362(چرنیته فریبرز رمضانی شهید  
کنم کـه اي  اند، اعالم میافتاده خوردگانی که در دام این منافقینبه این فریب

هـاي شـما زده   قبل از اینکه به سبب نفاقتان مهر الهـی بـر قلـب   ! خوردگانفریب
شود، به خود آیید، ببینید تنها خطی کـه اکنـون عمـالٌ وارد جنـگ مسـتقیم بـا       

. کس به جز خدا، خط امام و والیـت فقیـه بـود   آمریکا شد، بدون وابستگی به هیچ
عربستان، کویـت،   يهاي و نوکران آمریکا در منطقه از قبیل دولتامروز تمام ایاد

که ماهیت کثیفشان بر همۀ ما روشن است، بر جمهوري اسالمی بسـیج  ...  اردن و
مریکـا  آآیـا شـما در خـط    . جنگیـد اند و از داخل هم شما با این حکومت میشده

  .سته شودکنید؟ به خود آیید قبل از اینکه راه هدایت بر شما بحرکت نمی
  

  )میبد 1343 -1362( اهللا شفیعی سوركولیشهید  
اگر شـهید   ؛خواهم بر خدا توکل کنید و امام عزیزمان را یاري کنیداز شما می

ام را نگیرند و بـا نفـاق   پشت جنازه ،افرادي که به والیت فقیه اعتقاد ندارند ،شدم
  .خویش بر اسالم عزیز ضربه وارد کنند

  
  )مالیر 1347 -1365( محمد عاشوريشهید  

ن آچـرا   !ایـادي داخلـی   اي منادیان دروغین صلح اعم از خارجی و مزدوران و
گـوش   ،مریکـا و سـردار پوشـالی قادسـیه    آمـزدور   ۀهاي مستانگوییزمان که یاوه

ـ    نگجهان را کر کرده بود و با  ،ورده بـود آلـرزه در ه هل من مبـارزش منطقـه را ب
زادي منـاطق  آاینـک کفرسـتیزان سـپاه توحیـد عـالوه بـر        ؟خبري از شما نبـود 

براي رفـع فتنـه وارد خـاك     دهند وبصره و بغداد را هدف هجوم قرار می ،اشغالی
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مریکا آما دهان شما و صدام  ؛ایدطلب شدهاند و در موضع قدرتند، صلحعراق شده
للـی را  الممجـامع بـین   خواستیم سـخنان شـما و  می  ما اگر ؛را خرد خواهیم کرد

کارون غم نابودي و اسـارت خرمشـهر را در دل    ةاکنون باید در کنار ،عملی کنیم
داشته باشیم و شاهد اسارت هزاران کیلومتر مربع دیگر از خاك مطهرمان باشـیم  

   !تف بر شما اي منادیان دروغین ؛و شاهد تشییع اسالم عزیز باشیم
  

  )نوشهر 1343 -1365(نژاد شیرزاد قاسمشهید  
شما نیز با نشـان دادن ضـعف، موجبـات نـاراحتی ارواح     ...  !و مادر عزیزمپدر 

پاك شهداي اسالم از صدر تا قیامت را فراهم نکـرده و باعـث خوشـحالی کفـار و     
هـاي عشـق و ایمـان    منافقین نگردید و به اهل باطل بگویید که خداوند بـا شـعله  

سـازد و باعـث رشـد    یرا نـابود مـ  ) کفـر و نفـاق  (هاي ما، شما اهل باطل را جوان
    هـاي بشـري   عه و جامعـه ـهاي تقوا در جامعـه و رشـد و تعـالی افـراد جامـ     جوانه

  .گرددمی
  

  )شیراز 1336 -1365(سیمکانی  جمشید کریمیشهید  
قبل از هر چیز سالم بر ابرمرد تاریخ جهان معاصر بیدارگر مستضعفین زمـین  

یعنـی   ؛باشدمی ١»ر رحماء بینهماشداء علی الکفا«در این زمان، آنکه بحق مصداق 
کـه   )روحی فـداه (حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی )علیه السالم(وارث ائمۀ هدي

خور و بـا  جان ملتی سرافکنده و توسريبا دم مسیحایی خویش بر پیکر سرد و بی
طلبی بـاال  ها را از حیض ذلت تا قد کمال شهادتمستضعفان رنج کشیده شده آن
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امـام  » هیهات من الذلـه «بندة گنهکاري چون این حقیر نیز فریاد  کشاند تا حتی
ین ـمظلوم شیعیان و رهبر آزادگان تاریخ را فریاد کـنم و بلنـد سـر گـوش منافقـ     

اال احـدي   تربصـون بنـا  هـل  « !انگیـز فریـاد بکشـم کـه هـان     کوردل و کفار فتنـه 
  ١.»الحسین

  
  )خوانسار 1343 -1363(احمدرضا کیماسی شهید  

ما در یک سوي حق و در سوي دیگر باطل، در یک طرف سپاه اسـالم و در   ...
در سـوي دیگـر    ،بـا یـارانی   )علیه السـالم (در یک سو حسین ،سوي دیگر سپاه کفر

یزید با سپاه انبوهش، در یک سو خمینی با یارانش و در جبهۀ دیگر کفر و الحـاد  
یگر ایـادي از جملـه   ونیسم و دیو شرك و نفاق جهانی به سرکردگی آمریکا و صه

مـان قصـد نـابودي اسـالم و     فلقی که با هجوم به وطـن اسـالمی  عصدام خبیث و 
امـا ابرجنایتکـاران خـارجی و کـوردالن     . پرورانـد مـی  انقالب اسـالمی را در سـر   

اش همگی باید بدانند که ما معتقدیم از براي ما شکست نیسـت و نخواهـد   داخلی
  .بود

  
  )گچساران 1347 -1364( محمدي اسفندیار شهید 

ما هرگز زیر بار ظلـم  ! صفتان پر مکر و حیلهخبر و روبهاي کوردالن از خدا بی
رویم و نخواهیم رفت و بین مسلمانان و کـافران، از بـه وجـود    و سلطۀ شماها نمی

کشـور انقالبـی   ] مردم[آمدن آدم تا کنون، جنگ و ستیز بوده و اآلن هم هست و 
و از پـاي  ] نکننـد [گـران دنیـا را سـرکوب    فتنهالی تاا به یاري خداوند تبارك تعم
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دارنـد و  نشینند و دست از جنگ خـویش برنمـی  درنیاورند، خاموش و ساکت نمی
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (نخواهند برداشت تا رفع فتنه در جهان به قـول امـام زمـان   

  .)الشریف
  

 )شهرزرین 1363 -1342(محزونی ربزي  ابراهیم شهید 
خـورد و  نمی   به مزدوران و منافقین بگویید امت بیدار است و گول شما را  ...

طـور  شود و همانتر میخورد و مصممبا ترور کردن آیات عظام هرگز شکست نمی
مانـد و هرچـه ضـربه بخـورد     گفته، مانند میخ در زمـین مـی   )لیه السـالم ع(که علی
  .شودتر میمحکم
  

  )نوشهر 1341 -1364(یی رزاآقایم میابراهشهید  
دسـت از نفـاق برداریـد و بـه دامـن اسـالم       ! هاي مفسد و منحرفاي گروهک

هایی به آن. برگردید و خودتان را به این امت ملحق کنید و اال هالك خواهید شد
 :انـد تفاوتند و با گذشت هفت سال از انقالب هنوز خط رهبریت را نشناختهکه بی

تفـاوت بـه فرمـوده در مقابـل     دیگر موقع بیامروز دیگر وقت خواب نیست؛ امروز 
امام امت  ،)سالم اهللا علیها(هاي انقالب نیست به هوش باشید و این فرزند زهراآرمان

  .را یاري دهید
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  )سمنان 1365 -1343(احمد نورانی شهید  
دلسوز انقـالب یـا مـردم یـا اسـالم نیسـتید، بلکـه         ،شماها منافقان کوردل... 

دشمنان اسالم هستید، اگر قابل هدایت هستید، خداوند شـما را هـدایت، وگرنـه    
جنگی که بـراي گـرفتن حـق    ! هرچه زودتر نیست و نابودتان بگرداند؛ اي منافقان

مستضعفین از مستکبرین و پیاده کردن حکم الهی باشد، نعمت اسـت و مـا همـه    
سـازي بـراي ظهـور صـاحب     ن حزب اهللا هستیم و تـا رفـع فتنـه و زمینـه    سربازا
 100را ادامه خـواهیم داد و مـرگ بـاعزت    جنگ  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(الزمان

  .بار بهتر از زنده ماندن و صلح کردن باذلت است
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  دعا براي رفع فتنه و نفاق: مفصل شش    
  

  )مشهد 1339 -1360( ل سیـدانآ حسیـن شهید 
دار امام خمینی و امت بیدارش باشـد و پیـروزي نهـایی را هرچـه     خداوند نگه

  .زودتر علیه کفر و نفاق نازل گرداند
  

  )سپیدان 1340 -1365(احمدي علی راهشهید  
بـار  ات دادي کـه بـا ایـن کولـه    شکر تو را که توفیق به این بندة شرمنده! الهی
صف جهاد و کارزار با کفر و نفاق و ظلم و  در ،هاي فراوانتناسپاسی نعمتگناه و 

  .ستم زور و تزویر شرکت نموده است
  

  )تهران 1339 -1364(انوشیروانی حمید شهید  
آنچـه در دلـم از شـک و ري و انکـار و یـأس و نومیـدي و شـادي و        ! اي خدا
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خودنمایی یا شقاوت و نفـاق  سرکشی و اسراف و تکبر و خودپسندي یا ریاکاري و 
کنم کـه  از تو درخواست می ،و فسق و گناه یا بزرگی یا هرچه نپسندي و دورویی

هاي خـود و  همه را از دلم دور گردانی و این اوصاف را بدل کنی به ایمان به وعده
وفاي به عهدت و رضا و خشنودي به قضایت و زهد در دنیـا و شـوق و رغبـت بـا     

لم آخرت و آگاهی و اطمینان خاطر و توبـۀ نصـوح کـه ایـن     آنچه نزد تست در عا
  .طلبماز تو می !امور را اي پروردگار عالم

  
  )میانه 1343 -1362(برزگر  محمدشهید  

خواهم که مرا به راه راست هـدایت کـرده و در ادامـه دادن    از تو می! بار خدایا
داشـتن امـام امـت،     نگـه انقالب ما را با زنـده  ! خدایا. این راه توفیق نصیبم نمایی

رهبر مسلمین و مستضعفین و رهبر جبهۀ حق علیه نفاق و کفـر جهـانی تـا آخـر     
  .یاري فرما

  
  )تهران 1344 -1362(برهانی سید مجتبی شهید  

اسالم را یاورانش را یاري فرمـا و کفـر و نفـاق و اهـل آن را مخـذول      ! اي خدا
  .گردان
  

  )سنقر 1345 -1362(عامریان بنیعلی رجبشهید  
ولـی   ،ام توبـه نمـایم  من گنهکـارم و بارهاسـت کـه تصـمیم گرفتـه     ! بار خدایا

خواهم که کمک نمایی ام و در وجودم شرك و نفاق است و حاال از تو مینتوانسته
   .و خالصم کنی
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  )دامغان 1338 -1361(باشی بینا نصراهللاشهید  
و  نهـاده و رهـروي  یشـتر منـت   بر امت قهرمان و مسلمان ما هرچه ب !اخداوند

ها بنما و تا فتح آخرین سـنگرهاي کفـر و نفـاق یاریشـان     داري را روزي آنمیراث
هـا را بـه ذلـت  بکشـان و چهـرة      خواران شـب بنما تا از پا ننشینند و خود میراث

  .منافقان را افشا کن
  

  )درورود 1345 -1365( یامنیپ یمحمدعلشهید  
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (موالیمـان امـام زمـان   در پایان فرج عاجل براي آقا و 

ـ ناو طول عمـر بـراي   ) الشریف امـام امـت و پیـروزي عاجـل بـراي       ،ب بـرحقش ئ
هـاي توحیـد   جبهـه  امت براي امت شهیدپرور را در همـۀ عزیزانمان و صبر و استق

  .علیه شرك و نفاق را از خداوند متعال خواستارم
  

  )تهران 1341 -1360( جابريي پیر جواد شهید 
علیـه  (سپاس خداي را که در زمان مردي از تبار هابیلیان و از دودمان حسـین 

! بار الهـی . زندگی کرده و از رهنمودهایش جهاد فی سبیل اهللا را آموختیم )السالم
هـا  چون سپاهیان تو عزم دشمن کنند، با آنچه در توان دارند، بر پیکر پوشالی آن

ا پیروزي و عدم پذیرش سازش با کفر و بتازند و پیام شهیدان را که ادامۀ جنگ ت
  .نفاق است، به انجام رسانند

  
  )هرانت 1345 -1362( تیموريمسعود شهید  

ل محمد درود فرست و مرزهاي مسلمانان را به عزت و آبر محمد و  !پروردگارا
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دشمنان اسالم محفوظ بدار و سپاهیان اسالم را که به  ۀفتنجالل خودت از شر و 
با توان خـودت یاریشـان    ،اندصیانت و محافظت از کشورهاي اسالم همت گماشته

  .بگردان
  

  )اراك 1330 -1360(ثامنی مهدي محمدشهید  
تو به من و به همۀ مجاهدین اسالم کـه در جهـت رضـاي تـو صـف در      ! خدایا

چنـان قاطعیـت و   آن ،انـد بـه مبـارزه برخاسـته    صف با قواي شرك و نفاق جهانی
هاي کفر و سربلندي اسالم و مسلمین ایمان راسخ عطا کن تا شاهد نابودي جبهه

  .باشیم
  

  )دهدهشت 1343 -1362( زادهجشان نورمحمد شهید 
خدا را شکر که توانستم به وسیلۀ لطف و کـرم خـدا از میـان فسـاد و نفـاق و      

را پیش گیرم که همانـا راه سـعادت و    )لیه السـالم ع(حسینتفرقه نجات یافته و راه 
  . خوشبختی است

  
  )اصفهان 1339 -1363(جعفرزاده ابراهیم شهید  
اي آفریدي که نوري از ساللۀ پیـامبر  کنم که مرا در زمانهتو را شکر می! بارالها

ها غفلت درخشـیدن گرفـت و آذرخشـش کفـر و     بار قرنبر چهرة تاریک و ظلمت
  .سوزاند نفاق را
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  )سبزوار 1341 -1364(جلمبادانی حسین غالمشهید  
دهم تو را به بهترین مخلوقاتت، راه بسته شدة کـربال را بگشـا و   قسم می! خدا

فتنه را از روي زمین بردار و ما را وسیلۀ آن قرار بده و لیاقت آن را به این بندگان 
  .گنهکار خود عطا بفرما

  
  )کازرون 1348 -1366(جوکار محمدزکی شهید  

 .همراه با صحت و سالمتی عنایـت بفرمـا   ،به امام عزیز عمري باعزت !خداوندا
 .نابودشان بگردان ،خوار و ذلیل ،دشمنان اسالم در هر لباسی که هستند !خداوندا
  .لشکر اسالم را بر لشکر کفر و نفاق پیروز و مؤفق بدار !خداوندا

  
  )تویسرکان 1348 -1365(علی چراغمحسن شهید  

از خداوند متعال خواهانم که به رزمندگان غیور، قوت عنایت فرماید تا هرچـه  
تر ریشۀ کفر و نفاق را از سراسر جهان بکنند و پرچم پرافتخـار اسـالم را در   سریع

به امام ما عمري طوالنی عطـا فرمـا تـا    ! خداوندا. سرتاسر جهان به اهتزاز درآورند
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (اصلی آن، حضـرت مهـدي   پرچم انقالب را به دست صاحب

  .بسپارد) الشریف
  

  )دورود 1337 -1367(چنور محمدتقی شهید  
سپاهیان اسـالم را در مقابلـه بـا کفـر و نفـاق جهـانی در مقابلـه بـا         ! خداوندا

. پیـروز گـردان  اش بـه خصـوص صـدام    هنشـاند کار و نوکران دستجنایت يآمریکا
و برافراشـته کـردن علـم     »ال الـه اال اهللا « ۀکلمـ  ياحیااین عزیزان براي ! خداوندا
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! خـدایا  ،انـد اسالم و توحید بر سراسر گیتی جـان خـود را در کفـۀ اخـالق نهـاده     
  .هاست نصیبشان بگردانپیروزي را که نهایت آرزوي آن

  
  )مشهد 1338 -1363(حجازي علی شهید  
جنایتکـاران، مـاییم   ماییم و موج فتنه از هـزاران سـو، مـاییم و همـۀ     ! معبودا

پرچمداران اسالم از یک سو و بیکران خیل ستم که براي نابودي حق کمـر بسـته  
زنـیم و تـو را بـه    با قلبی شکسته و خونین فریـاد مـی  ! اي فریادرس مظلومان. اند

دهیم کـه  در دشت کربال سوگند می )علیه السالم(مظلومیت خون پاك امام حسین
  .کفر جهانی را از بین ببر

  
  )شهریار 1342 -1364( زادهحسنحسین شهید  
  .از دروغ پاك گردان دورویی و قلب ما را از هرگونه نفاق و! بارالها

  
  )هرانت 1345 -1365( حسنلو محسن شهید 
هـا را از روي  به امت مسلمان ایران قدرت بده تا تمامی نفاق و دورویـی ! خدایا

  .دکننکن بزمین ریشه
  

  )سبزوار 1336 -1360(فر حشمتیمهدي شهید  
ها، نفاق پاك کن و به سـوي نـور رهنمـون    ها، شركما را از این ظلمت! خدایا

  .ساز
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  )کازرون 1344 -1360(حمیدي سیدحیدر شهید  
ریشـۀ  ! خداوندا .رهبر عزیز و گرانقدر ما را از تمام بلیات محفوظ بدار! بارخدایا

پیروز کن ! اي خدا .کفر و نفاق را از زمین برکن و اسالم را در بین مردم رونق بده
این افتخار کشته شـدن در راه اسـالم   ! خدایا .نابود کن صدام را! اي خدا .اسالم را

  .را نصیبم گردان
  

  )تهران 1339 -1361( رضا حیدرهاییمحمدشهید  
ما را در جوار رحمتت از ریا، عجب، دورویی، دورنگی، نفـاق، کینـه و    !خداوندا

محوري، غیبـت و تهمـت کفـر، گنـاه،     ، خودبینی، خودپسندي، خودحرص، طمع
  .معصیت و منکرات در پناه خودت محفوظ فرما

  
  )مشهد 1342 -1363(خاوري مهدي شهید  

اعمـالم را خـالص    ... !الکـروب  العیوب و اي کاشف العیوب و اي عالم اي ستار
دار و گفتـارم را نیکـو و    بگردان و مرا از هرگونه عیب و وسوسۀ شـیطان بـاز نگـه   

   .رفتارم را صالح بگردان و از هرگونه شرك و نفاق مرا باز دار
  

  )شوشتر 1334 -1361(نژاد خدريمحمدعلی شهید  
خمینـی   ،در محراب شـهادت  )لیه السالمع(به حق آخرین نماز صبح علی !خدایا

را تا برچیده شدن کفر و کـافر و نفـاق و منـافق و اسـتقرار کامـل دینـت و ظهـر        
  .دار ت نگهاروشنی
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  )تهران 1309 -1363( دادوندي ماشااهللا شهید 
این جمله را هم به عنوان یک امر به معروف و نهی از منکر عرض کنم که دعا 
کنید که خداوند عمر طوالنی و پربرکت امام عزیزمان را بر بلندي آفتاب گرداند و 

... حیلـه و نفـاق و    ،حسد و ریا ،کینه ،ن شاء اهللا که خداوند توفیق دهد که بغضا
صفاي قلـب و   ،اخالص ،تقوي ،داوند ایمانن شاء اهللا که خارا از خود دور کنیم و 

  .صداقت به همۀ ما عطا بفرماید
  

  )تهران 1347 -1363( دوابی جوشقانی اصغرعلی شهید 
ن شاء اهللا به زودي روزي رسـد کـه بـا ظهـور     اخواهم که از خداوند متعال می
و در کنارش امـام عزیزمـان و    )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان حضرت مهدي

نیز امت شهیدپرورمان و تمام مستضـعفین جهـان در دنیـایی بـه دور از شـرك و      
طاغوت و نفاق در زیر پرچم اسالم و جاري شدن احکام الهـی در جهـان زنـدگی    

  .کنند
  

  )مشهد 1338 -1362( ربون پور محسن شهید 
    از تـو  ! مـوالیم . خواهم که مرگ مـرا شـهادت مـن قـرار دهـی     از تو می! خدایا

خواهم که بر عمر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینـی بیفزایـی و تـا    می
. او را براي اسالم و مسـلمین حفـظ کنـی    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ظهور مهدي

ر قلب کفر و نفـاق بـه   خواهم که پرچم اسالم را بر تمامی دنیا و داز تو می !خدایا
  .اهتزاز درآوري
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  )قم 1345 -1365( علی رجاییاحمدشهید  
آن پیر جمـاران کـه چـون حسـین      ،امام عزیزمان] به[خواهم از تو می! خدایا

قوت عنایت بفرما تا با دشمنان اسالم در ستیز باشـند تـا    ،مظلوم هستند ،مظلوم
  .آن موقعی که نفاق از روي دنیا برداشته شود

  
  )جهرم 1339 -1362( رحمانیانعلی حسنشهید  
عجـل اهللا تعـالی   (از تو امید اشتیاق داریم که دولت باکرامت آن امام زمان! خدایا

را به ظهور آوري و اسالم و اهلش را بـه آن عـزت بخشـی و نفـاق و      )فرجه الشـریف 
طاعتت اهل نفاق را ذلیل و خوار گردانی و ما را در آن دولت حق اهل و دعوت به 

هـا عـزت و کرامـت    و از پیشوایان راه هدایتت قرار دهی و به واسطۀ آن بزرگواري
  .دنیا و آخرت عطا فرمایی

  
  )تهران 1338 -1362(رحیمی سید احمد شهید  

خداي متعال آنان را که با سوء ظن، بدبینی، تهمت، افترا، مـارك چسـباندن،   
تخـم نفـاق را   ... پراکنـی و  شایعهگرایی، تظاهر به اسالم و انقالب، جوسازي، گروه
آورنـد و بـه جـاي    الم را بـه درد مـی  ـهـاي خـدمتگزاران بـه اسـ    پاشـند و دل می

هدایت فرماید و به آنـان بفهمانـد کـه     ،سازندگی کاري جز حذف این و آن ندارند
هـا  ها چشمخداوند به آنان انصاف دهد تا در قضاوت. هایی گیرندهنوز در چه گره

لعنـت خـدا بــر هـر کـس کــه     . گشـایی دل را بگشـایند بـراي عقــده  را نبندنـد و  
خودمحوري کند، بر هر کس که بخواهد از این انقالب و خون شهیدانش نردبـانی  

  .بسازد... براي رسیدن به پست و مقام و 
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 )مرودشت 1337 -1364(رشیدي مجید شهید  
دیگر هم هستند که آگاهانه و یا ناآگاهانـه در گوشـه و کنـار نـق      ةیک عداما 

گوییم در این برهه از زمان تمـامی برخوردهـا   زنند که ما در اینجا منصفانه میمی
 ،و عملکردهاي ما چنانچه موافق و هم جهت انقالب اسالمی و خط رهبري باشـند 

! خدایا...  .باشدشرك و نفاق و موجب عقوبات سخت الهی می ،عبادت و عکس آن
و آل معصومین و به مقربانت قسم کـه اسـالم و    )لی اهللا علیه و آله و سلمص(به محمد

  .مسلمین را بر شرك و نفاق و کفر و استکبار جهانی نصرت کامل عنایت فرما
  

  )هرانت 1341 -1362( ییرضاحسن شهید  
تـوفیقم ده  کـنم  یگانه آرزویم همین است که عاجزانه از تو طلب می! پرودگارا
ها با برادارن عزیزم به همکاري و پیکـار در راه تـو بپـردازم و شـرك و     تا در جبهه

  .نفاق و هواپرستی را از خود دور نمایم تا از بندة گنهکارت درگذري
  

  )تهران 1346 -1365(رفیعی  ابوالفضل شهید 
و ایـن  » خواهـد کربال رفـتن، خـون مـی   «: گفتبه قول شهید همت که می ...
ن در قدس عزیز آتا راه کربال باز شود و بعد از  باید از تن من و دیگران برودخون 

به امامت امام عزیز، نماز جماعت بخوانید و از خدا بخواهید که فتنه از روي زمین 
  .برداشته شود

  
  )هرانت 1342 -1365(رنجبر اکبر شهید  
اي از اي در گوشهفتنهبندم تا زمانی که در میان سنگر با تو میثاق می! بار الها
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هـل مـن ناصـر    «ن انقالب اسالمی نداي أالشدنیا باشد و تا موقعی که رهبر عظیم
ام را زمین ننهاده و مصمم هستم تا آخرین دهد، اسلحهحسینی سر می» نصرنیی

  .قطرة خون خود را فداي اسالم کنم
  

  )سلماس 1346 -1365(رنجبر علی قربانشهید  
گـران محفـوظ   فتنـه  ۀفتنـ امیدوارم خداوند این انقالب را از گزند دشـمنان و  

ورده و آهم فـرا را  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ظهور حضرت بقیه اهللا ۀداشته و زمین
    رحـم خـود   هـاي بـی  دم را در جنـگ آاي کـه فرزنـدان   این دنیاي فتنه را از فتنه

م دآان هم این بود و تمـام اوالد بنـی   پیامبر رسالت نجات دهد و اصوالٌ ،فشاردمی
ن در ایـن  و مسلمانا و شـر حرکت کنندکن کردن این  فتنه موظفند که در ریشه

       ]کـه [ ن عمـل شــود  آقـر  ۀیـ آخصوص تکلیف مخصـوص دارنـد و بایـد بـه ایـن      
و خداوند به یقین فتنـه   »اهللا و یکون کلهکون فتنه تو قاتلوهم حتی ال « :فرمایدمی

  .کندمنین و مسلمانان عذاب میؤدست مه گران را ب
  

  )هرانت 1345 -1365(رنجبر محمدابراهیم شهید  
کنم و شنایان رضایت کامل را طلب میآخر از تمامی برادران و دوستان و آدر 

ه خـودش قـرار دهـد و فـرج امـام      از خداوند متعال خواهانم ما را از شهداي در را
، این نور چشم امـت طـول عمـر    را نزدیک بگرداند و به امام امت )علیه السالم(زمان

را از جهـان برطـرف   عنایت بفرماید و ما را از پیروشـان قـرار بدهـد و کـل فتنـه      
  .دبفرمای
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  )قزوین 1347 -1367( زندي پور محمود شهید 
مـا را  ! خدایا .ما را از ستمگران دور و بر دشمنان اسالم پیروز گردان! بار خدایا

 اگر دشمنان بر ما غلبه کردند، ما را از! خدایا. سوي حق و حقیقت هدایت فرمابه 
  .ها حفظ و شهادت را نصیب ما کننآهاي فتنه

  
  )بندرعباس 1341 -1366( سردري ساالريمحمد شهید  

همواره میان دشمنان ما تفرقه و نفاق بیفکن و آنان را به جـدال  ! اي پروردگارا
گرفتار ساز تا مسلمانان از آتش ستمشـان در امـان و بـا    و قتال یکدیگر سرگرم و 

  .کن گرددشمشیر خودشان کفر ریشه
  

  )قوچان 1337 -1365(سعادتی اکبر علیشهید  
خواهم که به من و ماها قدرت عطا کند براي شکسـت کـافران و از   از خدا می

  .امین یا رب العالمین. بین بردن فتنه در کل جهان
  

  )جیرفت 1344 -1362( گراغانیسعیدي احمد شهید  
ام کـه بـه جبهـه بیـایم و در عرصـۀ      ام و توفیق یافتهاکنون که توانسته! خدایا

بـه مبـارزه    )روحی و ارواحنا لـه الفـدا  (ماندهی حضرت صاحب زمانجهاد در تحت فر
اي ارحـم  . خـواهم مک مـی ـاز تـو کـ   ،یزمـعلیه کفر و نفاق و شرك و الحاد برخـ 

  !الراحمین
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   )شهرزرین 1338 -1366( ریزي سلیمیانابراهیم شهید  
  .هاي ما را از ریا و شرك و نفاق دور سازدل! خدایا

  
  )آبادنجف 1348 -1365( شاهسونمهدي شهید  
به حـق  ! خدایا. ... آتش این فتنه را به نفع اسالم و مسلمین خاتمه بده! خدایا

بدنشان را در راه جهـاد  به حق معلولینی که اعضاي ! معلولین و مجروحین، خدایا
اند و به حق تمام داغداران این جنگ، ایـن فتنـه را بـه    علیه دشمن از دست داده

. نفع اسالم و مسلمین به پایان برسان و عظمت اسالم و مسلمین را زیـادتر بفرمـا  
  .را به مقصد نهایی برسان )صلی اهللا علیه و آله و سلم(سپاهیان محمد! خداوندا

  
  )تهران 1343 -1365(مهر شایانمحمد شهید  

چگونه سپاس حضرتت را به ! یا اله العالمین! اي دریاي بیکران رحمت و رافت
ات در جا آوریم و حال آنکه تو بر ما منت نهادي به وجود مقدس خلیفه و ذخیـره 

زاي کفر و نفـاق و فسـاد، و او را بـر مـا     زمین و در این بیابان دهشتناك و ظلمت
  .هادي و راهنما قرار داديامام و پیشوا و 

  
  )مشهد 1339 -1366(پور شعبان محمد شهید 
یـزم را فـرا   در این زمان که از هر طرف مـوج فتنـه وطـن عز   ! خداوندا! بار الها

شـماري بـر پیکـر    هـاي بـی  انـد و زخـم  ن دندان تیز کردهآگرفته و شغاالن براي 
  .بر من روا مدار که بار ذلت را به دوش کشم ،اندستبرش وارد کرده
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  )آبادنجف 1347 -1365(صالحی  احمد شهید 
تو را سپاس که به من توفیق عنایت فرمودي که حضور در جنـگ کـه   ! بارالها

) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(همان جهاد فی سبیل اهللا و شرکت در لشکر امام زمان
بـر علیـه تمـامی کفـر و      ،شـرکت نمـایم   ،استبه فرماندهی کل قوا روح اهللا عزیز 

فشانی کرده و در ایـن راه  شرك و نفاق تا نابودي کامل و استقرار حق و عدل جان
  .کوشا باشیم

  
  )هرانت 1346 -1365( همابلو طالبیمصطفی شهید  
مرا آگاهی ده  ؛یاري دهندگان دینت باقی بمانم ومرا نیز یاري ده تا جز !بارالها

جامعه باشم و مرا اسـتوار گـردان تـا در راه دینـت اسـتوار بـاقی        ةی دهندتا آگاه
اص توسـت تـا در جبهـه    تو نیز آگاهی که چشم امید ما به عنایات خ !قادرا. بمانم

یاریمـان   ،خورد مکتب اسالم در مقابـل دنیـاي کفـر و نفـاق اسـت     جنگ همانا بر
  .نمایی
  

  )خرمشهر 1339 -1361(پور طاهریانحسن شهید  
مـرا بــبخش کــه   ،امبــراي غفلـت از خــود و گناهــانی کـه انجــام داده  ! خـدایا 

خواسـتم تـا بـه    همیشـه از تـو مـی    ؛کـاران خـواهم بـود   از زیـان  ،اگر مرا نبخشی
 تقوي و چشـم بصـیرت، تقـوي بـراي ایـن کـه خـود نگـه        : من دو چیز عطا کنی

ام عمـل  عـالم طبـق خواسـت تـو و نـه خواسـت هواهـاي نفسـانی        دار باشم و در 
تـا چشـم    ،و بصیرت تا حق را از باطل و نفـاق جـدا سـازم تـا گـول نخـورم      کنم 

  .ها نیفتمو گوش بسته به دامن شیطان
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  )هرانت 1345 -1365( شناییآعبدالهی  علی شهید 
فریدي تا یکی از وارثـین زمـین باشـم و در راه    آشکر تو را به اینکه مرا  !خدایا

   .در عالم از پا ننشینمتو از مظلوم به زیر کشیده شده دفاع کنم و تا نابودي فتنه 
  

  )تهران 1348 -1365(عبدالوندي سعید شهید  
دهم که کفـر و نفـاق را از میـان ملـل     تو را به شهدایت قسمت می! پروردگارا

که باعث عدم پیشرفت مردم در کارهـاي دینـی   مسلمان جهان سرنگون کن؛ زیرا 
  .باشند و آفت شناخت خدا هستندشان میو علمی و عملی

  
  )گنبدکاووس 1344 -1365(عسگري علی اصغر شهید  

خدا را شکر که توانستم با لطف و کرمش از میان فساد و نفاق و تفرقه نجـات  
را پیش گیرم که همانـا راه سـعادت و خوشـبختی     )لیه السـالم ع(یافته و راه حسین

   .است
  

  )شهرخمینی 1339 -1364( فروشانی عموچیحسن محمدشهید  
پرده بودن ولـی   نبود پیامبران و پس کنم به درگاه تو ازشکایت می !پروردگارا

و زیادي دشمنان و کمـی تعـدادمان و شـدت     )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عصرمان
 .و برگشت زمان بر علیه ماها بر ما فتنه

را از مـا   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (يقلب امام زمان حضرت مهد! خدایا... 
هـاي تابـان در   اي آنکه شهیدان را ستارگان فروزان و شـعله ! خدایا. راضی بگردان

ها را سـرآغاز زنـدگی قـرار    سرانجام آن! ايهاي شرك و نفاق قرار دادهدل تیرگی
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  .بده
  

  )میبد 1335 -1361(فروزان مدرضا محشهید  
تا با نثار خون خویش علم کفر و نفـاق   مایمدهدانی به اینجا آتو می! پروردگارا

را در » محمـد رسـول اهللا  «و » اهللا الـه اال  ال« را سرنگون ساخته و پرچم پرافتخار
ر جهـانخواران شـرق و غـرب    ـم و کفـ ـزاز درآوریـم و بـه ظلـ   ـسطح جهان به اهت

  .دهیمخاتمه 
  

  )تهران 1338 -1362( علی فالح تفتیشهید  
بر ما ببخشا و مرا به راه راست هدایت فرماي و بـه پیـروي از روش و   ! خداوندا
اکرم خود ما را موفق و استوار دار تا با توفیق ذات فیاض تـو از پرتـو    يمنش اولیا

یـابیم و از   هاي شرك و نادانی و نفاق رهاییانوار والیت روشنی گیریم و از تیرگی
  .مند و کامیاب شویمبخش اولیا و خاصان ساحت قدست بهرهسرچشمۀ حیات

  
  )فریمان 1331 -1366(فنایی  نادعلی شهید 

م بـه عـزت و   کفار و دشمنان اسال ۀفتنمرزهاي مسلمین را از شر و  !پروردگارا
تـر بـه پیـروزي    چـه زود رزمندگان اسـالم را هر  !خدایا .جالل خودت محفوظ بدار

  .ل بگردانئنهایی نا
  

  )اصفهان 1345 -1361(علی قدرخواه شهید  
از زبـان فرزنـد    )لیه السالمع(حسین »]ینصرنی[ هل من ناصر«اکنون نداي  هم
چـه دردآور اسـت    ؛شـود شنیده می ،خمینی کبیر که حسین زمان است ،عزیزش
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او بـه   اي همواره راه کفر و نفاق را پیشه ساخته و بـه عنـاوین مختلـف بـا    که عده
  .اند، غضب خداوند نصیبشان بادمخالفت برخاسته

  
  )تهران 1341 -1363( علویجه قنبریان محمدرضا شهید 

دارد و مـن   همیشه از خدا بخواهید که از شرك و نفاق دورمـان نگـه  ! برادران
بـه   ،دهـم کـه اگـر از خداونـد مخلصـانه بخـواهیم      صد در صد به شماها قول مـی 

  .بندگانش عطا خواهد کرد، او نسبت به بندگانش مهربان است
  

  )تهران 1342 -1362(علی کارگر شهید  
آرزویم این بود که ما امتی یکپارچه مسلمان و بدون هیچ کفر و نفـاق داشـته   

باشـد   »ال اله اال اهللا، محمد رسـول اهللا «خواستم که تا جهان زیر پرچم می ؛باشیم
  .تا دیگر جاي گناه براي گناهکاران نباشد

  
  )شهرضا 1344 -1364(پور  یکاظمم یابراهشهید  

ارم که به من توفیق دادي تا بتوانم بـا  زسپاسگ !از تو اي خداي رحمن و رحیم
خواهم که بـه  ها جهاد اصغر را انجام دهم و از تو عاجزانه میحضور خود در جبهه

چنـان  تا بتوانم نفسم را سرکوب کـنم و خـود را آن  من توفیق دهی و کمک کنی 
خـواهم  تزکیه کنم که جهاد اکبر را هم به نحو احسن انجام داده باشم و از تو مـی 

به امید آن روزي که دیگـر اثـري از    ؛که شهادت در راه خودت را نصیب من کنی
  .کفر و نفاق بر روي زمین نباشد
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  )شیراز 1342 -1362( کمالی سروستانیکامران شهید  
هـا و  هـا و نفـاق  کنـد و از مشـاجره  کـه بـار غـم سـنگینی مـی     هنگامی! خدایا

در کنار فداییان  ،برمجنگ پناه می به محور ،شومهاي شهر خسته میخودخواهی
  .شوممی  از جان گذشته، بااخالص و فداکاري، با عشق و ایمان دمساز 

  
  )تهران 1341 -1361( کندزي رضاغالم شهید 

که و نیروي غیبت را بر ما نازل کن تا ریشۀ کفر و نفـاق  ئمال !خداوند مناناي 
  .کن شود و اسالم جهانگیر گرددریشه
  

  )جهرم 1340 -1363( کوشا جالل شهید 
گویم که مرا هدایت کـردي و ایـن نعمـت عظمـی را     باز تو را سپاس می! الهی

سـربازان راسـتین امـام    نصیب کردي تا در جوار رزمندگان اسـالم ایـن یـاوران و    
  .علیه تمامی کفر و نفاق بستیزم )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
  

 )اصفهان 1343 -1361(کیوانداریان  محمدحسینشهید  
اتحــاد مستضــعفان را بیشــتر فرمــا و کســانی کــه بــین ایــن اتحــاد و ! خــدایا

 ،کننـد همبستگی ملت مستضعف ما در داخل نفاق و در خارج دشمنی ایجاد مـی 
پیشـه  ها زیر چتر امپریالیسم شرق و غرب به خصوص آمریکاي جنایـت که هم آن

    پیـروزي کامـل بـر دشـمنان اسـالم را      ! خـدایا . از سر راه انقـالب اسـالمی بـردار   
  .هرچه زودتر بر مسلمین مبارك دار ،ايطور که در قرآن فرمودههمان
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  )امیدیه 1341 -1364( پورکیان یحیی شهید 
شود از این ملت قدردانی کرده و با ایـن ملـت سـخن بـاز     چگونه می !بارخدایا

این ملتی که پر از شهامت، شهادت و رشادت است و هر نـوع زخـم و درد و    ؛کرد
ش امـام  کند و ملتـی کـه رهبـر   کن کرده و مین را ریشهآفتنه را به دل خریده و 

داي امـام  ملتی که به ن. که نخواهند گذاشت هللا شاء ناخمینی را تنها نگذاشته و 
دینان و فاسـدان و دشـمنان خـدا و دیـن او مبـارزه      بیۀ امت لبیک گفته و با هم

   .ها را از روي زمین پاك کنندنآ ۀفتن هللا شاء ناند تا کنکرده و می
  

  )طبس 1347 -1364( گلپورابراهیم شهید  
سپردند، همه هـالك شـدند، جـز     در این دیار جز آنان که خود را به تو! خدایا

آنان که در حصار اخالص جا گرفتند همه در غفلت از تو، به گناه مشغول شدند و 
نجات را پیشه کردند و دیگـران   ،تنها آنان که کوچکی خود و عظمت تو را یافتند

همه یا اسیر کبر شدند و طغیان کردند و یا اسیر جهل شدند و شـرك ورزیدنـد و   
  .پذیرفتند و جامۀ فریب پوشیدندیا ننگ نفاق را 

 
  )کاشان 1337 -1362(گلشن  بیژنشهید  

قدر جهان تشیع را و سایر علمـاي  امیدوارم پروردگار کریم، این مرجع عالی ...
ل عج(دلسوختۀ شیعه را در دوران فتنه و آشوب آخرالزمان تا ظهور حضرت حجت

  .حفظ فرمایدبراي همۀ مؤمنین و مسلمین ) اهللا تعالی فرجه الشریف
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  )مسجدسلیمان 1345 -1365( داريگله مهرداد شهید 
طـول  ! خـدایا  فتنه از جهان خاتمـه بـده؛   جنگ را به نفع اسالم تا رفع !خدایا

عجل اهللا تعالی فرجه (ظهور موال مهدي! خدایا عمر و سالمتی به امام امت عطا بفرما؛
وحـدت اقشـار مسـلمین     خون مرا عـاملی بـراي  ! خدایا را نزدیک بگردان؛ )الشریف
  !یا رب العالمین! مینآ؛ گردان
  

  )تهران 1341 -1361(چی یزدي اکبر گیوهعلیشهید  
براي امام دعا زیاد بکنید و براي پیروزي رزمندگان حـق علیـه   ...  !اي عزیزانم

باطل و براي سرافرازي و سربلندي اسالم و براي نابودي کفـر و شـرك و نفـاق در    
ن را زیاد بخوانید و بدان عمل نمایید براي مـن  آقر ؛دعا کنید ،هر کجا که هستید

  .حقیر و سرتاپا گناه از خداوند طلب آمرزش نمایید
  

  )کاشان 1342 -1365(لسان ابوالفضل  شهید 
قلبم را از نفاق پاك گردان تا جان دادنم را نیز براي رضاي خـدا انجـام   ! خدایا

بزرگـت را دادي حـال توفیـق     بـه مـن توفیـق شـرکت در امتحـان     ! خدایا. بدهم
  .سربلندي و پیروز به درآمدنم را از این امتحان عطا بفرما

  
  )هرانت 1342 -1363(مالمیر چگینی علی محرمشهید  

و خانـدانش درود و رحمـت    )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   ص(بر محمد !بار پروردگارا
و مرزهاي مسلمانان را به عزت و جـالل خـودت از شـر و فتنـه دشـمنان       فرصت

اسالم محفوظ بدار و سپاهیان اسالم را کـه بـه صـیانت و حفاظـت از کشـورهاي      
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  .با توان خودت یاري فرما ،انداسالم همت گماشته
  

  )کاشمر 1348 -1365( يمحمدیان کریزمحمدرضا شهید  
آیند تا قبر شـش  این فرزندان دلیر خطۀ توحید می !و اینک اي حسین شهید

هاست در تشنگی الـود را که سـگی خـرند و عطش تشنـات را در بغل بگیگوشه
آیند تا گرد و غبار قبرت را که با وصال تو برطرف سازند و می ،سوزندعشق تو می

با گالب دیـدگان خـود بشـویند و قلـب خـود را تسـال        ،هاست بر آن نشستهسال
تو خودت این فرزندان اسالم را یاري کن تا بتواننـد   !پس اي حسین جان ؛بخشند

 ،گیـرد به یاري اهللا و کمک تو ریشۀ کفر و نفاق را از هر کجـا کـه سرچشـمه مـی    
  .بخشکانند

  
  )تهران 1346 -1363( مديمحابوالفضل شهید  
باش که جمعی درسنگر مبارزه با کفـر و نفـاق بـر علیـه     تو خود شاهد ! خدایا

هـا دم  جنگند و گروهی دیگر با ماندن در شهرها و پشت جبههدشمنان اسالم می
 آیا این دو قشر را به یـک چشـم  ! اي خداي من .زنندها میاز کمبودها و نارسایی

   .هیات من عدالتک ؟کنینگاه می
  

  )بیرجند 1345 -1363(باد آمساح شوکت رضا حمیدشهید  
خاطر کثرت شهدا و مجـروحین و اسـرا و   ه مبادا ب !اي ملت غیور و شهیدپرور

زیـرا کـه هـر     ؛معلولین از جنگ و جهاد خسته شوید و تن به صلح ننگین بدهیـد 
ه جگرسوز آشان ضامن پیروزي اسالم است و هر خون ةاین شهدا قطره قطر یک از
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ر درگـاه خـدا و   اي اسـت د هـا پشـتوانه  بیمارستانۀ مجروحین و معلولین در گوش
        اســیري در کــنج  ۀغریبانــ ۀبــر خصــم غاصــب و هــر نالــ هللاغلبــه جنــود حــزب ا

دعایی است جهـت هزیمـت و شکسـت قـواي کفـر و رفـع        ،هاي دشمنچالسیاه
طلبانـه گـوش   به سخنان صلح !ولینئوش باشید اي مردم و اي مسه هپس ب ؛فتنه

  .اي قیامت جواب خون شهدا را بدهیدست فردفرا ندهید و نخواهید توان
  

  )تهران 1344 -1361(منصوري محمدصادق هید ش 
خـدا هـم بـا امـداد      ضدر عـو  ،اگر طاعات و عبادات خودمان را افزایش دهیم

بـراي   )جـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    ع(ها و با مأمور کردن امام زمـان غیبی در جبهه
 ،ولی اگر عکس این حرف صادق باشـد  ،کمک به رزمندگان ما را یاري خواهد کرد

 ؛یابـد در نتیجه امدادهاي غیبی نیز کاهش می ،یعنی عبادات و دعاها کاهش یابد
پس دعاها را افزایش دهیم، دعا براي طول عمر امام، دعا براي برقـراري حکومـت   
عدل جهانی اسالم، براي نابودي کفر و شرك و نفاق و دورویی، دعا براي تعجیـل  

  ...و  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ضرت مهدي موعوددر ظهور ح
  

  )زنجان 1344 -1365( ییموالرضا یعلشهید  
. ببخش از اینکه براي پیاده کردن قوانین نماز در جامعه سستی نمـودم ! خدایا

ببخش از اینکه گذشت شب و روز و حرکت هستی سبب رشد و پندگیري ! خدایا
 ؛طلبی انجام دادمطلبی و شهرتبراي ریاست ببخش از اینکه کارهایی را. من نشد

از اینکـه سـنجیده و    ؛نـه خـدا را   ،از اینکه در کارها تنها خود را محور قـرار دادم 
افکـن  مورد و نفـاق هاي بیگمان! از اینکه خدا ؛حساب شده و با فکر سخن نگفتم
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  .هاي فسادانگیز نپوشاندماز اینکه چشمانم را از نگاه ؛به دیگران بستم
  

 )اراك 1335 -1363(علی مهدوي قربانشهید  
چـه ایـن    ،هاسـت مـا جنگیـدن بـا تـاریکی     زةخودت شاهدي که انگیـ  !خدایا

ها باشد و چه چه با آمریکا و دیگر قدرت ،ها در داخل باشد و چه در خارجتاریکی
هـا از شـیطانند و چـون    هر دوي این ،هاافکن و کارشکن آنبا ایادي مزدور و نفاق

؛ مـا هـم بـا الهـامی کـه از      ٢»الشیطان ١خطوات اوالتتبعو«: فرمایدکریم میقرآن 
هـا بـه سـتیز ابـدي     جـوییم و بـا آن  ت مـی ئها برااز شیطان ،ایممکتب خدا گرفته

امیدواریم با رهنمودهاي رهبرمان و کشتن هواهاي نفسانی خودمان  ]و[ برخاسته
  .ن شاء اهللادر این مبارزه پیروز شویم 

  
  )بهار 1341 -1361( میرزایی رضا شهید 

دان تـاریخ  گران روي زمین را به زبالـه از تو خواهانیم این فتنه و فتنه! خداوندا
عجـل اهللا  (از تو خواستارم که این امام امت ما را تا انقالب مهدي! خداوندا. بیفکنیم

مـا را   خواهم که ایـن انقـالب  از تو می! خداوندا. دار براي ما نگه )تعالی فرجه الشریف
  .به پیروزي نهایی برسانی

  
  )برخوارومیمه 1331 -1361( کتایونچه حسن نجیمیشهید  
توفیق بیشتر در راه خدمت به رنجدیدگان و محـرومین بـه آنـان عطـا     ! خدایا
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کنند که فرما و کسانی که در این راه در داخل نفاق و در خارج دشمنی ایجاد می
از  ،باشـد کار مـی مریکاي جنايبه خصوص آ ،باشدهمانا امپریالیست جهانخوار می

  .سر راه انقالب اسالمی بردار
  

  )هرانت 1341 -1363(بندلو نعلحسین شهید  
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (خواهم دعا کنید که ظهور حضـرت مهـدي  از شما می ...

نزدیک شود تا زمین از فتنه و فساد و آشوب نجات یابد و پشتیبان والیت ) الشریف
  .باشید) امام خمینی(ر بزرگوار انقالبمان امام و رهبفقیه و 

  
  )شیرعجب 1341 -1363(نعمتی یوسف شهید  

قلبم ماالمال از کفر و شرك و نفاق و حسد و کبـر  ! خداوندا، خداوندا، خداوندا
بـه   ؟چه جـوابی دارم بـدهم   ،با این حال مرا  ببري !اگر تو خدایا ؛و ریا بغض است
   .شر خودمبرم از درگاهت پناه می

  
  )شهرضا 1337 -1360( نقوي محمد شهید 

چه بیشتر اسالم و مسـلمین را بـر علیـه کفـر و نفـاق از      در خاتمه پیروزي هر
توانید از جان و مال خود در راه اسالم و قـرآن  هرچه می .درگاه خداوند خواستارم

  .دریغ نفرمایید
  

  )قم 1344 -1361(باغکی وفایی علی امیرشهید  
خواهم که براي تمام سپاهیان اسـالم دعـاي   ام میمادر عزیز و گرامیاز پدر و 
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و  ر کفـر و نفـاق پیـروز   کر حزب اهللا را بر لشکیر بکنید و از خدا بخواهید که لشخ
  .ن شاء اهللامؤید بدارد 

  
  )الیگودرز 1337 -1365(ولیان رضا علیشهید  

تمـامی آنانکـه در    ١]سـوگند [مال و انزار ذات الهی تو را به اشراق ج! بارخدایا
نهایت قدم و اطمینـان خـاطر عطـا     ،دارندراه تو و براي تو و به سوي تو گام برمی

فرما و تجدید حیات مجدد اسالم را به دسـت بـزرگ پرچمـدار توحیـد در عصـر      
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (کنونی و به همت امت کفرستیز اسالم تا ظهور مهدي موعود

یت فرما و ریشۀ کفر و نفاق را به دست پرتوان ایـن  استمراري پرشکوه عنا )الشریف
  .سلحشوران خداجوي در سراسر جهان بخشکان

  
  )اصفهان 1338 -1361( یزدانبخشمهدي شهید  

مرا یاري ده که عاشقانه در راه تو بر سپاه کفر و نفـاق هجـوم بـرم و    ! خداوندا
ایـن خـط    گونه در خط سرخ شهادت قرار گیرم و خون خود را براي تداومحسین

  .خونین به یاري نهال انقالب اسالمی و امر والیت جاري سازم
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