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 واب����س����ت����ه ب��ه
ایثارگران امور  و  شهید  بنیاد 



 سخن ناشر 

انتش��ارات ش��اهد در پي وصول به اهداف بنيادين و در پي ايجاد شرايط فعلي كه آثار و 
اس��ناد ايثارگران فراهم آوري و تنظيم گرديده، نشر و اطالع رس��اني از اسناد دست اول آن 
بزرگواران را اولويت مهم خود قلمداد كرده اس��ت. در عين حال مطالعه بر روي اس��ناد و 
تحليل موضوعي يكي از مهم ترين گونه هاي اسنادي يعني وصيت نامه ي شهدا، اين انتشارات 
را بر آن داش��ته كه عالوه بر انتشار اصل مستندات مكتوب ايثارگران، به تدوين موضوعي 
براساس نمايه هاي متعدد پرداخته و از اين طريق كاربرد فرهنگي و اثربخشي پيام و مضامين 

اسناد را افزايش دهد.
انتش��ار موضوعي مضامين و محتواي وصيت نامه ي شهدا، بر مبناي مطالعات روشمند و 
مطابق شيوه نامه ي معين و مدون، مخاطبان عادي و پژوهنده را به تناسب نياز خود، در برابر 
افكار و عاليق صاحبان آثار قرار مي دهد. تعيين فراواني مضامين و مفاهيم خاص و تكرار 
آن مضامين در غالب وصايا، راز و رمز پايداري، ايثار، از جان گذشتن، پيروزي و رستگاري 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را پيش چشمان كساني قرار مي دهد كه به دنبال كشف 
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حقايق جنگ يا الگوس��ازي و الگوپذيري از ايثارگران بزرگوار هستند. و اما به دنبال چاپ 
اولين گزيده ي موضوعي وصاياي ش��هدا كه به موضوع بسيج، شجره ي طيبه ي رزمندگان 
غيورمان در هش��ت س��ال دفاع مقدس پرداخت، نشرشاهد بر آن ش��د تا در كالم شهيدان 

»انقالب اسالمي ايران« را به تماشا بنشيند.
در اين گزيده از وصاياي ش��هدا، جمالتي استخراج ش��ده كه مؤيد اين نكته است و 
شهدا با تأس��ي از آموزه هاي بنيادين انقالب اسالمي، امام و مقتدايشان خميني كبير)ره( 
رفتند و چنان جلوه هايي ناب از ايثار براي آيندگان به ميراث نهادند. اين مجموعه نمادي 

است از تفكر غالب در انقالب و هشت سال پايداري بي نظير مردم اين سرزمين.

گ��زي��ده م��وض��وع��ي وص��ي��ت ن��ام��ه ش��ه��دا )2(6 ■



 انقالب اسالمي ايران در كالم معمار كبير انقالب 

 »هدف ما برقراری جمهوری اس��المی و برنامه ي ما تحصيل آزادی و اس��تقالل و 
سپردن اداره ي كشور به كارشناسان امين و حذف خيانت ها و هزينه های مخوف اقتصاد و 
تصفي��ه وزارتخانه ها و حذف زوائد موجب صرف هزينه های هنگفت بی فايده و اصالح 

قانون اساسی است...« )پيام امام 57/8/14( 

 »حكومت اس��المی كه ما می خواهيم چنين حكومتی اس��ت ك��ه آن كه در راس 
حكومت اس��ت با مردم دوس��ت باشد و در بين مردم بنيشيند و با آن ها صحبت كند هر 
كس هر حاجتی دارد به او بگويد وقتی يک حكومت اين طور شد ملت دنبال او و حافظ 
اوس��ت همان طور كه او حافظ ملت و پش��ت سر ملت است.«)س��خنرانی امام در جمع 

گروهی از عشاير 58/4/14( 

 »تربيت های اس��الم تربيت های الهی است. چنان كه حكومت اسالم حكومت الهی 
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اس��ت. فرق ما بين حكومت اسالمی با حكومت های ديگر براين است كه آن حكومت را 
برای غلبه كردن بر ديگران می خواهند، منظور اسالم از كشور گشايی اين است كه انسان 
تربيت كند. حكومت اسالمی می خواهد حكومت اهلل در عالم ايجاد شود.« )سخنرانی امام 

در جمع مسوولين مجالت 58/4/17( 

 »نهضت ايران نهضت اس��المی است، نهضتی اس��ت انسانی كه اگر اطالع بر عمق 
آن پيدا كنند همه افراد بش��ر طرفدار آن خواهند بود، مگر آن هايی كه از انس��انيت بهره ور 
نيس��تند. در برنامه ي دولت اسالمی اين اس��ت كه تمام بشر در كنار هم به طور سالمت و 
رفاه زندگی كنند. اسالم می خواهد با همه ي كشورهايی كه در جهان هستند دوست باشدو 
دولت اسالمی می خواهد با همه ي ملت ها و با همه ي دولت ها تفاهم و ارتباط صحيح داشته 
باشد، در صورتی كه آنان هم متقابال احترام دولت اسالمی را مراعات كنند.برنامه اين گروه 
اسالمی اين است كه دولتی به وجود بيايد كه با همه ي قشرها به عدالت رفتار كند و امتياز 
به قش��رها ندهد مگر با امتيازات انسانی كه خود آن ها دارند.« )سخنرانی در جمع كردهای 

مريوان58/4/26( 
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 انقالب اسالمي ايران در كالم رهبر معظم انقالب  

 با وقوع انقالب اس��المی  ايران برای اولين بار يک كش��ور مسلمان به طور موفقيت 
آمي��زی قدرت     های بزرگ غربی را به مبارزه طلبيد ، آنان را تحقير كردو به منافع ماديش��ان 
خس��ارت واردكرد. و چون صاعقه     های عظيم آس��مان جهل و غفلت و عناد را شكافيد و 
خ��واب خوش تحليل گران و نظريه پردازانی كه افول اديان الهی را امری محتوم، پيش بينی 

می كردند آشفته كرد وانبوه نظريات آن ها را از اعتبار ساقط نمود. 

 از نظر سمبوليک ، انقالب ايران نخستين پيروزی مسلمين بر غرب ، از قرن 16 به اين 
طرف محسوب می ش��ود،نكته اين جاست كه اسالم عامل هدايت كننده ي اين انقالب بوده 
و هيچ يک از اسم     های غربی ، ناسيوناليسم ، كاپيتاليسم، كمونيسم و سوسياليسم در آن نقشی 

نداشتند. 

 قدرت     ه��ای بزرگ غربی در مواجهه با عظمت     های بی بديلی كه امام خمينی )ره(و 
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انقالب اسالمی آفريده بود با پتانسيل نهفته و قدرت اسالم آشنا گرديد. 
 انقالب اسالمی  ايران از آن جا كه بر اساس افكار بلند وانديشه ي متعالی حضرت امام 
خمينی )ره(تكوين يافته است ، همواره درعوامل پيدايش و طرح شعار    های محوری و تعيين 
اه��داف و آرمانهای بلند و راهكار    های وصول به آن ، با باورها و اعتقادها وآرمانهای اين 

شخصيت ملكوتی ، پيوندی ناگسستنی داشته است . 

 انقالب اس��المی ايران بی ش��ک پديده ای نوظهور در قرن حاضر می باشد. انقالبی 
غايت گرا،آرمان گرا،اس��الم گراوعالم گير و جهان ش��مول و بی نظيردر جهان اس��الم كه به 
رهبری امام خمينی)ره( هدايت گرديد و تحولی ش��گرف در عرصه ي روابط بين الملل و 
در معادالت سياسی دولت های جهان پديد آورد. اين رهبر تاريخ ساز انقالبی را بنيان نهاد 
كه بسان تيغی دو لبه هم زمان عليه كمونيسم و كاپيتاليسم به كار گرفته شد. ايشان با هدف 
مقابله با سلطه ابرقدرتهای شرق و غرب، ملل اسالمی را به رويكردی مجدد به ارزش های 
اسالمی فرا خواندند و با قائل شدن رابطه ای مستقيم ميان انقالب و ايدئولوژی، انقالب را 
شرطی الزم و ضروری برای تحقق آرمان های الهی و وسيله ای برای نيل به مقاصد مكتبی 
و ايصال جامعه بشری به تعالی انسانی تلقی كردند، كه در اين راه در پياده كردن نظريه ي 
خوي��ش اهتمام نمودند. در اين رهگذر، ايش��ان عالوه بر اهتم��ام به حاكميت آرمان ها و 
ارزش های مذهبی، از هيچ كوششی برای تحقق جنبه های آزادی خواهانه و استقالل طلبانه 
نهضت فروگذار ننمودند و بدين ترتيب انقالب به عنوان وسيله ای برای تحقق جمهوری 

اسالمی مطمح نظر ايشان قرار گرفت. 

 ش��خصيت عظي��م رهبر كبير و امام عزيز ما، حقاً و انصاف��اً پس از پيامبران خدا و 
اوليای معصومين، با هيچ ش��خصيت ديگری قابل مقايسه نبود. او وديعه ی خدا در دست 
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ما، حجت خدا بر ما، و نشانه ی عظمت الهی بود. وقتی انسان او را می ديد، عظمت بزرگان 
دين را ب��اور می كرد. ما نمی تواني��م عظمت پيامبرصلی اهلل عليه وآله وس��لم، اميرالمؤمنين، 
سيّدالّش��هداء، امام صادق عليه الس��الم و بقيه ی اوليا را حتّی درست تصور كنيم؛ ذهن ما 
كوچک تر از آن اس��ت كه بتواند عظمت ش��خصيت آن بزرگمردان را در خود بگنجاند و 
تصور كند؛ اما وقتی انس��ان می ديد ش��خصيتی با عظمت امام عزيزمان و با آن همه ابعاد 
گوناگون، ايمان قوی، عقل كامل، دارای حكمت، هوشمندی، صبر و حلم و متانت، صدق 
و صفا، زهد و بی اعتنايی به زخارف دنيا، تقوا و ورع و خداترس��ی و عبوديت مخلصانه 
برای خدا، دس��ت نيافتنی است، و مش��اهده می كرد كه همين شخصيت عظيم، چگونه در 
برابر آن خورشيدهای فروزان آسمان واليت، اظهار كوچكی و تواضع و خاكساری می كند 
و خودش را در مقابل آن ها ذره يی به حساب می آورد، آن وقت انسان می فهميد كه پيامبران 

و اوليای معصومين عليه السالم چه قدر بزرگ بودند. 

)فرازی از بيانات مقام معظم رهبری در باب انقالب(

منبع: سايت مقام معظم رهبري
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 انقالب اسالمي ايران، راهي نوين در معادالت  

روژه گارودي، متفكر بزرگ فرانسوي مي گويد، انقالب اسالمي ايران، الگوي جديدي از 
تكامل انسان و جامعه را ارايه داده است كه اين الگو با ويژگی های روحي ملت ها توافق 
دارد و همين ويژگي، دليل دشمني غرب با نظام جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي ايران 
است. به اعتقاد بسياري از صاحب نظران، پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال 1979 نقطه 
عطفي در تحوالت و معادالت بين المللي به وجود آورد. با تشكيل نظام جمهوري اسالمي 
و اراي��ه الگويي از حكومت مبتني بر ارزش ه��ا و معرفت هاي ديني، مؤلفه ي جديدي در 
معادالت سياس��ي، مستقل از نظام دو قطبي ش��رق و غرب مطرح شد. اين تحول به ويژه 
درخاورميانه تأثيرات پايداري داشته است، به نحوي كه امروز با گذشت سه دهه از پيروزي 
انقالب اسالمي، نه تنها از اهميت و تأثيرگذاري آن بر معادالت سياسي كاسته نشده، بلكه 

نقش انقالب، بزرگ تر و اثر گذارتر نيز شده است. 
امروز درحالي كه انقالب اس��المي ايران در آس��تانه ي ورود به دهه چهارم پيروزي خود 
قرار دارد، در ادبيات سياسي و فلسفي جهان و در بسياري از نشست هاي علمي و فرهنگي، 
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سخن از چالش هايي است كه انقالب اسالمي درعرصه ي معادالت سياسي و اجتماعي به 
وجود آورده است. ديدگاه هاي نظام جمهوري اسالمي كه برآمده از تفكر و جهان بيني ژرف 
امام خميني )ره ( بنيانگذار جمهوري اس��المي ايران اس��ت، اسالم را به عنوان يک مكتب 
سياسي پر قدرت و تأثيرگذار برسرنوشت بشري در سطح جهاني مطرح كرد. در حوزه ي 
عمل نيز، انقالب اسالمي توانست با استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران، به الگويي كارآمد 

از يک نظام سياسي پويا و درعين حال مستقل از قدرت هاي سلطه جو تبديل شود. 
دكتر ميشل جانس��ون، كارشناس روابط بين الملل درگفتگويي با نشريه »ژيو پليتيكن 
اس��تراتژي «، چاپ لندن ش��ماره 21 جوالی 1986نظر خود را درباره انقالب اس��المي 
اين گونه بيان كرده اس��ت : » انقالب اسالمي ايران نخس��تين پيروزي مسلمين برغرب 
از قرن ش��انزدهم به اين سو محسوب مي شود. "وي مي افزايد:"نكته اصلي اين است كه 
اس��الم عامل هدايت كننده اين انقالب بوده و هيچ يک از ايزم هاي غربي و ش��رقی نظير 
ناس��يوناليزم، كاپيتاليزم، كمونيزم و سوس��ياليزم در آن نقشي نداشتند". همين واقعيت را 
پروفسور »ياوش اوسوس«، )Yavesh osves(، رئيس » اتحاديه ي راه اسالمي در اروپا« 
و اس��تاد برجس��ته دانش��گاه هاي آلمان با توصيفي پر معني از انقالب اسالمي بيان كرده 
اس��ت. وی مي گويد : » احياي دين و معنويت در دوراني كه س��يطره ي ماديات و ابزار 
مادي و ا نديش��ه هاي ضد معنوي، جامعه بش��ري را در چنبره خود گرفته بود، مرهون 

انقالب اسالمي و انديشه هاي امام خميني )ره ( است."
پيروزي انقالب اس��المي ازهمان ابتدا، موجب برهم خوردن معادالت اس��تعمارگران در 
صحنه ي سياس��ت جهاني شد و صريح ترين پيام آن كه به گوش جهانيان رسيد، شكستن 
طلسم سكوت در برابر طاغوت و ظلم بود. درواقع انقالب اسالمي، فصل جديدي را پيش 
روی ملت هاي جهان گشود و انگيزه اي شد تا همه ي ملل خواهان آزادي و استقالل واقعي 
به ويژه ملل مسلمان، خود را باور كنند. اين تحول بسياري از متفكران و تحليلگران سياسي 
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و پژوهشگران عرصه مطالعات انقالب هاي بزرگ جهان را به طرح ده ها پرسش و كنكاش 
درباره ي اين نكته واداش��ت كه چه عامل يا عواملي س��بب شد تا انقالب اسالمي به عنوان 
حركتي عميق و تأثيرگذار در معادالت سياس��ي و اجتماعي مطرح ش��ود و بتواند در مقابل 
نظام هاي مس��لط جهاني به خصوص دو بلوک قدرتمند شرق و غرب، به رشد و بالندگي 
دس��ت يابد ؟ به بيان ديگر آيا مي توان گفت كه باورها و ارزش هاي معنوي اس��الم، نقش 

تعيين كننده در اين رخداد بزرگ داشته است ؟
اين پرس��ش به هم��راه ده ها نظريه و ديدگاه هاي مبتني بر مطالعات اس��الم شناس��ي و 
تئوري هاي سياس��ي، ذهن متفكران و صاحب نظران در حوزه ي مطالعات انقالب اسالمي 
را بيش از هرچيز متوجه اصول بنيادين تفكر و انديش��ه اس��الم سياسي كرده است. تقريبًا 
تمامي نظريه ها و بررسي هايي كه در اين زمينه به عمل آمده در يک موضوع مشترک است 
و اين نكته را بيان مي كند كه راه انقالب اس��المي در معادالت سياسي و بين المللي، مبتني 
بر آموزه های اسالم است و اين آموزه ها در اصولي چون عدالت اجتماعي، آزادي خواهي، 
استقالل در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي و فكري نهادينه شده است. انقالب اسالمي 
ايران در مقطعي از تاريخ رخ داد و انديشه ي ديني و تفكر معنوي را در سرلوحه ي حركت 
و مبارزه خود قرارداد كه در معادالت سياسي، جهان به دو قطب شرق و غرب تقسيم شده 
بود. در يک س��و جهان كمونيستي با انديشه ي ماركسيستي و در طرف ديگر نظام سرمايه 
داري با انديشه ي سكوالريزم و الئيک حاكم بود، كه دراين دو تفكر حاكم و مسلط، جايي 

براي دين و معنويت وجود نداشت. 
در ميان تئوري هاي موس��وم و رايج قرون نوزده و بيس��ت، يكي از تئوري هاي مطرح، 
انديش��ه ي ماركس��يزم بود كه همه ي تحوالت را برخاس��ته از پديده هاي اقتصادي و مادي 
مي دانست و در تحليل ماهيت انقالب ها نيز تمام توجه خود را بر ماهيت اقتصادي جريان 
هاي سياس��ي و اجتماعي متمركز س��اخته بود. درحالي كه ماهيت ديني انقالب اس��المي، 
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انديش��ه ي ماركس��يزم را زير س��وال برد و با تبيين تضادهاي اساس��ي موجود بين مكتب 
ماركس��يزم و اسالم، زمينه ي به بن بست رسيدن تئوری ماركسيزم را در تحليل پديده های 
سياس��ی و اجتماع��ی فراهم كرد و متفكرين اين انديش��ه را به تجديد نظ��ر در ايده خود 
واداش��ت. انقالب اسالمی در مقابل ساير انديشه های مسلط و تيوری های غربی نيز كه با 
نگاه تک بعدی به تحليل مس��ايل و پديده ها می پردازند، معادالت سياس��ی حاكم بر نظام 

سرمايه داری را نيز به چالش كشاند. 
اگر چه در سال های نخست پيروزی انقالب اسالمی بسياری از متفكران و تحليل گران 
مكاتب سياس��ی ش��رق و غرب از درک واقعيت ها و عمق انديش��ه های انقالب اسالمی 
نات��وان بودند اما مس��ير تحوالت پ��س از پيروزی انقالب اس��المی و اضمحالل اردوگاه 
نظام سوسياليس��تی در خاستگاه آن بعضی اتحاد جماهير شوروی، به فاصله يک دهه بعد 
از پيروزی انقالب اس��المی در ايران،مراكز اطالعات��ی و تحقيقاتی را به ارزيابی جدی تر 
و س��نجش دقيق تر تح��والت جامعه جهانی و تاثيرات انقالب اس��المی ترغيب كرد؛ به 
ويژه آن كه امام خمينی ) ره ( در س��ال 1988، در نامه ي تاريخی و مش��هور خود خطاب 
به »گورباچف« رهبر وقت ش��وروی، اضمحالل و فروپاشی نظام كمونيستی را پيش بينی 
كرده بودند و نظام سرمايه داری غرب را نيز سست و توخالی توصيف كرده بودند. امروز 
درس��تی و حقيقت اين مس��أله نيز با شنيده شدن صدای شكس��تن پايه های اقتصاد نظام 
س��رمايه داری در غرب، آشكارتر و شفاف تر ش��ده است در حالی كه تا پيش از تحوالت 
ماه های نخس��ت دهه ي 90 و فروپاشی نظام كمونيسی، متفكرانی چون » مايكل فيشر « و 
» ريچارد كاتم « با نگاهی ماركسيس��تی، اقتصاد را عامل سرنگونی رژيم شاه در ايران می 
دانس��تند. در حالی كه ماهيت دينی انقالب اسالمی نه فقط انديشه ماركسيزم را زير سئوال 
برد، بلكه تفكرات و قواعد مبتنی بر اقتصاد سرمايه داری را نيز به عنوان مجموعه ای كه 
تنها به غارت اقتصادی و س��يطره بر منابع جهان وابس��ته به غرب می انديشد، به سختی به 
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چالش كشيد.
به اين ترتيب پيروزی انقالب اسالمی به عنوان يكی از بزرگ ترين رخدادهای سياسی و 
اجتماعی نيمه دوم قرن بيستم رقم خورد و موجب شگفتی جهانيان شد. اين تحول در نظام 
سياس��ی و اجتماعی ايران درسال 1979با تحوالت حاصل در ساختار سياسی و نظام های 
حكومت های ديگر، تفاوت های اساسی داشت. به همين دليل موجب شد نظام سياسی و 
اجتماعی و اقتصادی ايران به طور كامل دگرگون شود و نظامی نوين با اهداف، ارزش ها و 
ساختاری كامال متفاوت جايگزين آن شود و در نتيجه منشاي ظهور آثاری شگرف و پايدار 
در ابعاد گوناگون سياس��ی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ش��ود. بر اين اساس، پيروزی 
انقالب اس��المی از يک سو معادالت سياس��ی قدرت های استكباری را در ادامه ي سياست 
سلطه و تقسيم استعماری جهان به دو اردوگاه شرق و غرب به هم زد و از سوی ديگر يكی 
از استوارترين رژيم های وابسته به غرب را كه از حمايت قدرت های بزرگ هم برخوردار 
بود، ريش��ه كن س��اخت. اما مهم تر از آن، تاثيرگذاری انقالب اسالمی بر سطح آگاهی های 
عمومی ملت های مسلمان جهان به ويژه در كشورهای اسالمی است كه خود زمينه تحوالت 

سياسی و اجتماعی ريشه داری را در سطح منطقه ای و بين المللی فراهم آورد. 
اين مجموعه مي كوشد تا اين انقالب عظيم را در كالم و وصاياي شهدا به تماشا بگذارد.
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 انقالب اسالمي ايران در كالم شهيدان   

بعد از چاپ كتاب ش��مع جمع، اولين سري از كتاب هاي گزيده ي موضوعي كالم شهدا 
در باب بسيج، قرار شد تا به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران كتابي ديگر با 
محوريت گزيده ي موضوعي كالم شهيدان در باب انقالب اسالمي تهيه شود. با صحبت هاي 
اوليه به اين نتيجه رسيديم كه در اين گزيده هم روش قبل را در پيش گرفته و بدون اين كه 
اطالعات ش��هيد در مورد محل تولد س��ن، تاريخ شهادت و... ارايه شود فقط قسمت هايي 
از وصيت نامه را كه به موضوع انقالب مي پرداخت و به نوعي از انقالب، منزلت ش��هداي 
انقالب و جنگ و لزوم پاسداش��ت از انقالب اس��المي س��خن مي رفت انتخاب و بعد از 

ويرايش و پيرايش به شكل جمله اي پس از نام شهيد به چاپ برسد.
به س��خن ديگر برخالف وصيت نامه ي كامل ش��هدا كه حاوي تمام اطالعات مربوط به 
شهيد و متن كامل وصيت نامه ي او با روشي مدون بود، اين گزيده قرار شد تا فقط نام شهيد 
و جمله اي از ش��هيد در باب انقالب باش��د. از اين رو ابتدا خانم مليحه وفامقدم كارشناس 
محترم سايت بنياد از ميان پنجاه و سه هزار وصيت نامه ي موجود در آرشيو معاونت پژوهش 
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و ارتباطات فرهنگي بنيادشهيد و امورايثارگران وصايايي را كه در آن شهيد در مورد انقالب 
جمالتي نوشته بود را جدا كرد. دراين ميان جمالت مشابه بسياري مثل شعارهايي در مورد 
حفظ انقالب كه موارد بسيار مشابه و متعددي بود كه شهيد دعا كرده بود تا انقالب توسط 
خداوند حفظ شود و جمالتي كه كلمه ي انقالب در آن معنايي وراي خواست موضوعي ما 

داشت حدود 7 هزار وصيت نامه را انتخاب و به گروه تحويل داد.
نخستين كار ابتدا باز كردن 7 هزار فايل و مطالعه ي آن بود كه خود وقت بسياري برد و 
نهايتاً جمالتي از ميان وصايا كه به نوعي در آن گفتار ش��هيد از انقالب سخن به ميان رفته 
بود، انتخاب ش��د ولي مش��كل اصلي مشابهت بسياري از جمالت از لحاظ مضمون و گاه 

كلمات به كار رفته، كار انتخاب را بسيار دشوار مي كرد.
با بررسي هاي بعدي جمالتي را كه مضامين مشابه داشت حذف شد و اين گزيده وصاياي 
موضوعي با توجه به مضمون در چهارفصل تقسيم بندي شد. جمالتي كه به شهيد و ارزش 
خ��ون او و تأثي��ر آن در حفظ انقالب مي پرداخت در فصل اول با عنوان منزلت ش��هداي 
انقالب در آينه ي كالم شهيدان دسته بندي شد و طبق قرارري كه با مركز گذاشته بوديم، به 
شكل نام شهيد و سپس جمله ي او در اين باب؛ وصايايي كه به مردم در مورد حفظ انقالب 
توصيه مي ش��د نيز در فصل دوم دسته بندي شد با عنوان وصيت شهدا به مردم براي حفظ 
انقالب و فصل سوم جمالتي را دربرگرفت كه در آن شهيد تعريفي از انقالب و نقش آن در 
دوران كنوني داده و از ويژگي هاي انقالب سخن مي گفت اين فصل نيز عنوان راه انقالب 
ايران به خود گرفت و در نهايت توصيه هاي ش��هدا در وصايا به مس��ووالن براي حفظ و 
نگهداري انقالب در فصل چهارم دسته بندي شد كه نام وصاياي شهدا به مسووالن به خود 
گرفت. اين مجموعه بارها و بارها پس از گزينش جمالت توسط حقير بازخواني و پيراسته 

و ويراسته شد و در نهايت اين شكل از گزيده ي موضوعي شكل گرفت.
ش��هدا بي آن كه حرف بزنند و شعار س��ر دهند با راه و روش زندگي و نثار جان خويش 
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عماًل راه و رسم درست زيستن و نيكو عمل كردن را به مردم نشان دادند و چون صادقانه 
جان در راه اعتقادات خويش باختند كالمش��ان همواره بر دل مردم مي نشيند و در البه الي 
وصاياي آن ها كه به جاي مانده با وجود اين كه نخواس��ته اند وعظ كنند يا بيانيه بنويسند يا 
مردم را به نصيحت بنشينند بهترين دستورالعمل هاي حفظ و حراست از آرمان هاي انقالب، 
در قالب سخناني ساده براي ما به ميراث گذاشته اند و سخن چه كساني بهتر و عميق تر از 

آنان كه اين انقالب ماحصل ايثار آن هاست.
از اين رو اين گزيده با تمام كاستي ها مجموعه اي است از سخنان تعدادي از شهدا در باب 
انقالب، ارزش خون شهيد براي انقالب و راه هاي حفظ انقالب كه بدون اطالعات جانبي 

شهيد گرد آمده است.
با اين كه اين گزيده اصاًل هيچ گونه ادعاي كار پژوهش��ي و تحقيقي را ندارد اما گروهي 
مرك��ب از آقايان علي جعفري، فريبا آقاميرزايي و محمدامين ناهيد روزها و س��اعت هاي 
بس��ياري را صرف خوانش تک تک فايل هاي كامپيوتري وصاي��ا كرده اند و در نهايت اين 
حقير جمالت انتخابي آنان را ويراسته و پيرايش كرده و در 4 فصل تقديم مخاطبان كرده ام. 
زبان به كار رفته با توجه به شور و حال انقالبي آن روزها و فضاي جنگ شايد اندكي با 
نثر شيواي نوشتاري اكنون متفاوت باشد اما زيبايي جمالت به اين است كه از عمق جان و 
با تمام وجود به رشته  ي تحرير درآمده اند و اين مجموعه گزيده اي است از كالم آنان كه با 

بذل جان و خون روش حفظ انقالب را در عمل به ديگران نمايانده اند.
اين گزيده جرعه اي اس��ت از درياي معرفت اين اس��طوره هاي عصر حاضر كه به شكل 
تک جمله هايي از شهدا گرد آمده است. با تمام كاستي ها چراغ روشني است از براي آنان 
كه مي خواهند انقالب اس��المي ايران را اعتال دهند و چنان صادقانه نگاش��ته ش��ده اند كه 
بي اضافه گويي تأثير بسياري بر گروه تحقيق نهادند و سبب شدند تا شبانه روز اين كار را به 

انجام رسانند تا از خرمن وصايا گزيده اي را درو كنند.
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در اين راه زحمات بي ش��ائبه ي خانم محبوبه نمازي در حک و اصالح موارد متعدد در 
طول كار و اصالح چندباره ي اين مجموعه بس��يار در خور س��تايش و قدرداني است. اين 
مجموعه اكنون در معرض داوري شماست و ما خودبه خوبي مي دانيم كه با تمام اوصافي كه 
ذكر آن رفت، نتوانسته ايم دين خود را به اين عاشقان به كمال رسيده ادا كنيم ولي با توجه به 
هدفي كه از پيش تعيين شده بود يعني يک جمله از يک شهيد و به عنوان نخستين تالش ها 
در تهيه ي وصاياي موضوعي اميد داريم با غوص در درياي بيكران كالم شهدا ضعف هاي 

كار را به ديده ي اغماض بنگريد.
حاصل اينک پيش روي شماست حاصل تالشي اندک در برابر عظمت ايثار شهدا.
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 فصل اول: منزلت شهادت در آينه ي كالم شهيدان  

 ابراهيم امير عباسي:
درخت انقالب خون مي خواهد. مي روم تاتش��نگي آن1 رافرونش��انم، انشااهلل به توفيق 

و فضل خداوند.

 آيت اهلل جانثاري:
خداي ]من[ تو مي داني كه من رس��الت و مس��ووليتي حس نموده ب��ودم و در راه اهلل و 
پاسداري و حراست از انقالب كبير اسالمي كه خون بهاي هزاران كشته و مجروح است به 

جبهه اعزام شدم و به جنگ عليه كفر پرداختم.

 اكبر پروانه پور:
امروز كربالي انقالبمان خون مي خواهد و من مي روم تا شايد نينوايي بيابم و در عاشوراي 

1. در اصل وصيت نامه » او « آمده است.
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دوران هديه ]ي[ ناقابلي در راه پيروزي حق بر باطل و اس��الم بر كفر در پيش��گاه مواليم 
مهدي)عج( تقديم نمايم و به پروانگان جاويد شمع واليت بپيوندم.

 محمدحسين تفكري:
درخت تنومند انقالب اس��المي ايران خون مي خواهد، اميدوارم كه با اين قطره ي خون 

خود، گامي در به ثمر رسيدن انقالب برداشته باشم.

 محمدحسن يزداني همت آبادي:
خداوندا مرا شهيد بميران، شايد خون ناچيز من كمكي باشد براي تداوم انقالب اسالمي.

 غالمرضا نوريان:
خداي��ا اين دنيا زندان اس��ت مرا از اين زندان ها رها ك��ن و اما امروز هم چنان كه انقالب 
اس��المي ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد و گسترش مي يابد درخت انقالب نيز هر روز 

نيازمند به خوني تازه است1 تا بدان وسيله آبياري شود.

 علي پناهي:
جام�عه اي كه انقالب كرده به خون و ش��هيدان احتياج دارد تا]رويش[ درخت انقالب را 
تداوم بخشد. مكتب ما سراسر مب�ارزه است؛ مبارزه حق عليه باطل؛ اين مبارزه از اول دنيا بوده 
تاكنون، پس چه بهترانسان قدمي در راه خدا بر دارد و براي آخرت خود توش�ه اي تهيه كند.

 جواد ولي سلطاني:
ما كه وارث راه حسينيم نبايد مرگ را با خواري انتخاب كنيم. اكنون هنگام نبرد و پيروزي 

1 . در اصل وصيت نامه »هست« آمده است.
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و شهادت است و خداوند به وسيله]ي[ اين انقالب ما را امتحان مي كند.

 امان اهلل يزداني رشوانلويي:
اين انقالب اسالمي ثمره]ي[ خون پاک هزاران شهيد به خون خفته است، آخر در اين راه 
امام بزرگوارمان چندين سال تبعيد و رنج كشيده اند، در راه اين قيام مصطفي ها، مطهري ها، 
مفتح ها، عراقي ها، شريعتي ها را از دست داده ايم، در اين راه بدن مظلوم و معصوم بهشتي ها 
و رجايي ها، باهنرها و دستغيب ها، مدني ها و هاشمي ها پاره پاره شده، اين انقالب با1 خون 

آبياري شد، و بايد با خون نيز زنده بماند.

 ابوالقاسم يونسي:
از خون پاک حضرت علي )ع( گرفته تا خون پاک فرزند س��يد الشهدا و تمامي شهداي 
راستين صدر اسالم و خون شهداي اخير انقالب اسالمي، همه و همه به پاي درخت اسالم 

ريخته شده است. اسالمي كه نجات بخش تمامي مستضعفان از دست مستكبران است.

 احمدرضا يزداني:
در قاموس شهادت واژه]ي[ وحشت معني ندارد راهي است كه بايد پيمود و سفري است 
كه بايد رفت، چه بهتر كه در حال خدمت به رضاي خدا و اس��الم و ملت ش��ريف شربت 
شهادت بنوشم و سرافراز به لقا]ي[ اهلل بروم و اين همان است كه اوليا آرزوي آن را داشتند2 
و از خداي بزرگ در مناجات خود طلب مي كردند. گوارا باد ش��ربت ش��هادت بر ش��هداي 

انقالب اسالمي.

1 . در اصل وصيت نامه » از « آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »مي کردند« آمده است.
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 اسمعلي خانبابايي:
امي��دوارم اين قطره]ي[ خون بي ارزش براي باروري انقالب اس��المي مورد پذيرش آقا 

ولي عصر)ع( ونايب او امام خميني]ره[ قرار گيرد.

 اكبر نيكويي:
 اميدوارم پروردگار بزرگوار اين توفيق را به من عنايت بفرم�ايد ك�ه خون و جان ناق�ابل 
و بي ارزش خ�ويش را ه�ديه]ي[ اين انقالب اس��المي نم��وده تا بلكه از اين راه وجدان 

خود را راحت سازم.

 اكبر يارمحمدي:
اگر روزي شنيديد كه اين خون ناقابل من در راه اسالم و به ثمر رسيدن انقالب اسالمي 

ريخته شد آن روز را جشن قبولي قرباني خود بدانيد.

 ايوب جمشيدي:
]آرزو[1 كنيد خداوند مرا شهيد بميراند شايد خون ناچيز من كمكي باشد براي تداوم اين 

انقالب اسالمي كه شكست ناپذير است.

 جواد ابوالقاسمي:
درود به تمامي شهداي انقالب اسالمي ايران. به خدا اگر تمام ملت ايران در راه اسالم و 

براي اسالم كشته شوند كم است.

1. در اصل وصيت نامه »توصيه« آمده است.
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 حسينعلي نيكنام:
خدايا شهدا ياوران امام بودند. چگونه شما بايد از ياد ببريد، سياهي شب به سرخي خون 

آن ها شكافته شد؟ آن ها بازوان پر توان انقالب بودند، سرمايه]ي[ قيام بودند. 

 حسين نوري:
همين ش��هيدان بودند كه دين خود را به اين انقالب و اسالم و قرآن ادا نمودند و ما هم 
بياييم پيرو اين ش��هيدان و پيرو ساالر شهيدان  حس��ين)ع( باشيم و ببينيم كه اين شهيدان 
چطور در مقابل دش��منان اسالم ايستادند  و ايس��تادگي كردند و از هيچ چيز حتي از جان 

خودشان هم دريغ  ننمودند.

 سيد حسن هاشمي: 
درخت انقالب اسالمي، براي سيراب شدن احتياج به خون دارد.

 عباس هوشنگ:
يكي از ويژگي هاي  انقالب اس��المي ايران نقش حساس شهادت  در پيروزي و تداوم  آن 
است و اين بعدي است كه تاكنون براي ابرقدرت ها  و دشمنان انقالب اسالمي  ما مجهول مانده  
]است و آن ها از[ شناخت واقعيات جهان معنوي آن عاجزند، شهادت ميراث ائمه]ي[ اطهار و 
اولياي خداست  كه به امت مسلمان رسيده و براي انسان مرحله اي از فوز و كمال وجود است.

 عبداهلل  واعظي:
ام��روز، كربالي انقالبمان، خون مي خواهد و من مي روم ت��ا به يزيد و يزيدان، بفهمانم 
كه ش��هادت باالترين، آرزوي ماس��ت. مي روم، ش��ايد نينوايي بيابم و در عاشوراي دوران، 
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هديه]ي[ ناقابلي در راه پيروزي حق بر باطل و اسالم بر كفر در پيشگاه مواليم، مهدي)عج( 
تقدي��م نمايم و اميدوارم اين قطره]ي[ خون بي ارزش من، براي باروري انقالب اس��المي، 

مورد پذيرش آقا ولي عصر)عج( و نايب او امام خميني، قرار گيرد.

 علي اصغر چايچي:
بدانيد كه من آگاهانه در اين راه قدم نهاده ام كه با نثار خون ناقابل خود در به ثمر رساندن 
انقالب اسالمي وظيفه]ي[ انساني و اسالمي خود را انجام داده باشم مگر نه اين كه پايان هر 
زندگي و انتهاي هر حركت زنده اي منزلگاه مرگ است و رخت بر بستن از اين دنيا و گام 

نهادن به عالم برزخ، پس چه مرگي برتر و باالتر از مرگ در راه اهلل.

 علي اكبر يعقوبي:
انش��ااهلل با ]اهداي خونم[1 براي اس��الم س��ربلندي و پيروزي و براي شما پدر و مادرم 

افتخار، و براي ملتم راهي ]باز كنم[2 كه باعث تداوم بخشيدن انقالب اسالمي ايران باشد.

 علي چنار:
اگر با خون ناقابل من درخت نونهال انقالب اس��المي آبياري مي شود،]اي[ تيرها بربدنم 
فرود آييد. شهادت آخرين و بزرگ ترين اتمام حجت يک مجاهد است كه براي روندگان 
راهش بعد از خود مي گذارد و اين رسالت را شهيد بر دوش ديگر برادران خويش مي گذارد. 

 علي حسن يوسفي:
اگر مي دانستم كه در هنگام كشتنم هزار تكه ام خواهند كرد و هر تكه ام را در آتش خواهند 
سوزانيد وبعد خاكستر مرا به باد سوزان جنوب و بادهاي روي برف غرب خواهند داد و بعد 

1. در اصل وصيت نامه »خون ريختن من« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »باشد« آمده است.
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خانواده ام را به اس��ارات خواهند برد باز هم از صراط مستقيم كه خدايم مرا به آن هدايت 
فرموده و پيماني كه بارهبر انقالب خود بسته ام برنمي گشتم1؛ كه تا آخرين لحظه]ي[ زندگيم 
به اين انقالب و امام عزيز وفادار بوده و با كافران و مشركان اسالمي ايران همدل نمي شوم 

و اميدوارم امت انقالبي و اسالمي ايران نيز چنين باشند. 

 علي رضا حمزه اي: 
به خاطر تحكيم اسالم محمدي و تداوم انقالب اسالمي و خط اسالم اصيل و خط امام 
به جهاد في سبيل اهلل  روانه شدم تا پرچم اسالم بر بزرگ ترين قله]ي[ اين جهان برافراشته 
شود اگر2 چه خونم به زمين ريخته شود چون اين خون در مقابل اسالم و قرآن هيچ ارزشي 

ندارد.
 علينقي توكلي:

خون من از خون ديگران رنگين تر نيس��ت و امروز انقالب اسالمي ما براي تداوم خود 
به اين خون ها احتياج دارد. 

 علي نوروزي:
اين انقالب پربركت را فراموش نكنيد چون اين انقالب از خون ش��هيدان آبياري ش��ده 

است شما در برابر اين انقالب مسوول هستيد.

 علي هدايتي:
ت��ا آخرين قط��ره]ي[ خونمان از حاصل خون ش��ما يعني درخت انقالب اس��المي 

حفاظت مي كنيم.

1. در اصل وصيت نامه »برنگشته ام« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »گر« آمده است.
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 علي همواره جهرمي:
ت��ا آخرين قطره]ي[ خونم ب��راي رضاي خالق محبوبم از دس��تاوردهاي اين انقالب 
خونبار اسالمي و اين سالله]ي[ پاک رسول اكرم )ص( و اين قلب تپنده]ي[ مستضعفان 

جهان و اين نايب به حق صاحب الزمان )امام خميني( پاسداري مي كنم.1

 علي يغمايي:
ما جوان ها و اش��خاص زيادي را در راه اهداف بزرگ انس��اني و اس��المي خويش تقديم 
انقالب اس��المي كرده ايم و خون من در برابر ايثار و فداكاري هاي آن ها چه ارزشي دارد كه 

نريزد، همه]ي[ ما بايستي خون بدهيم تا ذخيره]ي[ عظيمي براي آينده]ي[ اسالم گردد.

 محمدعلي يگانه:
]ش��هداي[ انقالب هاي اسالمي در سر تاس��ر گيتي به خصوص انقالب اسالمي ايران از 
خرداد 42 تا هفده ش��هريور 57 و ش��هداي عزيز دفتر مركزي حزب جمهوري خصوصا 
بهش��تي مظلوم و رجايي و باهنر و ش��هداي گمنام كربالهاي جنوب و غرب ايران، با نثار 
خون پاكشان نهال نو پاي اسالم عزيز و انقالب اسالمي را بارور نموده و درس فداكاري و 

شهامت و شهادت را در طول تاريخ به بشريت آموختند و مي آموزند.

 علي افتاده:
فرزندان نزد والدين امانتي بيش نيستند اكنون اين امانت در راه انقالب حسيني به رهبري 
خميني قرار گرفته اگر س��عادت ش��هادت نصيبم ش��ود خون پاكم نهال انقالب اسالمي را 

آبياري خواهد كرد. 

1 . در اصل وصيت نامه »دهم« آمده است.
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 عوض حمزه پور:
انقالب امروز بايد با خون ما جوانان صيقل داده ش��ود. آري ايران فرزندي دگر آورد كه 
جمهوري اسالمي نام دارد و شير اين نوزاد، خون سرخ ماست و اگر خون نباشد استقالل 
نيست، آزادي نيست، جمهوري اسالمي هم نيست. اميد كه از الله هاي بر دميده از خونمان 

جمهوري اسالمي ايران گلستان گردد. 

 غالم جعفرزاده:
در راه خدا و نجات تمام  مستضعفين جهان مي جنگيم. يا اين كه راه كربال باز كنيم و يا با 
خون خود، زمين را رنگين كنيم و نهال انقالب ]را[ با خون خود آبياري كنيم. اميدوارم كه با 
جاري كردن خون�م در روي زمي�ن و در راه ان�قالب و اسالم عزيز بتوان�م شما را درپيش 

حضرت زينب )س( خشنود كنم.

 غالم حسين حاج عبادي اميري:
ش��هيدان گران قدر انقالب اس��المي، با اهدا]ي[ خون پاكشان راه را بر ما هموار كردند و 
نش��ان دادند كه بايد مردانه جنگيد و مردانه كشته ش��د و اين كشته شدن ها اگر براي خدا 

نباشد هيچ ارزشي ندارد.

 غالمرضا جعفرپور:
اگر پيروز شويم اسالم و انقالب را  نجات داده ايم و اگر شهيد شويم در راه اسالم فدا شديم. 

 غالمرضا حريمي:
ام��روز كربالي انقالبمان خون مي خواهد و م��ن مي روم تا، به يزيديان زمان بفهمانم كه 
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ش��هادت مرا آرزوست و در عاش��وراي دوران،]خون من[ هديه]ي[ ناقابلي در راه پيروزي 
مواليم براي باروري انقالب اس��المي ]اس��ت كه اميدوارم[، مورد پذيرش آقايم، ولي عصر 

)عج( و نايب او، امام خميني، قرار گيرد. شهادت مرا افتخار است و آرزوست.

 غالم رضا حسني:
در اين انقالب خون هاي زيادي  را نثار كرديم و اين نثار خون را از امام حس��ين)ع( ياد 
گرفتيم از امام امت كه فرزند عزيزش س��يد مصطفي را داد و از س��يد الش��هدا كه 72  تن 

يارانش را فداي اسالم كرد.

 غالمرضا پيرجمالي نيساني:
اميدوارم مرگم كه آگاهانه آن را انتخاب كرده ام )ش��هادت( اثري در راه پيش��برد انقالب 

اسالمي داشته باشد.

 قاسم هادي پور:
ما عزيزتر از آن هايي نيستيم كه جان خود را نثار اسالم و انقالب كردند. 

 قاسم وكيلي:
اگر روزي اس��الم احتياج به خون داشت دريغ نكنيد كه درخت انقالب اسالمي با خون 

آبياري شده است. 

 قربان حسن زاده:
مادرجان دعا بر شهداي انقالب اسالمي از يادت نرود و با دعاها]ي[ خودتان، روح آنان 
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را شاد كنيد كه با رنج فراوان، اين آب و خاک را آزاد ]كردند[.1

 قربانعلي يوسفي:
پيرو حضرت علي اكبر حسين)ع( باشيد زيرا پيروي از ايشان پيروي از پيامبران است كه 
باعث تداوم انقالب اسالمي مان مي باشد و ]بدانيد[2 كه اهدا]ي[ خون براي آنان هدر نمي رود.

 ماشاءاهلل نوروزي فروشاني:
مجروحين ومعلولين انقالب اس��المي وجنگ تحميلي، با گروگذاش��تن اندام خود نهال 

اسالم را آبياري كردند.

 مجتبي  چقازردي: 
بدانيد كه شهداي عظيم انقالب اسالمي هرلحظه نظاره گر اعمال شما هستند و انتظار دارند 

كه در راه آن ها قدم برداريد. 

 مجتبي حسين زاده ملكي:
شهيد تحول آفرين است و با خونش نهال نوپاي انقالب اسالمي را بارورتر مي كند.

 مجتبي حنيفه زاده:
شهداي جنگ با نثار خون پاک خود نهال انقالب اسالمي را آبياري كردند.

 مجيد همرنگ:
امروز هر ش��هيدي كه بر زمين مي افتد و قطره ي خونش به زمين مي چكد مسووليتي به 

1 . در اصل وصيت نامه »کرده« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »بدان« آمده است.
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مس��ووليت ما اضافه مي گردد و بايد تا آخرين قطره ي خون اين مس��ووليت ها را بر دوش 
گرفته و انجامش داد و چرخ عظيم انقالب اسالمي را چرخاند.

 محمد توسلي:
انقالب اسالمي ايران هر روز به رشد و نمو خود ادامه مي دهد و با سرعت هر چه تمام تر 
به پيش مي رود و مانند درخت تناور به رش��د و بارور ش��دن خودش ادامه مي دهد. آن چه 
موجب رشد سريع انقالب اسالمي و بارور شدن و تداوم و حركت آن شده و خواهد شد 
خون ش��هيد  بوده است.  پس شهيد را بهتر بشناسيد شهيد قطرات خونش را پاي درخت 

انقالب مي ريزد تا اين درخت هر چه پربارتر شود.

 محمد  حمامي:
اين شهادت هاست كه باعث پيشرفت اسالم و احكام اسالم و انقالب اسالمي مي شود.

 سيدمحمدانور حسيني:
درود بر شهداي گران قدر كه باخون خويش در پاي نهال انقالب اسالمي آن چنان استحكام 

و قوامي بدان بخشيدند كه هيچ قدرت شيطاني را ياري مقابله با آن نيست.

 محمدرضا توكلي:
به ياد تمامي شهيدانمان، شهيدان بي مزارمان، شهيداني كه با قلب كوچک خود مردانه در 
برابر خصم مقاومت نمودند و بي هيچ ادعا خون سرخ خود را در راه تداوم انقالب اسالمي 

به پاي درخت انقالب نثار نمودند.
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 ابراهيم بيگري مكوندي:
مبادا خون اين شهيدان را پايمال كنيد؛ راهم را ادامه بدهيد و ما را سرافراز كنيد تا انقالب 

مهدي)عج( ظهور كند. 

 ابراهيم پزشكي نجف آبادي:
زندگيم كه براي اس��الم ثمري نداش��ت اميدوارم خونم بتواند نهال انقالب اس��المي را 

]آبياري كند[.1 

 ابراهيم پوالدي:
اين افتخار بزرگ را به شما تبريک عرض مي كنم آفرين بر شما، اي پدربزرگوارم كه با 
زحمات چند ساله ات توانستي دين خود را براي انقالب اسالمي ادا نمايي افتخار تو براي 

شهادت من كوبنده تر از مسلسل است كه بر سر دشمن گلوله بريزد.

 ابراهيم جعفري سنجاني:
پدر با اس��تقامت و صبر و ش��كيبايي از انقالب اس��المي دفاع كن مبادا روحيه]ي[ 
خود را ببازي و گريه كني چون گريه ]ي[ تو باعث ناراحتي من و خوشحالي دشمنان 

اسالم است.

 ابراهيم جمعه نژاد:
از شما مي خواهم كه اگر من افتخار شهادت نصيبم شد براي من گريه نكنيد و خوشحال 
باشيد كه شما هم فرزندي به اين انقالب و اسالم هديه كرده ايد و سفارش مي كنم كه راه 

مرا ادامه بدهيد.
1 . در اصل وصيت نامه »آبي تازه ببخشد« آمده است.
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 سيد ابوالفضل توليت:
ش��هيدان گلگون كفن پاسدار و س��رباز، اين حاميان دودمان حسين)ع( مانند او غريبانه 

مي جنگند و به سان او شهيد مي شوند و نهال انقالب را آبياري مي كنند.

 ابوالفضل جعفريان:
و تو اي مادر هم چون مادران ش��هداي صدر اس��الم و انقالب عزيزمان باش و بدان كه 
پسرت در راهي قدم نهاده كه آن را افتخاري بس عظيم براي خود مي داند خوشحال باش 

كه توانستي چنين فرزنداني تربيت كني.

 ابوالفضل حاجي رضايي حلوايي:
تنها آرزويم اين است كه مرگم براي اسالم سربلندي و براي شما ) پدر و مادرم ( افتخار، 
براي ملتم درس باش��د و انش��ااهلل مرگ من باعث تداوم بخشيدن هر چه بيشتر]به[ انقالب 

اسالمي ايران باشد.

 ابوالفضل حسن ميري:
من با1 احس��اس مسووليتي كه نموده ام در راه اهلل و براي پاسداري و حراست از انقالب 

اسالمي كه خون بهاي شهيدان است به جبهه]ي[ مقدس جنگ مي روم.

 ابوالقاسم بيگي:
اين نبرد بزرگ احتياج به خون دارد و براي قوام آن ما در راه، ش��اهد جانفش��اني عزيزان 
بسياري از اين كشور بوده ايم، جواناني كه اميد آينده]ي[ اين انقالب بودند، خالصه اين ها 

را دشمن از ما گرفت و آن ها را به شهادت رساند. 
1. در اصل وصيت نامه »بر« آمده است.
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 ابوالقاسم پروين آشتياني:
پدر و مادر عزيزم، من كه در زندگي كاري براي شما نكرده ام و دردي بر شما دوا ننموده ام، 
اميدوارم كه الاقل با شهادتم افتخاري براي شما به جاي گذارم و اگر جنازه]ي[ من به دست 
شما رسيد آن را در بهشت زهرا در جوار ديگر شهداي انقالب اسالمي ايران به خاک بسپاريد.

 ابوالقاسم ترابي:
در صورتي كه در زمره]ي[ شهدا قرار گرفتم مسلم بدانيد همه كساني را كه به نحوي به 
انقالب اسالمي و رهبري عظيم الشان آن كمک كرده اند شفاعت خواهم كرد زيرا شهدا به 

اذن اهلل حق شفاعت را دارند. 

 ابوالقاسم جريده:
خون شهيدان گلگون كفن تداوم بخش انقالب اسالمي ايران است و براي پيروزي نهايي 
در انقالب، شهادت را فراموش نكنيد كه به حق فلسفه]ي[ شهادت پس از 400 1سال ملت 

ايران را زنده كرد.

 احد حامدي اصل:
اي خداي متعال اگر زنده بودنم نتوانست براي اسالم مفيد باشد خون مرا بر1 روي زمين 

براي پيشرفت اسالم عزيز و پيروزي قطعي انقالب اسالمي جاري بفرما.

 احمد تازش:
خون اين شهيدان هرگز نخواهد گذاشت اين انقالب اسالمي شكست بخورد.

1. در اصل وصيت نامه »در« آمده است.
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 احمد تدين:
اين انقالب و اسالم جهت به ثمر رسيدن خون مي خواهد، پس بگذار آن قدر خون بريزيم 

تا دين عزيزمان پايدار بماند.

 احمد جوادي:
ملت ش��هيدپرور]و[ هميشه در صحنه]ي[ انقالب اس��المي ايران مي دانيد كه ما را خدا 
آفريده و بازگشت، به سوي اوست و چه بهتر كه در راه انقالب به درجه]ي[ شهادت نايل 

گرديم. 

 احمد چراغي ولوجردي:
 شما فكر مي كنيد كه با شهادت بهشتي كارها تمام شد خير بلكه خون بهشتي و بهشتي ها 
پيكره]ي[ انقالب اس��المي را از رسوبات به جاي مانده]ي[ غربي و شرقي شست]و[  شو 
داد. خون بهشتي و بهشتيان ياران وفادار امام را از هاله]ي[ ابهامي كه در اثر تبليغات دشمنان 
اسالم دور آن ها را گرفته بود بيرون آورد. خون بهشتي سبب شد مردم جريان هاي انحرافي 
را كه مي خواستند در انقالب اسالمي نفوذ كنند به خوبي بشناسند خون بهشتي سبب شد 

دادگاه هاي انقالب به كمک مردم تصميم به ريشه كن ساختن ضد انقالب بگيرند. 

 احمدرضا پزشكي:
خدايا مرا از تمام وابس��تگي ها جز وابس��تگي به خودت و از تمام عشق ها جز عشق به 
خودت رها س��از خدايا ش��هادت در راه خودت را به ما عنايت كن، باشد كه خونمان نهال 

انقالب را آبياري و انسان را آزاد نمايد.
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 احمدرضا پورمحمد:
هم اكنون كه سعادت آن را يافتم تا بتوانم به ياري پروردگار، در كنار ساير برادران در سنگر 
جهاد، براي پيكار با دش��منان اسالم و انسانيت به نبرد بپردازم و ديني را كه در قبال انقالب 
اسالمي بر دوش داشتم، بتوانم به نحو احسن ادا نمايم، اي كاش مي توانستم صدبار به دست 

دشمن خدا كشته شوم و دوباره زنده مي شدم، تا با دشمنان اسالم مبارزه كنم.

 اسداهلل حبيبي:
انقالب ما ازخون جوانان عزيزي جان گرفته اس��ت پس مواظب باش��يد كه مبادا قدمي 

اشتباه كنيد.

 اسماعيل ترابي پور:
پدر و مادر عزيزم من وظيفه]ي[ فرزندي خودم را انجام ندادم ولي مادر جان و پدر عزيزم 
فكر مي كنم با شهيد شدنم شما را نزد خانواده]ي[ رسول اهلل)ص( روسفيد كرده باشم، شما 
را توصيه به صبر مي كنم، اگر خواستيد براي امام حسين)ع( گريه كنيد كه زنده نگه داشتن 

عاشورا و خون حسين، تداوم دهنده]ي[ انقالب است. 

 اسماعيل جمال:
شهداي گلگون كفن انقالب اسالمي و جنگ تحميلي كه با شهادت خود روشني آفريدند 
و چهره]ي[ تاريک و ظلماني شب را با سرخي خونشان براي ما روشن ساختند و با تقديم 

جانشان هدف را براي ما روشن نمودند
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 اسماعيل حمداهلل زاده:
من با چش��م هايي باز وگوشي شنوا وبا قلبي پاک اين راه را انتخاب كردم چون اين راه، 
راه انبيا و ائمه]ي[ اطهار مي باشد كه من رفتم، درست است كه من نتوانستم آن قدر كه بايد 
درراه پيش��برد اهداف انقالب اسالمي ايران كوش��ا وفعال باشم ]اما[ 1 اميدوارم كه خداوند 
تبارک وتعالي از گناهان من بگذرد وبا ريخته ش��دن خون ناقابلم حداقل بتوانم خدمتي به 

اسالم و قرآن انجام داده باشم.

 سيداصغر تحويليان:
شهدا هم آرزو داشتند ولي با اين حال رفتند و با نثار خون خود انقالب را بيمه كردند.

 عباسعلي اصغر حبيب الهي:
 انش��ااهلل كه با خون اين شهيدان درخت اسالم بارور شود و ما بايد با همه]ي[ كمبودها 
و س��ختي ها صبر كنيم. و دعايمان اين باش��د كه خدا امام عزيزمان را حفظ كند و به ايشان 
طول عمر عنايت فرمايد و به ما توفيق دهد كه از اين امام اطاعت كامل كنيم و رهنمودهاي 

انقالبي و رهايي بخش امام امت را مو به مو به مرحله]ي[ اجرا بگذاريم. 

 اصغر حق شناس:
اميدوارم كه خون ش��هيدان ما با ش��هداي صدر اس��الم، خون شهداي خرمشهر با بدر و 
آبادان با احد و هويزه با كربال، سوس��نگرد با خندق يكي شوند وسيل عظيمي ايجاد كنند2 

كه ريشه]ي[ كفر ونفاق رابر اندازد.

1. در اصل وصيت نامه »نبودم« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »کند« آمده است.
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 اصغر حيدري مقدم آراني:
همه مي دانيم و ش��كي نيس��ت كه پيروزي حق، خود به خود صورت نمي گيرد بلكه به 
حماي��ت افراد نياز دارد.در تاريخ ديده نش��ده كه جنگي بدون س��ختي و ريختن خون به 
پيروزي برسد انقالب اسالمي را مشاهده كنيد كه با كشتن هزاران پير و جوان و زن و مرد 

به پيروزي رسيد.

 اكبر پشت كوهي:
اين جمهوري اس��المي ثمره]ي[ خون هزاران شهيد است، برادر رجايي، دكتر بهشتي و 
باهنر و دس��تغيب ها بودند كه با خون خود درخت مملكت اسالمي را آبياري كردند براي 
اين امانت و تداوم راه آن ها كه صدر انقالب اسالمي است بكوشيم و مستضعفين جهان را 
از دست جنايتكاران بين المللي نجات دهيم و قدر اين جمهوري اسالمي و رهبري امام را 

بدانيد از قافله عقب نمانيد كه عزم كربال داريم.

 اكبر تورجي زاده:
ملت مسلمان ايران شهيدان و معلولين و رزمندگان راه خود را يافتند و اين راه كه حفظ 
اس��الم به رهبري امام خميني كبير اس��ت ادامه يافت ملت قهرمان ايران به تالش پر شكوه 
خود در راه انقالب ادامه دهيد كه اين انقالب با خون فرزندان ش��ما آبياري گش��ته است و 

سال هاي ديگر ملت ما نيز احتياج به ايثار و فداركاري فرزندان شما دارد.

 اكبر چاجي:
خداي بزرگ اگر تنها با كش��ته شدن من اس��الم و انقالب اسالمي سرتاسر جهان را فرا 

مي گيرد پس اي تيربارها، خمپاره ها و توپ ها مرا در بر گيريد.
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 اكبر چشمي:
بدانيد آن روز كه اين لباس سبز را تنم نمودم، دانستم كه با دستانم كفن خويش را به تن 
نموده ام و براي من افتخار بزرگي بود كه خداوند متعال بر من اين چنين منتي نهاده و افتخار 
پاسداري از اسالم عزيز را داده بود و دانستم كه اين سعادتي ست بزرگ و اميدوارم توانسته 

باشم گوشه اي از دين خود را نسبت به ميهن عزيز و انقالب اسالمي ادا كرده باشم.

 اكبر حسينقلي پور:
زندگي ام كه به اس��ال م و انقالب اس��المي ثمري نرساند شايد خونم، خون اين بنده]ي[ 

حقير خدا در عين بي ارزشي اش، خدمتي به انقالب و جامعه اسالمي بنمايد.

 اكبر خادمي:
اين انقالب اسالمي با خون شهيدان بزرگواري مانند: شهيد بهشتي و مطهري و مفتح و 
دستغيب و مدني و هزاران شهيد گمنام ديگر به دست آمده و اكنون هم وظيفه امت مسلمان 

و قهرمان ايران مي باشد كه آن را حفظ كنند1.

 اميد حسيني:
مي دانيد كه انقالب اسالمي به جوانان شهادت طلب احتياج دارد، اگر شهادت كه نهايت 

آرزوي من است نصيبم شد، اميدوارم اسلحه ام را برداريد و به ميدان آييد. 

 امير چماچم:
نگذاريد كه خون ش��هيدان خشک ش��ود چون درخت اسالم با خون رشد كرده است و 

1. در اصل وصيت نامه »کنيد« آمده است.
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احتياج به خون دارد و با كمک هاي مالي و معنوي از كشور و اسالم و انقالب اسالمي دفاع 
نماييد و با آغوش باز به استقبال شهادت برويد.

 امير حسين خاني:
سالم من بر تو كه باالخره بر احساس مادرانه ات پيروز شدي و فرزندت را روانه ميدان 
نبرد با كفار مسلمين كردي و گفتي كه تو را در راه خدا هديه]ي[ انقالب اسالمي مي كنم.

 پاپي اميري:
سالم و درود بر روح پر فتوح شهداي انقالب اسالمي ايران و تمام شهداي جهان از صدر 

اسالم گرفته تاكنون.

 ايرج حسيني چگني:
و اما پدر و مادر و برادران عزيزم، اميدوارم بعد از شهادت من ادامه دهندگان راه شهيدان 
و من باش��يد و با اعمال خوب خود تير سياهي بر قلب منافقين و دشمنان كور دل انقالب 

اسالمي بنشانيد.

 ايرج حوري آباد صبور:
ش��هادت يک امر الهي است ش��هادت در جبهه اتفاقي نيست و شهادت لياقتي و نعمتي 
اس��ت كه خداوند به بندگان خاصش هديه مي نمايد. ]در[ همه حال و با تمام توان پشتيبان 
امام و انقالب اس��المي و جنگ تحميلي باش��يد و راه شهيدان را كه همان راه حسين است 

ادامه دهيد. 
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 بختيار جمور:
از وقتي كه انقالب خونبار ايران با اهدا]ي[ خون هاي ارزش��مند، نهالش آبياري شد و به 
ثمر نشست هميشه در وجودم احساس مي نمودم كه بايد خود را و تمام چيزها ي با ارزشم 

را فداي اسالم عزيز كنيم.

 براتعلي جمالي:
جنت از درون پاک انساني و ايثارگر برخاسته و هر كسي را توان بيان اين سخن نيست 
و فقط آنان كه انقالب اس��المي را درک كرده و راه مرجع بزرگوارمان امام خميني را طي 

كرده اند آن را مي فهمند. 

 برزو جعفري:
اين افتخار بزرگي اس��ت كه ش��ما هم مي توانيد با دادن يک ش��هيد خدمتي به اسالم و 
انقالب اس��المي بنماييد و اميدوارم كه ضمن بخشيدن من آن چنان روحيه داشته باشيد كه 
براي ديگران سرمشق باشد. درود بر روان پاک شهداي گلگون كفن انقالب اسالمي و جان 

بركفان سلحشور. 

 بمانعلي جعفري ندوشن:
من به خاطر رضاي خدا و حفظ قرآن و تداوم انقالب اسالمي براي جهاد حركت نموده 

و به عنوان يک شخص حقير مسووليتي ]را[ كه در مقابل ملتم داشتم ]ادا كردم[.

 بهرام جامه بزرگ:
به راس��تي دين اس��الم تنها راه نجات بش��ريت اس��ت تنها راه آزادي و آزادگي است و 
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خون شهداي اين مملكت در تاريخ شاهد حماسه ها و جانبازي ها و شهادت ها بوده است 
هم چنان كه خون امام حسين )ع ( انقالب حسين را به وجود آورده اميدوارم خون ناقابل من 

نيز تداوم بخش انقالب اسالمي ايران باشد.

 بهرام حيدرپور:
ملت قهرمان و با ايمان و شجاع و شهيدپرور ايران ]تاكنون[ با قريب 70 هزار شهيد اين 

انقالب اسالمي را تا اين جا رساندند.

 بهروز جعفري:
از خدا بخواهيد كه اين انقالب را كه با خون هزاران هزار شهيد به دست آمده، به پيروزي 

نهايي برساند.

 پاشا جعفري:
برادرانم قدر اين انقالب اسالمي را بدانيد چون اين انقالب به سادگي به دست ما نرسيده. 

درخت اين انقالب با خون هزاران شهيد آبياري شده است.

 پرويز ابكار اصفهاني:
خداون��دا، حمد و ثنايم را بپذي��ر. هدايتم فرما، گناهانم را ببخش، دريچه]ي[ مغفرت را 
به رويم باز كن و مرا در جوار رحمت خود به سوي بهشت راه نماي، خداوندا، مرا شهيد 

بميران، شايد خون من كمک باشد براي تداوم انقالب اسالمي. 
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 پرويز باقري:
به فرمان رهبرم آن پير فرزانه كه بهترين فرزند خود را براي اسالم و انقالب تقديم نمود به 
جبهه هاي حق عليه باطل آمده ام، خود را به خداي واحد رحمان سپرده ام و از خدا مي خواهم 
كه مرا عفو كند و پيكر ناقابلم را در راه خدا و احيا]ي[ اس��الم پذيرا باش��د تا هم دينم را به 
رهبر عزيزم، پدر مهربانم امام خميني كبير ادا نماييم و از طرف ديگر قطره اي باشم از خيل 
پويندگان را ه حقيقت. از خدا مي خواهم كه توفيق شهادت و قربت و نزديكي جوار رحمتش 

عطا فرمايد تا بدين وسيله با قطرات خون ناقابلم درخت انقالب اسالمي را آبياري نمايم.

 پرويز بزرگ ابراهيمي:
امت حزب ا... و رزمنده و ش��هيدپرور ايران بار تنومند نهال انقالب اس��المي را به دوش 
مي كشند و بي مهابا بر شياطين غربي و شرقي مي تازند. درود به روان پاک شهيدان اسالم به 

خصوص شهداي انقالب اسالمي و اين جنگ تحميلي. 

 پرويز پرويزپور:
و در اين موقعيت زماني كش��ورمان عازم نبرد با كفر ش��دم تا اين كه اين درخت جوان 
انقالب اسالمي را بارورتر سازم و حاال مي فهمم لذت شهيد شدن را كه چه عشقي در ما به 
وجود مي آورد. مبادا در اين مورد بد گويي به انقالب شود، با جاري شدن خونمان است كه 

حكومتمان تغيير مي كند و به حكومت عدل الهي آخر زمان متصل مي شود.

 پرويز حاجيوندزاده:
و به مادرم مي گويم اگر من شهيد شدم در سوگ من ننشيند و لباس سياه نپوشد و به اين 

انقالب اسالمي دلگرم باشند، و نداي خميني كبير فريادگر زمان را، لبيک گويند.
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 تقي آجرلو:
س��الم بر خانواده]ي[ ش��هدا، آنان كه سرمايه]ي[ خود را فرس��تادند و دين خود را به 

انقالب ادا كردند.

 تقي بهادري:
به اهلل س��وگند من س��عادت خويش را نمي يافتم مگر در پيمودن خط خونين اباعبداهلل 

الحسين)ع( كه راه تمامي شهداي انقالب اسالمي است.

 توكل احدپور:
مادر عزيزم خودت كه هر روز مي بيني كه چقدر از هموطنانم شهيد مي شوند، خون من از 
خون آن ها رنگين تر كه نيست از شما مي خواهم بعد از من با نوكران شرق و غرب بجنگي 
و ]ب��ه[ حرف هيچ ي��ک از ]اين[ نوكران گوش ندهي هر هفته به نماز جمعه برويد تا اين 

انقالب اسالمي ما پيروز شود.

 تاپدوق آذري:
سالم به شهيدان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و با سالم به حسين شهيد كه با خون 

خود ريشه]ي[ اسالم را آبياري كرد. 

 جانعلي اسفندياري:
اكنون كه با چشماني باز و قلبي پاک به ياري ا... به دنبال رهبر بيداردل و آگاهم، بت شكن 
زمان خميني كبير، شهادت را به عنوان هدفي مقدس براي تداوم انقالب اسالمي و صدور 
آن به اقصي نقاط عالم وبر پايه]ي[ حكومت عدل جهاني مهدي )عج( انتخاب كرده ام از 
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خانواده ام مي خواهم برايم ذره اي ناراحت نباشند.

 جاري جان محمد:
 اين��ک با توجه به پيام امام عازم جبهه جنگ مي باش��م تا ب��ا نثار جان بي ارزش خود در 
راه اس��الم و وطنم و رهبر عاليقدرم، امام خميني درخت انقالب اسالمي ميهنم را بارورتر 
س��ازم و ريش��ه]ي[ ضدانقالب را بركنم. به همه]ي[ شما وصيت مي كنم كه به دوستان و 
آشنايان تبريک بگوييد و به آن ها بگوييد كه جان او هديه اي براي امام خميني بت شكن ياور 

مستضعفان و در راه خداست.

 جعفر آخرجهاني:
م��ن خ��ود را به درياي لش��كر خداوند زده ام تا بلكه از اي��ن طريق دين خود را به 
اس��الم عزيز و ب��ه انقالب حيات بخش اي��ران كه خون بهاي هزاران ش��هيد پاک باخته 

مي باشد ادا نمايم.

 جعفر احمدي حمدگو:
هيچ وقت مظلوميت شهداي انقالب اسالمي همچون شهيد مظلوم، چمران، رجايي و با 

هنر و... و آيت اهلل محمد باقر صدر و خواهرش و... رااز ياد نبريد. 

 جعفر انصاري:
سالم بر ارواح طيبه و پرفتوح شهداي حق و فضيلت كه با ايثار جان خود درخت نو پاي 
انقالب اسالمي را آبياري كردند و جان خود را در طبق اخالص نهاده و عاشقانه به ديدار 

اهلل رفتند. 
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 جعفر اويسي:
درود بي پايان به رهبر كبير انقالب و درود فراوان بر روح شهيدان انقالب اسالمي كه جان 

بركف1 جان شيرين خود را براي انقالب ايران نثار مي كنند.

 جعفر جاهد:
ايثارگران و جانبازان و معلولين انقالب با ايثارگري ]حقانيت[ خود ]را[ بر جهانيان ثابت 
كردند. به تمام حكومت هاي جور ظلم و از شرق و غرب... فهماندند كه هر كس نظر بدي 
به انقالب داشته باشد با شمشير خون آلودشان به او درس خواهند داد كه ديگر نتواند چشم 
به امت اس��المي داشته باشد و اس��الم در مقابل تمام كفر با قامتي به بلندي ابديت ايستاده 

است.

 جليل براتوند:
ش��هادت سعادتي است كه نصيب هر كسي نمي شود. بعد از شهادتم لباس سياه مپوشيد 
تا مبادا دشمنان انقالب شاد شوند و شما برادران و خواهران مهربانم از امام اطاعت كنيد و 

از انقالب اسالمي دفاع كنيد و از اختالف بپرهيزيد و ديگران را به وحدت دعوت كنيد.

 جليل تركي زاده:
به برادر و دوستان من بگوييدكه راه شهدا را دنبال كنند و نگذارند كه خون شهدا پايمال شود و 
تمام ضربه هاي ضد انقالب را خنثي كنند ]تا[2 ريشه]ي[ آن ها را ازكشوراسالمي ما كنده شود.

1. در اصل وصيت نامه »کفان« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »و« آمده است.
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 جليل حامد مقدم خراساني:
من بر اساس مسووليتي كه در برابر انقالب اسالمي كه خون بهاي هزاران شهيد و مجروح 
اس��ت به خدمت مقدس سربازي آمدم تا اين كه با دادن خونم درخت اسالم را كه با خون 

جوانان رشد كرده است، آبياري نمايم.

 جمشيد امدادي:
دش��منان انقالب اسالمي ايران را نابود كن و اجازه مده كه كسي در اين دنيا به وطن تو 
چشم طمع بدوزد و از مرگ نترس كه شهادت در راه خدا بزرگ ترين افتخار انسانيت است.

 جمشيد اميري:
من خون س��رخ خود را فداي رهبر و انقالب اس��الم خواهم كرد و اگر خداوند بزرگ 
شهادت را نصيبم كرد به عنوان يک شهيد در راه امام حسين)ع( و حضرت علي اكبر)ع( و 

امام امت و انقالب ]قدم برداشته ام[. 

 جمشيد بهرامي فارساني:
ش��هيدان انقالب اسالمي و امت اس��المي در آستانه]ي[ طلوع فجر انقالب و با كمک و 
امداد خداوند مي روند كه پرچم جمهوري اس��المي را كه همان پرچم اسالم است بر تمام 

كاخ هاي ظلم و ستم به اهتراز در آوردند.

 جمشيد حيدري سودجاني:
س��الم بر پدران و مادران ش��هيدان كه چنين فرزندان برومندي را بزرگ كرده و فداي 
اسالم نمودند تا پايدار بماند و اين ما هستيم كه بايد قدر اين امام عزيز و رهبر بزرگوار 
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را بدانيم كه چه انقالبي را به ثمر رس��اندند و چه كس��اني را از زير س��لطه]ي[ ظلم و 
ستمكاري در آوردند.

 جمعه جزيني زاده:
براي دفاع از اس��الم و حيثيت انقالب اسالمي و دفاع از مملكت اسالمي به فرمان رهبر 
بزرگ مسلمانان جهان و مرجع عاليقدرم حضرت آيت ا... امام خميني به جبهه]ي[ حق عليه 
باطل شتافتم و اميد است كه خون من نهال نو پاي انقالب اسالمي را بارور كند و شهادت 

ما موجب آگاهي و رشد فكري جامعه]ي[ اسالمي و جهان گردد.

 چراغعلي پرهمت:
اين انقالب اس��المي ]را[ كه خون بهاي هزاران ش��هيد درخون تپيده مي باش��د حفظ و 
نگهداريد و خيال نكنيد كه اين اسالم و آزادي را ارزان به دست آورده ايد كه آن را ارزان از 

دست بدهيم بلكه اين انقالب كه تا اين جا رسيده با خون آبياري شده است.

 حبيب آسوده فيض آباد:
درود فراوان بر ش��هيدان اسالم به ويژه ش��هيدان كرباليي ايران كه با خون خود درخت 

تنومند انقالب اسالمي را آبياري نمودند. 

 حبيب اهلل اميرسرداري:
ما درس ش��هادت و ش��جاعت و درس آزادگي و آزادمردي را از سيدالش��هدا و س��االر 
شهيدان حسين)ع( آموختيم. هم رزمان براي ما افتخار است كه در راه اسالم خون بدهيم و 

نهال انقالب اسالمي را بارور كنيم. 
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 حبيب اهلل بهرامي:
همه مي دانيد انقالب اس��المي اي��ران به رهبري1 عالم مجاهد و مجس��مه]ي[ تقوا و 
فضيلت به اين حد رس��يده و تا حال خون هزاران جوان و نوجوان و كودک و غيره به 
پاي درخت اين انقالب ريخته است و هر قطره]ي[ خوني كه بر زمين مي ريزد هرلحظه 
مس��ووليت ما سنگين تر مي شود و مسووليت خطيري برعهده ما گذاشته مي شود كه آن 
پاس��داري از ثمرات خون شهيدان است و لحظه اي غفلت، خداي ناكرده همه]ي[ ما را 

با2 نابودي روبه رو مي سازد.

 حبيب اهلل جان فزا:
براي اس��الم عزيز قدم بر داش��ته ام و جان خود را فداي اين انقالب مي كنم و از خداوند 

طلب و درخواست مي كنم كه توفيقي به من بدهد تا به جمع شهدا بپيوندم.

 حجت اهلل اژدري:
بر باالي هر خوبي، نيكويي و خوبي ديگري اس��ت به جز ش��هادت وقتي3 كه انسان در 
راه خدا ش��هيد شود، ديگر فوق اين،پاداش و ثوابي نتوان تصوركرد. رحمت بي پايان الهي 
بر ش��هيدان هميش��ه زنده]ي[ انقالب اسالمي و جنگ تحميلي كه در نبرد با كفار جهاني و 
مزدوران بعثي در راه اعتالي پرچم توحيد در خون پاک خود غلطيدند و به لقااهلل رسيدند.

 حجت اهلل اسكندري:
كشورهاي استكبار براي نابودكردن انقالب اسالمي از هر حيله و نيرنگ استفاده مي كنند 

1 . در اصل وصيت نامه »رهبريت« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »به« آمده است.

3 . در اصل وصيت نامه »تا اين« آمده است.
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اما همان طور كه براي ما ثابت است در قرآن و در روايت از اينچنين انقالب نام برده شده 
است ]پس[ وظيفه]ي[ خود دانستم كه براي پاسداري از اين انقالب حتي جان خود را در 

كفه]ي[ اخالص گذاشته و از آن حفاظت نمايم.

 حجت اهلل باقري:
اين عزيزان بي هيچ توقعي ازانقالب، تمام هستي خود رامديون اسالم و انقالب دانسته 
و سخاوتمندانه دراين راه مقدس سر مي بازند و چه مظلومانه در جاي جاي دشت هاي داغ 

خوزستان و كوهستان هاي سرسخت غرب ]به شهادت مي رسند[.

 حسن آشنا:
بنا به حقانيت انقالب و دس��تور امام عزيزمان پا در اين راه و قدم به جبهه گذاش��تم و 
كسي برايم اجباري نياورد. دين خود ادا كردن به اسالم عزيز و به پيروزي رساندن انقالب 
اس��المي به رهبري امام امت وظيفه اي  اس��ت ش��رعي براي يكايک شما امت حزب اهلل تا 
هركس به س��هم خود دينش را ادا كند كه در س��راي آخرت در پيش خداوند و ائمه]ي[ 

طاهرين و شهداي عزيزمان سر به زير نباشيم. 

 حسن آقا بابايي:
براي احيا و احقاق دين مبين اس��الم و تداوم بخش��يدن به خون س��رخ و مطهر شهداي 
انقالب اس��المي به جبهه آمدم؛ بگذار واضح و روشن بگويم براي شهادت آمده ام؛ آمده ام 
دشمن را بكشم و پرچم سرخ حسيني را در سرتاسر گيتي پا بر جا دارم و مثل حسين)ع( 

مردانه بجنگم و مردانه به سوي لقااهلل بشتابم.
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 حسن احمدي:
 اي همه آن هايي كه در قيد حيات مي باشيد آگاه باشيد كه مسووليتي بس عظيم بردوش 
شما نهفته مي باشد و آن حراست و پاسداري از حرمت خون ده ها هزار شهيدي است كه با 
نداي ا...اكبر به خاک و خون غلطيده اند اگر براثر سستي و غفلت كه كوچک ترين انحرافي 
دراين انقالب رخ دهد و به اين نهضت لطمه اي بخورد وخداي ناكرده از خط اصيل اسالم 

خارج گردد، درروز محشر، قطره قطره]ي[ خون شهيدان شمارا بازخواست خواهدنمود.

 حسن اسپري:
بگذاريد آن افرادي گريه كنند كه يک فرزند داشتند و در راه انقالب اسالمي فدا شدند و 
مادر پيرشان مي گويد اي كاش من فرزند ]ديگري[ داشتم تا در راه انقالب هديه مي كردم 

و شما كاري كنيد كه مردم از شما عبرت بگيرند.

 حسن اسماعيلي:
افس��وس روزي مي آي��د كه ما از خواب بيدار مي ش��ويم و مي بيني��م از قافله عقب 
مانده ايم. اميدوارم كه ش��هادت براي رضاي خدا باش��د و ب��راي تحقق آرمان انقالب 

اسالمي باشد. 

 حسينعلي برقباني:
از صدر اسالم تا به حال اين خون ها بوده است كه ريشه]ي[ اسالم را آبياري كرده است. 
از شهيدان خود گرفته تا كربالي انقالب امام حسين عليه السالم تا كربالي ايران. چون اسالم 
از ايران رشد كرده مي خواهد به كشورهاي ديگر صادر شود و شده است مي خواهند جلو]ي[ 

اين انقالب اسالمي را بگيرند. 
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 حسينعلي اميني:
ش��هيدان راه حق و فضيلت با خون خود به دنيا فهماندند كه تا ش��هادت هست در اين 
مكتب الهي اس��ارت وجود نخواهد داش��ت و با نثار خون عزيز خود نهال نوپاي انقالب 
اسالمي را آبياري كردند تا اين نهال جديد هميشه پايدار و استوار بماند و به درختي عظيم 
تبديل شود كه انشااهلل روزي برسد اسالم چنان پيشرفتي كند كه جهان پرچم اسالم را بر 

فراز كاخ سفيد وكرملين به اهتزاز ببيند.

 حكمت اهلل باريد:
اي��ن را بايد مايه]ي[ افتخار براي خودتان بدانيد كه توانس��تيد فرزند خود را هديه ]به[ 

اين انقالب بكنيد. 

 حمزه ايزديان:
خدايا براي رضاي تو و در راه تو و ياري تو و دينت قدم برداشته ام تا نفس در سينه دارم 
و تا خون در شريانم جاري است دفاع مي نمايم تا دشمن نتواند صدمه يا ضربه اي به انقالب 

اسالمي و ناموس و آبرويم وارد كند. تا فردا در پيشگاهت سرافراز و آبرومند باشيم.

 حمزه علي پيرمحمدي:
يكي از ويژگي هاي انقالب اسالمي ايران، نقش حساس شهادت در پيروزي و تداوم آن 
است و اين همان بعدي است كه تاكنون براي ابرقدرت ها و دشمنان انقالب ما مجهول مانده 
و آنان با جهان بيني مادي خود، براي هميشه از شناخت واقعيت جهات معنوي آن عاجزند. 
و من شكر مي كنم ]خدا را[ كه قدري مهلتم داد تا اسالم واقعي را بشناسم و در خاموشي 
جهل از دنيا نروم. انقالب اسالمي باعث شد من از الک خود بيرون آيم و دور و بر را بنگرم 
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و به زندگي از ديد ديگري نگاه كنم.

 حميد آتشي:
امي��دوارم ب��ا ريختن خون خويش به پاي درخت اين انقالب جب��ران آن واقعه هايي كه 
به وسيله]ي[ من و اخالق ناصحيح من انجام گرفت بكنم تا شايد با رفتن من بتوانيد بيش 

از پيش فعاليت نماييد.

 خداكرم اماني:
من كه خودم نتوانس��تم قدمي براي اين انقالب و در جهت رضاي خدا بردارم ش��ايد با 
خون��م بتوانم گامي در جهت آگاهي مردم و خير و صالح آن ها و پيروزي اس��الم بردارم. 
وظيفه]ي[ شما خيلي سنگين است شما گردانندگان آينده]ي[ كشوري هستيد كه براي دفع 

هر توطئه، شهداي عزيزي را فدا كرده تا انقالب را به شما رسانده است.

 خسرو پاينده مهر:
به س��راغ ارزش هاي معنوي برويد، بدانيد كه ش��هداي عظيم انقالب اس��المي هرلحظه 

نظاره گر اعمال شما هستند و انتظار دارند كه در راه آن ها قدم برداريد.

 داود اشرفي رهقي:
س��الم و درود به روح پرفتوح شهداي انقالب اس��المي كه به شهادت خودشان مكر و 
حيله]ي[ دشمنان از خدا بي خبر را به ملت ما شناساندند و درخت انقالب اسالمي را آبياري 

نمودند و با اين آبياري روح تازه اي به انقالب اسالمي بخشيدند. 
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 داود افشاري:
هميش��ه س��راپا گوش به فرمان امام و ياران صديق و مومن ام��ام كه ]حافظ[1 درخت 
انقالب و اس��الم عزيز بوده اند، باش��يد. خدا را سپاس مي گويم از اين كه عمرم را طوالني 
گردانيد تا اين كه روزهاي پيروزي انقالب اسالمي ايران را به رهبري امام خميني )دام اهلل 

عمره( را ببينم. 

 داود حيدري مراد سبدي:
خدايا براي تو آمدم و براي تو به ش��هادت مي رس��م تا به انقالبم خون دهم تا انقالب به 

اهداف خود برسد، تا انقالب همانند موجي خروشان به پيش برود.

 درويش مراد حمزه لويي:
اميدوارم كه من هم بتوانم با دادن خون ناقابل خود به جمع اين شهيدان بپيوندم و شربت 
ش��هادت را بنوشم ش��هادتي كه من اگاهانه انتخاب كرده ام بسي موثر و سازنده در انقالب 

اسالمي است.

 اميرعالي ذوالفقار:
ملت شهيدپرور، شهدا سه امانت بزرگ را به شما سپرده اند امانت هايي كه خود تا آخرين 
قطره از آن دفاع كرده اند و اين امانت ها عبارتند از: اسالم، امام و انقالب. بر شماست كه هم 
چون تمام ش��هدا از اين امانت ها تا آخرين قطره]ي[ خون دفاع كنيد و هيچ گاه از اسالم و 
امام امت دس��ت بر نداريد زيرا در قبال خون همه]ي[ شهدا از 15 خرداد تا امروز مسوول 

هستيد و بايد جواب بدهيد. 

1 . در اصل وصيت نامه »عماًل« آمده است.
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 ذبيح اهلل بذله:
من راه خود را انتخاب كردم و تا آخرين نفس در راه اسالم و انقالب ايستاده تا خداوند 

متعال شهادت را نصيب اين بنده حقير فرمايد. 

 ذبيح اهلل حقيقت شعار:
شهادت تولدي است تازه كه انسان را به كام شيريني هاي حيات معنوي مي رساند من از 
اين كه نتوانس��تم در طول حيات خودم خدمتي به اسالم عزيز و انقالب كرده باشم اين راه 
]را[ انتخاب كردم تا ش��ايد خون من بتواند تداوم بخش حركت انقالب ش��ده و از اين راه 

دين خود را نسبت به امام و انقالب اسالمي ادا كرده باشم.

 رحمان ارغوان شهاوند:
جمهوري اسالمي نعمتي الهي است كه از صدها هزار شهيد به دست ما به امانت سپرده 
شده و ما امروز موظفيم كه از آن در مقابل تجاوزات استكبار جهاني حفاظت كنيم. انقالب 

اسالمي ما براي بارور شدن احتياج به خون دارد و شهادت يک سعادت ابدي است. 

 رحمت اله حيدري:
اين دوباره زنده شدن اسالم با خون جوانان به پيروزي رسيده و وظيفه]ي[ هر مسلماني 

اين است كه تا مي توانند چه از نظر جاني و مادي به اين انقالب كمک كند1.

 رحمت انصاري جويني:
ما همه مي خواهيم انقالب كنيم، انقالبي عظيم، انقالبي مهم تر از انقالب اسالمي، مي خواهيم 

1 . در اصل وصيت نامه »کنند« آمده است.
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آماده شويم تا برويم به قله]ي[ آزادي. ديگر آن زمان گذشت كه هر چه مي خواستيم انجام 
مي داديم حاال وجودمان و عضالتمان همگي مس��وولند. ديگر آن خون من نيس��ت كه در 

جريان است كه اين خون هزاران شهيد است.

 رحيم حاجي مهديزاده:
تنها براي خدا و براي ياري اس��الم و قرآن و پيروزي و تداوم انقالب اس��المي ايران به 
رهبري امام عزيز به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل آمدم و تا ديني كه اين امت حزب اهلل 

به گردن من دارند ادا كنم.

 رستم اسدزاده
شهيدان شاهدان انقالبند، شهيدان شعله هاي آفتابند.

 زين العابدين احمدپور:
صبر و شكيبايي خود را حفظ كنيد تا بتوانيد در بين مادران شهداي اصيل انقالب اسالمي 
ايران س��ر بلند و افتخارآفرين باش��يد1 مادراني كه عزيزترين فرزندان خويش را در اين راه 

خدايي از دست داده اند. درود بر روان پاک شهداي انقالب اسالمي ايران. 

 سيدمالك حسيني هفشجاني:
مي خواهم شهيد شوم كه اگر زنده بودنم موجب رشد ديگران نشد خونم بتواند اين كمبود 
را جبران نمايد و درخت انقالب اسالمي را آبياري نمايد، مي خواهم شهيد بشوم اما خونم 

به علي)ع( و حسين)ع( گواهي مي دهد كه رهرو راهشان بوده ام.

1 . در اصل وصيت نامه »باشي« آمده است.
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 سيدمحسن حسيني: 
شهداي به خون غلتيده با ايثار خون سرخ و پاک خود انقالب اسالمي ايران را باور كردند 

و به جامعه رو به شرک و كفر و منجمدمان گرمي و تحرک بخشيدند. 

 سيد محمد اتحادي:
سالم به رزمندگان اسالم كه با نثار جانشان درخت انقالب را آبياري كردند.

 سيد محمد احمدي حسيني جهانيابي:
شهيدان گلگون كفن انقالب اسالمي با خون خود درخت اسالم را آبياري مي كنند]و[ از 

خاک خود دفاع مي كنند. 

 سيدمحمد خانجاني:
ش��ما وارث ده ها هزار شهيدي1 هس��تيد كه خون پاكشان را براي آبياري درخت تنومند 

انقالب اسالمي فدا كرده اند.

 سيد محمد حسيني قدمگاهي:
ت��ا آخرين لحظه]ي[ عمرتان دس��ت از امام و روحانيت مبارز ب��ر نداريد و اين اصل را 
فرام��وش نكني��د كه اين روحانيت مبارز بودند كه از اول در راه انقالب تالش نمودند و ما 

را روشن كردند.

 سيدمحمدحسيني نسب )سيدحسن(:
پروردگارا، عطوفت و مهرباني تو بسيار است اگر امكان دارد شهيدان انقالب اسالمي و 

1 . در اصل وصيت نامه »شهيداني« آمده است.
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جنگ تحميلي را با شهداي كربال محشور فرما.

 سيد محمود آزاده:
من اكنون آماده]ي[ جانبازي در راه اسالم و انقالب اسالمي و رهبر و ملت عزيز مي باشم. 

 سيدمحمود اميني:
اي امام عزيز تو بودي كه مانند نور الهي ما را در صراط مس��تقيم هدايت كردي و درس 
حسيني بودن را به ما آموختي، اي رهبر آگاه بدان تا آخرين قطره]ي[ خونم كه گواه راستي 
و عدالت است، در راه اسالم و قرآن مي جنگم تا با خون خود نهال انقالب اسالمي را آبياري 

كنم باشد كه رهرو واقعي رهبرم باشم.

 سيدمرتضي بانان خجسته:
با صبر خود پش��توانه باش��يد براي اين انقالب اسالمي. پدر ومادرم من خودم اين را درک 
مي كنم كه شما با ]چه[ مشكالتي و با چه درد و رنجي مرا بزرگ كرده و به اين سن و سال 
رس��انديد1 ولي اس��الم عزيز با خون رشد كرده و به خون ما جوانان نيازمند است تا به رشد 

خود ادامه دهد.

 سيدمرتضي حسيني رستمي:
اي انقالب عزيز سيراب شو از خون ما و به استقامت و پايداري در برابر مستكبرين ادامه 
بده، اي بازوان و ياوران امام بجوشيد و بخروشيد از خون ما و به تداوم انقالب ادامه دهيد، 
اي مسلمانان جهان، اي محرومان دربند ابرقدرت ها برخروشيد و به رهبري اين رهبر عزيز 

پرچم اسالم را در سرتاسر جهان برافراشته سازيد.
1 . در اصل وصيت نامه »آورديد« آمده است.
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 شاپور پورخليل:
مصلحت و خواس��ت خداوند هر چه باشد عملي خواهد شد و اگر مشيت و خواست 
خدا براي1 پيروزي اس��الم، شهادت من باشد، تسليم اراده]ي[ او هستم و اين بزرگ ترين 
سعادت براي من خواهد بود در زماني2 كه انقالب اسالمي ايران و در واقع اسالم از همه 
طرف چه در جبهه]ي[ داخلي و خارجي توسط دشمنان اسالم و انسانيت مورد تاخت و 

هجوم قرار مي گيرد.

 شكراهلل آقازيارتي:
شهيدان پاک انقالب اسالمي ما را از زير ستم و ظلم شيطانيان و از زير ستم صهيونيست ها 

آزاد كردند. 

 شكراهلل پريشاني فروشاني:
هر روز كه از عمر اين انقالب خونين مي گذرد عاشقان پاک باخته]ي[ بيشتري به كاروان 

شهدا مي پيوندند.

 شهاب افغان:
بدانيد كه با خون هزاران شهيد است كه نهال انقالب روز به روز بيشتر رشد مي كند و ما 
بايد از خون اين هزاران ش��هيد و جانباز پاسداري بدهيم، و اين پاسداري جز با ادامه دادن 

راه آنان نيست. 

1 . در اصل وصيت نامه »جهت« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »موقعي« آمده است.
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 شهباز ترك:
با آگاهي كامل كه به ش��هادت دارم براي دفاع از اسالم و حيثيت انقالب اسالمي و دفاع 
از مملكت اس��المي به فرمان بزرگ رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالي قدر، حضرت امام 
خميني به جبهه]ي[ حق عليه باطل ش��تافتم و اميد اس��ت كه خون ما نهال نوپاي انقالب 

اسالمي را بارور كند و شهادت ما موجب آگاهي و رشد فكر جامعه جهاني اسالم گردد.

 شهباز ثقفي:
به ش��ما افتخار مي كنم كه فرزندتان را در راه خدا هديه ]به[ انقالب اس��المي كرديد1 و 
امي��دوارم اين قطره]ي[ خون من براي رش��د انقالب اس��المي در جهان مورد پذيرش آقا 

ولي عصر)عج( و نايب برحق او، امام خميني قرارگيرد.

 شهرام جعفري:
عزي��ز و گرامي داريد خانواده معظم ش��هدا و معلولين را كه ب��ه حق وارثان اين انقالب 
هستند. اگر مي خواهيد انقالب اسالمي را در جهان دنياگير نماييد، الزمه اش اين است كه از 
طريق تعويض فرهنگ اسالم باشد و آن هم به جز از اين كه ابتدا خود عالم به فرهنگ قرآن 

بوده و عامل باشيم، حاصل نمي شود. 

 جعفر بكاني زاده:
ام��ت قهرمان! فرزندانتان صفحه]ي[ ديگري از افتخارات وحماس��ه هاي دليرانه را ورق 
زدند و با خون خود ريشه]ي[ درخت جوان انقالب اسالمي و واليت فقيه را قوي تر كردند.

1 . در اصل وصيت نامه »کردي« آمده است.
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 شيرمحمد اميري ابراهيم محمدي:
افتخار كنيد كه چنين فرزندي داش��تيد با دو دست خود تقديم انقالب اسالمي كرديد و 

بايد همه فداي انقالب شويم و از جان و مال بگذريم و آن ها را در راه خدا خرج كنيم. 

 شهيد محمد جنت آبادي:
پس پيش مي رويم، با اين اميد كه با كشته شدنم و ريخته شدن خونم، نهال نورس انقالب 

اسالمي را كه احتياج به ايثار و از خود گذشتگي دارد آبياري كنم.

 صادق بهفر:
استكبار جهاني كه در صدد نابودي انقالب است نقشه هاي مختلفي مي كشد و به انحا]ي[ 
مختلف مي خواهد اين عطيه]ي[ الهي را كه در سايه]ي[ خون صدها هزار شهيد به پيروزي 

رسيده و تا به حال خروشان موانع را از سر راهش برداشته است، از بين ببرد 

 علي اسماعيلي:
سالم به ارواح پاک شهدا كه با ريختن خون پاكشان، تداوم بخش انقالب اسالمي شدند.

 علي اشرف ابراهيمي:
ش��هادت انقالبي را بايد با آغوش باز پذيرفت و ما افتخار مي كنيم كه قربانيان بي آزاري 

براي امپرياليسم نيستم.

 علي اصغر بابازاده اصل:
درخت پر بار انقالب اسالمي براي سيراب شدن احتياج به خون دارد امام عزيزمان "هل 
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من ناصرا ينصرني" صدا مي زند و بر1 ملت ايران واجب است كه به اين پيام لبيک بگويند 
و اين درخت را با خون خود سيراب كنند و پشتيبان امام و يارانش باشند.

 علي افچنگي:
برايم گريه نكن مادر عزيزم، چرا كه دشمنانت در آن هنگام شاد و مسرور مي شوند. من 

شهيد مي شوم تا نهال انقالب آبياري شود2 و خون من به ثمر بنشيند.

 علي اكبر اقبالي:
م��ن ك��ه هرچه فكر مي كنم زندگيم به جز گناه چيز ديگري ن��دارد لذا به اين خاطر بود 
كه عازم جبهه ش��دم كه بلكه اين خون ناچيزم باعث آبياري درخت نورس��يده]ي[ انقالب 

اسالمي ]و[ ملت مستضعف ايران گردد. 

 غالم احمدي:
]امي��دوارم خداوند[ مرگم را ش��هادت در راه خودش قرار دهد و خونم را وس��يله]ي[ 
س��يراب ساختن درخت ش��كوهمند انقالب اسالمي گرداند و پيامم را ابزاري در جهت به 

حركت در آوردن ديگر نيروها قرار دهد.

 غالم حسين باالقلعه:
من براي دفاع از دين مبين و خاک و جان مردم مسلمان و به پيروي از اسالم عزيز جانم 

را فداي اسالم و انقالب مي كنم.

1. در اصل وصيت نامه »به« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »شوند« آمده است.
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 غالم حسين برزآبادي فراهاني:
خدايا شاهد باش براي رضاي تو و تحقق جمهوري اسالمي و تداوم انقالب اسالمي 
به جبهه]ي[ حق عليه باطل آمدم و براي رضاي تو اس��لحه بر مي گيرم و با دش��من تو 

مي جنگم.

 غالم رضا آقامحمدي:
اي كاش خدا به من بيشتر جان مي داد تا نثار انقالب و مهدي زهرا)ع( و نايبش كنم. 

 غالمرضا ابراهيمي:
اميدوارم كه با خون خود كمكي به انقالب اسالمي و پيشرفت آن كرده باشيم.

 غالم رضا اسدالهي:
از روزي كه اين انقالب پرثمر چهره]ي[ زيبايش را به ايران عزيز گشود، عاشق پروردگار 
شدم و نيت كردم كه بايد جان ناچيزم را فداي اين انقالب اسالمي سازم و خونم را در راه 

خدا بريزم. و خون ناچيزم را زمينه ساز حكومت مهدي)عج( سازم. 

 غالم رضا بابادل زاده:
 اكنون كه به شكرانه]ي[ خداي متعال موفق شدم كه خون ناقابل خود را در راه خدا اهدا 
كنم. چند نكته را به عنوان يادگاري با شما ملت عزيز اسالم در ميان مي گذارم، شما اي ملت 
عزيز و ش��هيد پرور انقالب اسالمي ايران اكنون وارث خون ده ها هزار شهيدي هستيد كه 

خون پاكشان را براي آبياري درخت تنومند انقالب اسالمي فدا كردند.
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 غالم علي ابول قلعه سيدي:
افتخ��ار مي كنم كه با ريختن خون من ميهن عزيزم و اس��الم با ش��كوه بارور و انقالب 
اسالمي بايد ادامه يابد. اگر با ريختن خون من اسالم و انقالب اسالمي با شكوه تر مي شود 
پس اي مسلسل ها و اي خمپاره و اي گلوله]ي[ توپ ها و اي تفنگ ها بر سر من بباريد و 

سينه]ي[ مرا بشكافيد.

 غالمعلي اسماعيلي:
درود به روان پاک كليه]ي[ شهدا از انقالب سرخ حسيني تا انقالب سرخ خميني.

 غالمعلي باغبان تميز:
من بر اساس رسالت و مسووليتي كه در برابر انقالب اسالمي كه خون بهاي هزاران شهيد 
و مجروح است به خدمت سربازي آمدم تا اين كه با دادن خونم درخت اسالم را كه با خون 

جوانان رشد كرده است، آبياري نمايم. 

 غالم عباس آتش دهقان:
درود برروان پاک شهيدان به خون خفته]ي[ انقالب اسالمي ايران و درود بر تمام شهدايي 
كه در راه اسالم جان دادند و خون خود را نثار اين انقالب كردند و با خون پاک خود نهال 

اين انقالب را آبياري كردند. 

 غالمعلي احمدي:
چيزي در رابطه با انقالب و جمهوري اسالمي ايران و امت و جنگ ندارم كه بگويم زيرا 
كه همه]ي[ حرف ها گفته شده و شما عزيزان هم شنيده ايد ولي مطلبي را كه خيلي ضروري 

67 ■ ان�������������������ق�������������������اب



مي دانم و يادآور مي شوم اين است هر شهيدي كه به خون خود مي غلتد و هر جانبازي كه 
زخم هاي بس��ياري را مي بيند و هر عزيزي كه به اسارت دشمن در مي آيد، آخرين كلماتي 
كه از زبان اين عزيزان بيرون مي آيد اين است كه جان ما فداي يک لحظه]ي[ عمر امام باد.

 غالمعلي بديحي:
با كمال افتخار مي گويم خودم شهادت را پذيرفته ام و اميدوارم با ريختن خون ما جوانان 
جان بر كف، اسالم محمدي و اسالم اصيل انقالبي ]احيا شود و[ مستضعفين جهان از چنگ 

ابرقدرت ها ]نجات يابند و[ انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني تداوم يابد.1

 فتحعلي بني هاشم:
ش��ماها بايد افتخار كنيد كه با ريختن خون ش��هدا، اس��الم پيروز شد و نگوييد كه آن ها 

مرده اند بلكه زنده اند و در پيش خداي خود روزي مي خورند.

 فخرالدين اسكندري: 
اين ش��اهدان زنده]ي[ هميش��ه]ي[ تاريخ، شهيداني كه همچون، س��تاره در آسمان الهي 
درخش��يدند و با رفتن خود، آسمان خونبار اسالم و ايران را هرچه بيشتر، روشن تر ساختند، 
شهيداني كه با روحيه]ي[ شهادت طلبي برآشفتند و دل سياه شب را با خنجر نور صبح، شيار 
دادند و فجري نو در افق اميدهاي مستضعفان آفريدند و برگي تازه به تاريخ سرخمان، افزودند. 

 فرداد باهوج الهوتي:
اين انقالب و اين رهبر و اين جنگ را كه خداوند بر شما منت گذاشته درک كنيد وخداي 

1. در اصل وصيت نامه »بخشد« آمده است.
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ناكرده كفران نعمت نكنيد. اين انقالب ثمره]ي[ خون ش��هيدان مي باش��د سعي كنيد خون 
شهدا را زير پا نگذاريد.

 فرزاد )مهدي( اسماعيل شارمي:
نجواي عاش��قان و دالوران هميش��ه پيروز به گوش مي رسد و با پيكي از ديار خون به اين 
سامان منتقل مي شود هنوز فرياد الهي العفو و يا رب ارحم ضعف بدني از حلقوم كساني كه 
مشتاق ديدار و دست يابي به وصال دوست هستند، بيرون آمده و گوش ها را نوازش مي دهد 
آن��ان در پ��ي آنند تا نهال نو پاي انقالب را با خون س��رخ خويش آبي��اري كنند، آنان در اين 
انديش��ه اند تا فرياد »هل من ناصر ينصرني« امام و س��االر شهيدان را لبيک گفته و انتقام خون 
يارانش را از يزيديان بگيرند، آري اينان كه عاشقند و جانباز و از ابتداي عشقشان به حسين اقتدا 
كرده اند و الحق در اين راه همچون حسين جان مي بازند و سر و پيكر خويش را هديه مي كنند.

 فرهاد بازيار:
خدايا مدت هاست كه دعا مي كنيم مرگمان ]را[ شهادت قرار دهد1 خدايا اين دعاهاي ما را 
اجابت كن تا باشد كه با ريخته شدن خونمان الاقل بتوانيم خدمت كوچكي به اين جمهوري 
اسالمي كه ثمره]ي[ خون هزاران شهيد گلگون كفن و ثمره]ي[ خون تمام شهيدان از صدر 

اسالم تا انقالب اسالمي خودمان است بكنيم.

 فضايل اصغريه لو:
مادرم  سالم من برتو كه باالخره بر احساس مادرانه ات پيروز شدي و فرزندت را به ميدان 
نبرد كنار مسلمين فرستادي و گفتي كه تو را در راه خدا هديه]ي[ انقالب اسالمي مي كنم. 

1. در اصل وصيت نامه »بده« آمده است.
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به وجود تو افتخار مي كنم تو مادري از سالله]ي[ فاطمه]ي[ زهرا هستي. 

 فضل اهلل اسالمي كرابي:
س��الم بر ش��هداي صدر اسالم از اولين شهيد زن و مرد، ياسر و سميه تا شهداي انقالب 
اس��المي ايران و س��الم بر مجروحين و معلولين و اسيران و خانواده هاي اين ها و سالم بر 

امت قهرمان و شهيد پرور ايران.

 قاسم احمدي:
به اميد خداوند متعال اين تكليف ش��رعي خود را انجام خواهم داد واين جان ناقابلم را 

فداي انقالب اسالمي مي كنم.

 قاسم افندي شبستري:
من به خاطر اين به جبهه رفتم تا كس��ي نتواند به ناموس كس��ي تجاوز كند و اگر كسي 
بخواه��د به وطنم ]و[ انقالب اس��المي تجاوز كند تا آخرين قط��ره]ي[ خونم با او مبارزه 

مي كنم، و به خاطر همين به جبهه آمده ام تا از وطنم دفاع كنم. 

 قاسم امينايي:
انش��ااهلل كه خون سرخ من محكم كننده]ي[ انقالب كبير اسالمي باشد و موجب آبياري 

درخت پرثمر انقالب اسالمي گردد. 

 قاسم باشتني:
اگر دين به كش��ته شدن من پابرجاس��ت، پس اي شمشيرها مرا دريابيد. مي گوييم براي 
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پابرجا بودن انقالبمان سينه هايمان را سپر قرار مي دهيم و انقالبمان را نگه داري مي كنيم.

 قاسمعلي بهرامي:
از شما مي خواهيم كه در حفاظت از اسالم عزيز و انقالب اسالمي كوشا باشيد و بدانيد 
كه براي اين انقالب عظيم بهشتي ها و رجايي ها و باهنرها خون داده اند و ما اگر ديديم1 كه 
انقالب احتياج به خون دارد ما هم خون مي دهيم2 كه خون ما در برابر خون آن ها صفر در 
برابر بي نهايت است و بر شماست كه با جهاد خود اين انقالب خويش را به ثمر برسانيد.

 قدرت اهلل ابوالحسني:
اگر من ش��هيد ش��دم اگر لياقت داشتم در مرگ من زياد ناراحتي نكنيد و بر خود افتخار 

كنيد كه چنين فرزندي داشتيد و به انقالب اسالمي تقديم كرديد.

 قدمعلي اسفندياري:
خدا را ش��كر كنيد كه برادرانتان در راه دين و انقالب اس��المي شهيد شده اند تا حضرت 

فاطمه]ي[ زهرا)س( و حضرت زينب)س( از شما خوشحال و راضي باشند.

 قربان احمدي:
من سعادت خويش را نمي يابم مگر در پيمودن خط خونين اباعبداهلل الحسين)ع( كه راه 

مقامي شهداي انقالب اسالمي است. 

 قربان برسالني:
خانواده]ي[ عزيز، جان دادن يک شهيد جوان، در راه اهداف و نهاد هاي انقالب اسالمي، 

1. در اصل وصيت نامه »ديدم« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »مي دهم« آمده است.
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يک وظيفه]ي[ ش��رعي و امري مهم براي شما مي باشد. پس نبايد جاي هيچ گونه نگراني 
براي شما باقي بماند.

  قربان بورقي:
ش��هادت س��وژه]ي[ به جا مانده از حركت هاي عظيم سرخ تش��يع علوي در دشت كربال 
در اس��تمرار اين حركت عظيم و رهايي بخش طريق انقالب اسالمي ايران به رهبري بزرگ 
رادمرد جهان اس��الم حضرت امام خميني ]اس��ت[ كه روح هاي خفت��ه را در كالبد بي جان 
هزاران انسان غفلت زده بيدار كرد و طنين توحيدي را بار ديگر پس از تاريخ هجرت حضرت 

رسول اكرم)ص( در ايران نمايان كرد.

 قربانعلي بني آدم ساعتلو:
خوش��ا به حال شهدا كه با خون پاكشان توانستند انقالب را به تمام جهان صادر كنند و 

درخت انقالب با خون آن ها آبياري شد. 

 قنبر ابراهيمي:
چه زيباست آگاهانه به پيشوازشهادت رفتن و چه شيرين است جان دادن در راه خدا و 
چه عارفانه اس��ت ناله]ي[ آخرين را در دامان ]حس��ين[)ع( سردادن و چه با طراوت است 

عطر خون شهيدان راه قرآن و اسالم.

 كرم اهلل افشار:
]خدايا مرا[ ش��هيد بميران ش��ايد خون ناچيز من كمكي باش��د براي تداوم اين انقالب 
اس��المي كه شكست ناپذير است. خداوندا مرا به آرزويم كه شهادت است برسان، شهادت 

گ��زي��ده م��وض��وع��ي وص��ي��ت ن��ام��ه ش��ه��دا )2(72 ■



كه همان آخرين ]مرحله ي[ تكامل انسان در زندگي مي باشد.

 لطف اهلل اقدم:
درود ب��ر مادران و پدراني كه چنين فرزنداني را ]تربيت[ نمودند و در مقابل اين انقالب 
اسالمي قرار دادند. يعني جوان هاي خودشان را به قربانگاه1 آزادي كربال روانه راه كردند. 

 لطف اهلل بصايري:
آرزوي شهادت را در سر مي پرورانم زيرا اساس اين انقالب و جمهوري مقدس به خون 

پاک جوانان استوار است. 

 محمد باقرزاده:
اميدوارم اين قطره]ي[ خون بي ارزش من براي باروري انقالب اسالمي جهاني مان مورد 

پذيرش آقا ولي عصر)عج( و نايب او امام خميني قرارگيرد. 

 ماشاءاهلل بوجاري:
سالم و درود بر روان پاک شهدا]ي[ انقالب اسالمي و جنگ تحميلي كه با نثار جان خود 

نهال انقالب اسالمي را آبيار]ي[ نمودند. 

 مجتبي اجلي:
به تمام اعتقاداتم قسم مي خورم كه خودم با اراده]ي[ خودم به اينجا آمده ام و اين راه را 
انتخاب كرده ام و خود را براي مرگ مهيا ساخته ام. اگر در راه هدفم كشته شدم، روي سنگ 

1. در اصل وصيت نامه »قرباني« آمده است.
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قبر من كلمه]ي[ )ناكام( را ننويسيد. زيرا كامي بهتر از اين كام نمي توانم، پيدا كنم كه در راه 
هدفم كه پيروزي انقالب اسالمي ايران است كشته شوم. 

 مجيد افشاري كرماني:
خوش��ا به س��عادت آن هايي كه در راه خدا قدم برداش��تند و با كفار تا آخرين قطره]ي[ 

خونشان جنگيدند و با چهره]ي[ نوراني به پيشگاه خدا رفتند. 

 مجيد انبري:
من رفتم تا با خون خود با خط انبيا و امامان واليت فقيه ميثاق ببندم. آري مادر جان فرزند 
تو رفته تا با خون ناقابل خويش به دنيا بفهماند كه اسالم هست و هيچ قدرتي نمي تواند به 
اسالم ضربه وارد كند چون معلمي مثل حسين)ع( دارد كه در روز عاشورا با قامتي سرافراز 

در برابر كفر ايستاد و گفت كه: "هيهات من الذله": يعني ذلت را نمي پذيرم.

 مجيد انتشاري:
درود بر تمامي ش��هدا از هابيل تا قابيل و از كربالي حس��ين تا كربالي ايران. و درود بر 
خميني كبير اين منجي عالم و اين اسوه]ي[ زمان كه فريادش تمامي جهان خواران شرق و 
غرب را در سينه هايشان خفه كرده و مي كند و بر خانواده هاي شهدا كه چنين فرزنداني را 

پروراند و تقديم انقالب اسالمي مي كنند. 

 مجيد باقرپور:
مادر وقتي كه خبر شهادتم را شنيدي به تمام دوستان و آشنايان بگوييد جان او هديه]اي[ 

ناقابل بود به رهبركبيرانقالب اسالمي ايران امام خميني.
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 مجيد نوروزي:
من با ريختن خون خود درخت تنومند انقالب اسالمي ايران را آبياري مي كنم.

 محرم به نژاد:
بگذاريد خونم به ديگر ش��هدا بپيوندد و كفار در آن غرق ش��وند ]و[ انقالب اسالمي 
باع��ث ش��ود من از الک خود بي��رون آيم دور و بر را بنگرم و به س��وي زندگي از ديد 

ديگري نگاه كنم. 

 محسن آتش بار:
سالم به ارواح پاک شهداي خونين كفن اسالم و امت هميشه در صحنه]ي[ ايران شهدايي 

كه با خون خود درخت بهشت را آبياري كردند و بهشت را خريدار شدند.

 محسن آشفته:
ش��هداي گرانمايه]ي[ انقالب اس��المي با ايثار خون خود نهال نوپاي انقالب اسالمي را 
تنومند كردند ملت ش��هيدپرور ايران با ايثار از جان و مال و فرزندان از انقالب اس��المي 

حمايت كرده و مي كنند. 

 محسن ابوترابي:
امروز انقالب اس��المي ايران ني��از به خون دارد و اين خون ناچي��ز در مقابل خون هاي 
با عظمت ش��هيدان اس��الم بسيار بسيار ناچيز است ش��هيدان ما براي جلب رضاي خدا و 

واليت فقيه جان دادند.
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 محسن احمدزاده:
خداوندا پس مرا در انتخاب راه سعادت و صراط مستقيم هدايت فرما مرا شهيد بميران 

شايد خون نا چيزمان كمكي كرده باشد براي تدام انقالب اسالمي.

 محمد برنجكار:
درباره]ي[ اين ش��هدا و انقالب اس��المي فكر كنيد1 كه چرا اينها اين قدر طالب شهادت 
هستند آري چون ما مي رويم تا راه حسين)ع( ]را برويم[ يعني خون دادن براي اسالم، پس 

شما نيز چنين باشيد.

 محمد ابراهيم ابراهيمي عمارت:
ما پيرو سيد شهيدان هستيم كه در راه اسالم و قرآن كريم از طفل شش ماهه تا پير هشتاد 
ساله را قرباني كرد و اسالم عزيز را با خون پاک خود آبياري و زنده نمودند و ملت بزرگ 
اس��الم از محراب مس��جد كوفه تا صحراي كربال و در طول تاريخ پر ارزش س��رخ تشيع 
قربانياني ارزشمند به اسالم و في سبيل اهلل تقديم نمود و ملت شهادت طلب ما هم از اين 
پديده]ي[ سعادتمند مستثنا نيست و انقالب اسالمي ما گوش و چشمش پر از اين شهيدان 

حسين گونه است.

 محمدباقر برجسته ملكي:
سالم به روان پاک شهدان صدر اسالم و سالم به روان پاک شهيدان انقالب اسالمي ايران 

كه راه سعادت را بر ما نشان دادند. 

1. در اصل وصيت نامه »کنند« آمده است.
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 محمد ابوطالب:
خدايا اين لياقت را به من عطا فرما تا خون ناقابل را براي اين انقالب اسالمي بريزم. 

 محمدتقي انصاري:
من يک قطعه]ي[ ناچيز و بي مقدار مديون تمام خون شهيدان انقالب اسالمي هستم، اميد 

است بتوانم در راه آنان گامي نهم.

 محمدحسن برجعلي:
شهادت هديه اي الهي است كه از جانب خداوند تبارک و تعالي براي آن كساني كه اليق 

هستند ارزاني گشته و همين باعث مي شود احكام اسالم و انقالب پيشرفت كند. 

 محمدحسين احتياطي:
ش��هيد همچون شمعي مي ماند كه با شهادت خود جامعه]ي[ اسالمي را نوراني مي سازد 
و تاريخ ش��هيدان اس��الم را زنده نگه مي دارد. آري اين ش��هادت است كه مومن را رستگار 

مي سازد.

 محمدحسين احمدي:
خدايا از تو ياري مي طلبم تا1 ش��هادت در راه اسالم را به من عطا كني و اگرشهادت را 
عطا نمي كني الاقل پاسداري از اين انقالب عظيم اسالمي عطا فرما كه استاد شهيد مرتضي 
مطهري مي فرمايد : ش��هادت تزريق خون اس��ت به پيكر اجتماع، اين شهدا هستند كه به 

1 . در اصل وصيت نامه »که« آمده است.
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پيكر اجتماع و در رگ هاي آن، خاصه اجتماعاتي كه بس��يار كم خون1 هس��تند خون خود 
را2 وارد مي كنند.

 مصطفي آب محله:
و بدانيد ش��هيد ش��مع تاريخ است و بايد نوري در پيش باشد تا تاريخ پشت سر آن نور 
حركت كند و جامعه را نجات دهد همان طور كه امام حسين عليه السالم اين ساالر شهيدان 

شمعي بود براي تاريخ اسالم و درس است براي ما وارثان انقالب آن بزرگوار.

 مصطفي آقايي فروشاني:
من نتوانستم درزندگي وحيات خويش كاري براي اين انقالب بكنم اما شايد كشته  شدنم 

در راه خدا باعث آبياري درخت تنومند اسالم شود تا ميوه هاي فراوان دهد. 

 مصطفي افتاده:
اگر در زنده ماندم نتوانستم براي اسالم خدمت كنم، حداقل ]شايد[ با خونم بتوانم نهال 

تشنه]ي[ اسالم و انقالب را آبياري كنم.

 مصطفي اميدي:
از خداوند متعال خواهانم كه مرا در اين راه توفيق دهد و به آرزوي نهايي خود كه همان 
ش��هادت في س��بيل اهلل است برساند3 تا ش��ايد با دادن خون خود بتوانم خدمت به انقالب 

اسالمي كرده باشم. 

1 . در اصل وصيت نامه »خوني« آمده است.

2 . در اصل وصيت نامه »شهيد« آمده است.
3 . در اصل وصيت نامه »برسم« آمده است.

گ��زي��ده م��وض��وع��ي وص��ي��ت ن��ام��ه ش��ه��دا )2(78 ■



 مصطفي ايمان زاده نصرتي:
رحمت و بركات خداوند به روان مطهر شهدا]ي[ راه كربالي خونين ايران عزيز كه با نثار 

جان خود ثمره]ي[ انقالب اسالمي را آبياري كردند.

 مصطفي بهاراني:
ش��هادت گوهريست تابناک و حركت زا كه حسين)ع( ساالر شهيدان از كربال و عاشورا 
براي حسينيان تمامي زمان ها به ارث گذاشته است ]و امروز جوانان ايران[ لبيک گويان به 
)هل من ناصر ينصرني( حسين در كربالي تاريخ پر افتخار انقالب اسالمي ]مي پيوندند[ كه 

تداوم انقالب خونين حسين)ع( تا مهدي)عج( را تضمين خواهند كرد. 
 مصطفي بهرامي مياندره:

مادر جان در مرگ من گريه مكن بلكه خوش��حال باش تا چش��م دش��منان كور شود و 
خوشحال باش كه شما هم چيز]ي[ ناقابل را به اسالم و انقالب هديه كرديد.

 منصور اوسطي:
شهادت من در راه اسالم و انقالب قطره اي درمقابل درياست و افتخاري است براي شما 

اي پدر و مادر. شهادت من آگاهانه و به سوي منزل ابدي است. 

 موسي ابوالحسني:
من به خاطر اين در اين جنگ جنگيدم من به خاطر اين براي انقالب جان فشاني كردم كه 
امام را تنها نگذاشته باشم و سهمي در اين انقالب داشته و در پيش خداوند متعال سر افراز 

و به جمع شهدا پيوسته باشم. 
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 موسي اكبري:
ما نيز]بايد[ چون فرزندان حسين باشيم و در راه خداوند بزرگ جان خود را نثار كنيم و 
من يک پاسدار اسالم و پاسدار خون 7000 شهيد گلگون كفن هستم و بايد در اين راه از 

خون شهيدان انقالب از جان خود بگذريم.

 نادر آغاز:
مسلمانان تحت ستم مستكبران جهان و نايب بر حقش كاروان ساالر نهضت 15 خرداد 
تاكنون با1 ش��هداي به خون خفته]ي[ انقالب اس��المي و مصدومين و ش��هداي زنده]ي[ 
جنگ تحميلي ثمره هاي عمر و جگرگوشه هاي خود را در راه تداوم انقالب اسالمي قرباني 

مي كنند. 

 ناصر باقري تودشكي:
حفظ و حراس��ت اس��الم و امر واليت فقيه و پياده كردن حكومت عدل امروز انقالب، 
نياز به خون دارد و اين خون ناچيز من در قبال خون هاي با عظمت شهيدان اسالم بسيار 

]ناچيز[ است.

 ناصر باقريان:
با نثار جان بي ارزش خود را در راه اسالم و رهبر عالي قدرم امام خميني درخت انقالب 
اسالمي را بارور سازيم و ريشه]ي[ ضد انقالب ]را[ بر كنيم باشد كه مورد پذيرش درگاه 

احديت واقع گردد.

1. در اصل وصيت نامه »و« آمده است.
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 ناصر بشاش:
شهداي گلگون كفن انقالب اسالمي توانستند با هر قطره]ي[ خونشان كمكي به اسالم كنند.

 نبي اهلل ابراهيمي:
از اين كه من اين راه را انتخاب كرده ام بي نهايت خوشحا لم كه براي انقالب اسالمي و دفاع 

از اين مملكت اسالمي و پاسداري از خون پاک شهدا، پاسداري مي دهم.

 نبي اهلل بكراني:
اميدوارم خونم بتواند نهال انقالب اسالمي را آب تازه ببخشد.

 نجات اهلل افروز:
س��الم بر پدران و مادران ش��جاع كه با قرباني كردن فرزندان خود درخت اس��الم را 

آبياري كردند.

 نصر اهلل بهزادي:
در راه تو خون گرم و س��رخم كه در برابر س��يل خروشان خون هاي پاک شهيدان اسالم 

ناچيز است به پاي نهال انقالب اسالمي نثار ]مي[كنم.

 نصرت اهلل برفي:
من به جبهه]ي[ نبرد ايمان و كفر مي روم بلكه با نثار خون ناقابل خود در به ثمر رساندن 

انقالب اسالمي وظيفه]ي[ انساني و اسالمي خود را انجام داده باشم.
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 نصيب اله اكبري:
اي خدا، اگر با ريختن ]خون[ كساني هم چون من انقالب اسالمي مانند قيام خونين كربال 
در سراسر جهان به پيروزي مي رسد بسم اهلل، اگر مي داني كه ]با[ قطع كردن دستم هم چون 
عباس و ]علي[اكبر)ع( قيام كربال زنده مي ش��ود بس��م اهلل، اگر مي داني كه با بريدن س��رم 

هم چون حسين انقالب اسالمي درسراسر گيتي منتشر مي شود، بسم اهلل.

 نقي اميدي خراطي:
مادرم، از خدا بخواه ش��هيدي كه براي بارورش��دن انقالب اسالمي داده اي و اين قرباني 

ناقابل را كه در راه واليت فقيه داده اي قبول ]فرمايد[.

 نگهدار اخالق خوب:
ما بايد در راه اس��الم از جان و مال گذشته و با خون خود رودخانه]ي[ پرخروش انقالب 
]را[ حق طلبانه و رنگين س��اخته تا انسانيت را ثابت كرده باشيم. شهادت راهي است كه بايد 
عاشقان اهلل به آن برسند. دلم مي خواست كه اين بدن ناچيزم صد بار تكه تكه مي شد و باز زنده 
مي شدم ]تا[ روي اندكي از گناهانم را پوشانيده باشم و خدمتي به انقالب اسالمي كرده باشم. 

 نورمراد احمدوند:
شهيد شمعي است كه مي سوزد و به اطراف خود روشنايي مي بخشد. حركت عظيم انقالب 
اس��المي ايران از اول تا حال تمام حمالت1 خود را بر عليه طاغوتيان جهان داش��ته و مبارزه 
مي كند، تا آخركه اين انقالب بر تمامي سرزمين هاي جهان فرا رسد و كاخ ستمگران را واژگون 

كند.

1. در اصل وصيت نامه »حاالت« آمده است.
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 نوروز ابراهيمي:
شهادت درجه اي است كه هر انسان خدا جوي آن را مي خواهد.

 نوروزعلي بماني گنابادي:
ب��ه ياري خداوند توانس��تم راه انبيا و امامان را دريابم ]و[ براي تداوم اس��الم و انقالب 
اس��المي به جبهه وارد شدم و به خاطر تعهدي ]كه[ در مقابل شعارهايمان - كه مي گوييم 
قسم به راهت شهيد، راهت ادامه دارد - را داديم از سنگر مقدس مدرسه به سنگر خط مقدم 

آمدم تا جايگزين شهدا گردم.

 ولي جعفر امرايي:
يكي از ويژگي هاي انقالب اسالمي ايران نقش حساس شهادت در پيروزي و تداوم آن 
است و اين همان بعدي است كه تا كنون براي ابرقدرت هاي جنايتكار و دشمنان انقالب 
ما مجهول مانده و آنان با جهان بيني مادي براي هميش��ه از شناخت واقعيت جهاد معنوي 
آن عاجزند و ش��هادت انقالب ميراث ائمه ]ي[  اطهار س��الم اهلل عليهم جميعا و اوليا]ي[ 

خداست كه به امت مسلمان رسيده.

 وجيهه اهلل آقاجانلو:
شهيدان راه حق و حقيقت از صدر اسالم تاكنون و شهداي انقالب اسالمي ايران حسين وار 

و مظلومانه به نداي ))هل من ناصر(( حسيني لبيک گفته و به لقا اهلل پيوستند.

 هادي آشتياني:
بعد از خط سرخ شهادت هر شهيد، همه]ي[ مسلمان ها بايد بتوانند انجام مسووليت كنند 
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و تمام افراد ضد انقالب بدانند كه يک شهيد چگونه اگاهانه راه خود را انتخاب كرده و به 
سوي پروردگار خود مي شتابد.

 هوشنگ اميري كالش:
مادر عزيزم تو بايد افتخار كني كه پسرت در راه اسالم و خدا و انقالب اسالمي جان خود 
را فدا كرد. ده ها هزار مادر چون تو بودند و هستند كه فرزندان خود را با زحمت و مشقت 

و خون جگر بزرگ كرده و تقديم خدا و انقالب نمودند.

 هيبت اهلل الماسي:
از شما عاجزانه خواهانم كه به وصاياي شهدا عمل كنيد كه حرف و سخن همه]ي[ شهدا 

يكي است. 

 يحيي افضلي:
من داوطلب شدم كه براي اسالم و در راه اسالم و براي پيروزي رساندن انقالب اسالمي 
به رهبري امام خميني به جبهه بروم و عليه دش��منان خدا و قرآن با نثار خون ناچيز خود 

مبارزه كنم.

 يعقوب احتسابي:
اي خدا از تو مي خواهم كه در روز قيامت تمامي شهداي انقالب اسالمي ايران و شهداي 
جنگ تحميلي حق عليه باطل و اين بنده]ي[ ذليل و ناتوانت را عفو كني و جز]و[ شهداي 

كربال و سرور شهيدان امام حسين)ع( قراردهي. 
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 يوسف احمدي بني:
 انقالب خونبار اس��المي ايران چون س��يلي بر عليه ظلم و ستم در جريان است و براي 
رس��يدن به هدف )اهلل ( مي بايست در خون شنا كرد تا به ساحل سعادت دنيوي و اخروي 
رس��يد و اين احساس وظيفه در برابر حفاظت از اصل واليت فقيه، همان است كه شهيدان 
عاش��قانه براي حراست آن جان به جان آفرين تسليم نمودند و با خداي خويش معامله اي 

بس سودمند و با افتخار كردند. 

 يوسف اركاني فرد:
حاال كه انقالب اسالمي ما پيروز شده اين نهال نوخاسته احتياج به آبياري دارد و احتياج 
به خون من و شما دارد و ما موظف هستيم كه از اين نهال نورسته مراقبت كنيم، اين نظام 

جمهوري اسالمي كه واقعا دست رنج صد و بيست و چهار هزار پيغمبر است.

 آدينه محمد ايزدي:
مستضعفين جهان كه چشم به انقالب ما دوخته اند، بايد آن ها را نجات دهيم و تنها راه 

نجات آن ها اين ست كه ما خون بدهيم و خون ناقابلمان را تقديم راه اهلل كنيم.

 آزاد احمدي:
با خون خود مي نويسم تا آخر اين انقالب هيچ چيز مانع تالش من نمي شود. 

 ابراهيم استاديان:
همگي ش��ما موظفيد انقالب اس��المي را كه حاصل خون هزاران ش��هيد به خون خفته 
مي باش��د � و هن��وز هم براي تداوم آن ايثارها مي ش��ود و خون فرزن��دان مكتب قرآن كه 
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حسين وار مي جنگند و حسين وار شهيد مي شوند، � ]را[ حفظ كنيد.

 ابراهيم اسدالهي:
اين شهيدان درس شهادت و آزادگي را از امام و پيشواي خود حسين عليه سالم آموختند 
و راه او را ادامه]داده[ از جان و مال خود ]گذشته[ و اين انقالب اسالمي را ياري مي كنند.

 ابراهيم اصغري:
با آگاهي كامل اين راه را كه ثمره]ي[ هزاران گل نورسته]ي[ پرپر شده]ي[ انقالب اسالمي 
است، انتخاب كرده ام و مي دانم كه اين راه سختي و شكنجه و معلوليت و شهادت و اسارت 

دارد.

 ابراهيم بابايي:
درود به ارواح طيبه]ي[ شهدا، شهداي راه آزادي شهداي راه حق و حقيقت شهدايي كه 

براي ثمر رسيدن اهداف انقالب اسالمي آنچه خون در بدن داشتند هديه كردند. 

 ابوالفتح آذرپيكان:
درود فراوان به ارواح طيبه]ي[ شهدا كه خون مطهرشان باعث ضمانت و تداوم حركت 
انقالب اسالمي گرديد و با نثار جان شيرين خود نداي حقانيت اسالم را در راستاي حركت 

انبيا و امامان معصوم شيعه در ظلمتكده]ي[ دنياي حاضر طنين انداز شدند.

 ابوالفضل آقا كثيري:
چندين س��ال است كه انقالب اس��المي با خون شهدا و با رهبري امام بزرگوارمان رشد 
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كرده است و علما و شهداي عزيز پيام ها و رهنمودهايي از خود به جاي گذاشته اند انشااهلل 
با به كارگيري آن ها هدفشان را دنبال مي كنيد. 

 ابوالفضل اسماعيلي:
مي خواهم پاي خود را جاي پاي ياران حسين)ع( بگذارم و راه آنان را دنبال كنم تا شايد 
بتوانم نهال انقالب اسالمي كه اميد تمامي مستضعفان جهان است با خون خويش تضمين 

و بارور سازم. 

 ابوالفضل اعظمي نژاد:
يكي از ويژگي هاي انقالب اس��المي ايران همان ش��هادت كه از ائمه]ي[ اطهار سالم ا... 
عليهم اجمعين و اوليا]ي[ خدا به ما ارث رس��يده كه در پيروزي و تداوم انقالب اس��المي 
نقش بسيار عمده داشته است و شهادت، انسان را به مرحله اي از فوز و كمال مي رساند كه 

بدون آن امكان رسيدن به اين مرحله نيست.

 احمد آخوندي:
همچنان كه شهيدان با خون خود بقا و دوام ]انقالب[ را تنظيم نموده اند، شما با جهاد خود 
اين مس��ير را ادامه دهيد. حفظ اس��الم و رسالت سنگين آن به همراه دستاوردهاي انقالب 

مقدسمان بر دوش شما و نسل آينده است.

 احمد اقداشي:
جان خود را براي رضا]ي[ خداوند نثار كردم و درخت انقالب را با خون خود جان دادم 
باز هم مي گويم هيچ كس مس��وول نيست آري اين وصيتي بود از يكي از جانبازان انقالب 
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اسالمي كه چون شمع سوخت و در راه خدا از هيچ چيز دريغ ننمود. 

 احمد اخوان صفار:
من نيز تنها و تنها به عش��ق حس��ين زمانم، امام خميني به جبه��ه]ي[ نبرد ايمان و كفر 
مي روم، باشد كه با نثار خون ناقابل خود در به ثمر رسيدن انقالب اسالمي وظيفه]ي[ خود 
را انجام داده باشم هر چند كه از دست من هيچ كاري برنمي آيد و ليكن ما شتاب مي كنيم 

تا به آرزوي خود كه همان شهادت است برسيم.

 احمد اسكندري:
شهيدان درس شهادت را از سرور آزادگان حسين ابن علي)ع( آموخته اند و با خون خود 

نهال انقالب و درخت اسالم را آبياري كردند.

 احمد اسماعيلي رناني:
در راه انقالب جمهوري اسالمي شهيد خواهم شد.

 احمد افراسيابي:
تهنيت به روان پاک ش��هيدان ش��اهد كه با قطرات خون پاكشان نهال انقالب اسالمي را 

آبياري مي كنند.

 احمد الهوردي زاده:
خدايا به حرمت خون شهداي كربال و به حرمت خون شهداي انقالب اسالمي پيروزي 

نهايي را هر چه زودتر نصيب رزمندگان اسالم بفرما.
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 احمدرضا بهرامي:
سالم به تمام شهيداني كه با خون خود درخت اسالم را آبياري كردند.

 اسداله احراري:
شهيدان گلگون كفن انقالب اسالمي عاشقانه ترين و با ارزش ترين دارايي خود را بر كف 

اخالص گذارده و براي معامله با خداي خود عاشقانه ]به[ تجارتي بزرگ دست زدند.

 اسداهلل بابايي:
شهداي اسالم از هابيل تا كنون خصوصا شهداي جنگ تحميلي با ايثارگري خود در اين 

مدت با خون خود درخت تنومند انقالب اسالمي مان را آبياري نمودند.

 اسداله باالجاده:
ما مديون خون شهدا هستيم و اين مسووليتي بس بزرگ بر دوش ما مي گذارد و بسيار 
س��نگين مي كند و اين مايه كه بايد به عهد خود وفا كنيم خصوصا جمله]ي اي كاش...[ 
كه س��ال ها]ي[ گذش��ته به امام حس��ين)ع( و يارانش مي گفتيم ]را[ بايد وفادار باشيم و 

اكنون تحقق بخشيم.

 اسدقلي اسدي:
تا آخرين قطره]ي[ خون خود در راه اس��الم و انقالب نثار خواهيم كرد. راه ش��هيدان را 
ادامه دهيد و س��عي كنيد افرادي مفيد و موثر براي انقالب باشيد و هميشه پشتيبان واليت 

فقيه باشيد.
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 اسفنديار بزرگزاده:
عاشقان شهادت تا آخرين قطره]ي[ خون خود از ميهن اسالمي واين انقالب اسالمي مان 

دفاع خواهيم كرد.

 اسماعيل برهاني:
جوانان عزيزم هميشه درخت انقالب اسالمي براي سيراب شدن خود احتياج به خون دارد.

 اصغر امير فقر ديزجي:
مشتاق شهادتم چون حس مي كنم كه ]شايد[ با ريختن خون من وجدان هايي بيدار شود 

و قلب هايي به خاطر انقالب و امام بطپد...

 حاج اكبر ابدالي حاجي آبادي:
ش��هداي انقالب اس��المي با خ��ون خود درخت اس��الم را آبياري كردن��د و رزمندگان 
جبهه هاي حق عليه باطل در راه به ثمر رسيدن انقالب و براي نجات مسلمين عراق و براي 
فتح كربالي حس��ين و براي آزادي قدس عزيز ش��بانه روز در سنگرها به سر مي برند و با 

صداميان مي جنگند و شهيد مي شوند. 

 سيداكبر اعتصامي رناني:
درخت تنومند انقالب اسالمي جز با خون آبياري نمي شود.

 امير افتخاري:
با آگاهي كاملي كه به ش��هادت دارم براي دفاع از انقالب و اس��الم و كش��ور و ميهن به 
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جبهه هاي حق عليه باطل مي روم تا به كمک رزمندگان در جبهه ها و ياري اسالم بشتابم و 
اميد اس��ت خون ما نوجوانان و نوپايان، انقالب اس��المي را باروركند و شهادت ما موجب 

آگاهي و رشد فكري جامعه]ي[ جهاني اسالم گردد.

 ايرج برهاني شيداني:
با استقامت و صبر و شكيبايي از انقالب اسالمي دفاع كن، مبادا روحيه]ي[ خود را ببازي 
و در هجران و دوري من بي تابي كني بلكه اميدت به خدا باشد و از اين كه فرزندت در راه 

خدا شهيد شده است افتخار كن.

 باقر آقاجاني:
]اميدوارم[ خون ناقابل من درراه خدا وند متعال قسمت شود و ريشه]ي[ تنومند انقالب 
آبياري ش��ود واين نهادهاي انقالب در آينده تداوم حق باش��د. انقالب خون بهاي هزاران 
شهيد جوان پرپر شده است. تنها مكتب رهايي بخش مستضعفين از دست مستكبرين مكتب 

انقالب اسالم مي باشد.
 بهروز ابراهيمي:

اگر سر از بدنم1 جدا كنند و بدنم را بسوزانند و خاكستر مرا به بيابان بريزند من دست از 
اين انقالب برنخواهم داشت.

 ابراهيم نيكوفرد:
س��الم و درود بر ش��هيدان، هماناني كه س��وختند و جامعه اي را از ذلت وزبوني نجات 

بخشيدند. و نهال آزادي وجمهوري اسالمي را در سراسر گيتي كاشتند.

1 . در اصل وصيت نامه »بدنم از سرم« آمده است.
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 احمد نوري:
ش��هادت هديه اي اس��ت گران بها، از جانب خداوند تبارک و تعالي براي بندگان خالص 
خود كه نصيب هر كسي نمي شود . انسان بايد در راهي سير كند كه سعادتش در آن � خط 
خونين اباعبداهلل الحسين)ع( راه تمامي شهدا]ي[ انقالب اسالمي � است. جهاد در راه خدا، 

گذشتن از عاليق نفساني و حسين وار و حسين گونه شدن است.
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 فصل دوم: توصيه شهدا به مردم براي حفظ انقالب  

 ابراهيم حسينلو:
ما در زماني به س��ر مي بريم كه از هر س��وي، كفار و منافقين براي نابودي اسالم دست 
به دس��ت هم داده اند و از هر گونه جنايتي دريغ ندارند و اين وظيفه]ي[ سنگين بر دوش 
ماست و اگر خداي ناكرده كمي غفلت كنيم به اسالم عزيز ]و[ انقالب شكوهمند اسالمي 
كه خون بهاي هزاران ش��هيد و هزاران مجروح و معلول مي باشد، ضربه خواهند زد پس با 
هم متحد ش��ده پيروي1 از خط واليت فقيه و حمايت از دولت انقالب اس��المي عزيز را 

]سرلوحه ي كار خود قرار دهيد[2.

 سيدعيسي حسينيان:
درخت انقالب كه با خون جوان هاي مس��تضعف بارور ش��ده و به وسيله]ي[ خون هاي 

1. در اصل وصيت نامه »پيروزي« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »هرچه بيشتر ياري نمائيم« آمده است.
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برادران خوب و مخلص و عاش��ق تداوم بخش��يده را پوينده باش��يد، نگذاريد اين خون ها 
پاي مال گردد. بي تفاوت نباشيد و نگذاريد از بي تفاوتي و سادگي شما دشمن سو استفاده 
كند. دش��منان اين انقالب منتظر فرصت هستند تا چوب الي ]چرخ[ اين انقالب اسالمي 

قرار دهند. دشمنان انقالب منتظر هستند تا به روحانيون مبارز صدمه بزنند.

 اكبر تواليي:
تا مي تواني به مردم مس��تضعف و مسلمان كمک كن، خودت را كوچک تر ببين و مردم 
را بزرگ ش��مار و در جهت خدمت به انقالب كوشا باش كه خداوند بزرگ هم اين راه را 

مي پسندد.

 علي حجار تهراني:
روحانيت را حمايت كنيد تا انقالب اس��المي مان طريق هدايت را هم چنان بپيمايد، چرا 
ك��ه روحانيون متعهد بازوان پر توان ولي فقيه اند و امام عزيزمان نور دو چش��مانمان و پير 
طريق مان را با خونتان حمايت كنيد و قلبتان با او باشد چرا كه او نايب بقيه ا... اعظم حجت 

بن الحسن مهدي)عج( و اميد محرومان و مستضعفان و نور چشم ]ماست[.

 ايرج اهرون:
از ش��ما مي خواهم كه پشتيباني از انقالب اس��المي بكنيد و ادامه دهنده]ي[ راه شهداي 

انقالب اسالمي باشيد و براي مردم دنيا با اخالص خدمت كنيد.

 قدرت ا... احمدي:
هي��چ گاه امام عزيزمان پير جماران را تنها نگذاريد و در صحنه هايي كه باعث پيش��رفت 



انقالب اسالمي ]است مثل[ صحنه]ي[ جنگ و... شركت كنيد مراسم نماز جمعه را فراموش 
نكنيد. 

 قدرت ا... افروز:
به پاس اين همه فداكاري ها، پروردگار بر ما پيروزي هاي فراواني ارزاني نمود كه چشم 
جهانيان را به كش��ور مستضعف ايران كشانيد و مستكبرين جهان را به لرزه انداخت، حال 
در نگهداري اين الطاف خدايي بكوشيد كه مبادا خداوند لحظه اي بر اين امت سخت گيرد.

 خليل پشم فروش:
]سوگند به[ خون گرم جوشان عزيران به هنگام وداع و سوگند بر نفس آخر عزيزان اسالم 
در ميدان جنگ، هر كه با اين انقالب ماند با امام زمان مانده است و بر سر اسالم؛ هر كه با 
اصالت اين انقالب دشمن شد واهلل، از نظر من با خداوند رحمان دشمن است حال هر كس 
مي خواهد باشد. اين انقالب صاحب دارد و توجه كنيد كه صاحب انقالب چه مي گويد و 

به سيل جمعيت پيونديد كه خداوند با اين جمعيت است.

 احمدرضا پورمحمد:
از مل��ت غيور خواهانم كه فقط خط اهلل و راه روح ا... كه همان راه س��رور و جدمان 
امام حسين)ع( مي باشد]را[ ادامه دهند و از روحانيت مبارز و اصيل، كه ادامه دهنده]ي[ 
راه انبيا مي باش��ند و تكامل و حركت دارند، از آن ها جدا نش��وند كه تنها راه س��عادت، 
فقط همين راه اس��ت و مبادا بعد از من كسي از انقالب طلبكار باشد و حتي گفته باشد 

ما شهيد داديم.
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 احمد جوراب فروش:
براي طول عمر اين رهبر گران قدر تا انقالب جهاني مهدي بايد دعاكرد و همچنين براي 
ساير علماي در خط امام و انقالب بايد دعا كرد و پيرو او باشيد. دست از فعاليت در راه خدا 
برنداريد و سختي ها را تحمل كنيد مسجد را حفظ كنيد ]كه[ اين انقالب زمينه ساز حكومت 

آقا امام زمان)عج( است و مخالفت خود را با شرق  و غرب و ايادي آنان ]اعالم[ كنيد.

 احمد جامعه بزرگ:
انقالب را تنها نگذاريد و در مقابل مش��كالت و س��ختي ها صبور باش��يد كه خداوند با 
صابرين است و صابرين را دوست دارد چون اين است وعده]ي[ خداوند به بندگان خود.

 محمد جورابچي:
تا پيروزي كامل و تا صدور انقالب اسالمي به تمامي جهان، ايستاده ايم و از پا نخواهيم 
نشس��ت از شما ملت مبارز و س��تمديده مي خواهم كه تا آخرين قطره ي خونتان دست از 

مبارزه بر نداريد.

 محمدرضا تصديقي:
با اس��تقامت و صبر و شكيبايي از انقالب اسالمي دفاع كنيد. پيام من و ساير شهدا را به 
گوش مردم برس��انيد كه محتواي آن دل كندن از دنياي پوچ و بي وفاست و انقالب دروني 

جهت رسيدن به لقااهلل است.

 بهزاد امرايي:
امام را تنها نگذاريد و نگذاريد انقالبي را كه با خون هزاران ش��هيد گلگون كفن به دس��ت 
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آورده ايم، نهالش خشكيده شود و همواره و در همه حال پيرو راستين بت شكن زمان خميني 
كبير باشيد. آن زمان كه اسالم و انقالب در خطر هجوم كفار قرار دارد درنگ و تامل جايز نيست.

 بهمن آقازاده:
تنور جبهه را گرم نگهداريد و قدر رهبر كبير انقالب اسالمي را بدانيد و هميشه گوش به 

فرمان ايشان باشيد و مواظب باشيد كه روحانيت از شما گرفته نشود. 

 بهنام ابراهيم پور:
تا جايي كه فرصت داريد و تا جايي كه س��ايه]ي[ اين انقالب باالي سرش��ما هست به1 
خود بياييد و اگر در صراط مستقيم هستيد به فعاليت خود در راه انقالب ادامه دهيد و اگر 

گمراه هستيد توصيه مي كنم كه به اسالم بگرويد كه ما هر چه داريم ازاسالم داريم. 

 ابراهيم نوري كوهاني:
از مردم انقالبي و مسلمان مي خواهم كه همراه و پشت سر امام حركت كرده و تا پيروزي 

كامل اسالم دست از مبارزه عليه كفر و نفاق برندارند.

 ابراهيم وكيل زاده:
از شما مي خواهم پرچم اسالم را در سراسر دنيا به اهتزار در بياوريد و در تمام دنيا اسالم 
را پياده كنيد در اين راه ش��ما س��ختي هاي زيادي را تحمل كرده ايد اما اين انقالب هنوز به 

هدف نهايي نرسيده است.

1 . در اصل وصيت نامه »بر« آمده است.
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 ابراهيم يوسف پوشندي:
در رساندن پيام خون شهدا و امدادهاي الهي كه همان انتقال فرهنگ پربار و اصيل انقالب 

اسالمي است كوشا و پرتالش باشيد.

 شهيد ابراهيم يوسفي:
براي تمام خواهران و برادرانم التماس دعا دارم و از آن ها مي خواهم كه هم چون گذشته 
پيرو خط امام و واليت فقيه بوده و باشيد و همچنين جامعه]ي[ روحانيت را كه براي اين 

انقالب رنج ها كشيدند به خاطر رضاي خدا و اسالم حمايت كنيد.

 احد ولي پور:
مس��تضعفين جهان  بدانيد و آگاه باشيد كه پيروزي از واليت فقيه است و اي مردم ايران 
يک لحظه غفلت ننماييد، تمام دش��منان اس��الم براي1 نابودي شما قدم برمي دارند مواظب 
رهبر ]و[ امام خود باشيد چون زندگي مردم مستضعف وابسته به امام امت رهبر كبير انقالب 

امام خميني مي باشد.

 احمد نونچي:
س��عي كنيد از عنوان خانواده ش��هيد به نحوي اس��تفاده كنيد كه تقويت اسالم و انقالب 

اسالمي باشد و به جز موارد ضروري مشكالت خود را به مسوولين امر ارجاع ندهيد.

 احمد نويدي:
مب��ادا تصور كنيد كه با اين ش��هادت و خون ناچيز دين خود را به انقالب و اس��الم ادا 

1 . در اصل وصيت نامه »جهت« آمده است.
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كرده ايد بلكه ما تا آخرين نفس و قطره]ي[ خون به اسالم و قرآن مديون هستيم. 

 احمد نيك طره منفرد:
بايد مواظب باش��يم كه به گذش��ته بر نگرديم و خداي نكرده اس��الم فراموش ش��ود و 
از ن��ور به ظلمت برگردي��م الزمه]ي[ اين كه انقالب را حفظ كني��م وحدت و ايثار و از 
خودگذش��تگي مي باش��د. ما بايد سعي كنيم هميشه در خط امام كه همان استمرار راه انبيا 
است1 به انحراف كشيده نشويم و گول متاع دنيا را نخوريم كه همه]ي[ آن ها فاني است.

 احمد  هادي:
هرگونه گروه گرايي و يا سياست بازي را رها كنيد و تنها به حزب خدا ]بپيونديد[ و بدانيد 
كه اين انقالب اسالمي بود كه ما جوانان را از راه فساد باز داشت و درس انسانيت را به ما 
آموخت و لباس رزم را به ما پوشانيد و عزت و شرف و استقالل را به ما باز گردانيد پس 
مبادا اجازه دهيد كه كس��ي بر عليه جمهوري اسالمي و يا بر عليه روحانيت مبارز صحبت 

بكند تا مي توانيد به اين انقالب تداوم ببخشيد و تقديم نسل هاي آينده بكنيد.

 احمدرضا واحد:
مانند پروانه به دور امام بگرديد و لحظه اي از ياري او و انقالب دس��ت برنداريد و براي 
فرج )مهدي( در نماز جمعه و نماز جماعت دعا كنيد اي كاش خدا بيشتر به من جان مي داد 
تا نثار راه و ياري انقالب مهدي زهرا و نايب بر حقش امام خميني كنم، اميدوارم كه خداوند 

اين جان ناقابل را از من روسياه و گناهكار قبول كند.

1 . در اصل وصيت نامه »مي باشد« آمده است.
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 احمدرضا يوسف خواه:
بياييم خود را خالص كنيم. بياييم با وحدت مان به انقالب اسالمي، روح تازه اي ببخشيم 

و بياييم با وحدت مان به انقالب اسالمي پشت سر امام عزيز حركت كنيم. 

 اردشير ولي پور:
سعي كنيد در هر حال و هميشه ]پشتيبان[ انقالب باشيد. شما را به خدا لحظه اي از امام 
دس��ت ب��ر نداريد خداوند در اين دنيا]ي[ دو روزه اي��ن گونه ما را امتحان مي كند، مبادا از 
اين امتحان س��ر افكنده ]بيرون[ آييم. در دعاي كميل و دعاي توس��ل و در نماز جمعه ها و 

درتشييع جنازه]ي[ شهدا ]شركت[ كنيد و همواره در صحنه باشيد. 

 اسماعيل خان احمدي:
برادران ش��ما با نگه داشتن پشت جبهه و كوبيدن دش��منان داخلي بهترين خدمت را به 
انقالب كرده ايد و شما اي پدرها و مادرها با تربيت كردن فرزندانتان آينده]ي[ انقالبمان را 
تامين كنيد و نيز اگر من لياقت شهيد ]شدن را[ داشتم و شهيد شدم شما ]با[ قدم هاي استوار 

و قدمي برافراشته انقالب اسالمي مان را به پيروزي نهايي برسانيد.

 اسماعيل هاديان:
استقامت، صبر و پايداري در مقابل حوادث، مصايب و كمبودها را داشته باشيد و همچنين 
استقامت در فرمانبري و اطاعت از رهبر كبير انقالب اسالمي كه مالک عمل خاتمه آن است. 
وح��دت و يک پارچگي را حفظ نموده از تفرقه و پراكندگي پرهيز نماييد كه تفرقه عامل، 

-خداي نكرده- سقوط انقالب است.
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 اسماعيل يعقوبي:
از فرزندان��م مي خواه��م تا آخرين نفس و تا آخرين قطره]ي[ خون كه در رگ دارند از 
امام امت خميني بت ش��كن و از جمهوري اس��المي پش��تيباني نمايند و راه تمام شهداي 

انقالب اسالمي را ادامه دهند.

 اصغر وندايي:
همه]ي[ ش��ما را به تقوا و صبر و ش��كيبايي در رنج ها و مصيبت ها س��فارش مي كنم و 
همچنين خدا ترس باشيد يعني اين كه خدا را در تمامي اعمالتان ياد بياوريد تا شيطان را از 
خود رانده باشيد بسيار بسيار دعا كنيد، زيرا ما هر چه داريم از همين دعاست و اگر مي بينيد 
كه اين انقالب هم تا االن دوام داشته مي توانم با جرات بگويم ]به واسطه ي[ همين دعاهاي 

خالصانه]ي[ شما امت شهيدپرور است.

 اكبر يزداني:
ش��ركت شما در تمام صحنه ها ضروري است زيرا تا شما باشيد منافقان و كافران هرگز 
فرصت ضربه زدن به انقالب را ندارد، هميشه پيرو امام خميني باشيد و از خط واليت فقيه 

پشتيباني نماييد ]و براي حفظ[ اين انقالب و اسالم تا سرحد جان بكوشيد.

 امان اهلل يزداني رشوانلويي:
 با منافقين كوردل و كافر و مزدور خيلي سخت مبارزه كنيد، ياور اسالم و انقالب و امام 

و ياران امام باشيد. وظيفه]ي[ همه است كه از اين انقالب پاسداري كنند.
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 اميراحمد  هاشمي جزيي:
پيرو اوامر امام بوده و هميش��ه يار وفادار روحانيت و اس��الم باش��يد و انقالب را ياري 
كرده و توان ضربه زدن از ضد انقالب را بگيريد و آن چنان استوار جلوي آنان بايستيد كه 
جلوي ش��اه و اربابانش ايستاديد. من فدايي اس��المم فدايي قرآنم و فدايي امام و انقالبم، 
واي برادران خوبم دوست دارم كه در آينده پاسدار و نگهبان دستاوردهاي انقالب و حافظ 

خون پاک شهيدانمان باشيد1.

 يوسفي امين علي:
 تا آخرين قطره]ي[ خون خود ازاس��الم و ميه��ن عزيزمان دفاع خواهيم كرد و آن را به 

تمام جهان نشان خواهيم داد.

 بهروز واعظ كروني:
بعضي ها اين گونه مورد آزمايش قرار مي گيرند و بعضي ديگر در پش��ت جبهه با كمک 
كردن به جبهه ها و پيروي از واليت فقيه آزمايش خود را پس مي دهند و بايد سعي كنيم از 
كساني نباشيم كه وقتي با كمبودي مواجه مي شويم شروع به بدنامي اسالم و انقالب اسالمي 
كنيم و شايد همان كمبود هم امتحان خداوند است كه براي ما قرار داده است و بايد با صبر 

تمام در مقابل مشكالت ايستادگي كنيم.

 بهزاد نيك پرور:
پشتيبان انقالب اسالمي و رهبر و هركسي كه در خط اوست باشيد.

1 . در اصل وصيت نامه »باشي« آمده است.
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 بهمن هاشمي شهركي:
از امت شهيدپرور تقاضا دارم كه اتحاد خود را حفظ كنند و حافظ انقالب اسالمي باشند. 

 پرويز يوسفي:
پدر ارجمندم با استقامت و صبر و شكيبايي از انقالب اسالمي دفاع كن. همه]ي[ مردم 
در صحنه، هر كدام تا مي توانيد، فعاليت كنيد تا اين انقالب را به پيروزي كامل برسانيد كه 
مقدمه اي براي انقالب جهاني حضرت بقيه اهلل اعظم )ارواحناله الفدا( مي باشد و در اين راه 

از هيچ كس نهراسيد.

 توفيق يوري:
جلوي افراد ضد انقالب و بي حجاب را گرفته و آن ها را افشا كنيد چون ديگر ساكت ماندن 
با اين همه شهيد حرام است. برماست كه روحانيت خط امام را تنها نگذاريم. در خط اسالم و 
انقالب حركت كنيد خدا كند كه برخالف انقالب اسالمي حركت نكنيد. اگر شهيد شدم راهم 

را ادامه دهيد و درس تان را بخوانيد و فرد مفيد براي انقالب اسالمي ]و[ كشورمان باشيد.

 جواد هادي طحان:
از تفرقه اندازي در جامعه اسالمي جلوگيري كنيد و نگذاريد امام جمعه عزيزمان و بسيج، 
س��پاه پاس��داران، جهاد سازندگي، حزب جمهوري اس��المي و ديگر ارگان هاي انقالبي را 

تضعيف كنند. پشتيباني خود از روحانيون معتقد به واليت فقيه را اعالم داريد.

 جواد هرمزپور:
ما انقالب نكرديم براي ش��كم، منظورم اين است كه اگر كمبودي باشد از نظر اقتصادي 
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تحمل كني��د، دولت را تضعيف نكنيد. تضعيف دولت تضعيف ام��ام امت، تضعيف امام، 
تضعيف اسالم است. نگذاريد كه دشمنان داخلي و خارجي بين شما نفوذ كنند. روز به روز 

وحدت خودتان را حفظ كنيد كه ما پيروزيم.

 نوشادي جهانزير:
وظيفه]ي[ هر فرد مس��لمان اس��ت كه در مقابل تجاوزات بيگانه ك��ه به ميهن و دينش 
ش��ده اس��ت دفاع كند. من براي حفظ اسالم و مسلمين و پايداري واليت فقيه و حكومت 
جمهوري اسالمي ايران به رهبري امام خميني اين راه را سعادت همه]ي[ انسان هاي روي 

زمين مي دانم و يک وظيفه]ي[ شرعي مي دانم و داوطلبانه مي پذيرم.

 حبيب اهلل يزداني فضل آبادي:
]از شما[ مي خواهم كه با ايثار خود بار ديگر دهان دشمن را خرد و خمير كنند و اعمالي 

انجام ندهند كه دشمنان اسالم و قرآن سواستفاده كنند.

 حسن نوزنگ:
و از ش��ما خواهران حزب الهي تقاضا مي كن��م كه حجاب خود را كامال حفظ نماييدكه 
همين حجاب و عفت شماست كه پشت دشمنان اسالم را به لرزه درمي آورد و شماييد كه 

با حجاب خود انقالب اسالمي را تداوم مي بخشيد.

 حسين يوسفي:
امت شهيدپرور انقالب با اتحاد شما به پيروزي رسيد، به كوشش و فعاليت خود همان طور 
كه امام مي گويد، اين وحدت را دربين خود نگاه داريد.پدران و مادران ش��ما با ايثارفرزندان 
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خود به اس��الم چنان افتخاري نصيب مكتب س��رخ اس��الم كرديد كه جهانيان را به تعجب 
واداشته است.

 اسالم حسين نوريان:
امام را تنها نگذاريد بدانيد اگر وحدت و همبس��تگي ش��ما مردم نبود هرگز اين انقالب 
به اين پيروزي عظيم دس��ت نمي يافت. اين وحدت ش��ما سرمشقي شده براي كشورهاي 
اسالمي و حتي غير اسالمي ]و[ فهميده اند اگر همه باهم نباشند نمي توانند به اهداف خود 

دست يابند. هوشيار هستيد هوشيارتر باشيد.

 حسين همتيان:
هميشه در صحنه]ي[ انقالب اسالمي باشيد. اميدوارم اين انقالب اسالمي به رهبري امام 
خميني اين اس��وه]ي[ حقيقي خدا، به انق��الب حضرت مهدي)عج( متصل گردد. در خط 
امام حركت كنيد و مواظب باشيد كه كاري نكنيد كه امام عزيز از دست شما ناراحت باشد.

 حسين يعقوبي:
و اما مردم حزب اهلل شما كه با ايثار جان و مال خود از اين انقالب دفاع مي كنيد و تا به حال 
از اين انقالب به خوبي محافظت كرده ايد، باز بكوش��يد و اين انقالب را به انقالب حضرت 
مهدي)عج( متصل كرده و ريسمان اين انقالب را به دست صاحب اصلي آن بدهيد و اشخاص 

بي غيرت و شرور را در اين زمان ادب كنيد و مگذاريد كه ضربه اي به اين انقالب بزنند.

 حسين يوسفي:
از ش��ما مردم مي خواهم دس��ت از امام و روحانيت اصيل و مب��ارز برنداريد و پيروزي 
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انقالب و اسالم در گروه  وحدت و اتحاد و حمايت از امام و روحانيت اصيل مي باشد.

 حسين يونسي:
پشتيبان اسالم و انقالب اسالمي باشيد و هميشه گوش به فرمان امام عزيز دهيد و نگذاريد 

كه صحنه]ي[ انقالب خالي بماند.

 حميد وصالي بهرام:
قدر اين امام و انقالب را بدانيد كه اين يک رحمت الهي است شكر گزار باشيم كه مبادا 
خداوند اين نعمت را از دس��ت ما بگيرد. ]در[ نمازجمعه ها ش��ركت كنيد تا چشم منافقين 

را بيشتر كور كنيد تا ضد انقالب داخلي و خارجي مهلت نفس كشيدن را نداشته باشند.

 حيدرعلي نيكفر:
براي اين كه اصالت انقالب حفظ شود و در دراز مدت خط اصيل انقالب منحرف نگردد 
بايد تحت نظارت مس��تمر واليت فقيه و امام خميني مبارزه كرد و لذا همه]ي[ مردم بايد 
گوش به فرمان ولي فقيه خود امام خميني باش��ند ش��عارهاي انقالب را كه با خون شهيدان 
انقالب اس��المي تبلور يافت بايد حفظ كرد و بدين جهت بايد براي صدور انقالب هرچه 

بيشتر اقدام نمود. 

 خسرو هفتاني:
تا آخرين قطره]ي[ خون خود از انقالب اس��المي پاسداري كنيد، انقالبي كه خون بهاي 
هزاران شهيد و معلول و اسير است انقالبي كه به رهبري زعيم عالي قدر امام امت خميني 

بت شكن به پيروزي رسيد و اكنون بر من و توست كه تا آخرين نفس با كفار بجنگيم. 
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 خيراله وكيلي سهروفيروزاني:
ش��ما خواهران عزيز همه]ي[ شماها را مي گويم حجاب اسالمي را پيشه]ي[ خود كنيد 
و زينب گونه عمل كنيد كه س��ياهي حجاب شما خواهران انقالبي و مومن بهتر از سرخي 

خون همه]ي[ شهدا و ما مي باشد.

 داود شفيعي:
وصيت من به مردم مسلمان و ايثارگر ايران اين است كه تا آخرين لحظه و آخرين نفس، 
رهبرمان را تنها نگذاريد و يار ايشان و حامي مستضعفين جهان باشيد و به دشمن داخلي و 

خارجي هيچ فرصت توطئه بر عليه اسالم و انقالبمان ندهيد.

 داود نوروزي دين:
اسالم و انقالب اسالمي را دست كم نگيريد. اين انقالب خون بهاي هزاران، هزار شهيد 
اس��ت كه بايد از آن پاس��داري شود. اگر لحظه اي غافل ش��ويد، به خون شهدا بي اعتنايي 

كرده ايد.

 رحيم وكيلي:
 اي ملت شهيد پرور از شما مي خواهم كه تا خون در رگتان هست انقالب را نگه داريد. 

 رضا نوروزيان:
از مس��وولين مملكت پش��تيباني كنيد، در نماز جمعه ها شركت كنيد كه پشت كافران و 

دشمنان انقالب را مي لرزاند.
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 رضا وشوشادي:
هميشه پشتيبان انقالب بوده و اجازه ندهيد عليه انقالب و جمهوري اسالمي و امام امت 
بدگويي كنند. از برادرانم يكايک مي خواهم كه پشتيبان انقالب باشند و تا حدي كه مي توانند 
مردم را با انقالب آشنا كنند. هيچ موقع مسجد را رها نكنيد كه امام فرمودند مسجد سنگر 
اس��ت برادران هر جا مجلسي بود شركت كنيد مخصوصا اگر دسترسي به جلسه]ي[ قرآن 

داشتيد حتما شركت كنيد.

 رضا  هاشمي:
شما وظيفه داريد فعاليت كنيد و نگذاريد دشمنان اسالم براي خود جاي پا باز كنند چرا 
كه ]ش��ما[ جوانان حزب ا... هس��تيد كه بايد از اس��الم و انقالب اسالمي دفاع كنيد و بنا به 

گفته]ي[ رهبر عزيز مساجد را خالي نگذاريد كه دشمن در كمين است.

 رمضان يزداني:
بايد هميشه از واليت فقيه و روحانيت مبارز و متعهدي كه براي اسالم و انقالب اسالمي 

كار مي كنند پشتيباني كنيم.

 زين العابدين همتي:
با امام باش��يد و پيرو و مطيع اوامر اله��ي اش و به هيچ وجه تنهايش نگذاريد كه در اين 
صورت خودتان تنها خواهيد ماند و من به شما توصيه مي نمايم كه اين بزرگ مرد الهي را 
بهتر بشناس��يد. اوست تنها نايب بر حق ولي عصر)عج( و شما با اسالم و انقالب اسالمي 
باشيد تا اين رهبر و امام عزيزمان اين نهضت را به صاحب اصلي اش به طور صحيح و سالم 

تحويل بدهند.
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 سعيد يوسفي:
ش��ما راهي ديگر نداريد جز اين كه اين انقالب اس��المي را بشناس��يد و به تمامي جهان 

صادر كنيد. 

 سطانعلي وندايي باصري:
اگر مي خواهيد رستگار شويد راه امام را ادامه دهيد و از خون صدها هزار شهيد حفاظت كنيد.

 سيدابوالقاسم هاشمي:
تا قطره اي خون در بدن داريد از انقالب اسالمي پاسداري نماييد.

 سيداسداهلل هاشمي پور شيخ شباني:
س��عي كنيد پش��تيبان امام و انقالب و روحانيت و مسوولين جمهوري اسالمي باشيد. 
اگر در اين انقالب ملت ايران به پيروزي رسيد لطف خداوند و تالش روحانيت آگاه - 
ك��ه در راس همه رهبريت امام و ايثار و فداكاري امت حزب اهلل - بود، پس بايد تالش 
كرد تا انقالب را صادر كرد چرا كه تمام مس��تضعفين جهان به امام و انقالب اس��المي 

ايران چشم دوخته اند.

 سيدرحيم هاشمي:
با تمام وجود اسالم را ياري كرد زيرا امروز تمامي كفر جهاني عليه اسالم برخواسته]اند[.

 سيد علي هاشمي:
جنگ امروز ما جنگ بين كفر و اس��الم اس��ت. دشمنان اس��الم براي از بين بردن آرمان 
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انق��الب اس��المي ما اين جنگ را بر ما تحميل كردند ام��ا بايد بدانند كه انقالب ما با خون 
هزاران ش��هيد آبياري شده و هرگز شكس��ت نخواهد خورد ملت ما براي خدا و برقراري 
احكام الهي و قوانين و سنن رسول اهلل)ص( قيام كرد. خدا هم ما را ياري خواهد كرد. اگر 

با خدا باشيم خدا هم با ]ماست[. 

 سيدعلي يحيي زاده:
ق��در انقالب و قدر رهبريت انقالبتان را بدانيد قدر نعمت آزادي و اس��تقالل را بدانيد. 
اي جوانان مبادا در غفلت بميريد كه حسين)ع( در ميدان جنگ شهيد شد و مبادا بي هدف 

بميريد كه علي اكبر حسين)ع( در راه حسين و با هدف شهيد شد.

 سيد غفور هزاوه اي:
با مفاسد جامعه و با زهد فروشان دروغين كه بيشترين ضربه را به انقالب وارد مي كنند 

با شدت مقابله كنيد و از عزلت خودداري كنيد.

 سيدفرج اهلل هاشمي:
س��پاه پاسداران انقالب اسالمي تنها و بهترين ارگان است كه تا كنون محبوبيت خود را 

حفظ كرده و در خط اصيل اسالم حركت كرده ]است[.

 شهيد سيد محمد ياجدي:
ارگان هاي انقالبي را تقويت كنيد و همكاري صميمي خود را نسبت به آن ها ابراز داريد. 
بسيج را پاس بداريد و سپاه را نگهبان باشيد و در امور جهاد فعال بوده و اين ارگان مقدس 
را پش��تيبان باشيد. دادگاه هاي انقالب اس��المي را مطرود نشمرده و قضات آن را گوش به 
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فرمان باش��يد، در جمع تقاضاي من به ش��ما ملت عزيزم فقط همكاري الزم با ارگان هاي 
انقالبي مي باشد.

 سيدمحمد يزداني:
براي به ثمر رسيدن ارزش هاي واالي انقالب خود را يک فرد خدمتگزار براي انقالب و 

مردم رنج ديده به حساب آوريد.

 سيف اهلل خانياني:
اي امت شهيدپرور در اين راه بايد ايثار كرد بايد زحمت كشيد تا اين كه مراد دل حاصل1 
گردد و بايد مادران عزيز هم چون زينب س��الم اهلل عليه عزيزان خودش��ان را تقديم اسالم 
نمايند انقالب ما انقالبي است كه با خون رشد كرده و بايد باخون به رشد خود تا پيروزي 

نهايي ادامه بدهد.

 محمدرضا)شاهپور( هاشميان:
امام را تنها نگذاريد راه امام را برويد حرف هايش را با دل و جان گوش دهيد. روحانيت 

مبارز مكتبي را حمايت كنيد.

 شعبان وحيد:
خدا با شماس��ت. اي زحمت كشان دين قرآن، حرف " قولو ال اله اال اهلل " را از ياد نبريد 

كه اين براي شما خيلي اهميت دارد.

1 . در اصل وصيت نامه »محصول« آمده است.
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 شكراله همتي:
از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيري ]ننماييد[ كه فردا در محضر خدا نمي توانيد جواب 
زينب را بدهيد كه تحمل 72 شهيد را نمود. برادران عزيزم كوشش را جهت فراگيري مسايل 
علوم اسالمي و انساني مبذول داريد آخر ما آمده ايم با خون هايمان جلوي تجاوز دشمن را 

بگيريم تا شما در سايه]ي[ نعمت و امنيت به فراگيري علوم مختلف بپردازيد.

 صفر حبشي خويي:
اين حامي مستضعفان، اين ابراهيم و موسي، بت شكن زمان اين نايب به حق امام زمان، 
دقت بيشتر كنيد. راهش را با شناخت و با آگاهي طي نماييد. ارجش نهيد كه تاريخ بشريت 
چون او رهبري را نديده. براي اين نعمت الهي ش��كر بيش��تر به جا آوريد كه چون نجات 
انسان ها و از همه باالتر و برتر نجات و شرف از دست رفته]ي[ دين خداوند را به ارمغان 
آورده است. روحانيت اين سنگر آزادي و عدالت حامي مستضعفان و اين سد الهي كه امام 
زمان حامي آن است ]را[ حمايت كنيد و از هرگونه تفرقه كه فقط سود آن نصيب دشمنان 

قسم خورده]ي[ ما مي شود بپرهيزيد و پيرو مكتب اسالم  فقاهت و خط رهبر باشيد.

 صفرعلي جعفرزاده:
صحنه را ترک نكنيد خداي ناكرده دشمنان اسالم و انقالب سواستفاده مي نمايند و بر پيكر 

اسالم و انقالب ضربه وارد مي نمايند.

 صمد تقي زاده:
از شما مي خواهم كه هميشه به فرامين پيغمبرگونه امام توجه كنيد و يک لحظه از دعاي 
خير به او غافل نباشيد، هم او كه تمام هستي انقالبمان تا كنون به وجود اين ذات پربركت 
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بوده اس��ت. به وصاياي شهدا عمل كنيد. براي ظهورحضرت حجت دعا كنيد. طول عمر 
امام امت و همه]ي[ خدمتگزاران به اسالم و انقالب و ميهن اسالمي را از خدا بخواهيد.

 جاهد الوار عليا صمد:
زندگي سراسر عقيده و جهاد است و براي هر مسلمان واجب است كه درراه آرمان هاي 
انسان ساز مكتب اسالم تا آخرين قطره]ي[ خون خود با استعمارگران و كافران مبارزه كند و 
هرگز از پاي ننشيند. من از ملت مسلمان و قهرمان ايران عاجزانه مي خواهم با حاضر بودن 
خ��ود در صحنه، تمام توطئه هاي داخلي و خارجي را خنثي كنند و همواره يار و ياور امام 

عزيزمان خميني باشند. 

 جاودان ضربعلي:
بدانيد كه هر لحظه مسوول هستيد، مسووليد تا زماني كه پيام خون شهيدان را به تمام جهان 
برسانيد و قوانين عاليه]ي[ اسالم را عمال به مرحله]ي[ اجرا دربياوريد. اخوت و محبت هاي 

گذشته را فراموش نكرده و با روحيه اي آگاهانه از دستاوردهاي اين انقالب پاسداري كنيد.

 عارف حضرتقلي وند:
بيشتر مدافع انقالب باشيد و از ارزش هاي واالي اسالمي و انساني پيروي كنيد تنها به خدا 

توكل كنيد و مبادا امام را چون اهل كوفه كه امام حسين را بي ياور گذاشتند تنها بگذاريد.

 عالي پهلوزاده:
جان شما و جان رهبر عظيم الشان امام خميني كه باياري خدا حق پيروز است و جانب 

حق باشيد و حافظ انقالب.
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 عباس پراور:
هميشه به ياد خدا هم چنان در سنگرهاي عبادي، سياسي، انقالب شركت داشته باشيد.

 عباس پناهي:
انتظاري كه از ملت غيور ايران داريم اين اس��ت كه ضد انقالب را در هر لباس و در هر 
مقامي كه هستند شناخته و با آن ها به مبارزه پرداخته و نگذارند كه حركت هاي آن ها خداي 
ناك��رده باعث كندي در صدور انقالب باش��د و ديگر اين كه ق��در اين رهبر عزيز را بدانيد 
و فرموده هاي��ش را عمل نماييد. پس حرف ه��اي او را مو به مو اجرا كنيد تا به ياري خدا 

حكومت اسالمي در ايران زمينه اي باشد براي قيام و انقالب جهاني مهدي)عج(.

 عباس پورقاسمي:
]از[ خواهران��م مي خواهم هم چون زينب در مصيبت برادرانش حس��ين و عباس صابر 
باشند و با حجاب و عفت خود دين خود را به اسالم ادا نمايند و اين پيام خون شهيدان را 
تا آن جا كه مي توانند به خواهران ديني خود برسانند كه شهيدان كشته]ي[ اسالمند. يكي از 
بزرگ ترين دستاوردهاي اسالم و قرآن و انقالب اسالمي ايران رعايت حجاب است كه در 

دامن مادران با حجاب اين شهيد، پرورش مي يابد. 

 عباس جعفري:
ملت مسلمان و شهيد پرور ايران با تمام حركت هاي انحرافي دشمنان داخلي و خارجي كه 
دست نشاندگان غرب و شرق هستند مبارزه كنيد و آن ها را با تمام قدرت سركوب نماييد. 
از تمامي خواهران و برادران ديني خود مي خواهم كه آگاهي سياسي عقيدتي و فرهنگي خود 
را با فرهنگ اسالمي آشنا كنند و انقالب اسالمي مان را از اين لحاظ غني و خود كفا سازند.
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 عباس جعفري:
از تمام��ي خواه��ران و برادران ديني خ��ود مي خواهم كه آگاهي سياس��ي عقيدتي و 
فرهنگي خود را با فرهنگ اسالمي آشنا كنند و انقالب اسالمي مان را از اين لحاظ غني 

و خود كفا سازند.

 عباس جعفريان:
از شايعه پراكنان كه دشمنان انقالب اسالمي هستند دوري كنيد و به تبليغ و نشر اسالم 
بپردازيد و با اين كارتان خدا را كمک خواهيدكرد كه »ان تنصر اهلل ينصركم و يثبت اقدامكم«.

 عباس جالليان:
برادران و خواهران حزب اهلل شما چشم به حريم خدا بدوزيد و قدم در صراط او بگذاريد، 
با  هادي زمان حركت كنيد و از وسوس��ه هاي ظاهري و فريبنده]ي[ دنيا دست برداريد قدر 
اي��ن انق��الب و امام را بدانيد. او )امام( ما را از ظلمت و طاغوت و فس��اد به نور حقيقت و 
آزادگي آورد و نويد لقا]ي[ خدا را در گوش��مان زمزمه و قلب هاي مرده]ي[ ما را به بركت 

اسالم زنده كرد.

 عباس جهانگيري:
تا درتوان داريد در راه پيشبرد اين انقالب اسالمي بكوشيد.

 عباس چاكرالحسيني:
سپاه نيروي مسلح و بازوي امام است ما بايد مراكز سپاه ]را[ پر كنيم. ضدانقالب از سپاه 
و بس��يج و ارتش مي هراسد چون آن ها هستند كه به ضدانقالب ضربه مي زنند. مسجدها 
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را خالي نگذاريم. ضد انقالب از مس��جد مي ترس��د. امريكا و امث��ال آن از وحدت كلمه 
مي ترس��ند كه امام تاكيد زيادي بر آن دارد. س��خنان امام را گوش دهيد و عمل كنيد. در 

كارهايتان نظم داشته باشيد. بايد هوشيار باشيم.

 عباس چراغي:
بيشتر اسالم و انقالب و واليت فقيه راياري كنيد كه اين يک نعمت الهي است. جمهوري 

اسالمي راحفظ كنيد.

 عباس حاجي زاده:
تا عمر داريم و تا خون در رگمان هس��ت وفادار به اس��الم و يار رهبر باش��يم و محكم 
و اس��توار در مقابل دش��منان داخلي و خارجي اس��الم و انقالب اسالمي ايران بايستيم و 
ام��ا ابرقدرت هاي جنايتكار و نوكرانش و منافقين بدانند كه با قدرتي روبه رو هس��تند كه 
نيروهايش ش��هادت را از مواليش��ان امام حسين)ع( آموختند و با اين شهادت ها محكم تر 
خواهند شد و انقالبشان بهتر پيش خواهد رفت و مرگ در راه خدا را افتخار مي دانند مرگ 

با عزت را بهتر از زندگي با ذلت مي خواهند.

 عباس حسني:
اميدوارم كه بيش از پيش احساس مسووليت بكنيد و نگذاريد كه دشمنان از حركات شما 

سو استفاده بكنند.

 عباس حسين زاده:
اي جوانان، مبادا در غفلت بميريد كه حضرت علي)ع( در محراب عبادت شهيد شد و مبادا در 

گ��زي��ده م��وض��وع��ي وص��ي��ت ن��ام��ه ش��ه��دا )2(116 ■



حال بي تفاوتي بميريد كه علي اكبر امام حسين)ع( در راه امام حسين)ع( و با هدف شهيد شد.

 عباس علي جمور:
امام و يارانش را تا پاي جان ياري كنيد و نماز و روزه را به پا داريد و پش��تيبان انقالب 

اسالمي باشيد و منافقين را هميشه ذليل بدانيد.

 عباسعلي چيت بندي:
پيرو خط امام ]باشيد[ و از انقالب اسالمي دفاع ]كنيد[.

 عباسعلي حقيقي:
قدر اين انقالب اس��المي را بدانيد كه با ريختن خون جوانان زيادي به دست آمده و اي 

دوستانم هميشه انقالبي باشيد و از انقالب اسالمي حمايت كنيد؛ »هيهات من الذله«.

 عباس نوروزي:
من وصيت مي كنم كه اين انقالب را نگه داريد و هميشه پيرو1 شهيدان انقالب باشيد.

 عباس ولي نژاد:
سعي كنيد بيشتر درس بخوانيد تا به مراحل عاليه برسيد و بدانيم كه انقالب نياز به افراد 
متخصص، متعهد و مكتبي دارد تا بتوانيم خودكفا بش��ويم و انقالب را در سراس��ر جهان 

توسعه دهيم. فقط دلتان براي اسالم بسوزد كه در اين دنياي پر از كفر تنهاست.

1 . در اصل وصيت نامه »پيشرو« آمده است.
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 عباس يوسفي مهد:
از شما مي خواهم كه پشتيبان واليت فقيه و امام و انقالب باشيد. مي خواهم كه از غيبت 
و تهمت دوري كنيد و افراد گمراه را ارشاد كرده و مبادا ]با[ زخم زبان هاي خود]ديگران[ را 

نسبت به اسالم و انقالب بدبين كنيد كه در روز قيامت باز خواست خواهيد شد.

 عباس علي پرويني:
 در اجراي فرامين امام كه اولين مرحله]ي[ پيروزي انقالب اسالمي است سستي به خود 
راه1 نداده و وحدت خود را حفظ كرده زيرا كه وحدت مسلمين ضامن پيروزي آن هاست.

 عباس علي جنتي منظري:
به منافقين بگوييد كه دست از حركات مذبوحانه]ي[ خود برداريد و به اين امام حقيقي 

متصل شده تا عاقبت به خير گرديد.

 عبدالحسين پيشگرنوساله:
هم چون زينب)س( صبور باشيد و از2 مسير انقالب تخطي ننماييد.

 عبدالحسين ثقفيان:
 بايس��تي دين خود را در راه ش��هدا ادا كنيم و به جبهه هاي حق عليه باطل بش��تابيم و با 
مزدوران بعث و نوكران امريكا كه مي خواهند ضربه به انقالب اسالمي ما وارد كنند بجنگيم 

تا نتوانند كوچک ترين ضربه اي به انقالب اسالمي ما وارد كنند.

1 . در اصل وصيت نامه »خرج« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »در« آمده است.
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 عبدالحسين حيدري خليلي:
توكل بر خدا داشته باشيد، نعمات الهي را شكرگزار باشيد كه يكي از نعمت هاي بزرگ 

انقالب اسالمي و رهبري معظم انقالب است. 

 عبدالحسين نوروزي نژاد:
با يكديگر با تفاهم باش��يد و با همكاري س��عي كنيد وظايف خود را كه در جامعه و در 
قبال انقالب و اس��الم داريد به درس��تي انجام دهيد و در مقابل مش��كالت مقاوم باشيد و 

توكل به خدا كنيد.

 عبدالحميد چروم زاده:
بيش��تر راجع به انقالب اسالمي فكر كنند تا اين فرصت خدادادي را مفت و بي هوده 
از دس��ت ندهند و قدر و منزلت اين رهبر عظيم الش��ان را بيش��تر درک كنند و واليت 
فقيه، اس��تمرار حركت پيامبران را موهبت الهي بدانند كه بعد از حضرت محمد)ص( و 

حضرت علي)ع( توسط امام خميني)ره( در كشور ما ايجاد شد.

 عبدالحميد حسني:
مگذاريد خون جوانان وطن پايمال گردد  وهميش��ه گ��وش به فرمان نداي رهبركبير 
انقالب اس��المي امام خميني باش��يد و درهمه حال پشت انقالب و حامي رهبر باشيد و 

او را تنها مگذاريد.

 عبدالرضا جيزاني:
افرادي صالح و نيكوكار براي اسالم و ميهن اسالمي خود باشيد. اجازه ندهيد كه كشور و 
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دينمان به دست دشمنان اسالم بيفتد و هميشه و در همه حال پيرو خط امام باشيد.

 عبدالرضا نيسي:
هميش��ه به امام لبيک بگوييد و هميش��ه از اين انقالب اسالمي دفاع كنيد و هر كاري كه 

مي كنيد در راه رضاي خداوند متعال باشد. 

 عبدالعلي ولي زاده بروجني:
هرگز امام امت را تنها نگذاريد و هميشه پشتيبان انقالب اسالمي باشيد و هرگز آن را رها نكنيد.

 عبدالكاظم نويري:
و تو اي خواهرم، تو هم مانند زينب اين راه كه راه اسالم واقعي است را ادامه داده و به 
گوش تمام جهانيان برس��ان و از هر كمكي در راه اس��الم دريغ نكن و از اسالم و انقالب 

اسالمي مان دفاع كن.

 عبدالكريم همايون:
 س��عي بكنيد كه در نماز جماعت و جمعه ش��ركت كنيد و هميشه گوش به فرمان امام 
عزيزمان خميني بت شكن و روحانيت در خط امام باشيد و گول افراد منافق و ضد انقالب 
را نخوريد كه آنان جز نابودي اسالم و انقالب اسالمي، چيز ديگري نمي خواهند و اميدوارم 

كه نگذاريد سالح من بر زمين بماند.

 عبدالمحمد جوكاربندبالي:
اي مردم، به تبليغات منفي1 ضد انقالب و دشمنان قسم خورده]ي[ انقالب گوش ندهيد 

1 . در اصل وصيت نامه »سوء« آمده است.
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ش��ما يک تكليف داريد و آن هم اطاعت از امام خميني اس��ت. نماز را به پا داريد و قرآن 
بخوانيد، اگاهي سياسي- ديني خود را روز به روز باال ببريد و هر روز قدمي بزرگ در راه 

خودسازي برداريد حق اهلل و حق الناس را رعايت كنيد.

 عبدالمهدي ورشوساز:
از اين انقالب تا س��ر حد ش��هادت پاسداري كنيد كه اين انقالب دستاورد خون عزيزان 
ماست كه در اين راه جان خود را تقديم انقالب اسالمي كردند تا شايد بتوانند ]به[ عهدي 

كه با خداي خويش بسته اند وفا كنند. 

 عبداله پورات:
براي پيشبرد تداوم انقالب اسالمي يعني براي تمام مسلمين جهان و به فرد فرد ما يک 
وظيفه]ي[ الهي و تكليف ش��رعي است كه از اين انقالب الهي و نهضت حسيني به ياري 
اهلل و به رهبري خميني بت ش��كن زمان و به كمک ش��ما ملت شهيد پرور ايران و به جان 

نثاري جوانان با ايمان و پاكدامن محافظت بكنيم.

 عبداهلل پهلوان:
براي انقالب افتخار باش��يد ودر برابر مصايب انقالب و جنگ چنان پايداري و مقاومت 
نش��ان دهيد كه دشمنان نظام جمهوري اسالمي مايوس شوند و براي رسيدن به مرحله]ي[ 
نهايي پيوس��تن به انقالب مهدي كار زياد است در چنين مرحله]ي[ حساسي كه انقالب ما 
قرار گرفته محتاج به افراد متخصص مكتبي دارد كه فرزندان شما بايد رهروان اين راه عظيم 

انقالب باشند كه فرزندان شما ها اميد امام و اين امت هستند.
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 عبداهلل نوروزي قالهري:
در صدور انقالب اسالمي كوشا باشيد و از اين انقالب پر بركت الهي پاسداري كنيد.

 عبدالعلي نوروزي اصل:
از ش��ما مس��لمانان مي خواهم كه امام را تنها نگذاريد و امام  و اسالم و رزمندگان را دعا 

كنيد. در نمازهاي جماعت شركت كنيد.

 عزت اهلل بيغم:
رهبر انقالب امام خميني و روحانيت اصيل را رها نكنيد و پشتيبان انقالب اسالمي باشيد.

در غم و شادي خدا را فراموش نكنيد.

 عزت اهلل حدادي:
عاجزانه مي خواهم كه در حفظ اسالم و انقالب باشيد و فكر آخرت باشيد. براي لحظه اي 
روحانيت مبارز را تنها مگذاريد كه روحانيون نمايندگان پيامبر اكرم و ائمه]ي[  اطهار هستند. 
نگذاريد كه خود فروختگان و ابرجنايتكاران روحانيون را كنار بزنند و شما را از اين نعمت 
الهي محروم سازند كه تمام قدرت و عظمت ما درگرو وجود ]و[ حضور فعال ]آن ها[ در 

تمامي صحنه هاي اجتماعي و سياسي است.

 علي اصغر ترابي:
برادران و خواهران تا مي توانيد امام عزيز را ياري كنيد و در صحنه حضور فعال داش��ته 
باشيد و دست از دامن روحانيت بر نداريد چرا كه ما هرچه دار]يم[ از زحمات روحانيت 

در خط امام بوده است و تا آخرين نفس از انقالب اسالمي دفاع كنيم.
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 عزيزاهلل حسنوند:
امر به معروف و نهي از منكر كنيد كه وظيفه]ي[ هر فرد مسلمان همين است.

 علي اصغر چايچي:
عزيزان من پش��تيبان امام و انقالب اسالمي و ياري دهنده]ي[ مسوولين باشيد و به قرآن 

بيشتر توجه كنيد كه هنوز قرآن در بين ما غريب است.
 علي اصغر بروجني:

همان گونه كه براي به ثمر رس��يدن انقالب اسالمي و در طي چند ساله ]ي[ انقالب تالش 
و كوشش نموده و در صحنه بوديد همان گونه در صحنه1 وجودتان را حفظ كنيد. در جهت 

شناخت اسالم و احكام قرآن و تعليم آن به ديگران بيشتر تالش و كوشش كنيد.

 علي اكبر تقي زاده شيده:
و اي مادران شما بايد با اخالق خود فرزنداني چون حسين)ع( پرورش دهيد كه مملكت 
ما به اين گونه افراد احتياج دارد و امام را دعا كنيد. قدم هاي مستحكم تري براي اين انقالب 

برداريد كه ما هر چه داريم از اين سينه زدن ها و مصيبت ها مي باشد.

 علي اكبر حسنان:
خط خدا يكي اس��ت و خط ش��يطان زياد، او هر روز در يک منطقه يک گروهک ضد 
انقالب و يا2 يک دولت مرتجع با انقالب اس��الم و ش��عار حق و عدالت از طرف ش��يطان 
كوچک و بزرگ براي محو اس��الم راس��تين محمد و اين انقالب اس��المي ماموريت پيدا 

مي كنند.

1 . در اصل وصيت نامه »بودن« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »با« آمده است.
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 علي اكبر حيدريان دولت آبادي:
جلوي فساد، فحشا و بي حجابي را بگيريد و بي تفاوتان را به طرف انقالب اسالمي جذب 

كنيد1 و ديگر اين كه در نماز جماعت كه حتما در مساجد هست، شركت كنيد.

 علي اكبر وزان:
اسالم و خط امام را هرگز رها نكنيد و تا جان در بدن داريد براي حفظ اين انقالب بكوشيد 
خود سازي را كه امام جهاد اكبرش ناميد از ياد نبريد دعا براي پيروزي اسالم و سالمتي امام را 
فراموش نكنيد اسالم خيلي ارزش دارد براي حفظ آن از همه چيز بگذريد از دشمن نترسيد 

چون قدرت اليزال خداوند هميشه پشتيبان مومنين بوده و هست. 

 علي اكبر يونسي:
مگذاريد انقالب بازيچه]ي[ دست فرصت طلبان باشد.

 علي بخش پايرون:
از ملت ايران خواهانم كه راه شهيدان انقالب اسالمي را پاس نهند.

 علي پوراسماعيلي:
خواهران سعي كنيد در مسير اسالم و انقالب كوشا باشيد و الاقل در اين راستا فرزنداني 
مفيد و سودمند تحويل اين جامعه دهيدو خود را با موازين اسالمي تطبيق دهيد كه انشااهلل 
بتوانيد در آينده مادران سرافراز و سر بلند باشيد. در حفظ و حراست انقالب اسالمي كوشا 

باشيد.

1 . در اصل وصيت نامه »کنند« آمده است.
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 علي پورمحمد:
هميشه به نداي رهبر عظيم الشأن امام خميني و رهبر مستضعفين جهان لبيک گفته و در 

بين هدف هاي انقالب اسالمي كوشا باشيد.

 علي پيرهادي:
هميشه در صحنه باشيد تا مي توانيد توطئه هاي ضد انقالب را خنثي كنيد. فقط حرف امام 
خميني را مالک قرار دهيد و تمام چيزها را با آن بسنجيد. هميشه پشتيبان روحانيت و تمام 

نهادهاي انقالبي باشيد.

 علي توكلي:
عزيزان پيرو رهبر كه واليت فقيه است باشيد از روحانيت پشتيباني كنيد كه به فرموده]ي[ 
رهبر، مذهب بدون روحاني مانند كشور بدون طبيب است، عزيزان امروز تمامي كفر جمع 
ش��دند تا خورش��يد جهان تاب اس��الم را خاموش كنند. امروز ش��رق و غرب و عروسک 

كوكي هاي آن ها هم قسم شدند تا انقالب اسالمي ايران را شكست بدهند.

 علي ثابت:
تقاضا دارم كه هميش��ه به امام و واليت فقيه وفادار باش��يد. در مقابل مشكالتي كه در راه 
انقالب اس��ت صب��ر و مقاومت نماييد. براي خدمت به اس��الم و انقالب از هيچ تالش و 

كوششي دريغ ننماييد.

 علي جانثاري:
و من به ش��ما توصيه دارم كه دنبال روحانيت را بگيريد و روحانيت را رها نكيند و در 
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پيشبرد انقالب از هيچ گونه كوششي دريغ نكنيد. 

 علي جعفري تويسركاني:
در راه خدا به اسالم و مسلمين خدمت كنيد و امام را ياري كنيد و صبر داشته باشيد كه 
خدا با صابران است، از سختي هاي در راه خدا نهراسيد چرا كه خدا شما را ياري مي كند به 

شايعات ضدانقالب گوش ندهيد. راه شهدا را ادامه دهيد.

 علي جوادزاده گاه افشاري:
با جان و مال خود در كمک به اين انقالب بكوشيم تا وعده]ي[ قرآن بر شما تحقق يابد. 
صله]ي[ رحم را فراموش نكنيد اين كار را كه اس��الم بدان خيلي اهميت داده است سبک 
نگيريد و تو اي خواهر من بايستي زينب وار رفتار كني و پيام خون من را كه دفاع از انقالب 

و اجراي احكام اسالم است به ديگران برساني.

 علي جواهري:
طوري مبارزه را ادامه دهيد كه به پيروزي انقالب اسالمي و آزادي سرزمين هاي بيت المقدس 
عزيز و انقالب اسالمي و تمام سرزمين هاي اسالمي ]منجر[ گردد. تقاضا مي كنم متحد باشيد.

 علي حجار تهراني:
برادران و خواهران قدر اين موهبت الهي ) انقالب اسالمي( و اين رهبر پر توان و حسين 
زمان و اين جمهوري اس��المي را كه ثمره]ي[ تالش و جان فش��اني بهترين فرزندان اسالم 
اس��ت بدانيد كه اين ها نوري است كه از جانب خدا]ي[ تبارک و تعالي بر قلب هاي مطهر 

امت ما تابيده است.
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 علي حاج حسينلو:
رعايت موازين شرعي را بنماييد كه شهدا به خاطر نماز خون داده اند. به خاطر اجرا و به 

پا نگه داشتن موازين اسالمي و شرعي خون داده اند. 

 علي حجازي پيشكناري:
در پيشبرد انقالب اسالمي كوشا1 باشيد و تا جان در بدن داريد مطيع فرمان امام باشيد.2

 علي حجازي فر:
پيرو و مقلد حضرت امام خميني باشيد و امام را در همه حال ياري كنيد كه ايشان تبلور 

انبيا و اوليا]ي[ الهي مي باشند.

 علي حسيني اسفاد:
در تمام صحنه ها حاضر باشيد تا دشمن نتواند به انقالب اسالمي لطمه بزند، در جماعات، 
نماز جمعه، توس��ل ها، ش��ركت نماييد، گفته]ي[ امام عزيزمان، پيش��واي تمام مسلمين را 

فراموش نكنيد. 

 علي حسين حيدري: 
از ش��ما مي خواهم، كه مانند ابوالفضل العباس)ع( كه به امام حس��ين)ع( برادرش وفادار 
ماند، ش��ما هم به اسالم وفادار باشيد و تا آخرين نفس يار و ياور اسالم و انقالب اسالمي 

و امام عزيزمان باشيد.

1 . در اصل وصيت نامه »کوشا باشند« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »باشند« آمده است.
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 علي حسيني:
اي برادران عزيزم ش��ما اميدان آينده]ي[ انقالب هس��تيد و ش��ما وارث خون ش��هيدان 

مي باشيد تا مي توانيد با دشمن ظالم باشيد و ياور مظلوم.

 علي حيدرنژاد:
پيرو امام باش��يد و از وجودش خوب قدرداني نماييد. از مس��وولين و دولت جمهوري 

اسالمي پشتيباني كنيد تا بتوانند هر چه بيشتر احكام اسالمي را اجرا نمايند.

 عليرضا پرتوي ابراهيم پور:
سعي كنيد هميشه در خط امام باشيد چون خط امام تنها اصل انقالب است. باز هم تاكيد 
مي كنم كه سعي كنيد هميشه در خط امام باشيد و تا آخرين قطره]ي[ خونتان در راه به ثمر 
رسيدن اهداف انقالب اسالمي ايران دريغ نورزيد و از دولت مكتبي برادر رجايي پشتيباني 

كنيد و تا ]جان[ در بدن داريد به اين دولت مكتبي كمک نماييد.

 عليرضا پنديار:
با مش��كالت فراوان روبه رو هس��تيم و اين ها باهيچ چيز حل نخواهد ش��د مگرتوكل بر 
خداوند و درک اصولي از انقالب ازجمله كمبودها و مشكالت و سختي را با روي گشاد]ه[ 

پذيرا شويد زيرا عزت و شرف ما در گرو همين مشكالت و تحمل سختي هاست .

 عليرضا تگريان:
اين انقالب مانند درختي اس��ت كه براي بارور ش��دن احتياج به نگهداري دارد و ش��ما 
هستيد كه مي توانيد با درس خواندنتان و مبارزه عليه ابرقدرت ها اين انقالب را بارور كنيد.
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 عليرضا جديري:
همواره پش��تيبان اين انقالب باش��يد و در هر جبهه، مدرسه، توليد، كارخانه و غيره كه با 

اسالم عزيز سازش داشته باشد تالش نماييد.

 علي رضا حيدرنژاد ماياني:
حافظ خون عزيزانتان باشيد و پيروي كامل از انقالب و اسالم كنيد.

 عليرضا وطن دوست:
هميشه در راه انقالب و راه شهداي انقالب كه همان راه اسالم است قدم برداريد و امام 

را فراموش نكنيد. امام را دريابيد و هميشه پشتيبان انقالب بمانيد.

 علي رضا ولي محمدي:
در ياري به انقالب ساكت نباشيد و در جبهه و پشت جبهه خدمت به انقالب نماييد.

 عليرضا  هادي پور:
تايي��دات و توفيق��ات روز افزون الهي براي جمهوري اس��المي و خدمتگزاران آن، و 
توس��عه و گس��ترش براي انقالب اس��المي در تمام جوامع اس��المي و ملل عالم ما ]را 
بطلبي��د[، به نماز جمعه اهميت بدهيد كه س��تون محكم جمهوري اس��المي و حبل اهلل 

براي وحدت امت است.

 عليرضا  هاشمي:
با استقامت صبر و شكيبايي از انقالب اسالمي دفاع كنيد.
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 عليرضا يعقوب زاده:
امروز انقالب اسالمي به خون من و شما احتياج دارد. از شما تقاضا دارم كه جبهه ها را 

خالي نكنيد و سنگر]ها[ را محكم نگهداريد.

 علي عباس حسني:
بر ما واجب اس��ت كه اين وظيفه]ي[ س��نگين را بر دوش گرفته و از اس��الم و قرآن و 
رهبرمان دفاع كنيم و اگر خداي ناكرده كمي غفلت كنيم به اسالم و قرآن ضربه خواهند زد 
پس بايد دس��ت به دست هم دهيم و با پيروي از خط واليت فقيه كه همان خط امام امت 

است و حمايت از اين دولت انقالبي، دين خود را نسبت به اين انقالب ادا نماييم.

 علي عسگر يوسفيان باصري:
خواهرانم نقش شما در جامعه اكنون بسيار است]اميدوارم[ من با خون خود - اگر خدا 
قبول كند - توانس��ته باش��م گامي در اين جهت براي پيروزي اين انقالب برداش��ته باشم. 

حجاب تو نيز خيلي برنده تر از خون من است.

 علي محمد حلوايي:
تنها وصيت من به تمام دوس��ت داران انقالب اس��المي اين است كه مانند كوه در برابر 
دش��منان انقالب و اس��الم اس��توار باش��ند و تا آخرين قطره]ي[ خون خود از امام امت 
پشتيباني نمايند و مبادا امام را تنها بگذاريد تا اين كه انشا اهلل اين انقالب به ظهور حضرت 
مه��دي )عج( متصل ش��ود و اميدوارم كه فيض ش��هادت ]ك��ه[ آرزوي همه]ي[ پاكان و 

صالحان مي باشد نصيب اين جانب هم بشود.
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 علي يار جوانمرد:
از تمام ملت ايران مي خواهم كه ي�اور انقالب اسالمي باشند.

 غالم حسين حاج عبادي اميري:
از شما مي خواهم كه بر سختي هايي كه بر اين انقالب مي گذرد صابر باشيد.

 غالمحسين هنرمند نجف آبادي:
وظيفه]ي[ تک تک برادران و خواهران است كه دنباله رو راه شهيدان باشند و با اطاعت 
كامل از رهبري امام خميني اين انقالب اس��المي را به پايان برس��انند، خداوند انشااهلل اين 

انقالب را زمينه ساز انقالب مهدي موعود بسازد.

 غالم رضا پاك بين:
با استقامت و صبر و شكيبايي از انقالب اسالمي دفاع كنيد.

 غالمرضا پاك نيت:
تقوا پيشه كنيد و سعي كنيد كه الگو باشيد و در خط اسالم اصيل باشيد ]و[ براي جهاني 

كردن انقالب اسالمي از هيچ گونه تالشي باز نايستيد. 

 غالمرضا پورعباييان اصفهاني:
از روحانيت مبارز و متعهد و مس��وول جدا نش��ويد1، چون اين روحانيت بود كه پيشتاز 
انقالب بود و اين روحانيت است كه خون هزاران شهيد را لحظه به لحظه به دوش مي كشد2 

1 . در اصل وصيت نامه »نشوند« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »مي کشد« آمده است.
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و نمي گذارد1 هرگز پايمال شود.

 غالم رضا پورقيطاس:
هر كه از خط رهبر خارج شود غير اسالمي و از نظر ملت منافق و ضد انقالب شناخته 

خواهد شد و حزب اهلل حساب خودش را از اين ها جدا خواهد كرد. 

 غالمرضا حمزه اي:
هم چنان استوار در راه پيشبرد اهداف انقالب اسالمي كوشا بوده و همه]ي[ كارهايتان2 

تنها براي خدا باشد تا كارهاي شما باعث رضاي او شود و انشااهلل قبول كند.

 غالم رضا حيدر علي پور:
به ملت انقالبي ايران مي گويم3 كه راه اين جوانان پاک و معصومي را كه در راه خدا شهيد 

مي شوند ادامه داده تا انقالب مهدي )عج( پشتيبان اين انقالب اسالمي باشند. 

 غالمرضا حيدري:
اي خانواده هايي كه شهيد داديد در راه انقالب و آن هايي كه مومن به انقالب هستيد بايد 

شهيد دهيد و محاف�ظ راه شهيدان خود باشيد.

 شهيد غالمرضا حيدري نصرت آبادي:
هرطور كه مي توانيد از اين انقالب و امام محافظت كنيد.

1 . در اصل وصيت نامه »نمي گذارند« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »کارهاي« آمده است.

3 . در اصل وصيت نامه »بگويم« آمده است.
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 غالمرضا نوري:
از خداوند متعال خواستارم كه رهبر انقالب اسالمي ما را تا ظهور امام زمان)عج( نگه دارد.

 غالم رضا نونهال:
از اين قانون اساسي و بنيانگذاران آن حمايت كنيد زيرا كه ثمره]ي[ خون هزاران شهيد 

]به[ خون خفته]ي[ انقالب اسالمي ما است.

 غالمرضا واقعي:
گامي در مس��ير پيشرفت اسالم و صدور آن به بيرون از مرزها برداريد و اين كار ميسر 
نيس��ت جز ]با[ توجه به رموز تداوم يک انقالب و علل شكس��ت آن، كه اميدوارم آن را 

دريابيد و هميشه مدنظر قرار دهيد تا از اين راه كمكي به انقالب اسالمي كرده باشيد.

 غالم رضا وكيلي سهروفيروزاني:
مواظب اين كوردالن باشيد و پيوند خود را محكم تر كنيد، وحدت خود را بيشتر از قبل 
كنيد، ش��عار حزب فقط حزب اهلل را فراموش نكنيد و به اين ش��عار عمل كنيد تا به انقالب 
شما ضربه اي نرسد. از شما مي خواهم كه راه شهدا را ادامه دهيد و پيرو امام و انقالب باشيد. 

 غالم عباس بيژني:
شما هستيد كه بايد چرخ هاي آينده]ي[ انقالب را به گردش در آوريد و پايه هاي انقالب 
اس��المي را محكم كنيد. و كس��اني كه مي خواهند به اين انقالب لطمه اي وارد كنند جلوي 
آن ها را بگيريد. امر به معروف و نهي از منكركنيد، شما بدانيد ]كه[ آبروي انقالب اسالمي 

مي باشيد.
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 غالم شاه جمشيدي نژاد)پاپي(:
هم چن��ان كه تاكنون بعد از انقالب اس��المي پش��تيبان انقالب و پي��رو خط واليت فقيه 

بوده ايد]باشيد[ و امام را تنها نگذاريد.

 غالمرضا ياري:
بر تمامي ما واجب اس��ت كه س��عي و كوش��ش فراوان كنيم و از دستاوردهاي انقالب 

اسالمي حراست كنيم.

 غالمعلي تركمان:
اميد اس��ت همگان به خود آييد و خدا و اس��الم عزيز و انقالب اس��المي نوپا را ياري 
كنيد. منافقان از خدا بي خبر بدانند كه با حركات شيطاني خود نمي توانند جلوي خروش 

سيل آساي انقالب را بگيرند. 

 غالم علي توكلي:
اي مادر برايم گريه نكن. خشمت را در مشت هايت گره كن و بر سينه]ي[ دشمنان اسالم 

و دشمنان انقالب اسالمي ايران بك�وب. 

 غالم علي جهانتيغ:
شما بايد به همراه ديگر جوانان وطن، اين انقالب حسيني را به ثمر نهايي برسانيد.

 غالمعباس حكمتي:
از تمام اعضاي خانواده مي خواهم كه تا آن جايي كه درتوان دارند انقالب اسالمي را ياري 
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نمايند و پيرو راه امام عزيزمان خميني كبير باشند.

 غيبعلي حسني:
هميشه سعي داشته باشيد مبارزي پر قدرت در راه انقالب اسالمي باشيد.

 فارس خالوندي:
بدانيد در راه انقالب اسالمي وامام عزيز سعي داشتم بي دريغ در هر نقطه خدمت كنم ]و[ 

هميشه با دل وجان در راه انقالب اسالمي و دست آوردهاي انقالب كوشيدم.

 فتح اهلل پاكيزه:
همگام و همراه انقالب اسالمي و رهبرتان امام خميني باشيد. انقالب مشكالت دارد و بايد 

بپذيريد و عماًل از اهداف انقالب و امام دفاع كنيد و هميشه در صحنه باشيد.

 فتح اهلل جمشيديان:
خود را كوچک تر از آن مي دانم كه براي شما پيامي بدهم زيرا كه تک تک شما پيام آوران 

اين انقالب هستيد.

 فرج اهلل حاجي قنبري:
نگذاريد كه دسيس��ه بازان خللي دراين انقالب بازكنند كه در اين صورت خواهد بود كه 
خداوند مهربان رويش را از انقالب اسالمي ما بر خواهد گردانيد وجبهه ها را نگذاريد خالي 

بماند و انقالب اسالمي را تحويل امام زمان )عج( دهيد. 
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 فرمان يوسفي:
از شما مي خواهم كه پشتيبان اسالم و انقالب اسالمي و واليت فقيه باشيد.

 فرهاد پرورده:
خواهرانم1 شما ]نيز[ هم چون زينب براي انقالب كوشا باشيد، باشد با زينب محشور شويد.

 فرهاد حاتمي:
اي ملت عزيز ايران! تنها راه نجات اسالم، همان حمايت از خط امام و اسالم است تا اين 

انقالب اسالمي را به سرتاسر جهان صادر كنيم. 

 فرهاد حسن زاده:
برادرانم و خواهرانم، ش��ما اميد آينده]ي[ انقالب اسالمي هستيد، وارثان خون حسين و 

خون شهيدان و راه شهيدان را ادامه دهيد هم چنان ]كه[ تا به حال ادامه داده ايد.

 فريدون جباري نانسا:
خواهر عزيزم هميش��ه با حجاب باش و با حجابت انقالب اس��المي خونين ايران را 

تداوم بخش.

 فريدون )حسن( خامه اي:
از شما مي خواهم كه از شايعه پراكنان كه دشمنان انقالب اسالمي هستند دوري كنيد كه 
ايمان ش��ما را سست مي كنند. در ياري نمودن اين انقالب كوشا باشيد، دشمنان امام و اين 

1 . در اصل وصيت نامه »خواهرهايم« آمده است.
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انقالب را نابود كنيد، مسجدها را خالي نكنيد.

 قادر جباري:
كشته شدن در راه اين انقالب اسالمي كشته شدن در راه اسالم است و فضيلت آن كمتر 

از شهداي كربال نيست.

 قادر حسيني:
سپاه از متن انقالب است سعي كنيد سپاه را تقويت كنيد.

 قارداشعلي جوانروح:
 برادرانم سنگر خونينم را خالي نگذاريد و از انقالب اسالمي پشتيباني نماييد. اين انقالب 
كه با خون هزاران ش��هيد به پيروزي رسيده است ]را[ محكم نگهداريد. نگذاريد آمريكا و 
شوروي و اسراييل اين انقالب عزيز كه با خون هزاران شهيد به دست ما رسيده است ]را[ 

نابود كنند. اين انقالب به آساني به دست ما نيامده است.

 قاسم تقي لو:
دوس��تان و برادراني كه در خط امام گام برداشتن را درک كرده]ايد[، انقالب اسالمي در 

همه حال به مساعدت هايتان اميدوار است.

 قاسم چوپان كاظم آباد:
]ملت عزيز ايران[ نگذارند كه منافقين به انقالب ضربه بزنند و هميش��ه واليت فقيه را 

ياري كنند و بدانند كه اگر واليت فقيه نبود هرگز انقالب ما به پيروزي نمي رسيد.
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 قاسم چهرقاني برچلوئي:
]بايد[ بكوشيم و تا آخرين قطره]ي[ خونمان را به اين انقالب تازه به پا خواسته هديه كنيم.

 قاسم حسيني:
مبادا كه بر مرگ من بگرييد، چون گريه]ي[ ش��ما باعث خوش��حالي دشمنان انقالبمان 

مي شود1.

 قاسمعلي جعفري:
س��فارش مي كنم به تقوي و اطاعت از احكام خداوند و حركت در راه خدا و اطاعت از 
ولي امر و رهبر انقالب اسالمي ايران و جهاد با مال و جان خودتان در راه خداوند متعال و 

انقالب اسالمي ايران.

 قاسم يزداني:
از برادرانم مي خواهم كه هميش��ه با سپاه پاسداران انقالب در ارتباط باشيد كه خدا شما 

را اجر و پاداش بدهد.

 قدرت اهلل نصيري:
شما را به خدا قسم ح�راست از خون شهيدان مظلوم كه براي حفظ اسالم و اين مملكت 
اسالمي جان دادند و اين معلولين كه به خاطر انقالب اسالمي دچار نقص عضو گرديده اند 

فراموش ننماييد.

1 . در اصل وصيت نامه »مي باشد« آمده است.
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 قربان حاجيلو:
از روحانيت حمايت كنيد زيرا اين ها هس��تند كه با س��رد و گرم اين انقالب س��اخته و 

همين ها پيشتازان انقالب اسالمي بودند. 

 قربان حيدري:
 برهمه واجب است كه از انقالب اسالمي پاسداري كنند چه درميدان نبرد چه در پشت 

جبهه و در حين پاسداري بايد ازخود مقاومت نشان دهند.

 قربانعلي جوان ده سرخي:
درود و سالم به مفقودين و مجروحين، جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي.

 قزلباش خالدي:
مفهوم انقالبمان را به تمام خلق هاي ستمديده بفهمانيد كه ديگر دوران ستم بايستي محو 
شود و ملت ها سرنوشت خويش را بايد به دست گيرند و پرچم خونين انقالب را درسراسر 

گيتي برافراشته نماييم.

 قمصور نوروزي:
]در[ تربيت فرزندان خود هم چون حضرت فاطمه و حضرت زينب)س( كوش��ا باش��يد 
كه آينده]ي[ اين انقالب اسالمي به دست آن هاست. پشتيبان واليت فقيه و روحانيت مبارز 

باشيد1 تا اين انقالب به دست حضرت مهدي)عج( سپرده شود.

1 . در اصل وصيت نامه »باشند« آمده است.
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 قهرمان حسين پور: 
آرزوي من فقط خدمت به اسالم و انقالب اسالمي بود ولي افسوس كه نتوانستم به عهد خود 
وفاكنم و به سوي لقااهلل رفتم و شما مانديد در انقالب اسالمي ايران و خواهشم از شما اين است 
كه نعمتي كه خداوند در اختيار ما گذاشته ]را[ از دست ندهيد و در راه آن مثل كوه استوار باشيد.

 كاظم بندخت:
اي برادر در پاسداري از انقالب اسالمي و رهبر عزيزمان بكوش. 

 كاظم حاجي قلي زاده:
در مجالس سخنراني و مجالس يادبود شهدا و ديگر مجالس مذهبي حتي المقدور شركت 

كنيد. كه در پيشبرد انقالب اسالمي موثر است.

 كاظم نيك پيران:
بدانيد كه حق هميش��ه پيروز اس��ت و به همين دليل انقالب اسالمي ما تا به حال كه در 

گير با ابرقدرت هاي شرق و غرب است در اين جنگ پيروز شده و پيروز خواهد ]ماند[.

 كتاب علي حيدري:
گ��وش به اف��راد ضدانقالب و ضد خ��دا ندهيد كه از هر راهي براي شكس��ت انقالب 

مي كوشند. پوزه]ي[ افراد ضد خدا و ضدانقالب را به خاک بماليد. 

 كرامت حيدري: 
با هوشي�اري كامل ح�افظ اين انقالب باشيد و از صحنه]ي[ انقالب كه صحنه]ي[ اسالم 
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است خارج نشويد.

 كرم علي يازرلو:
در راه حفظ انقالب اسالمي )ارمغان خون هزاران شهيد و معلول( و رهبري ابراهيم زمان 

خميني بت شكن كوشا باشيد. 

 كريم بي نيازفر:
نگذاريد فرهنگ اصيل اس��المي دست خوش كش��مكش و تجاوز از طرف دشمنان اين 
انقالب قرار بگيرد. با ارگان هاي انقالبي رابطه برادرانه داشته باشيد و در پشت جبهه از مال 

و ثروت خود براي جبهه كوتاهي نكنيد. 

 كريم توكلي:
از نفوذ افراد مغرض و ضد انقالب در بين خود جلوگيري كنيد.1

 كريم نوري:
سالم خدمت شما برادران جهادگر، شما ايثارگران، شما الگوي جامعه]ي[ اسالمي، فرزندان 

انقالب اسالمي، شما وارثان خون شهيدان ]و[ شما معرفان انقالب به جهان ]هستيد.[

 كريم ولي پور جلياني:
از موقعي كه خود را شناختم و انقالب را درک كردم، اسالم را سر مشق قرار دادم.

1 . در اصل وصيت نامه »کنند« آمده است.
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 كالم اله حمدي:
از خواهرانم مي خواهم با حجاب اس��المي و انقالبي خويش از خون به زمين ريخته]ي[ 

من پاسداري كنند.

 پارسا گل ابراهيم:
اي دانش آموزان، هميشه درس بخوانيد و با كار و تالش در راه انقالب اسالمي منافقين 

را نابود و رسوا نماييد. 

 لطف اله حبيبي:
از انقالب و رهبر عزيز امام امت هميشه پشتيباني كنيد. 

 لطفعلي ترك:
بايد در اين جنگ ش��ركت كنيم و خون خودمان را هديه ]به[ اسالم نماييم تا ريشه]ي[ 

نهال انقالب اسالمي را در دنيا گسترش دهيم.

 ماشااله جعفري:
پشت سر رهبر كبيرانقالب و واليت فقيه و روحانيت اسالم شناس و مبارز باشيد.

 ماشاءاهلل نوروزي فروشاني:
ش��ما مردم عزيز باي��د از فرمان امام خمين��ي اطاعت كرده و پش��تيبان ارگان هاي 

انقالبي باشيد.
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 مالك پستان شيري:
برادران شما اميدان آينده]ي[ انقالب هستيد و شما ]وارث[ خون شهيدان مي باشيد.

 مبين حيدروند:
قدر اين نعمت هاي الهي را بدانند و قدر اين انقالب اس��المي را بدانند و خدا ش��اهد 
اعمال شماست و اگر قدر اين انقالب و قدر رهبر انقالب را ندانيد به عذاب الهي دچار 

خواهيد شد.

 مجتبي جمشيديان:
نگذاريد اين انقالب اسالمي به دست بعضي از توطئه چينان و ضدانقالبيون بيفتد.

 مجتبي حسين زاده ملكي:
در نمازجمعه و در تمامي صحنه هاي انقالب حضور فعال داشته باشيد و زيارت عاشورا 

]را[ فراموش نكنيد.

 مجتبي حسين زاده ملكي:
پش��تيبان ارگان ها و نهادهاي اسالمي باشيد، تقويت آن ها يعني تقويت انقالب و تقويت 

انقالب يعني زنده نگهداشتن نهضت و پاسداري از خون شهيدان. 

 مجتبي حصاري:
در خودمان انقالب كنيم تا بتوانيم مشكالت ناشي از انقالب و جنگ را تحمل كنيم.
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 مجتبي حيدري:
توصيه]ي[ اين حقير به ياوران انقالب و ياوران حزب اهلل اين است كه هر جا و هر زمان 
و به هر طريق به انقالب اسالمي خدمت كنيد و سعي كنيد در اين خدمت اخالص داشته 

باشيد كه ]اين[ تنها رمز سعادت است.

 مجتبي نوروزي:
ما كه جزوي از اين انقالب و جامعه هس��تيم بايد با هر چه كه داريم براي ادامه]ي[ اين 

انقالب تا حكومت حضرت مهدي )عج( كوشش كنيم. 

 مجتبي وجداني وحيد:
از امام خميني پيروي كنيد و نگذاريد كه منافقين به اسالم و انقالب ضربه اي بزنند. 

 مجيد بيرامي:
از انقالب اسالمي در حد توان حمايت كنيد و فكر آخرت خودتان باشيد.

 مجيد پارياو:
از امت قهرمان و شهيدپرور ايران انقالبي مي خواهم كه همواره گوش به فرمان يگانه رهبر كبير 
انقالب اسالمي شكوهمند ايران امام خميني باشند و دست از پشتيباني كليه]ي[ ارگان ها و نهادهاي 

انقالبي پيرو خط امام مثل سپاه پاسداران و جهاد سازندگي و انجمن هاي اسالمي برندارند.

 مجيد پناهنده شهركي:
ش��ما را توصيه به حمايت شديد از انقالب اسالمي مي كنم كه اين نعمت بسيار بزرگي 
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]است كه[ خدا به ما ارزاني داشته.

 مجيد تميزي فر:
بايد اتحاد داشته باشيد و از دستاوردهاي انقالب پاسداري كنيد.

 مجيد تميزي فر:
محصلين عزيز خود را در س��نگر كالس و مدرس��ه براي فرداي پر بار انقالب عزيز 

آماده سازيد.

 مجيد ثابت:
حسين زمان را تنها نگذاريد و شما ها بازوان محكم و پرتوان امام و انقالب باشيد.

 مجيد جباري:
هرگز از انقالب دلسرد نباشيد و هميشه به انقالب خوش بين باشيد كه اين انقالب خاري 

است در چشم دشمنان كوردل.

 مجيد جعفري:
با پيروي از واليت فقيه و استمرار انقالب اسالمي دين خود را نسبت به خون شهدا ادا 

نماييد.

 مجيد جالليان:
بايد پشتيبان اين انقالب عزيز باشيم و نگذاريم در هر مكان و زمان كوچک ترين خدشه اي 
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به اين انقالب عزيز و الهي وارد شود.

 مجيد جمالي:
دست از حمايت واليت فقيه و انقالب اسالمي برنداريد.

 مجيد حيدري نژاد:
امروز براي پيروزي انقالب اسالمي بايد با كفر جهاني مبارزه كرد هم گام با امام و واليت 
فقيه بايد تبليغ كرد، اگر تندتر و انقالبي تر از امام حركت كنيم به خدا سوگند در گرداب و 
موج انقالب غرق خواهيم شد، انقالب ما را تنها مي گذارد و]از[ مواهب و نعمت هاي الهي 

اين انقالب برخوردار نخواهيم شد.

 مجيد واصفي:
اگر واقعاً قلب هايتان براي انقالب مي طپد و طاقت ضربه خوردن به انقالب را نداريد از 
همين حاال دست به كار شده و تحصيل را ادامه دهيد. از شما مي خواهم كه به سرزنش هاي 

دشمنان و مخالفان اسالم و انقالب توجه نكنيد و هميشه از خدا طلب صبر كنيد.

 مجيد ولي زاده:
امام را تنها نگذاريد و ياريش كنيد و در حفظ انقالب كوش��ا باش��يد و دنباله رو]ي[ 

روحانيت باشيد. 

 محرمعلي يونسي:
در كارهايتان خدا را فراموش نكنيد و تا جان داريد در حفظ انقالب بكوشيد.
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 محسن پازوكي:
از روحانيت مبارزي كه ش��ب و روز فعاليت مي كنند تا انقالب را به اهداف راس��تينش 

برسانند تا مي توانيد پشتيباني كنيد.

 محسن جبلي:
وصيتم به ملت ش��هيدپرور و غيور ميهنم اين اس��ت كه همواره هوشيار باشند و با نظم 

انقالبي مراقب امور باشند. 

 محسن جعفرزاده:
هميشه از روحانيت حمايت كنيد زيرا اين ها هستند كه با سرد و گرم اين انقالب ساخته 

و همين ها پيشتازان انقالب اسالمي بوده اند.

 محسن جعفري:
از ملت قهرمان و هميشه در صحنه]ي[ ايران مي خواهم كه همان طور كه انقالب را به ثمر 
رسانديم همان طور هم در پاک نمودن خاک عزيزمان دست از ياري امام عزيزمان برنداريم. 

 محسن جواددانشگري:
دين خود را به اسالم و انقالب ادا نماييد

 محسن جوزداني:
انقالب اس��المي ايران كه بارهبري نائب حجت ابن الحسن به پيروزي رسيد يک امانتي 

است كه به لطف و منت الهي به امت مسلمان ايران داده شده است.
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 محسن حبيبيان:
از شما مي خواهم كه تا آن جا كه مي توانيد از اين انقالب چيزي نخواهيد و مانند هميشه 

سعي كنيد تا حد توانايي به اسالم و انقالب كمک كنيد. 

 محسن حيات پور:
عزيزان من سعي كنيد از ياران صديق انقالب اسالمي و امام عزيز باشيد.

 محسن خاشعي:
نگذاريد اين انقالب اسالمي كه با خون هزاران شهيد الله گون به ثمر رسيده خداي نكرده 

شكست بخورد و سعي كنيد عضوي خنثي و بي ارزش براي اجتماع نباشيد.

 محمد پناهي:
انقالب اسالمي ما به جوانان نيرومند نيازمند است پس جبهه ها را خالي نكنيد.

 محمد پوزكي روزبهاني:
حجاب خود را كامال رعايت كنيد و صبر انقالبي داشته باشيد.

 محمد پورقوريان:
انقالب اسالمي ما نيازمند مسلماناني آگاه، مسوول، معتقد و مومن مي باشد.

 محمد توكل فرد:
ببينيم ما براي انقالب چه كرده ايم نه انقالب براي ما چه كرده است.
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 محمد تيزهوشان:
با پشتيباني از انقالب اسالمي از دستاوردهاي انقالب پاسداري كنيد.

 محمد تيموريان:
هم چون شمع بسوزيد و به انقالب و دوست داران انقالب روشنايي بدهيد.

 محمد جعفري:
مي خواهم كه حجاب خود را رعايت كنيد كه يكي ازعلل انقالب دادن ارزش اسالمي به 

شما خواهران بود.

 محمد جنادله:
بايد با جان و دل از اين انقالب گلگون حفاظت كنيد.

 محمد جوانشير:
در اين زمان انقالب احتياج به كمک و ياري دارد و نبايد دست روي دست گذاشت بلكه 
بايد تالش كرد و اين سختي ها را تحمل نمود و بر جان خريد كه نصرت خداوند بسيار نزديک 

است.

 محمد جورابچي:
فرزندانتان را با نماز مسجد و قرآن آشنا كنيد و بگذاريد در ارگان هاي انقالبي مانند بسيج 

و سپاه فعاليت كنند و آن ها را حزب الهي تربيت كنيد.
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 محمد جوكار:
مبادا خداي نكرده خون اين همه شهيد را پايمال كنيد، مبادا خداي نكرده نسبت به انقالبي 

كه با خون هزاران نوگل و نوداماد به اين حد رسيده بي تفاوت باشيد.

 محمد چنگيزي اردهاني:
اگر پش��تيبان واليت فقيه نباشيد يا اين انقالب، حتي نمي خواهم براي من ختم يا تشييع 

جنازه با شكوه گرفته1 و يا بياييد سر قبرمن براي من فاتحه يا صلوات بفرستيد. 

 محمد چوبكار:
براي به ثمر رس��يدن انقالب اس��المي مان كوش��ش نماييم به امي��د اين كه انقالبمان 
طليعه اي باش��د براي حاكم ش��دن عدل اهلل بر تمام جهان و بر چيده شدن بساط تمام 

طاغوتيان زمان.

 محمد حاتم پور:
گوش به زنگ باشيد تا هر گونه حركت ضد انقالب را افشا و نابود سازيد.

 محمد حاجيلري:
تا توان در تن داريد با مال و جان خود ]به[ انقالب اسالمي كمک كرده تا توشه اي براي 

آخرت داشته باشيد.

 محمد حسين رضا خاني:
بايد جوانان مسلمان از اين انقالب اسالمي و انقالب هاي خونين مسلمين و مستضعفان 

1 . در اصل وصيت نامه »کرده« آمده است.
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جهان دفاع كنند.

 محمد حشمتي:
در برابر شماتت هاي دشمنان اسالم و قرآن و انقالب اسالمي ايران بايستيد، مثل كوه كه 

در برابر باد مي ايستيد.

 محمد حيدري زارع:
خواهش من تداوم در مسلمان بودن تداوم در حفظ انقالب اسالمي و تداوم در اطاعت 

از ولي فقيه است.

 محمد خادم:
نگذاريد كه منافق به اين انقالب اسالمي لطمه بزند و هميشه در صحنه باشيد و هميشه 
از اسالم و قرآن دفاع كنيد و هيچ وقت نگذاريد كه منافق دست كثيف خود را بر اين امت 

دراز كند.

 محمدعلي توكلي:
به خدا قس��م اگر قدر اين رهبر و اين انقالب و اين علماي اس��الم كه نعمت هاي بزرگ 

خدا هستند]را[ ندانيد به واهلل ضرر كرديد. 

 محمد نيك عيش:
دس��ت از ياري رهبر ب��ر نداريد تا جان در بدن داريد اي��ن امانت الهي را كه انقالب 
اس��المي اس��ت خوب محافظت كنيد تا انشا اهلل به دس��ت صاحب اصليش ولي عصر 
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عليه السالم بسپاريد.

 محمد نيك فرد كيوان:
شما اميدان آينده]ي[ انقالب هستيد و شما وارث خون شهيدان مي باشيد تا مي توانيد با 

دشمن ظالم باشيد و ياور مظلوم اين گفته]ي[ حضرت علي)ع( مي باشد.

 محمد نيكان:
قدر اين انقالب و حكومت اسالم را بدانيد كه با چه قيمت سنگيني به دست آمده، يک 

لحظه تمام خاطرات و لحظات پر شور و هيجان انقالب را به ياد آوريد.

 محمد ورمزياري:
در راه انقالب اسالمي توان و كوشش خود را به كار بيندازيد و براي سالمتي امام دعا كنيد.

 محمد وفايي زاده:
اين انقالبي را كه هم چون انقالب صدر اسالم با خون آبياري شده است و اين انقالبي 
را كه دس��ت ظلم و س��تم شاهنش��اهي را كوتاه نموده و ما را از گمراهي نجات داده و به 
صراط مس��تقيم هدايت به رهبري امام عزيز خميني بت ش��كن رهنمون گرديده اس��ت، 

پشتيبان باشيد.

 محمد وكيلي آريي:
در مقابل كفر و ضد انقالب هم چون كوه استوار بايستيد و هرگز از خط امام و راه به حق 
امام حس��ين)ع( دور نشويد. سعي نماييد ياور انقالب باشيد هميشه و همه جا از انقالب 
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اسالمي و امام امت و روحانيت مبارز پيروي و دفاع نماييد.

 محمد هوشيار:
برادر كوچک ترم، درست را خوب بخوان تا در فرداي انقالب اسالمي بتواني به اين امت 

اسالمي خدمت كني.

 محمد يدالهي وثيق:
هرچه سريع تر كوشش نمائيد جنگ تحميلي را تا پيروزي نهايي انقالب اسالمي پيگيري 

كنيد تا خون شهداي گلگون كفن از بين نرود.

 محمدابراهيم جعفري:
وظيفه]ي[ تک تک شماست كه از انقالب اسالمي كشور دفاع كنيد. 

 محمدابراهيم جعفري ندوشن:
راه مرا ادامه دهيد تا اين كه فتنه و آشوب را در عالم از بين ببريد و انقالب اسالمي را به 

كشورهاي جهان صادر كنيد.

 محمدامين حسن زاده:
با استقامت صبر و شكيبايي از انقالب اسالمي دفاع كنيد.

 محمدباقر حضرتپور:
همواره در ]راه[ اعتال ]و[ به ثمر رسيدن انقالب بكوشيد و پيرو امام باشيد و غير از اسالم 
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به چيز ديگري فكر نكنيد. 

 محمدباقر خانمحمدي:
 اميدوارم كه مردم مس��تضعف ايران به پاس خون ش��هداي گلگون كفن در راه اسالم و 

انقالب اسالمي هرگز احساس خستگي نكرده و هر چه محكم و استوارتر گام بردارند. 

 محمدتقي بيده:
هميش��ه در زندگي از پيش��تازان و پيش��گامان در راه تداوم خط س��رخ و خونين اين 

انقالب اسالمي باشيد.

 تقي حيدري:
اگر شكرگذاري كرديد خدا را در قبال نعمت انقالب اسالمي، يعني اين انقالب را ياري 

كرديد]دراين صورت[ خداوند هم نعمت هايش را براي شما افزون مي دارد.

 محمدتقي خالقيان:
تا آن جا كه توان داريد در راه انقالب اسالمي و فرامين امام خميني و مسوولين جمهوري 

اسالمي تالش كنيد.

 محمدتقي نوري:
جبهه ها را خالي نكنيم و به حرف اين پير جماران خميني بت شكن كه اميد مستضعفان 
جهان مي باشد گوش بدهيم و عمل كنيم تا بتوانيم انقالب اسالمي را در تمام جهان صادر 

كنيم؛ سالح شهدا را برگرفته و ادامه دهنده]ي[ راه شهيدان باشيم.
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 محمدجعفر پوراكبري:
ارگان هاي انقالبي خصوصاً س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي را دوست و عزيز بداريد 

چراكه اينان جوشيده اي از اين انقالب خونبار مي باشند.

 جعفر والي دخت كتيرايي:
براي درهم كوبيدن دش��منان انقالب اس��المي مان و براي حفظ و احياي اسالم، همواره 

بايستي سختي ها و رنج ها را تحمل كنيم.

 محمدحسن پورغالمي ركن آبادي:
هيچ گاه ياري به رهبر انقالب را فراموش نكنيد. حجابتان را كامل تر و بهتر كنيد كه اين 

خود مشت محكمي است بر دهان ضد انقالب.

 محمد حسين پاكدين:
خواهران��م، حجاب، حجاب، حجاب، را حفظ كنيد كه زيرا اين حجاب بود كه انقالب 

اسالمي را حفظ فرمود و حجاب تو كوبنده تر از خون من است.

 حسين تقوايي:
تمام سعي شما در پيشبرد انقالب اسالمي باشد كه با خون شهيدان بارور گرديده است. 

 محمدحسين جعفري نسب:
حجاب ش��ما تداوم انقالب اسالمي است و شما نشان مي دهيد كه ما براي اسالم و قرآن 

انقالب كرده ايم، جوانان به خاطر انقالب خون داده اند. 
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 محمدحسين چاووشي:
از دس��تاوردهاي انقالب اسالمي دفاع كنيد و شهادت من تاثيري در روحيه]ي[ انقالبي 
ش��ما عزيزان نگذارد و با گام هاي استوار به ش��رق و غرب بفهمانيد كه اسالم تنها مكتب 

شهادت طلبي در راه خداست.

 محمدحسين حسن زاده:
محكم و استوار از انقالب اسالمي حمايت نماييد و ]قدر[ اين نعمت بزرگ كه خدا به ما 
داده است را بدانيم و تا آخرين قطره هاي خون از حريم اسالم به رهبري رهبر عظيم الشان 

نايب االمام، خميني]كبير[ دفاع نماييد.

 محمدحسين نيكدل:
بايد انقالب اسالمي مان را به سراسر جهان صادر نماييم و با خون خود انقالبمان كه از هر 

طرف مورد هجوم جهان خواران قرار گرفته است ]را[ پاسداري نمايم.

 محمدحسين ياوري:
در سنگر مدرسه باقي بمانيد و با دشمنان فرهنگ انقالب اسالمي مبارزه كنيد.

 محمدرضا بي غم:
گريه بر من نكنيد، بر علي اكبر حسين و يتيمان و پدر از دست داده هاي اين انقالب گريه 
كنيد. تقاضا دارم كه اين امام امت، خميني كبير و اين انقالب اسالمي كه خون بهاي هزاران 

شهيد و معلول است، تنها نگذاريد كه اسالم امانتي است كه به شما سپرده اند.
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 محمدرضا پاينده:
بيدار باش��يد و مستكبران و مس��تكبرين جامعه را نابود كنيد عليه حكومت هاي طاغوتي 
جهان قيام كنيد تا بتوانيد هرچه زودتر انقالبتان را صادر كنيد و براي كمک به مستضعفين 

جهان بكوشيد.

 محمدرضا پرهيزگار:
به دانش آموزان هم سنگرم كه از سنگر مدرسه براي پيشبرد انقالب اسالمي استفاده مي كنند 
سفارش مي كنم كه اين سنگر را محكم نگهداري كنند، چرا كه ما به فرهنگي غني نياز داريم.

 محمدرضا پورپيرعلي:
دخترانم اميدوارم كه حجاب اسالمي را كاماًل رعايت كنيد و در انجام عبادت و واجبات 

كوشش كنيد و درس هايتان را خوب بخوانيد و به اين انقالب خدمت كنيد.

 محمدرضا ترابي سفيدآبي:
دور امام را خالي نكنيد چون اين انقالب با خون هزاران شهيد به دست ما رسيده، نكند 
خ��داي ناك��رده ذره اي بر خالف نظر امام قدم برداريد كه در آن دنيا ش��هيدان جلوي ما را 

مي گيرند و مي گويند چرا خون ما را به هدر داديد.

 محمدرضا ترك زاده:
 برادرانم از شما مي خواهم كه تا آخرين نفس سنگرتان را نگهداريد پاسداري از اسالم و 

پاسداري از امام و انقالب بر گردن شماست.
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 محمدرضا تواليي:
تأكيد مي كنم همواره از ياد خدا غافل نباشيد و حامي و ياور امام و انقالب اسالمي باشيد.

 محمدرضا تهامي:
با س��الح ايمان از اين انقالب و دستاوردهاي آن حفاظت نمايند و تا متصل شدن آن به 

انقالب مهدي)عج( از پاي ننشينيد.

 محمدرضا جوهر:
منافق��ان را فرصت توطئه ندهيد و نگذاريد كه قلب ام��ام را به درد بياورند و با حضور 

هميشه خود در صحنه]ي[ انقالب مشت هاي كوبنده]ي[ خود را نثار آن ها كنيد.

 محمدرضا حقيقي:
توصيه من اين است كه غير ازخط امام � كه خط اسالم فقاهت بوده � نرفته و از روحانيت 
مبارز اين سنگر دفاع از اسالم و انقالب اسالمي دفاع نماييد تا به مقصد اصلي خود كه همان 

اسالم راستين و پاسداري از خون شهداست برسيد.

 محمدرضا حيدرهايي:
هم چون خانواده]ي[ ش��هدا و مردم خوب حزب ا... انقالب اس��المي و رهبر و امام 
عزيزم��ان را ياري كني��د. خداوندا عمر طوالني، عزت و احترام فراوان، س��المتي كامل 
قوت قلب و رستگاري به امام امت و روحانيت متعهد و مسوول در خط رهبر و انقالب 

عنايت فرما.
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 محمدرضا نوروزي:
فرزندان خود را خوب تربيت كنيد1 تا به انقالب اس��المي و انقالب مهدي )عج( كمک 
كنند. مشت محكمي به دهن ضد انقالب بزنيد2 و هر چه بيشتر در راه انقالب كوشش كنيد 

و نگذاريد3 كه وابستگان شرق و غرب در ايران فتنه ايجاد كنند.

 محمدرضا نيازي:
پسرانم را در مسير انقالب و خط امام راهنمايي و در كارهايشان تشويق نماييد چون آن ها 

اميدهاي آينده]ي[ انقالب هستند و در اين زمينه نبايد خونسرد باشند.

 محمدرضا ولي دوتپه سفلي:
شما در پشت جبهه، خدمت به اسالم و انقالب اسالمي را انجام دهيد. در ياري به انقالب 

ساكت نباشيد و در جبهه و در پشت جبهه خدمت به انقالب نماييد.

 محمدرضا يگانه:
تو اي برادرم بدان كه شركت تو در كليه]ي[ صحنه هاي انقالب و شركت پي درپي تو در 

صحنه]ي[ جنگ و مسايل اجتماعي و نظامي در پيشبرد انقالب نقش فراواني دارد.

 محمدرضا يوسف پور:
از شما پدر و مادر مي خواهم دو برادر كوچک ترم را حسين گونه تربيت كنيد تا در آينده 

بتوانند راه شهيدان را ادامه داده و براي اسالم و انقالب اسالمي مفيد واقع شوند.

1 . در اصل وصيت نامه »کنند« آمده است.

2 . در اصل وصيت نامه »بزنند« آمده است.
3 . در اصل وصيت نامه »نگذارند« آمده است.
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 محمدرضا يوسف نيا:
از خط انقالب اس��المي ايران كه همان خط اسالم راستين است خارج نشويد وسعي 
كنيد كه در افش��اي خط ضد انقالبيون و منافقين حتي اگر از اقوام خودمان هم باش��ند 

كوشا باشيد.

 محمدزمان چلچاليي:
به دشمنان اسالم و امام و انقالب بفهمانيد كه گرچه ما بسيار شهيد داديم و مي دهيم ولي 

اين خون ها، عاقبت كاخ هاي ظلم و ستم و نفاق شما را ويران خواهد كرد.

 محمدشفيع جعفري:
فرهنگ غني و اصيل اسالم را در مدارس به فرزندان اسالم آموزش دهيد. آينده سازان اين 

انقالب را شما بايستي تربيت كنيد. 

 آيت اهلل جانثاري:
راستي مردم اگر در روز قيامت بچه هاي شهدا جلوي ما را گرفتند و از ما پرسيدند در قابل 
خون پدران ما چه خدمتي به اسالم و انقالب اسالمي ايران كرديد چه جوابي داريم بدهيم؟

 آيت اهلل جانثاري:
من كه لياقت وصيت به آن ها ]مردم[ را ندارم اما باز به آنان توصيه مي كنم كه همواره در 

خط واليت فقيه و خط انقالب باشند. 

 اباسعد حنيفه اي نيك آبادي:
از واليت فقيه پيروي كنيد منافق ها را به شدت سركوب كنيد چون آن ها هستند كه قلب 
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ام��ام عزيز را درد مي آورند، قدر اين نعمت را بدانيد، به اميد اين كه اين انقالب زمينه س��از 
انقالب حضرت مهدي)ع( باش��د و به اميد هر چه زودتر ظهور قايم آل محمد، و جهاني 

شدن انقالب اسالمي.

 ابراهيم بيگلري مكوندي:
قدر اين انقالب اسالمي و اين امام كبير را بدانيد و پشتيباني ]كنيد[ به آن ها كه خدا پشتيبان 

همه است. مردم شهيدپرور از شما مي خواهم براي امام و اين انقالب دعا كنيد.

 ابراهيم جعفري:
تا آخرين نفس با اين دشمن زبون بجنگيد و انتقام شهدا را از اين ظالمان بگيريد و دل 
خانواده]ي[ ش��هدا را تس��لي دهيد و تا آخرين لحظه]ي[ زندگي چه با شعار و چه با عمل 

پشتيبان اين انقالب و امام باشيد.

 ابراهيم جاللي حق پرست:
هميشه پشتيبان تمامي ارگان ها و نهادهاي انقالبي از قبيل سپاه پاسداران، جهادسازندگي 
و انجمن اس��المي و تمام ارگان ها باشيد. پشتيبان واليت فقيه باشيد و از آن مواظبت كنيد 

همان طور كه امام خميني هم اكنون واليت فقيه را به عهده دارد.

 ابراهيم چوپاني:
امام را تنها نگذارند كه خون شهدا]ي[ اسالم، ازما شكايت خواهند كرد و ما موظفيم اين 

انقالب اسالمي مان را به انقالب حضرت مهدي )عج( متصل نماييم.

161 ■ ان�������������������ق�������������������اب



 ابراهيم حاتمي بلداجي:
و يک پيام به دوستان دارم كه اميدوارم همه هوشيار باشند و از انقالب خوب پاسداري 

كنند و ضد انقالب را با مشت هاي گره كرده]ي[ خود نابود سازيد.

 ابوالفضل حيدريان فردويي:
برادرانم بايد همگي يک به يک به جبهه بيايند و خدمت خود را به اس��الم و انقالب 
اس��المي بكنند و س��الم بر خواهرانم كه بايد زينب وار جلوي س��تون پنجم را بگيرند و 
تماميش��ان را از بين ببرند وصيت مي كنم كه تمامي امت اسالمي ايران دعا به جان رهبر 
كبير انقالب اس��المي امام خميني را فراموش نكنند. امت اسالمي كه جوانان خود را در 
راه انق��الب فدا مي كنيد بايد علي وار در برابر ناماليمات و س��ختي ها و كمبودها مبارزه 

كنيد. 

 احمد تلخابي:
به ريس��مان خدا چنگ بزنيد و متفرق نش��ويد و به داد تمام مظلومان جهان برس��يد و 
ابرقدرت ها را نابود كنيد و تا زماني كه قدرت در بدن داريد به هدر ندهيد. از امام و رهبر 
عالي قدر انقالب اسالمي پشتيباني كنيد و راه اين شهيدان را تا انقالب حضرت مهدي )عج( 

ادامه دهيد. 

 احمد ثابتي بايگي:
ش��ما را وصيت مي كنم به تقوا، پرهيزكاري، اطاعت و دس��تورات الهي، اخالق خوب و 

حسنه. گوش به فرمان رهبر انقالب و در خط واليت فقيه و انقالب اسالمي ايران باشيد.
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 احمد جامعه بزرگ:
با ش��ناختي كه از امام عزيز و انقالب داش��تم اين راه مقدس را انتخاب نمودم و خدا را 
شكر مي كنم كه ما را از پيروان واقعي اسالم و انقالب اسالمي قرار داد كه با نثار جان خود 

در اين راه به وظيفه]ي[ شرعي خود جامه]ي[ عمل پوشيدم. 

احمد جباري:
من از مردم مس��لما ن و انقالبي ايران مي خواهم كه بي تابي و غفلت نكنيد و بايد بسيار 
شاكر خداوند منان باشيد كه در چنين مقطعي از زمان واقع شده ايد و در زماني كه اولي االمر 

وقت حضرت امام خميني]ره[ عطا فرموده بدانند و از آن ها تقدير كنيد.

 احمد حجازي مو غاري:
شما برادران و خواهران بعد از شهادت رسيدن من هرگز نگذاريد اسلحه]ي[ من تنها بر 
زمين بماند و برداريد آن را و دشمن متجاوز مخصوصا امريكا]ي[ خون خوار ]را[ از خاک 
ايران عزيز بيرون برانيد اما ش��ما دوستان هميشه در هر حال از روحانيت پشتيباني كنيد و 

پشتيبان واليت فقيه باشد زيرا انقالب ما در گروه حمايت از روحانيت مي باشد. 

 احمدرضا حسين زاده:
ام��روز انقالب ما بيش از هر چي��ز احتياج به نيرو دارد البته نيروي فكري و رزمي با هم 

چون اگر اين ها با هم باشند مي توانيم ريشه]ي[ تمام ابرقدرت ها را نابود كنيم.

 احمدعلي جمشيدي:
اي پدر مرا حالل كن و با اس��تقامت صبر و ش��كيبايي از انقالب اسالمي دفاع كن مبادا 
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روحيه]ي[ خود را ببازي و گريه كني چون گريه تو باعث ناراحتي من است و دعا گو به 
خيل پاسداران و رزمندگان اسالم در هر كجاي جهان باش.

 اسداهلل بيگلري:
با پيروي از خط واليت فقيه و حمايت از اين دولت انقالبي اسالم عزيز ]را[ ياري كنيم 
برادران و خواهران عزيز به1 همه توصيه مي كنم امام عزيز را تنها نگذاريد اگر چنين شود به 
خون تمام شهيدان خيانت كرده ايد، مبادا انقالب اسالمي مان صادر نشود، مبادا قدس آزاد 

نگردد، بنده اعتقاد بر اين ]دارم[ كه كليد فتح قدس در كربالست.

 اسكندر بيستوني:
با جان و دل پشتيبان جبهه باشيد و يكي از رسالت هاي عمده]ي[ انقالب اسالمي صدور 
انقالب اسالمي به جهان مي باشد و طبيعي است كه بايد منتظر هجوم همه جانبه]ي[ استكبار 

جهاني عليه انقالب خونبار اسالمي مان باشيم.

 اسكندر حقگو:
وفاداري خود را نسبت به اين رسالت و انقالب اسالمي و امام عزيز خود را همواره حفظ 
كنيد تا بلكه اين اتحاد و انجام مس��لمين جهان بتواند ريشه]ي[ كفر جهاني را بخشكاند و 

نهايتا با ظهور انقالب حضرت مهدي)عج( دادگري جهان را فراگيرد.

 جباري اسماعيل:
از اي��ن انق��الب به خوبي پيروي كنيد كه اين انقالب مقدمه اي اس��ت براي پا بر جايي 

1 . در اصل وصيت نامه »با« آمده است.
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انقالب حضرت حجت ابن الحسن العسگري كه آن وقت است كه امريكايي باقي نخواهد 
ماند و خوني به ناحق ريخته نخواهد شد. 

 اسماعيل چوپاني:
برادران شما هم دنبال علم و دانش برويد نا اميد نشويد قدر رهبر و گردانندگان جمهوري 

اسالمي ايران را هميشه بدانيد.

 اسماعيل حبيبي:
برادرجان اميدوارم كه در هدف و راهي كه در پيش گرفته اي بتواني ساخته و پرداخته تر شوي 
تا بتواني وظيفه اي را كه نسبت به مردم و انقالب داري تا حد ايثار ادامه دهي و در اين جا يک 

وصيت به تو دارم و آن اين كه اگر مي خواهي اسير ظالم نباشي بخوان، بخوان ]و[ بخوان.

 اصغر پرنده:
جهاد را فراموش نكنيد كه خداجهادگران را دوست دارد صبر را پيشه كنيد كه ازصفات 
مسلمانان است. انقالب اسالمي را فراموش نكنيدكه احتياج به پشتيباني شما امت حزب اهلل 

دارد و باالخره ازاسالم عزيز دورنشويد كه همه چيز شما در گرو آن است.

 اصغر جعفري:
برادران و دوستانم شما بايد ادامه دهنده]ي[ راه تمامي شهيدان باشيد شما بايد با آمدن به 
جبهه و با ريختن خون اين جنايت پيشگان چون صدام و گروه هاي وابسته، درخت نوپاي 

انقالب اسالمي را آبياري نماييد1. 

1. در اصل وصيت نامه »نمايي« آمده است.
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 اصغر حسن زاده رستمي:
اطاعت از امام را سرلوحه]ي[ امور خويش و درتمامي مسيرزندگي خويش برهمه چيز 
مقدم بداريد و آگاه باشيد كه دشمنان قسم خورده]ي[ انقالب و اسالم هرروز درلباسي قصد 
ضربه زدن دارند و امروز درلباس مقدس با تفسير كالم امام به نفع خويش قصد ضربه زدن 

و انحراف انقالب ]را[ دارند. 

 اصغر حسين پور ازغندي:
هوش��يار و آگاه باش��يد كه امروز بي اعتنايي كردن به جبهه و جنگ پايمال نمودن تمام 

ارزش هاي انقالب اسالمي است،

 اكبر ترابيان:
فاطمه و زينب]س[ بانوان مصيبت كش��يده]ي[ اسالم ]را[ الگوي خودتان قرار دهيد، و 

هم چون كوه در مقابل گرگان دنيا و دشمنان اين انقالب اسالمي مقاوم و استوار باشيد.

 اكبر ترك:
 هميشه دعا گوي امام رهبر عزيز و اين انقالب اسالمي باشيد و از اين ناراحت نباشيد كه 
برادرتان را از دست داده ايد و هيچ ضعفي به خود راه ندهيد و خوشحال باشيد و هميشه 

پشتيبان اين جنگ و اسالم باشيد.

 اكبر تواليي:
دوس��ت ندارم از خونم دسته يا گروهي سو استفاده نمايند آن هايي در تشيع جنازه]ي[ 
من و در مراسمي كه به خاطر من برگزار مي شود شركت كنند كه در طول 7سال انقالب 
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اسالمي چه در عمل و يا گفتارشان به انقالب ضربه نزده و جلو]ي[ انقالب و حركت امام 
نايستاده باشند.

 اكبر چاجي:
از شما مي خواهم كه براي اسالم و انقالب اسالمي تبليغات زيادي بكنيد تا نداي اسالم 
و اس��الم طلبي به اقصي نقاط جهان برس��د و در اشاعه و گسترش فرهنگ اسالمي تالش 
الزم را بنماييد و از هيچ كوشش و تالشي دريغ ننماييد و هميشه گوش به فرمان امام امت 

و مسوولين كشور باشيد.

 امير پريشان شيدا:
به منافقين و محتكران و گران فروش��ان و كليه]ي[ كس��اني كه به طريقي مانع از پيشرفت 
انقالب اس��المي مي شوند بگوييد كه آخر خط مرگ اس��ت و بعد از مرگ عذاب اخروي، 
بگوييد كه شهيدان در آن دنيا جلوي شما را مي گيرند و شما را مسوول خون شهدا مي دانند.

 امير تقوي طلب:
هميشه و همه جا و در همه حال پشتيبان امام و انقالب و اسالم باشيد تا انقالب به تمام 
جهان صادر ش��ود، پشت س��ر امام و مس��وولين و دولت و انقالب حرف هاي ناجور نزنيد 

همين ها باعث معصيت و قساوت قلب مي شود.

 امير چماچم:
از شما مي خواهم كه امام را تنها نگذاريد و همواره گوش به فرمان او و ياران او باشيد و 

با پيروي كردن از او مشت محكمي بر دهان ياوه گويان چو]ن[ منافقين بزنيد. 
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 پاپي اميري:
حتما راه ش��هدا را ]پي[ بگيرند تا انشااهلل اين انقالب كه با ريختن خون هزاران شهيد و 

مجروح به دست آمده به پيروزي نهايي برسد. 

 اوليا جمالي فشمي:
هميش��ه از طرفداران حزب اهلل بوده و با مشت محكم به دهان ياوه گويان و ضد انقالب 
داخلي و خارجي بزنيد. امام خميني بت شكن را تنها نگذاريد. شهدا به گردن شما حق دارند 

نكند كه آنان را فراموش كنيد.

 ايرج تورشيري:
از خدا مي خواهم كه اگر خون ناقابل من مي تواند در پيش��برد انقالب كاري انجام دهد 
مرا به درجه]ي[ ش��هادت برساند كه در جنگ اسالم و كفر امام مي فرمايد اگر كشته شويد 
پيروزيد و اگر بكشيد باز هم پيروزيد. اميدوارم كه افراد محل و دوستان حزب ا... در كنار 
شعارهايشان عمل هم داشته باشند مساجد را خالي نگذارند، با شركت در بسيج محل پشت 
اين انقالب را محكم كنند آن چنان كه محكم است زيرا كه اراده]ي[ خدايي بر جامعه]ي[ 

اسالمي ما حكم فرماست. 

 ايوب پورخوش سعادت:
خود را وقف انقالب اس��المي كنيد و آماده]ي[ س��ربازي در هر يک از سنگرهاي خالي 
اين انقالب باشيد. عزيزان دانش آموز را به بلندهمتي و تالش بي وقفه در جهت خودسازي 
علمي، اخالقي و اجتماعي سفارش مي كنم، شما بايد پيام رسان آرمان شهيدان براي تمامي 
تشنگان روي زمين باشيد. بايد بار غم همه]ي[ مستضعفان را بر دوش خود احساس كنيد، 
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بازوي اسالم و انقالب اسالمي و رهبر عزيزمان باشيد.

 برزو جعفري:
در اي��ن راه چيزي جز جان ناقابل خود ندارم كه هدي��ه]ي[ امام زمان)عج( نمايم و اي 
كاش من هم يكي از پذيرفته ش��دگان مهدي)عج( مي شدم تا بتوانم با اهدا]ي[ خون خود 
نهال پرثمر انقالب را آبياري كنم و اينک نيز در اين سفر تنها پيامم به1 برادران و خواهران 
و خويشان خود اين است كه همواره ياور امام و پشتيبان انقالب و سرباز اسالم باشند و به 

دنيا كمتر بنگرند و ايمان خود را استوارتر كنند.

 بهرام جعفري:
پدر و مادرم به خاطر رضاي خدا و سركوب دشمن اصال گريه نكنند و لباس سياه به تن 
نپوشند و هميشه به رهنمودهاي پيامبرگونه]ي[ زمان امام خميني گوش فرا داده و در مسير 

انقالب اسالمي حركت نمايند 

 بهروز تلكو:
تمام سعي شما ملت قهرمان بر اين باشد كه انقالب اسالمي را به پيش ببريد كه با خون 

هزاران شهيد بارور گرديده است.

 بهروز جهاني فر:
اي مردم اين جواناني كه به جبهه مي روند و به ش��هادت مي رسند، به خاطر خدا و براي 
حفظ اسالم و قرآن و ناموس خود به شهادت مي رسند ولي واي به حال شما اگر از انقالب 

1 . در اصل وصيت نامه »بر« آمده است.
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اسالمي و از خون هزاران هزار شهيد در طول تاريخ حمايت نكنيد.

 بهنام جالليان:
و اي ملت دالور به عنوان يک شهيد گواهي بر صدق في سبيله ا... با شما سخني دارم. امام 
را تنها نگذاريد در نمازهايتان امام را دعا كنيد و زمينه را براي انقالب مهدي فراهم سازيد 

و وحدتتان را حفظ كنيد.

 پرويز اسكندري:
و شما اي برادران و خواهران عزيزم، به وجود شما نيز افتخار مي كنم زيرا كه هر كدام از 
شما1 به نوبه]ي[ خود نقش موثري در انقالب اسالمي مان داشته ايد و همواره در راه اسالم 

كوشا بوده ايد و اين كه مشوق من در رفتن به جبهه بوده ايد.

 پرويز حاجيوندزاده:
از ش��ما مي خواهم كه تحت رهبري امام امت و پش��تيباني از واليت فقيه و روحانيت از 

اين انقالب به خوبي پاسداري بكنيد تا بتوانيد نگهبان و حافظ خوبي براي شهيدان باشيد.

 پرويز حاجي زاده:
از شما تقاضا دارم دست از امام امت بر نداشته و پيرو خط او باشيد و انقالب شكوهمند 
اسالمي را حفظ كنيد، حفظ انقالب اسالمي حفاظت از خون پاک شهيدان است. با پيروي 

كردن از حضرت امام، انقالب اسالمي خود راحفظ كنيد.

1 . در اصل وصيت نامه »مشا« آمده است.
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 پنجعلي احمدزاده:
برادران گرامي پيرو اوامر1 رهبر كبير انقالب اسالمي باش��يد و سنگرها را خالي نگذاريد 
و س��الم مرا به رهبر عزيزم برس��انيد و بگوييد تا آخرين قطره]ي[ خونم، سنگر اسالم رها 
نخواهم كرد تا هنگامي كه همه]ي[ احكام اسالم در زير پرچم اسالمي امام زمان)عج( به اجرا 

در آيد و يا به درجه]ي[ رفيع شهادت نايل گردم. 

 تقي آقابابايي:
اي برادر و خواهر محصل با درس خواندن خود و بارور كردن اقتصاد كش��ور ضربه اي 
ب��زرگ به ابرقدرت ه��ا بزنيد، درس را فرام��وش نكنيد زيرا اگر ش��ما درس را ول كنيد 
ضدانقالب درس مي خواند و پس��ت و مقام كشور به دست آن ها مي افتد و شما معلمين، 
عزيز فرزندان اين انقالب خون بار را درس بدهيد و آنان را تربيت كنيد تا انش��ااهلل بتوانند 

وارث زمين شوند. 

 تقي احسن زاده:
سنگر مسجد را رها نكنيد امام را دعا كنيد و يار و ياور امام باشيد مبادا به خاطر از دست 

دادن من منتي بر كسي بگذاريد و از انقالب انتظاري داشته باشيد.

 تمر جرنده:
برادان و خواهرانم نگران نباشيد چون با نگراني شما دشمنان اسالم شاد مي شوند امام و 
جبهه و اسالم و انقالب را فراموش نكنيد و هم از نظر مالي و هم از نظر جاني در جبهه]ي[ 

اسالم و ايران و امام و انقالب و ميهن راياري و كمک كنيد.

1. در اصل وصيت نامه »وامر« آمده است.
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 تيمور پورحاجي:
با رهبري رهبر زمانمان خميني بت شكن و با وحدت كلمه و از خود گذشتگي، رهروي 

شهداي اسالم و انقالب باشيد و عقيده و راه آن ها را هيچ گاه رها نكنيد.

 تاج الدين بيگي:
مي خواهم خون خودرا فداي اس��الم عزيز كنم و خودم كه نتوانستم خدمتي براي اسالم 
بكنم شايد با مرگم توانسته باشم خدمتي براي اسالم كنم و سهمي داشته باشم ولي شما را 

به جان مهدي)عج( قسم مي دهم تا آن جا كه مي توانيد به اين انقالب خدمت كنيد. 

 تراب بدوي ديزجي:
هميشه از روحانيت حمايت كنيد زيرا اين ها هستند كه با سرد و گرم اين انقالب ساخته 
و همين ها پيشتازان انقالب اسالمي بودند و هميشه خواهند بود و تنها هدفشان اسالم است.

 ترابعلي تاران:
با اس��تقامت، صبر و شكيبايي از انقالب اس��المي دفاع كن. مبادا روحيه خود را ببازي. 

دعاگوي تمام پاسداران و امام و رزمندگان اسالم باش. 

 جان بابا جوادي فرد:
از دوس��تان مي خواهم كه كساني كه با اين رهبري واين انقالب مخالفند در تشييع جنازه 
يا ختم من شركت نكنند. بنگريد و انديشه كنيد ازفرمايشات رهبر انقالب پيروي نماييد و 

اسالم را تاييد نماييد.
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 جعفر بيات:
در انتظار نصرت الهي باش��يد زيرا نصرت الهي نزديک اس��ت. كساني كه در اين انقالب 
سهمي ندارند و حتي بر مخالفت با اين انقالب الهي كار مي كنند بايد بدانند وقتي نصرت 
فرارسيد ديگر جايي در بين مردم و خانواده هاي شهدا ندارند مگر اين كه توبه كنند و خود 

را وقف اين انقالب و اسالم نمايند.

 جعفر حبيبي:
پدر جان اگر من شهيد شدم دعا كنيد تا رزمندگان عزيز در جبهه انشااهلل به پيروزي نهايي 

برسند و پرچم انقالب اسالمي را بر همه جاي دنيا سر بلند سازند.

 جمشيد امدادي:
و ام��ا فرزندانم مي خواهم هم چون پدرتان تا خون در رگ داريد يک قدم از قافله عقب 
نمانيد و هم چون س��رورتان حس��ين)ع( چنان از حيثيت انقالب و دين حفاظت نماييد كه 

جرات تجاوز و از بين بردن انقالب به چشم دشمنان نيايد. 

 اميري فيوج جمشيد: 
راه همه]ي[ ش��هدا را ادامه داده و دس��ت از پش��تيباني امام و اسالم عزيز بر نداريد و 
تا آخرين لحظه در كنار امام عزيزمان باش��يد و با هر گونه توطئه و نفاق مبارزه كنيد و 
نگذاريد كه دشمنان اسالم ضربه ]به[ انقالب بزنند و بدانيد كه شكست انقالب اسالمي 
ايران خداي نا كرده شكس��ت اسالم در منطقه ]است[ و در تمام صحنه ها حضور داشته 

باشيد. 
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 جمشيد بهرامي فارساني:
اي جوانان و اي دوستان و اي پدران و مادران در جايي كه مردم تونس و لبنان و مراكش به 
واسطه]ي[ انقالب اسالمي ايران بيدار مي شوند براي ما ننگ است كه در خواب يا بي تفاوت 
باشيم؛ امروز جهان اسالم چشم به ايران دوخته كه ما برويم و به داد آن ها برسيم و آن ها را آزاد 

كنيم.

 جواد ابراهيمي:
چون انقالب اسالمي مي رود تا در سراسر گيتي سايه افكند و تمام كفار و مشركين را از 
سر راه خود بردارد، وظيفه]ي[ شرعي هر مسلماني است كه به اين موج خروشان بپيوندد.

 علي اشرف:
هميشه سعي در تقويت انقالب اسالمي داشته باشيد و با همه]ي[ مشكالت مبارزه كنيد 

كه انشااهلل پيروز بوده و هستيد و خواهيد شد.

 حاجعلي حسني:
از خواهرانم مي خواهم كه جلوي دش��منان اسالم را بگيرند زيرا كه اسالم دين حقانيت 
اس��ت، دين مس��اوات و برادري است و هميشه براي انقالب اسالمي تا آن جا كه مي توانيد 

تبليغ كنيد زيرا كه اين انقالب بايد به دست صاحب اصليش برگردد.

 حامد توكلي:
من راهم راه حسين بود و ازشما هم مي خواهم در راه پيشبرد اهداف انقالب اسالمي تا 

آن جا كه درتوان داريد بكوشيد. 
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 حبيب آرامش:
اميد است كه بعد از من هيچ گونه احساس ناراحتي و ضعف ننماييد و برايم گريه و زاري 
نكنيد كه روحم در عذاب باشد بلكه خدا را شكر ]كنيد[ و آسوده و آرام باشيد و با انجام 

كارهاي خير و ]خدا[پسندانه تان انقالب و اسالم را حمايت نماييد. 

 حبيب اهلل آقايي:
س��الم بر ش��هيدان راه حق و حقيقت، اي ملت ايران اين انقالب اسالمي يک نعمت 
الهي است كه نصيب ما شده است و ما بايد در حفظ آن بكوشيم و آن را به تمام جهان 

صادر كنيم.

 حبيب اهلل بخشي:
اي مردم شريف ايران قسم به خون حسين)ع( قلب امام را به درد نياوريد. نگذاريد منافقان 
دست به آشوب و اخالل گري بزنند. شما پيش خدا مسوول هستيد، آن ها را شناسايي كنيد 

و به سپاه پاسداران انقالب اسالمي تحويل دهيد، تا به كيفر و عذاب الهي برسند. 

 حبيب اهلل بني بيات:
هرگ��ز امام را تنها نگذاريد و گول متجاوزين كافر را نخوريد و هميش��ه دس��تورات و 
فرمايش��ات امام را گوش داده و براي رضاي خداوند متعال به آن ها عمل كنيد تا خداوند 

تمام خير و بركاتش را به شما امت با ايمان و انقالبي افزوده نمايد.

 حبيب حيدري:
در همه]ي[ لحظه هاي زندگي خود، قرآن و دستورات اسالم و زندگاني ائمه]ي[  اطهار و 
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شهدا را الگو و سر مشق زندگي خود قرار دهيد و يک لحظه امام خميني رهبر اگاه و بيدار 
انقالب اس��المي را تنها نگذاريد، دست از روحانيت اصيل و مبارز برنداريد و اين اصل را 

فراموش نكنيد كه آن ها بودند كه به ما آگاهي و حركت در همه]ي[ مسايل دادند.

 حجت اله ابوفاضلي:
ب��ه قول امام نگوييد انقالب براي ما چ��ه كرده بگوييد ما براي انقالب چه كرده ايم، 
اي مردم دس��ت از دنيا بكش��يد كه دنيا هيچ فايده اي براي ش��ما ندارد به فكر آخرت 
باش��يد به فكر توش��ه و آذوقه باشيد. توشه و آذوقه براي س��فر ابدي كه بعد از مرگ 

پشيمان نشويد. 

 حجت اهلل بيگي هرچگاني:
شما اي امت عزيز سعي كنيد كه در تمام مراحل زندگي از ياد خدا غافل نباشيد و زندگي 
دنيوي خود را بر پايه]ي[ س��ه اصل پيروزي بخش انقالبمان يعني ايمان به خدا، رهبري و 

وحدت كلمه استوار سازيد.

 حسن آقايي:
به پدرم بگوييد كه ديگر پيش جدمان سرشكس��ته نيس��تيم، چون پسرش راهي را رفت 
كه حس��ين و سالله اش رفته اند. پدرجان وصيتم اين است كه راه مرا ادامه دهيد. خود بهتر 

مي داني كه من از اوايل پاگرفتن انقالب و در تمامي موارد مي خواستم سهمي داشته باشم

 حسن آقابابايي:
همه]ي[ ش��ما را به پيروي ازخط امام و انقالب اسالمي توصيه مي كنم كه صالح انسان 
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در اين اس��ت. به اميد پيروزي اس��الم و سالمتي رهبرانقالب و متصل شدن اين انقالب به 
انقالب آقا امام زمان.

 حسن ابوالقاسمي:
از شما خالصانه خواهش مي كنم به وصيتنامه هاي شهدا عمل كنيد و راه آن ها را تا انقالب 

آقا امام زمان)عج( ادامه دهيد.

 حسن اتفاقي:
از شما عزيزان  مي خواهم تا وقتي خون  در رگتان است نگذاريد دشمنان به انقالب اسالمي 

ضربه بزنند تا خون شهداي عزيز پايمال نشود.

 حسين علي امامي:
از ملت مسلمان ايران مي خواهم كه در اين راهي كه مي روند ثابت قدم باشند و دست از 
پشتيباني خود از انقالب اسالمي و امام خميني برندارند و با مال و جان و قلم خود تا آن جا 

جهاد كنند كه پرچم »ال اله اال اهلل« در تمام جهان به اهتزاز درآيد.

 حسينعلي ثاني حيدري:
مگر ش��ما خدا را قبول نداريد مگر ش��ما نبوديد كه رژيم طاغوت را برهم زديد شما كه 
انقالب كرديد ش��ما كه با خون خود بازي كرده ايد و انقالب را به ثمر رسانده ايد، بياييد به 

جبهه و ]با[ جهادتان و با رزمتان هم امام و هم امت شهيد پرور را خوشحال كنيد.1 

1. در اصل وصيت نامه »کن« آمده است.
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 حسين علي حسن پور حسكويي:
براي فرزندانم هم پدر باش و هم مادر و آن ها را در خط انقالب اس��المي عزيز كه خط 

اسالم و خط امام است قرار بده1 كه ]اين[ بزرگ ترين جهاد است.

 حشمت اهلل چترايي:
هميشه پشتوانه]ي[ اين انقالب و جنگ و امام باشيد. مبادا كه خداي نكرده بگذاريد كه 

دشمنان اسالم قد علم كنند. 

 سيدحمزه ارجمندي:
اكن��ون كه تمامي ابرقدرت ها با تمام امكانات و تجهي��زات بر عليه انقالب و جمهوري 
اسالمي بسيج شدند و در برابر، اين نظام صف كشيدند جوانان انقالبي و حزب الهي بايد 

بپاخيزند و از اسالم و انقالب و ايران پاسداري كنند.

 حمزه انصاري:
همانند كوه استوار بمانيد چون مرگ در راه حق نه تنها ناراحتي ندارد بلكه افتخار و شادي 
هم دارد از ش��ما مي خواهم كه بعد از ش��هادتم برادران ديگر را هم در راه خدا به حضرت 
مهدي)عج( هديه كنيد و با استقامت تمام در مقابل دشمنان انقالب اسالمي ايستادگي كنيد. 

 حمزه علي پيرمحمدي:
امام كاري بس عظيم كرد. وي باعث شد، دنيا از خواب بيدار، انسانيت را دوباره ياد آورد 
و قلبم روشن است كه اسالم پيروز مي شود. پس در راه پيروزيش كوشش كنيد و اميدوارم 

1 . در اصل وصيت نامه »بكوش« آمده است.
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اين انقالب زمينه ساز انقالب حضرت مهدي)عج( باشد.

 حميد ابراهيمي:
دلتان براي من نس��وزد براي اس��الم بسوزد، اگر خواستيد برايم گريه كنيد گريه كردنتان 

دشمن را شاد نكند زيرا ضربه]ي[ بزرگي به انقالب است. 

 حميد احمدي:
پيرو قرآن كريم باشيد و ادامه دهنده]ي[ راه شهدا باشيد و اي پدران و مادران عزيز و هميشه 
در صحنه]ي[ انقالب فرزندانتان را به جبهه ها بفرس��تيد و به آن ها بگوييد تا پيروز نش��دند 
برنگردند و خودتان هم در پشت جبهه از مال و جان خودتان از اسالم و از قرآن دفاع كنيد. 

 حميد بنايي پور:
]به[ حرف هاي اين روحانيون عمل كنيد به خدا اگر با روحانيون باشيد هرگز انقالب شما 
شكس��ت نخواهد خورد و براي هميشه از زير بار ظلم بيرون مي آييد و اميدوارم كه با امام 

در صحنه و با روحانيون هم قدم و مقلد واليت فقيه باشيد.

 حميد تشكري:
اي خواهر گرامي با عمل خودت به خواهران ديگر نش��ان بده كه انقالب اسالمي خون 

مي خواهد، خون حسين ها و رساندن پيام آن ها كه به دوش شما زينب هاي زمان است.

 حميد تقي توتوني دوالبي:
از هر كس كه در مقابل جمهوري اس��المي احس��اس مس��ووليت مي كند مي خواهم كه 
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ادامه دهنده]ي[ راه تمام شهداي اين انقالب اسالمي باشند.

 حميد جعفري:
به شما سفارش مي كنم كه نگذاريد شرق و غرب و آمريكاي جنايتكار اسالم و انقالب 
اسالمي مان را از ما بگيرد. از شما مي خواهم با دشمنان اسالم و امام عزيزمان به شدت مبارزه 

كنيد و نگذاريد اماممان تنها بماند و هميشه يار و مدد كار امام باشيد.

 حميد حكمت پور:
اين انقالب حق است و با خون خيلي از ياران و فرزندان سلحشور اين امت كه بر زمين ريخته، 

آبياري شده؛ شما هم خود را هم آهنگ انقالب كنيد تا از اين فيض عظمي بي نصيب نشويد.

 خان علي تيزچنگ نوشهر:
اگر مي خواهيد خداوند ياري شما باشد استقامت داشته باشيد استقامتي همراه با اخالص، 
و اميدوارم فرزندانمان را تربيت كنيد كه ادامه دهنده]ي[ راه شهيدان انقالب اسالمي باشند.

 خداداد حسنوند:
از برادرم مي خواهم كه راه مرا با قرآن خواندن و احكام اس��المي ادامه دهد و از دين و 
ناموس دفاع كند و راه اسالم را در پيش گيرد و از سرزمين انقالب اسالمي دفاع كند و راه 

حق را در پيش گيرد.

 خداوردي ترزبان:
تا زنده ايد پشتيبان انقالب اسالمي باشيد و دعاگوي رهبر كبير انقالب اسالمي جهان.
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 خسرو ارژنگي مهربان:
امت قهرمان هستي و نيستي خود را فداي انقالب اسالمي و اهداف آن كرده و مي كنند. 

به فكر پيروزي انقالب اسالمي و نجات محرومان باشيد.

 خسرو ايازي:
ام��روز همه]ي[ ما وظيفه داريم انقالب اس��المي را كمک كنيم و به گفته]ي[ امام عزيز 
هركس كه مي تواند بايد به جبهه برود و هر كس كه نمي تواند بايد در پش��ت جبهه كمک 
كند. و باالخره همه]ي[ ما در برابر انقالب مسوول هستيم و بايد به هر صورت در هر كجا 

انقالب را ياري كنيم. 

 خليل حيدري خويي:
ما مثل مردم كوفه نباشيم كه كم كم از انقالب اسالمي دلسرد شويم. اگرچه آن هايي كه از 
اول اميدي داشتند و با نيت الهي وارد جريان انقالب اسالمي شدند، هنوز هم بر سر جاي 

خود محكم هستند. 

 خيراله پرواز:
اين انقالب را با تمام وجود حافظ باش��يد و بكوش��يد براي تداوم انقالب اسالمي ايران 
گام��ي برداريد. به اين انقالب نق1 نزني��د. ما هرچه براي اين انقالب كار كنيم بايد خود را 

]بدهكار[2 بدانيم. 

 داود پوازي:
برادرانم خدا از ش��ما راضي نباشد اگر كه بگذاريد خون بهشتي ها و رجايي ها و باهنرها 

1 . در اصل وصيت نامه »نفي« آمده است.

2. در اصل وصيت نامه »مقعر« آمده است.
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پايمال ش��ود و خدا از ش��ما راضي نباشد اگر كه در راه اس��الم و در راه كمک به انقالب 
اسالمي سستي كنيد.

 داود اسماعيلي:
همان طوري كه از اول انقالب، پشتيبان انقالب و رهبري بوديد تا آخر عمرتان آن عزيز را 

تنها نگذاريد كه نمي گذاريد و هميشه و در همه]ي[ دوران پشتيبان ولي فقيه باشيد.

 حسين دلدار:
برادران عزيز، ش��ما كه پاسدار خون ش��هيدان هستيد علي وار، حسين گونه بر همه]ي[ 
دشمنان خارجي و داخلي اسالم به اين انقالب بخروشيد و اين انقالب را به سراسر گيتي 
برسانيد. چون هم اكنون ما پرچم دار اسالم هستيم و براي نگهداري اين انقالب حتي جان 

ناقابلمان را بايد هديه كنيم.

 دوست علي بگ زاده:
نگذارند اين انقالب كه با خون سرخ هزاران شهيد آبياري شده به دست ابر قدرت هايي 
چون امريكا افتد. وصيت من به تمام دوس��تان و آش��نايان اين است كه فقط راه امام و راه 

شهيدان در پيش بگيرند. 

 رجب حق شناس:
 بنابر اين اگرمي خواهيد خداوند ياري ش��ما باشد استقامت داشته باشيد استقامتي همراه 
ب��ا اخالص و اميدوارم فرزندانمان را تربيت كنيد كه ادامه دهنده]ي[ راه ش��هيدان انقالب 

اسالمي باشند.
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 رجب علي جعفري يزدآبادي:
ادامه دهنده]ي[ راه شهدا و پيام رسان خون آنان بوده و هميشه در سنگر انقالب حضور 
فعال داشته باشيد تا بدين وسيله قلب مستضعفين جهان را كه به اميد انقالب اسالمي مي طپد 
خوش��حال كرده و باعث نااميدي و نا بودي دشمنان اسالم گرديد. امروز هركس كه نداي 
مستضعفين را بشنود و ساكت بنشيند بزرگ ترين خيانت را به اسالم و مسلمين كرده و فردا 

بايد جوابگو باشيم.

 رحمان الواني ايلخچي:
امي��دوارم كه با رفتن من ش��ما محكم از انقالب پاس��داري نماييد و دع��ا گوي امام و 
رزمندگان باشيد و خدا نكند تبليغات و دسيسه هاي دشمنان اسالم شما را گمراه كرده و از 

انقالب وامام دور شويد.

 رحمان بيات:
براي دفاع از اس��الم و حيثيت انقالب اسالمي و دفاع از مملكت اسالمي به فرمان رهبر 
ملت مسلمان جهان و مرجع عالي قدرم حضرت آيت اهلل امام خميني به جبهه حق عليه باطل 

شتافتم و اميدوارم كه خون ما نهال نوپاي انقالب اسالمي را بارور كند.

 رحمن ثابت:
پيرو خط امام و واليت فقيه باشيد و از تفرقه و نفاق بپرهيزيد و ادامه دهنده]ي[ راه شهيدان 
و حافظ انقالب باشيد زيرا اين انقالب به آساني به دست ما نرسيده است بلكه با خون هزاران 
شهيد و معلول و زنداني كشيده به دست آمده است و اگر شما از آن پاسداري نكنيد خداي 

ناكرده انقالبمان پايه هايش سست مي شود و شما در قبال خون شهيدان مسوول هستيد.
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 رحمت اهلل جعفري:
هميشه در خط امام و روحانيت مبارز باشند و حمايت از روحانيت مبارز كنند كه به قول 
امام اين ها بودنند كه اس��الم را تا به حال زنده نگه داش��ته اند در برابر سختي ها و مشكالت 

صابر و مقاوم بوده و از هيچ چيز خوف و هراس نداشته باشند.

 رحمت اهلل جمالي:
اي ش��مايي كه انقالب را ياري كرده ايد، اي مس��تضعفين، اي شمايي كه انقالب را 
دوس��ت داريد و براي هر ش��هيدي كه خونش بر زمين مي ريزد و ندا مي دهد اش��ک 
مي ريزيد، اي شماهايي كه روحانيت را دوست داريد و از امام امت و امام زمان پيروي 
مي كني��د بدانيد كه ما از ضد انقالب ضربه هاي زيادي خورده ايم، خوب حواس��تان را 

جمع كنيد.

 رحيم اسال:
هدف من فقط و فقط پايداري اسالم عزيز مي باشد، اگر من به شهادت نايل آمدم توصيه 

من به جوانان اين است كه براي1 امام امت پشتيبان باشند.

 رستم ابراهيمي:
به جبهه برويد و انقالب را صادر كنيد. خواهرانم، عزيزانم از شما مي خواهم كه زينب وار 
زندگ��ي كنيد كه خداوند از ش��ما راضي باش��د. حجابتان را رعاي��ت فرماييد كه منافقين 

سواستفاده نكنند و به انقالب ضربه نزنند.

1 . در اصل وصيت نامه »به« آمده است.
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 رسول بادبري:
اكنون ش��هيدان از ش��ما ملت مبارز انتظار دارند كه گفته]ي[ خ��دا را درباره]ي[ كفار و 
منافقين انجام بدهيد تا اس��الم عزيز و انقالب بزرگمان را به دست مواليمان امام زمان)ع( 

بسپارند و همواره پشتيبان واليت فقيه ودولت مكتبي انقالب اسالمي باشيد.

 رسول بهرامي ارجاوند:
از ش��ما ملت مي خواهم كه پشتيبان واليت فقيه باش��يد و فرمانبردار او. پس امام را تنها 
نگذاريد و حتما وي را دعا كنيد اين انقالب اسالمي كه خون بهترين شهيدان آبياري شده1 
را به تمام جهانيان صادر نماييد مبادا كه به دام منافقين گرفتار شويد و قبل از اين كه به دام 

منافقين گرفتار شويد در راه خدا شركت كنيد. 

 رسول پايان:
 هميش��ه و در همه ح��ال رهبركبير انقالب اس��المي، ابراهيم زم��ان را تقويت كرده و 
قواني��ن پيامبرگون��ه اش را و رهنمودهاي آيه گونه اش را مو به  مو گوش گرفته و فرا راه 
خود قرار دهيد از حزب اهلل متعهد و روش��ن فكر كه ثمره]ي[ پيروزي انقالب اس��المي 

است پشتيباني نمايند.

 زين العابدين جمشيدي:
بايد بدانيد كه دش��منان ما مي خواهند اين انقالب اس��المي را كه خدا نصيب ما كرده 

است بگيرند.

1 . در اصل وصيت نامه »کرده« آمده است.
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 سيدعلي پورهادي:
بايد با در خدمت اسالم بودنتان هر چه بيشتر باعث سرافرازي و اعتالي دين مقدس اسالم 

در سراسر جهان باشيد كه چشم اميد رهبر و انقالب و مستضعفان، شما نونهاالن هستيد.

 سيدعلي جعفري:
]ملت ما[ تا آخرين نفر و تا آخرين قطره]ي[ خون خود از امام و انقالب و خون شهدا 
دفاع و پشتيباني خواهند كرد و دشمنان ]ما[ بدانند كه ما تا آخرين نفس ايستاده ايم و ترسي 

به دل راه نمي دهيم.

 سيدعلي رضا حسني:
امام عزيز را تنها نگذاريد چون دشمنان اسالم و منافقين همين را مي خواهند كه شما امام 
را تنها بگذاريد ولي ش��ما با وحدت خود مش��تي محكم بر دهان آن ها بزنيد. چيزي براي 
گفتن ندارم چون شما ملت قهرمان از من بهتر مي دانيد كه براي پيشبرد انقالب چه كارهايي 

بايد كرد.

 عليرضا خالقي:
خط خدا يكي است ولي خط شيطان هر روز در يک منطقه، يک گروهک ضدانقالب و 
يا دولت مرتجع ضد انقالب اس��المي است و شعار حق و عدالت از طرف شياطين بزرگ 

براي محو اسالم است.

 سيد عيسي حسيني:
تمناي من از ش��ما اين اس��ت كه راه من را ادامه دهيد. اسلحه و پرچمي كه از دستم در 
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صحنه نبرد بر زمين مي افتد شما بايد برداريد و با دشمن بجنگيد. گوش به فرمان رهبر كبير 
انقالب اسالمي باشيد و از او اطاعت نماييد خودتان را در راه مبارزه با نفس بشناسيد و از 

پرستش اهلل غفلت نكنيد.

 سيد كاظم آقايي:
اين اسلحه، وسيله اي است كه به عنوان امانت در اختيار شماست و از طريق خون شهدا 

به دست آمده است كه بايد در جهت حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي به كار رود.

 سيدكاظم پورنقي:
صبر را پيشه]ي[ راهتان قرار دهيد كه صبر كليد پيروزي است، نباشد كه با رفتنم خداي 
ناكرده از انقالب دلس��رد ش��ويد و در صحنه نباشيد و با رفتنم هر چه بيشتر در صحنه هاي 

اجتماعي و مذهبي شركت كنيد.

 سيدمحسن آب پيكر:
از هر كس كه مرا مي شناس��د مي خواهم كه از روحانيت كه پيشتازان انقالب اسالمي در 
به ثمر رساندن انقالب اسالمي ايران هستند حمايت كند و گوش به حرف عده اي نادان كه 

بر خالف روحانيون هستند ندهند.

 سيد محسن بهي:
ش��ما هم به نوبه خود بايد به انقالب اس��المي كمک كنيد كساني كه مي توانيد در جبهه 

حضور پيدا كنيد و بقيه در درس خواندن خداوند را در نظر داشته باشيد.
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 سيدمحمد اسالميان:
مقاومت كنيد انقالب اسالمي را به ثمر برسانيد ]تا[ بعد از خودتان ثمره اي براي والدينتان 
باشد از حضور شما امت شهيدپرور مي خواهم به تمامي جهان نشان بدهيد كه انقالب كرديد، 
مثل مردم كوفه نباشيد كه انشااهلل هم نيستيد، امام امت را ياري كنيد و به نداي حق طلبانه اش 
لبيک گوييد يقين مي دانم كه خدا پيامبران و صاحب اصلي انقالب امام را ياري خواهند كرد 

 سيدمحمد اشرف:
خانواده خود را به صبر و اس��تقامت و پش��تيباني از واليت فقيه و كوشش براي صدور 

انقالب و تالش به خاطر محو دشمنان خدا سفارش مي كنم. 

 سيد محمد ثالثي:
بر هر فردي از افراد اين مملكت فرض است تا به سهم خود در جهت خنثي ساختن اين 
توطئه ها تالش نموده و تمام سعي و كوشش خود را به كار اندازد تا انقالب اسالمي ايران 

سرآغاز حكومت مهدي )عج( در جهان گردد. 

 سيد محمد حسيني:
با كمک هاي مالي و جاني از انقالب اسالمي نگهباني كنيد، و با آغوش باز شهادت را بغل 
گيريد، بدانيد كه: »الدنيا مزرعه االخره«، پس در اين دنيا در راه خدا كوشش و جهاد كنيد تا 

در آن دنيا سرافراز باشيد.

 سيد محمد حمزه اي بريجاني:
با جان و مالي كه خداوند منان به ش��ما عطا فرموده از هيچ گونه كوششي در پيشبرد 
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اهداف عاليه]ي[ انقالب اس��المي دريغ نفرماييد و از تفرقه و تش��دد، دس��ته بندي به 
شدت بپرهيزيد. 

 سيد محمد خاكساري مقدم:
از ش��ما ملت غيور و هميشه در صحنه مي خواهم كه امام را تنها نگذاريد و براي ايشان 
دعا كنيد، زيرا امام قلب انقالب اسالمي است و تا زماني كه امام را داريد، جمهوري اسالمي 

زنده و پاينده است و به كشور آسيبي نمي رسد.

 سيد محمود ابرودي:
اي جوانان و دوس��تان، همه مس��ووليم در برابر ملت هاي تحت ستم فلسطين و لبنان و 
عراق برخيزيم و بكوشيم تا با ياري اهلل آن ها را از زير يوغ چپاولگران نجات دهيم. چون كه 
اين انقالب به گردن ما مخصوصاً جوان ها سهم عظيمي دارد كه اگر اين انقالب وجود پيدا 

نمي كرد ما كه تازه داشتيم وارد خط شيطان و گناه مي شديم، بدبخت بوديم.

 سيد محمود امامي نجف آبادي:
دنبال مكتب اسالم باشيد با همان مكتب بود كه رهبر انقالب اسالمي ايران مشت محكمي 
بر دهان امريكاييان و ]افراد[ ضدمكتب و ضداسالم كوبيد. به اوضاع مملكت و به ميهن از 

بند رسته]ي[ خويش كمک فكري كنيد.

 سيدمحمود اوجاني:
انقالب و امام را ياري دهيد به خدا سوگند ياد مي كنم اگر شما در اين دنيا نسبت به اين 
انقالب و روحانيت و امام كوچک ترين بي لطفي كنيد بدانيد كه روح مرا داريد آتش مي زنيد، 
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بدانيد كه مرا در ظلمت نگه داش��ته ايد يعني اين كه اتاق كوچک من از نور محروم است و 
مرا داريد عذاب مي كنيد. 

 محمودرضا بديعي خيرآبادي:
هميشه خداي بزرگ را به ياد داشته و از جمهوري اسالمي و رهبر كبير انقالب در تمام 
لحظات زندگي پش��تيباني كرده و اوامر امام را با ج��ان و دل پذيرا بوده و در راه او نهايت 

تالش و كوشش خود را مبذول فرماييد. 

 سيدمسلم حسيني:
با اس��تقامت و صبر و ش��كيبايي از انقالب اس��المي دفاع كنيد. مبادا روحيه]ي[ خود را 
ببازيد و دشمنان اسالم را شاد كنيد، تا آن جا كه مي توانيد از اسالم و روحانيت دفاع كنيد و 

هيچ وقت خدا را از ياد نبريد.

 سيدمصطفي ارشاد:
نكند اين انقالب را كه خدا به ما عطا كرده است از دست بدهيد نكند كه امپرياليسم چه 
ش��رق و چه غرب كه تمام س��اعات خود را براي نابودي اين انقالب گذاشته موفق شود و 
دوباره ظلمت بر شما حاكم شود و نكند كه ما راه گمراهان را برويم و خدا نور را از ما بگيرد.

 سيدمعصوم حسيني:
اگر انش��اهلل ش��هادت نصيب من شد گريه نكنيد حاللم كنيد و آن قدر كه قدرت ]داريد[ 

براي پيروزي انقالب اسالمي و رهبر انقالب دعا كنيد.
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 شعبان حبيبي:
به ش��ما برادران ديني خود و به خص��وص فرزندانم توصيه مي كنم كه هرگز امام را 
تنها نگذاريد و هميش��ه پيرو خط واليت فقيه باش��يد ش��ما را به تقوي و پرهيزكاري 

توصيه مي كنم.

 شعبان علي جمال ليواني:
مس��جد سنگر است و به راستي كه سنگري به استقامت سنگر مسجد هرگز نديده ام و 
اين بزرگ سنگر را حفظ كنيد و در نماز جماعت كه پشت دشمن خارجي و داخلي ]را[ 
مي شكند حاضر شويد و دشمن انقالب اسالمي ما و شما از همين اتحاد نيروهاي حزب 

الهي مي هراسد.

 شعبانعلي ابراهيمي واناني:
از خانواده و امت حزب اهلل و مسلمان و اسالمي مي خواهم كه تقوي  و ايمان خود را حفظ 

كنند و مومن و فداكار ]پيرو[ راه انقالب اسالمي و امام و راه حق و حقانيت باشند. 

 شعبانعلي جعفري:
هميشه در صحنه]ي[ انقالب اسالمي ايران و ادامه دهنده]ي[ راه شهيدان باشيد. 

 شهباز ترك:
از شما ملت قهرمان مي خواهم كه پشتيبان روحانيت مبارز و متعهد به اسالم باشيد كه 
هستيد و به قول امام عزيزمان روحانيت است كه تا كنون اسالم را زنده نگه داشته است. 
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 شير محمد جنت آبادي:
اگر رفتن به جبهه برايمان مقدور نيست، پشت جبهه را وانگذاريم كه دشمنان داخلي هر 
لحظه در كمين انقالب اسالمي، هم چون گرگ گرسنه ايستاده اند و منتظر يک لحظه غفلتند 

تا نقشه هاي شوم خود را عملي سازند.

 شيروان بالغي اينالو:
هر چه مي توانيد بيشتر در خط انقال ب و امام حركت كنيد كه هر چه داريم از اين انقالب 
اس��المي ]اس��ت[ و رهبري امام امت. به لطف خدا براي شما دركارها ي خير و فعاليت هاي 

انقالب آرزوي موفقيت و در رنج و مصايب آرزوي صبر و بردباري ]مي كنم[.

 صادق الهامي:
هميشه در حال خدمت به اسالم باشيد و به انقالب اسالمي و رهبريت آن و هدف هاي 
اين انقالب عشق بورزيد و كساني كه احتماال با انقالب جوش نمي خورند خود را اصالح 

كنند و منافع بي ارزش و لجني اين دنيا را بر دنياي هميشگي ترجيح ندهند. 

 صالح ابراهيمي شاهد:
با عمل انقالبي خود بر دهان منافقين مش��ت بزنيد اگر جنازه ام پيدا ش��د و آن را تشييع 

كرديد با شعارهاي انقالبي خود سرمشق ديگران باشيد.

 صالح الهيارلو:
در راهپيمايي ها و جلس��ات و س��خنراني ها و دعاي كميل ها و دعاهاي ندبه و توسل 
شركت نماييد كه توجه خدا به جمع و اجتماع مسلمين است. با آرزوي پيروزي و فتح 
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قبله]ي[ اول مسلمين وجهاني شدن انقالب اسالمي. 

 صالح بريهي سعيدي:
خواهرانم زينب وار پشتيبان اين انقالب باشيد و اگر من كشته شدم فقط برايم دعا كنيد 

كه خداي تبارک و تعالي مرا جزو شهيدان خود قرار بدهد. 

 صالح جباري:
از شما مي خواهم كه حافظ و پشتيبان واليت فقيه و اين جمهوري اسالمي و روحانيت 
اصيل و ادامه دهندگان راه ش��هيدان باش��يد و روحانيت اصيل را از خود بدانيد و با هم از 
امام و از خون شهيدان حمايت كنيد. پشتيبان واليت فقيه باشيد و امام را تنها نگذاريد كه 

تمام شهيدان در راه اين خط اصيل به راه خود ادامه دادند و رفتند.

 صفر آزاد هدف:
وحدت و يكپارچگي خودتان را حفظ كنيد و ]از[ اين انقالب اسالمي كه ثمره]ي[ خون 

هزاران شهيد و مظلوم است دفاع نماييد و نگذاريد خون آن ها پايمال شود. 

 صفرعلي باقري:
خون شهيدان را پايمال نكنيد. از توطئه هاي دشمن آگاه باشيد و هيچ وقت امام عزيز و 

رهبر انقالب را تنها نگذاريد.

 طاهر اوجاقلو:
مكتب اس��الم ]و[ درخت انقالب اس��المي براي سيراب ش��دن احتياج به خون دارد. 
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من داوطلب ش��دم كه در راه ]دين[ مبين اس��الم و به پيروزي رس��اندن انقالب اسالمي 
به رهبري امام خميني كه هم چون ش��يري مقاومت مي كند، ]قدم بردارم[ اگر در اين راه 

پرخير و بركت عاقبت ساز، شهيد شدم مرا در كنار ديگر شهيدان به خاک بسپاريد.

 طومار اميرپور:
هيچ وق��ت نماز جمعه و دعاي كميل و دعاي توس��ل را فراموش نكنند چرا كه منافقين 
ضربه]ي[ شكس��ت ناپذيري كه از اين انقالب اس��المي خورده اند همين نمازهاي جمعه و 

دعاي كميل و توسل است.

 علي اسمعيلي:
از مردم مي خواهم كه قدر امامشان ]را[ بدانند و قدر آزادي را اين ها نعمت هايي است كه 
خداوند بزرگ در اختيار ما نهاده و بايد قدر آن ها را دانسته و حافظ آن ها باشيم و هم چنين 

از سپاه و بسيج پشتيباني نمايند چون اين ها بازوي انقالبند. 

 علي اصغر ابن تراب:
اس��الم را نگهداري كنيد و به اين انقالب اسالمي كه انقالب امام زمان است كمک كنيد 
ب��ه ]ه��ر[ طريقي كه مي دانيد قدماً و لس��اناً و يا ماالً و يا عمل، كم��ک كنيد و اين انقالب 

شكست ناپذير است. 

 علي اصغر افضلي:
اميدوارم انقالب اس��المي در تمامي جهات به خصوص نظامي فرهنگي و اقتصادي به 
پيروزي هاي وس��يعي نايل گردد. و اميدوارم بتوانيم وظايف س��نگيني را كه بر دوش تک 
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تک ماس��ت انجام داده و پيروز ش��ده و انقالب را به صاحب اصلي آن مهدي موعود)عج( 
تحويل دهيم. 

 علي اصغر اكبري:
در اجتم��اع اخالق را رعايت نموده وبرخوردهاي صحيح اس��المي و انقالبي در جامعه 
داشته باشيد در فراگيري علوم ديني و مذهبي و فلسفه]ي[ اخالقي اسالم سعي نماييد سطح 
دانايي و اطالعات اس��المي را زياد كنيد. طابع ولي فقيه باش��يد، هر قطره]ي[ خوني كه از 
برادران رزمنده و انقالبي مان براي احياي اسالم و دفاع از ناموس و مرز كشور عزيزمان بر 
زمين ريخته مي ش��ود پاسداري و حفظ آن به عهده]ي[ تمامي آن هايي است كه مسووليت 

شرعي به دوش دارند. 

 علي اصغر اميريان:
سفارش من به دوستان و جوانان اين مرز و بوم اين است كه چشم اميد همه بدان هاست 
و آن اين كه راه ش��هدا را ادامه داده و تا آخرين قطره]ي[ خون1 از اس��الم و انقالب ايران 

پاسداري كنند.

 علي اصغر انوري قصرآبادي:
از صدر اسالم تا اين زمان كه شهيدان در خاک خفتند براي اسالم بوده و براي دين خدا 
و براي به پا داشتن نماز بوده و شما بايد از انقالب اسالمي ايران عزيزمان طرفداري كنيد و 

گوش به حرف امام زمان نايب بر حقش امام خميني باشيد.

1. در اصل وصيت نامه »خونم« آمده است.
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 علي اصغر اوالدي قادركاليي:
ع��زم را ج��زم كرده و تمام وجودت��ان را غرق در اهداف عاليه]ي[ اس��الم و انقالب 
اس��المي سازيد. گام هايتان را اس��توار كرده و در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمي اين 
خون هاي ش��هدا هيچ گونه تزلزلي به خود راه ندهيد خود را بسازيد سپس فرزندانتان را 
طوري تربيت كنيد كه ادامه دهندگان راه مقدس ش��هداي اس��الم و وفاداران واقعي ]به[ 

آرمان مقدس اسالم باشند.

 علي اصغري سراي:
همواره پشتيبان و ادامه دهنده]ي[ راه واليت فقيه و شهداي انقالب اسالمي باشيد. از شما 
خواهش مي كنم كه روحيه]ي[ انقالبي و رزمندگي خودتان را بيشتر حفظ كنيد تا دشمن را 
نا اميد سازيد و آگاه باشيد كه هرگاه سربازي از سربازان امام شهيد مي شوند مسووليت بقيه 

در قبال انقالب و مردم انقالبي سنگين تر مي شود. 

 علي اصالحي:
ش��ما اميدان آينده]ي[ انقالب هستيد و ش��ما وارث خون شهيدان مي باشيد تا مي توانيد 

دشمن ظالم باشيد و ياور مظلوم. 

 علي اقبالي:
روحانيت درخط امام را تنها نگذاريد و پش��تيبان واليت فقيه باش��يد و ازتمام برادران و 
خواهران خواهش مي كنم كه مس��جد ]را[ كه به گفته]ي[ امام عزيزمان س��نگر است خالي 

نگذارند.
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 علي اكبر آذريار:
هوش��يار باش��يد و بيدار كه اين امريكاي جهان خوار از پاي نخواهد نشس��ت و در برابر 
انقالب اسالمي ما قد علم خواهد كرد. ما بايستي از همان اوايل انقالب شكوهمند اسالمي 
كه انقالب پيروز گشت انتظار حمله دشمنان از قبيل صدام پليد را به ايران خود مي داشتيم 
و اين را مي دانس��تيم كه امريكاي جهان خوار اين جرثومه]ي[ فس��اد، توسط يكي از دست 

نشاندگان خود به كشور ما حمله خواهد كرد. 

 علي اكبر آسوده:
پس حاال كه ما بذر انقالب اسالمي را پاشيده ايم بايد بدانيم كه به نتيجه نخواهد رسيد 
مگر با ايثار و جهاد و هر كس بايد با وس��ع خودش براي اين انقالب الهي تالش كند و 
بداند كه خداوند در آخرت پاداش اعمال نيک و خالص بندگانش را بدون جواب نخواهد 

گذاشت.

  اكبر آقابابايي:
پيرو خط امام باش��يد و از راه امام جدا نش��ويد، برادرانم را با ايمان به خدا بزرگ كنيدكه 
آن ها انش��ا اهلل اميد اين كش��ور اسالمي هستند. دست از ياري امام بر نداريد تا خدا از شما 
راضي باشد. خودتان را نسبت به انقالب و اسالم سست نشماريد و انقالب اسالمي ايران 
را با زمان امام حسين)ع( مقايسه كنيد، همان كه در زمان امام حسين انفاق افتاده دراين زمان 

هم واقع شده است. همين اصل چهره]ي[ جمهوري اسالمي را نمايان مي كند.

 علي اكبر آقايي:
ما بايد براي آبياري درخت تنومند اس��الم آن قدر ش��هيد بدهيم كه ظلم از سراسر گيتي 
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برداشته شود و تا ظهور حضرت مهدي )عج( اين نهضت را ادامه دهيم و جان خويش را 
فداي خدا، قرآن و خميني كنيم. 

 علي اكبر آقايي ديزج بكان:
آرزو دارم برادرانم راه مرا ادامه دهند و انقالب را به صاحب اصليش )امام زمان ( تحويل 

دهند. هميشه با ضد انقالبيان در جنگ با شيد حتي با چنگ و دندان. 

 علي اكبر احمدي فرد:
آگاه باش و با آنان كه با اسالم و كشور بقيه اهلل در جنگ و ستيز هستند و قصد ضربه زدن 

به اين انقالب اسالمي و مردم را دارند به سر جنگ پرداز و با آنان سازش نكن.

 علي اكبر اسد:
چون1 مردم كوفه نباش��يد كه خداي نكرده حس��ين زمان تنها بماند از انقالب اس��المي 

حمايت كنيد، پشتيبان دولت اسالمي باشيد.

 علي اكبر اسداللهي:
سخنم را با ستايش و سپاس خدايي آغاز مي كنم كه ما را در زماني آفريد كه رهبري كبير 
چون امام خميني و انقالبي بزرگ چون انقالب اسالمي و جنگي بزرگ چون جنگ اسالم 
عليه كفر داش��تيم. ملت قهرمان ايران نعمت هاي فراواني كه بر سرمان مي بارد، از ياد نبريم 

تمام مسايلي كه براي خدا باشد، نعمت است.

1 . در اصل وصيت نامه »همچنان« آمده است.
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 علي اكبر امامي:
اي عزيزان در درجه]ي[ اول درس خود را بخوانيد كه مدرسه]ي[ شما جبهه است و شما 
هم در اين سنگر مي توانيد يار و همرزم رزمندگان باشيد در سنگر مدرسه درس هاي خود 
را به نحو احسن بخوانيد كه شما آينده]ي[ اين انقالب و اميد اين مردم هستيد اي جوانان و 
نوجوانان شما آينده]ي[ اين انقالب و اميدمردم هستيد كه بايد راه اين شهدا را ادامه دهيد. 

 علي اكبر اميني:
من از مردم مسلمان و انقالبي ايران و تمام مسلمين جهان مي خواهم كه ادامه دهنده]ي[ 
راه شهيدان باشند و هرچه زودتر دشمن را از مرز و بوم ميهن اسالمي بيرون نمايند و اين 
انقالب اس��المي ايران به تمام كش��ورهاي جهان صادر نمايند و ادامه دهندگان راه شهيدان 

باشند و نگذارند دشمن قوي شود.

 علي اكبر ايرجي:
هميش��ه در صحنه باش��يد و نگذاريد كه منافقين و گروهک ها خود را در صحنه حاضر 
كنند و هر كدام به راهي ضربه به1 اسالم و انقالب بزنند و بودن شما در صحنه باعث ضربه 
خوردن به آن ها است كه اگر لحظه اي شما از صحنه بيرون رويد منافقين و گروهک ها پس 

پرده آماده اند كه خود را در صحنه حاضر كنند و ضربه به اسالم و انقالب بزنند.

 غالمحسين احمدي:
جهت پيشبرد انقالب و اسالم فقاهتي و خشنودي ولي عصر)عج( پشتيبان روحانيت مبارز 
بوده و دستورات زندگي را شيعي وار از آن ها اقتباس كرده به فرمايشات آن ها دقيقا عمل كنيد. 

1. در اصل وصيت نامه »با« آمده است.
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 غالمحسين اخالصي بروجني:
تا آن جايي كه مي توانند به اين انقالب كمک بكنيد و اين انقالب را تا س��ر حد پيروزي 

پيش ببريد و امام خود را فراموش نكنيد.

 غالمحسين اسالمي فر:
هميش��ه پيرو و مقلد امام بزرگوارمان خميني عزيز و فرمانبردار اوامر مباركش باش��يد به 

منافقين و ضد انقالب فرصت سواستفاده و مخالفت با اسالم را به هيچ وجه ندهيد.

 غالمحسين اكبري:
 من اميدوارم كه مردم هميشه، فعال و خروشان در صحنه حاضر باشند و در هر كجا كه 
انقالب اسالمي احتياج به پاسداري داشت به اماممان لبيک بگويند و از خون سرخ شهيدان 

پاسداري كنند. 

 غالمحسين اميني فرد:
و از دستاوردهاي انقالب اسالمي حراست نماييد و بدانيد كه صاحب اصلي اين انقالب 
مهدي موعود )عج( مي باشد و ما همه در برابر آزمايش بزرگ الهي قرار گرفته ايم و كوتاهي 

درامر انقالب خيانت به اسالم وراه خونين حسين)ع( است. 

 غالم حسين باالقلعه:
و از شما برادران و خواهران مبارز مي خواهم كه ادامه دهنده]ي[ راه شهدا باشيد و همان گونه 
كه تا به حال گوش به فرمان رهبر انقالب و روحانيت بيدار و در خط واليت فقيه و پشتيبان 
رزمندگان اسالم بوديد، ادامه دهند و قدر انقالب و امام امت را بدانيد و بيشتر دقيق شويد و 
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سعي كنيد عظمت او را بيابيد و خود را تسليم او سازيد و خودتان را در وجود امام ذوب كنيد 
همانطوري كه امام در اسالم ذوب شده و صداقت و اخالص خود را هم چنان حفظ كنيد.

 غالمحسين بر سياه:
از همه]ي[ ملت ايران مي خواهم كه پشتيبان واليت فقيه و روحانيت در خط رهبر كبير 
انقالب اس��المي باش��ند كه اگر چنين نباشد ضرر كرده ايد و از شما مصرانه مي خواهم كه 
كلمه]ي[ وحدت را با عمل فراموش نكنيد و هميشه سخن حق بگوييد اگر]چه[ به ضرر 

شما تمام شود كه همانا حق پيروز است و اين نويد اسالم است. 

 غالم حسين بهرام پور:
هميشه پشتيبان واليت فقيه و در خط امام حركت كنيد و يک لحظه امام را تنها نگذاريد 
كه دش��منان سواس��تفاده كنند و از يک راهي ضربه به انقالب واردكنند كه انشا اهلل به آن ها 

فرصت داده نمي شود.

 غالمرضا احمدي:
پيرو حقيقي واليت فقيه باشيد و با مشكالت بسازيد كه پيروزي نزديک است با آنان كه 
با انقالب مبارزه مي كنند تا حد جان مبارزه كنيد، گوش به فرمان امام باشيد و پايتان را جاي 
پاي او بگذاريد و به حرف هاي او جامه]ي[ عمل بپوشانيد. قدر انقالب اسالمي را بدانيد كه 

تمام مسلمانان دنيا آرزوي ايراني بودن را دارند. 

 غالمرضا اسماعيلي ندوشن:
من از شما مردم هميشه در صحنه مي خواهم كه گوش به فرمان رهبر كبير انقالب اسالمي 
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باشيد و از فرمان هاي او سرپيچي نكنيد كه عذاب خدا ]را[ خواهيد ديد. 

 غالمرضا برهان:
به مردم س��فارش مي كنم كه قدر اين انقالب و جمهوري اسالمي را دانسته و هر چه در 
توان دارند در حفظ و نگهداري آن بكوش��ند. قدر رهبر انقالب را دانسته و دست از شعار 

دادن بر دارند و به عمل بپردازند. 

 قاسمعلي بهرامي:
از ش��ما مي خواهيم كه در حفاظت از اس��الم عزيز و انقالب اس��المي كوشا باشيد و 
بدانيد كه براي اين انقالب عظيم بهش��تي ها و رجايي ها و باهنرها خون داده اند و ما اگر 
ديدي��م1 ك��ه انقالب احتياج به خون دارد ما هم خون مي دهيم كه خون ما در برابر خون 
آن ها صفر در برابر بي نهايت اس��ت و بر شماس��ت كه با جهاد خود اين انقالب خويش 

را به ثمر برسانيد.

 غالمعلي اكبري:
 م��ن هم��ه را به پيروي از ولي فقيه حاضر كه هم��ان امام امت خميني كبير و بنيان گذار 
جمهوري اسالمي ايران و رهبر مستضعفان جهان مي باشد دعوت مي كنم تا تداوم و گسترش 

انقالب اسالمي در سراسر كره]ي[ خاكي فزوني گيرد.

 غالمرضا )كورش( اهلل بيگي:
از ش��ما مي خواهم كه خط امام را رها نكنيد چون فقط خط امام پيرو اس��الم است و 

1. در اصل وصيت نامه »ديدم« آمده است.
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اس��الم دين خدا و سعادت رساندن به انسان هم اس��الم مي باشد و تا آخرين قطره]ي[ 
خون خود از اس��الم و انقالب اسالمي ايران حمايت كنيد. و هميشه پشتوانه]ي[ امام و 

انقالب باشيد.

 غالمعلي باپيرزاده:
حافظ امام و انقالب اسالمي باشيد و بر توست اي برادركه اسلحه را زمين نگذاريد.

  غالمعلي بديحي:
وظيفه]ي[ ما مس��لمانان مومن به انقالب پاسداري و حفاظت از خون هزارشهيد و هزار 

معلول مي باشد.

 فاضل امجديان:
سنگرها انسان را مي سازد و دانشگاه جبهه بسيار سازنده است، روزي مبادا ما زنده باشيم و به 
انقالب اسالمي آسيبي برسد يا امام تنها بماند، روزي مبادا ما زنده باشيم و حكم خدا معطل بماند.

 فتحعلي بني هاشم:
هموطنان گرامي ام ما انتظار داريم كه از اين انقالب كه ]حاصل[ خون هزاران شهيد است 
خوب محافظت كنيد. چون ما بهشتي ها و رجايي ها و دستغيب ها و مدني ها و طالقاني ها را 

از دست داديم تا اين كه اين انقالب اسالمي پايدار بماند.

 فخرالدين اسكندري:
اي مردم آگاه باش��يد كه امروز، روز امتحان اس��ت، هر چه س��ختي و دشواري و كمبود 
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بكشيد به خاطر اسالم تحمل كرديد، زيرا كه در غير اين صورت، دشمنان خوشحال خواهند 
شد كه ما از انقالبمان، دلسرد شده ايم.

  فرامرز ابراهيم زاده:
امام خميني رهبر كبير انقالب اس��المي ايران با رهنمودهاي امام گونه ش��ان هدايت و 
رهبري اين انقالب را به س��وي خداوند متعال برعهده دارند. و وصيت مي كنم كه بر هر 
مس��لماني واجب اس��ت تا از اوامر وفرمايشات ايش��ان اطا عت كند. زيرا اطاعت از امام، 

اطاعت از انبيا و اوصيا]ي[ خداست.

 فرامرز بخشي پور:
از اوامر ولي كه از قرآن و احاديث س��ر چش��مه مي گيرد اطاعت كنيد و هيچ وقت اجازه 

ندهيد كسي سخني بگويد كه باعث تضعيف روحانيت شود.

 فرج اهلل آتشداني:
برادران و خواهران عزيزم، همان طور كه مي دانيد وظيفه]ي[ ما جوانان برومند اسالم دفاع 
از اس��الم و اطاعت از رهبر اس��ت. من هم به عنوان مطيع امام و رزمندگان اسالم به جبهه 
مي روم تا دينم را به اسالم و انقالب اسالمي ادا نمايم، پس اگر خداوند در اين راه سعادت 
نصيبم نمود برايم ناراحت نباشيد و به فكر اسالم و امام و انقالب باشيد و فرايض ديني را 

خوب انجام دهيد. در خط رهبر باشيد.

 فرزاد )مهدي( اسماعيل شارمي:
از شما عاجزانه مي خواهم كه پيرو اين انقالب و جمهوري اسالمي باشيد و ادامه دهنده]ي[ 
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راه اين شهيدان كه براي اسالم و قرآن جنگيدند و به شهادت رسيدند باشيد. 

 فرزام احمدي:
چنگ به ريسمان خداوند بزنيد و متفرق نشويد. وصيتي كه دارم اين است كه از پشتيباني 

امام و انقالب كوتاهي نفرماييد.

 فرهاد الهوتي:
خواهرم در مرگم چون مادرم صبر كن و برادرانم هميشه در لباس مقدس انقالب اسالمي 
باقي بمانيد، وصيتم برمردم عين وصيت شهداي ديروز است و باشد خداوند همه]ي[ ما را 

در انجام تكليف الهي مان موفق بدارد. خداوند همه]ي[ ما را بيامرزد. 

 فريبرز انتصاري:
اميدوارم كه راه مرا ادامه دهيد و از شما انتظار دارم كه همانند گذشته صبر داشته باشيد 
و در پيشبرد اهداف انقالب اسالمي همواره كوشش كنيد و اميدوارم كه شهادت من خداي 

ناكرده مانعي بر روي كارهاي شما نباشد.

 فريبرز بهروزي:
امت اس��الم بدانيد كس��ي كه درراه خدا شهيد ش��د مرده نيست بلكه زنده است و در 
بهش��ت جاويد ب��ا ائمه]ي[اطهار)ع( هم گام اس��ت من اين بنده ناچي��ز و كوچک خدا 
ازطرف خودم از ش��ما ملت اسالمي مي خواهم كه هميشه در راه تداوم انقالب پرشكوه 

اسالم تالش كنيد.
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 ابن سعيدي فريد:
همان طوري كه قبال در مسير انقالب خدمت مي كرديد. حاال بايد بيش از پيش به انقالب 

كمک و ياري برسانيد. 

 فريدون آقاجانلو:
راه امام و روحانيت مبارز را دنبال كنيد كه راه خداست، هميشه گوش به فرمان امام باشيد 
و از اين نعمت گران بها كه خداوند، نصيب ملت مبارز ايران كرده است، حداكثر استفاده را 

بنماييد. با كساني معاشرت كنيد كه دلسوز انقالبند. 

 فضل اله احمدوند:
رسالت بازماندگان بسي سخت تر از1 جهاد ايثارگران خواهد بود. هستند هنوز كساني كه 
معناي رسالت و پيام اسالم را نفهميده و چه بسا ندانسته و نخواسته بر گوشه اي خزيده اند2 
و بر پيكر انقالب نيش مي زنند، آنان را هشدار دهيد و از خطا بپرهيزانيد كه اگر قابل اصالح 
نباشند مورد غضب و خشم امت امام خواهند بود و آخرين پيغام من اين است كه واليت را 
رها نكنيد و بر جهاد همت گماريد و بر تهذيب نفس بكوشيد كه به حق نصرت خدا شامل 

كساني خواهد شد كه به معناي صحيح كلمه ياور دين خدا باشند.

 فضل اهلل احمدي:
در اين موقع حساس و سرنوشت ساز كه انقالب اسالمي مي خواهد اسالم راستين را در 
سراس��ر دنيا مخصوصاً در سرزمين هاي مسلمان نشين برقرار كند صدام جنايتكار و دست 

1 . در اصل وصيت نامه »است« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »خلوده اند« آمده است.
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نشانده]ي[ امريكا به اسالم و مكتب و ميهن ما حمله كرده است و من نتوانستم تحمل كنم 
كه برادران س��پاهي و ارتش ش��هيد ش��وند لذا آمدم در صحنه]ي[ جنگ تا آن كاري كه از 

دستم برمي آيد انجام دهم.

 فضل اله اردشيري:
در جبهه و پشت جبهه جلو]ي[ اين گروهک هاي داخلي را بگيرند تا انقالب به ثمر برسد 
و جبهه را خالي نگذارند و رفتار امام را سرمشق بدانند. پيام ديگر من به دانش آموزان اين است 

كه مدرسه يک سنگر است و آن را خالي نگذاريد.

 فضل اهلل اميني:
از ش��ما امت دلير تقاضامندم دس��ت از اين امام بزرگ و رهبر كبير انقالب اسالمي حتي 
براي يک لحظه بر نداريد و مبادا اين امام حتي در يک لحظه احساس تنهايي كند و هميشه 

گوش به فرمان امام باشيد.

 قاسم اميني:
مي خواهم كه شما مانند زينب استقامت كنيد واي خواهران خوبم سنگرشماحجاب شماست 
اما سخني با برادرانم مي خواهم كه هرچه توان داريد درراه انقالب اسالمي به كار بگيريد، در 

مقابل شهادت من صبور باشيد و مردانه ياريگر اماممان باشيد كه او امروز ياريگر اسالم است.

 عباسقلي قدرت ا... آقايي:
ب��ه ملت عزيز ايران عرض مي كن��م اي ملت قدر اين نعمت هاي الهي كه بعد از انقالب 
نصيب ما شده است را بدانيد مانند نعمت رهبري و يا رييس جمهوري و يا همين جنگ كه 
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جوانان ما را پدر و مادران ما را در معرض امتحان قرار مي دهد را بدانيد.

 قدرت اهلل باقري:
اين انقالب را بايد آن قدر نگهداري كنيم تا به صاحب اصلي اش مهدي جان بدهيم، اين 

انقالب بايد همين طور دست نخورده و كامل تحويل آقا شود.

 قربان علي اسالمي دقيق:
تا هنگامي كه رهنمودهاي امام را گوش كنيد هيچ خطري نمي تواند انقالب اس��المي را 
از پاي درآورد از ش��ما ملت ايران مي خواهم كه با وحدت هر چه بيشتر دست جنايتكاران 
شرق و غرب را از سر اين ملت اسالمي كوتاه كنيد و با روحانيت مبار و در خط امام هميشه 

در تماس باشيد. 

 قربانعلي ابراهيمي شيخ احمد:
شكر كنيد و بخنديد. براي پيروزي رزمندگان اسالم دعا كنيد وصبر انقالبي داشته باشيد 
چون شهادت تنها آرزوي من بود. تنها خواهشي كه از شما دارم مقلد امام باشيد كه مي دانم 

هستيد. 

 قربانعلي بني آدم ساعتلو:
شهدا باعث پيروزي انقالب اسالمي شدند. انشااهلل كسي كه بر قانون اساسي راي مثبت 
داده است و پشتيباني ]كرده است[ از اسالم و امام امتش خميني بت شكن نايب بر حق امام 

زمان)عج( بايد به راه خودش ادامه بدهد. 
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 قلي بخرد:
اميدوارم در مقابل دش��منان اسالم چون كوه ايستاده و براي بي خبران از اسالم نمونه اي 
باش��م كه رغبت آنان را به اس��الم عزيز جلب كنم و ما براي استمرار انقالب اسالمي ايران 
بايد هم چنان آماده باشيم و قربانيان بيشتري بدهيم و دشمن اين را بداند كه باالخره روزي 

انقالب اسالمي توسط فرزندان خويش پيروز1 خواهد شد.

 قنبر احمدي طيفكاني:
بر ش��ما ملت هميشه درصحنه است كه دست از ياري اسالم نكشيد. طرفدار ارگان هاي 
انقالبي س��پاه پاس��داران، بسيج، جهادسازندگي و س��اير ارگان هاي انقالبي باشيد. رهبري 

روحانيت را مدنظر داشته باشيد، اهل كوفه نباشيد كه نيستيد. 

 قنبرعلي ابراهيمي:
براي پيروزي رزمندگان اس��الم دعا بكنيد و صبر انقالبي داشته باشيد چون شهادت تنها 

آرزوي من بود و باز تكرار مي كنم تنها خواهشي كه از شما ها دارم مقلد امام باشيد. 

 قادر اسدي:
ب��ه پدرم و برادرانم توصيه مي كنم كه در راه انقالب اس��المي زحمت بكش��يد و خون 
شهيدان را محترم بشمارند خودتان را انقالبي حساب كنيد كه بعدا پشيمان مي شويد، كتاب 

بخوانيد ]و[ آگاه بشويد. 

 كاظم افشارنژاد:
به برادران و خواهرانم بگوييد كه هميشه پشتيبان امام و امت و انقالب اسالمي باشند. 

1. در اصل وصيت نامه »مادر« آمده است
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 كرامت اله اجرايي:
از شما مي خواهم كه همواره پيرو راستين اسالم و پشتيبان انقالب باشيد، از بي تفاوتي در 
برابر اسالم و انقالب اسالمي دوري كنيد و هميشه از حق دفاع كنيد و در برابر ظلم و ستم 

باشيد و مقاومت كنيد.

 هوشنگ كرم بخش:
از پدرم تقاضا مي كنم كه حسين وار صبر و تحمل داشته باشد و در راه انقالب اسالمي 

قدم بردارد و تا زماني1 كه جان در بدن دارد از حكومت اسالمي و واليت فقيه دفاع كند.

 كرم استواري:
من با اين آگاهي كه بايد در راه هدف خود بايد قدم برداشت و در حالي كه امپرياليست هاي 
جهان خوار انقالب اسالمي ايران را مورد هجوم قرار داده اند و هدفشان واژگوني انقالب و 
به غارت بردن دس��ت رنج مستضعفين مي باشد. از طريق نوكر و سرسپرده اش صدام كشور 
ما را مورد تاخت و تاز قرار داده اس��ت، من جبهه مي روم تا ش��ايد دين خود را بتوانم2 ادا 
نمايم من قطره اي از درياي بيكران مبارزيني هستم كه علي گونه از هيچ چيز باكي ندارند 
و هدفش��ان عقيده ش��ان مي باش��د به اميد آن روزي كه همه]ي[ كشورهاي تحت سلطه و 

مستعمره آزاد شوند و مستضعفين بر زمين حاكم شوند.

 كريم اختري:
 من به عنوان برادر كوچک به شما ابالغ مي كنم از رهبر كبير انقالب اسالم و از اسالم ]و[ 

1 . در اصل وصيت نامه »موقع« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »توانستم« آمده است.
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قرآن دفاع كنيد و با دشمن جنگ كنيد موقعي كه به شهادت رسيدم سنگر مرا خالي نگذاريد.

 كريم باالگر:
راه ديگر شهيدان و من را براي حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران به رهبري زعيم 
عالي قدر امام خميني ]ادامه دهيد[ و ]در[ صادر نمودن انقالب به ديگر كشورهاي اسالمي 
كوشش نموده و حتي از تقديم نمودن جان فروگذار نباشند و اين را بدانند كه حق بر باطل 

پيروز است.

 كريم برگي:
وصيت من مخصوصا به قشر نونهال و نوجوانان آگاه ]اين[ مي باشد كه در برابر هر تهاجم 
سياس��ي و نظامي ش��رق و غرب با مشت هاي گره كرده باش��يد و نگذارند كه اين انقالب 

اسالمي به دست نااهالن و نامردان بيافتد. 

 كمال بكتاشيان:
از انقالب و از جبهه روي بر نگردانيد روي از جبهه بر گرداندن يعني روي از اس��الم و 

امام زمان )عج(برگرداندن.

 لطف اهلل ايزدي دستنابي:
از برادران عزيزم مي خواهم كه راهم را ادامه دهيد و در صحنه هاي انقالب فعاالنه شركت 
كنيد. ياور امام باش��يد و از ياد خدا غافل نباشيد و از شما مي خواهم كه فرزندانم را خوب 
تربيت كنيد و از آن ها قهرماناني ارزشمند براي جامعه اسالمي بسازيد تا بتوانند در راه تحقق 

اهداف انقالب فعاالنه بكوشند.
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 لطف علي باباخاني:
هميشه در خط اصيل انقالب قرار بگيريد و راهروان شهدا و پيام رسان شهيدان باشيد و 

از خون مقدس شهدا پاسداري نماييد.

 محمد باقرزاده:
اي مس��لمانان جهان و اي مردم دنيا در هر كجا هستيد پشتيبان روحانيت و واليت فقيه 
باشيد و هرگز امام را كه اميد ملت و مسلمانان دنيا است و تنها رهبري است كه توانسته تا 

به حال انقالب را به پيش ببرد، تنها نگذاريد.

 مجتبي آقايي:
پس مس��ووليت بزرگي بر گردنمان مي باش��د. زيرا آن هايي كه شهيد شدند كار حسيني 
كردند و امت حزب اهلل بايد كار زينبي بكنند كه الحمدهلل اين چنين هست و خواهد بود. و 
اي برادران و خواهران، پركننده]ي[ سنگرها و ادامه دهنده]ي[ راه شهيدان باشيد و دست از 
اين انقالب و امام امت برنداريد و پشتيبان واليت فقيه باشيد تا با وحدت يک پارچه سد 

محكمي باشيد در برابر دشمنان اسالم. 

 مجتبي اسكندري حصاري:
از شما مي خواهم آن چه كه در توان داريد به انقالب كمک كنيد هميشه گوش به فرمان 

امام باشيد خيلي مواظب باشيد كه هيچ وقت گول توطئه گران را نخوريد، 

 مجتبي اكبري:
هيچ وقت از خط مقدس انقالب خارج نشويد. پس اگر سعادت دنيا و آخرت را مي خواهيد 
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بايد دنباله رو]ي[ اسالم واقعي و انقالب اسالمي و اين پير بزرگوار امام امت باشيد و جهان 
مرگ و قبر و آخرت را فراموش نكنيد كه بد جهان و بد لحظاتي است براي از خدا بي خبران.

 مجتبي اميني پژوه:
اميدوارم ش��ما هميش��ه در خدمت به اهداف و معيارهاي انقالب اس��المي در راه خدا 

سالمت و پيروز و موفق باشيد. 

 مجيد ابراهيمي:
تا آخرين نفس و تا آخرين قطره]ي[ خوني كه در رگ هايشان جاريست دست از حمايت 
امام و اسالم و انقالب بر ندارند چون كه ايشان هستند كه شما را به راهي كه صالح شماست 

هدايت مي كنند. 

 مجيد انبري:
امت ش��هيدپرور خود را پيرو واليت فقيه بدانند و پيروي از دس��تورات پيامبر گونه]ي[ 
امام كرده روحانيت عزيز و متعهد را كه يک عمر در زجر و شكنجه بوده اند و اكنون نيز با 
تمام كوشش و قدرت در پي اين هستند كه انقالب را به پيش ببرند را مورد حمايت قرار 
بدهند. بار ديگر تاكيد مي كنم كه هميشه و در همه حال در صحنه بودن خود را حفظ كنيد.

 مجيد بهشتي:
در حفظ نظام مقدس اس��الم و انقالب اس��المي كوش��ش كنيد. همان طور كه از قبل از 

انقالب تا كنون كرده ايد.

213 ■ ان�������������������ق�������������������اب



 محرم علي آقا بالي:
و شما اي مومنان عالم و اي ياوران مستضعفان جهان واي وارثان حسيني و اي بوته هاي 
صديق باغچه]ي[ شاداب و پرخون، شما بايد براي پيشبرد اهداف انقالب اسالمي جامه]ي[ 
عمل پوشيده تا پوزه]ي[ امپرياليسم داخلي و خارجي را به زمين زنيد و »واعتصموا بحبل 

ا... جميعا و التفرقوا«. 

 محسن آبكار:
از امت ش��هيدپرور خواهانم خون شهدا را با كارهاي زشت پايمال نكنند و هر كسي كه 
حرفي يا چيزي بر ضد انقالب اسالمي مي گويد خيلي سخت جلوي آن ها ايستاده و با آن ها 
مبارزه كنند. برادر و خواهرانم اميدوارم با تربيت فرزندان خود و با تربيت اس��المي گامي 
در جهت پيش��رفت هر چه سريع تر اس��الم بردارند تا اين انقالب اسالمي به تمامي جهان 

گسترش پيدا كند و اين انقالب به انقالب حضرت مهدي متصل شود. 

 محسن آقا نصيري:
از شما مي خواهم كه راه شهداي انقالب اسالمي را پيش گيريد و راه آن ها را ادامه دهيد 

و نگذاريد كه خون اين شهدا و مفقود االثرها پايمال بشود. 

 محسن ابوترابي:
تا مادامي كه از واليت فقيه و اسالم و خط امام پيروي شود هرگز شكست وجود ندارد و 
اما وصيتي به دوستان دارم اگرچه هميشه شما سرمشق زندگي من بوده ايد به هرحال نسل 
آينده]ي[ اين انقالب اس��المي نياز به جوانان فعال و كارآمد دارد هميشه تقوا را پيشه]ي[ 

خود قرار دهيد و از خط واليت فقيه پيروي كنيد و سعي كنيد آزاد فكر كنيد.
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 محسن اخوان:
از تمامي دوس��تانم خواستارم كه مراقب و مواظب رفتار خودباشند زيرا اكنون شما اميد 
انقالب و اسالم هستيد. اكنون تمامي مسلمين جهان به اين انقالب مي نگرند. همه با هم در 

راه تداوم انقالب بكوشند. 

 محسن افشار:
پدر عزيزم خواهش��م از تو اين اس��ت با اين كه مي دانم براي اداره]ي[ زندگي شب ها تا 
دير وقت و روزها مدام در تالش��ي تا مي تواني در جلس��ات كما في الس��ابق شركت كن و 
در راه ادامه]ي[ انقالب خونبار بكوش. برادر و خواهرانم در حفظ و حراس��ت از سنگر و 
وظيفه]ي[ خدادادي خود بكوش��يد و چون مي دانم نمي توانيد س��الح شهيدان را بر دوش 

بگيريد ادامه دهنده]ي[ راه آن ها باشيد. 

 محسن اكبري:
از شما مي خواهم كه دنباله رو]ي[ شهيدان و پيرو خط امام باشيد و وظيفه]ي[ خود را نسبت 

به انقالب اسالمي ايران ادا كنيد و از همه]ي[ دوستان مي خواهم كه پيرو خط امام باشند. 

 محمد بامي:
دانش آموزان عزيز شما كه اميدهاي آينده]ي[ اين انقالب و معماران آينده]ي[ بناي ايران 
هس��تيد در سنگر مدرس��ه بكوشيد و از خداوند ياري بطلبيد تا انش��ا اهلل معلمان، دكتران، 
مهندس��ان و خدمتگزاران دلس��وز فرداي اين ميهن اس��المي باشيد و كش��ورمان را كه پر 

حماسه ترين زمان ها را پشت سر مي گذارد به سوي تكامل سوق دهيد. 
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 محمد براهيمي سهروفيروزاني:
وظيفه]ي[ شماست اي خواهر و برادر مسلمان و انقالبي كه راه شهيدان را ادامه دهيد و 
سالح افتاده]ي[ آنان1 را برداشته و راه آن ها را دنبال كنيد و پيام آن ها را به مردم برسانيد و 

مظلوميت آن ها را ثابت كنيد.

 محمد بزم آرا:
مادر جان، از معصومه خيلي مواظبت كن، او بايد درس بخواند و يک معلم خوبي براي 
اين مملكت و اين انقالب باشد. معصومه بايد يک دختر انقالبي خوبي باشد، اميدوارم شما 
هر دو در خط خدا و در خط اسالم و خالصه در خط امام هم چنان استوار به راه خود ادامه 
دهيد، باشد كه دين خود را در قبال خون سرخ شهيدان انقالبمان با بذل جان و مال ادا كنيد.

 محمد بنايي:
برادرانم و خواهرانم در پشت جبهه سنگر را خالي نگذاريد و مواظب ضد انقالبيون باشيد.

 محمدابراهيم احمدپور:
از همگي تان فقط يک چيز مي خواهم، »ياري امام و انقالب، صبر تا به ثمر رسيدن كامل 
انقالب و دعا براي طول عمر امام و ظهور حضرت مهدي)عج(. و شادي روح تمام شهداي 

به خون خفته]ي[ انقالب. 

 محمدباقر باقري دستنايي:
اس��الم و جمهوري اس��المي را بهتر بشناسيد و از آن حمايت كنيد كه اگر خداي ناكرده 

1. در اصل وصيت نامه »آن« آمده است.
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لحظه اي كوتاهي كنيد خداوند از شما راضي نيست با تمام وجود پشتيبان انقالب باشيد كه 
عظمت وعزت و سربلندي ما به وجود اين نظام بسته است. بچه هاي بسيج را تقويت كنيد 

آن ها را كمک كنيد كه همين عزيزان بودند كه انقالب را پيروز و حفظ مي كنند.

 محمدتقي آينه بند:
از همه]ي[ برادران و خواهران مي خواهم كه در عظمت امام و انقالب اسالمي بيشتر دقت 

كنند و هميشه امام را دعا كنند و راه شهيدان را ادامه دهند. 

 ماشااهلل ابتدايي:
با ارگان ها و نهادهاي انقالبي در رابطه با جبهه و جنگ و پيروزي نهايي انقالب اسالمي 

همكاري نماييد.

 محمدتقي اخالقي:
پشتيان واليت فقيه باشيد تا آسيبي به مملكت نرسد.

 محمدتقي اسماعيلي:
در همه حال پيروي از اس��الم، ائمه]ي[ هدي)ع( و انقالب اس��المي و رهبر عظيم الشان 
انقالب بنماييد. امروز اس��الم در معرض هجمه]ي[ ابرجنايتكاران ش��رق و غرب است و 
وظيفه]ي[ هر مسلمان دفاع از نواميس و كيان اسالم و اين امر واجب تر از هر امر ديگري 
اس��ت. پيروي بدون چون چرا از واليت فقيه ستون اساسي انقالب در همه]ي[ حركات و 

حاالت كه تضمين كننده]ي[ انقالب است. 
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 محمدجواد بلوك:
ما مي گوييم كه حسين جان آن زمان نبوديم كه به كمک اسالم بياييم و به1 شما كمک كنيم 
و اسالم عزيز را نگه داريم ولي برادران و خواهرانم امروز كه هستيم وظيفه]ي[ ما اين است 

كه به اين انقالب و اسالم كمک كنيم تا خداوند متعال از ما راضي باشد.

 محمدحسن احمدي:
مردم از شما مي خواهم كه هميشه گوش به فرمان روحانيت هميشه در صحنه باشيد.

 محمدحسن اشفعي:
روحانيون متعهد مان بازوي پر توان ولي فقيه اند. امام عزيزمان نور دو چش��مانمان و پير 
طريقتمان را با خون تان حمايت كنيد و قلبتان با او باشد چرا كه او نايب بقيه اهلل العظم حجه 
ابن الحسن العسگري )عج( و اميد محرومان و مستضعفان و نور چشم ره گم كردگان است. 

 محمدحسن بهشتي:
اميدوارم كه در كارهايتان موفق و در خدمت به اس��الم و مسلمين پيشتاز و مفيد باشيد. 

شما نيز در پيشبرد اين انقالب عظيم سهيم باشيد.

 محمدحسين احتياطي:
بر ش��ما اس��ت كه اين بار س��نگين را بر دوش گيريد و راه اين ش��هيدان را ادامه دهيد 
و ادامه]ي[ راه ش��هيدان ب��ه جز با اطاعت از واليت فقيه )امام خمين��ي( و ايثار و از خود 

گذشتگي در راه اسالم و انقالب و كمک به دولت و نهادهاي انقالبي ميسر نيست.

1 . در اصل وصيت نامه »با« آمده است.
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 محمدحسين احمدزاده:
برادرانم تنها راه اين اس��ت كه از خط انقالب اس��المي كه رهبري آن واليت فقيه اس��ت 
خارج نش��ويدكه هر كس از اين خط خارج ش��ود، هالک مي گردد، قدر انقالب اسالمي و 

امام خميني را بدانيد و تابع امر واليت فقيه باشيد.

 محمدحسين احمدي:
هرگز تا آخرين قطره]ي[ خون خود با دشمنان اسالم سر سازش نبريد و هميشه گوش 

به فرمان امام خميني رهبر انقالب باشيد.

 محمدحسين اسماعيلي:
نگذاريد اين جنايت كاران دست به اين انقالب اسالمي ايران زنند تا سراسر جهان آن را 

پياده كنيد. به پيش بياييد و در راه خدا جهاد كنيد.

 محمد حسين امير يار احمدي:
از تو مي خواهم كه هيچ وقت دست از امام و انقالب اسالمي بر نداري. 

 ميكاييل آفتاب:
باري هميش��ه از روحانيت حمايت كنيد زيرا اين ها هستند كه هميشه شما را به راه حق 

هدايت مي كنند و اين ها هستند كه هميشه جانباز انقالب هستند.

 مصطفي آقايي فروشاني:
با ارگان هاي انقالب همكاري موثر داش��ته باشيد و اما شما اي دوستان و خويشاوندان 
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گرامي شما هم سعي داشته باشيد تا آن جايي كه مي توانيد براي خدا كار كنيد و شما هدفتان 
رضاي خدا باشد كه براي مومن واقعي رضاي خدا بيشتر از بهشت موعود ارزش دارد.

 مصطفي ابراهيمي كهريزسنگي:
ما بايد براي پايدار ماندن اين انقالب اسالمي نمونه]ي[ بارزي از ثمره]ي[ استقامت باشيم 
و از شما مي خواهم كه در برابر مشكالت استقامت كنيد و وحدت و يكپارچگي را حفظ 

كرده و نفاق را از ميان خود برداريد و پيرو خط رهبر انقالب باشيد.

 مصطفي اسالمي:
 اجازه ندهيد كه ضدانقالب در بين ش��ما نفوذ كند. سنگر اصلي كه همان مساجد است 
حفظ كنند و حامي روحانيون و در خط امام باش��ند و با آن ها مخالفت نكنند كه مايه]ي[ 

شكست انقالب اسالمي است و امام را تا آخرين نفس ياري كنيد. 

 مصطفي اسماعيلي:
هركس��ي در هر پس��ت و مقامي است بايد خود را براي خدمت به انقالب آماده سازد و 

گرنه مديون خون شهيدان است.

 مصطفي اميدي:
تنها سخن من با مردم عزيز و انقالبي اين است كه دست از وحدت اسالمي كه تا كنون 
موجب پيروزي ما بوده اس��ت بر ندارند و نگذارند با اختالف ميان آن ها خون ش��هيدان 

پايمال شود.
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 مصطفي بهادراني:
هميشه پشتيبان روحانيتي باشد كه براي اين انقالب زحمت كشيدند و شب و روز به اين 
انقالب خدمت مي كردند و هيچ موقع آن ها را ترک نكنيد چون آن ها بودند كه اين انقالب 

را به پيروزي رساندند.

 منصور اوسطي:
مكتبي كه شهادت دارد اسارت ندارد. هر انقالبي دو چهره دارد خون و پيام اميد. برادران 
و خواهران پيام آور خون تمامي ش��هدا باش��ند و پيام اين خون ها ]بايد[ به تمامي نسل هاي 
جهان اس��الم برسد و زمينه ساز انقالب مهدي موعود)عج( گردد تا آثاري از كفر، استبداد، 

استعمار، استحمار، استثمار در عرصه]ي[ گيتي نماند.

 منصور باقري:
امروز اس��الم و انقالب اس��المي ايران امانت است از شهدا در دست ما، بكوشيد از اين 
امانت به نحو احسن حراست نماييم و چنان پا بر جا نگه داريم كه صاحب اصلي اش بيايد 

و ما اين را به او تحويل دهيم.

 موسي ابوالحسني:
و من در مقابل ازش��ما ملت ش��هيد داده عاجزانه مي خواهم كه به1 رسالت شهدا گوش 
فرادهي��د به آن ها عمل نماييد. من از ش��ما عاجزانه مي خواهم ك��ه نگذاريد عناصري كه 
دست اندركارند و مي خواهند به اين انقالب ضربه بزنند و انقالب را نابود و خون شهدا ]را[ 
پاي مال كند كاري خالف از اس��الم انجام ندهند كه نتيجه]ي[ آن ضرر به انقالب اسالمي 

1 . در اصل وصيت نامه »بر« آمده است.
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مي باشد؛ اما امت اي امت شهيدپرور سجده شكر به جا آوريد كه خداوند براي ترويج دين 
خود شما را انتخاب نمود.

 منوچهر اميرلو:
باز اين را هم براي يادآوري بگوييم كه اين شهدا كه مي روند دو چيزي در ميان شما به 
يادگار مي گذارند يكي از آن دو انقالب اسالمي و دومي ]رهبر[ عزيز است در نگهداري آن 

كوشا باشيد تا به اين انقالب اسالمي صدمه نخورد.

 موسي اسدزاده:
هميشه از فرمايشات قرآن ]و[ امام پيروي كنيد. كه با اين عمل خون شهدا زنده مي شود 

و هميشه پشتيبان انقالب اسالمي باشيد. 

 موسي بحراني دشتي:
راه امام را س��رلوحه]ي[ كارهايتان قرار دهيد و انقالب را پش��تيباني نماييد از اس��الم 
انقالب و رهبر دس��ت نكش��يد كه دچار انحراف بشويد حجاب از سنگرهاي عظيم اين 

انقالب بوده و خواهد بود پس در حفظ حجاب كوشا باشيد.

 مهدي آتشكار:
ش��ما مردم ايران، اگر دوس��ت داريد از مردماني باشيد كه در روز قيامت سربلند باشيد، 
دست از ياري اين پير جماران و انقالب برنداريد و تا زماني كه زنده هستيد به آن ها كمک 

و ياور1 باشيد. اي مردم، نگذاريد خون پاک شهداي انقالب اسالمي پاي مال شود.

1 . در اصل وصيت نامه »يار« آمده است.
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 مهدي ابراهيمي گو:
ش��ما ملت دالور و غيور ايران هيچ وقت جبهه ها را نبايد خالي بگذاريد. و امام امت و 
رهبر كبير انقالب، آن بت شكن تاريخ را تنها نگذاريد. زيرا اگر خداي نكرده اين اتفاق بيفتد 
و ما از اين جنگ تحميلي شكس��ت بخوريم، انقالبي كه با دادن خون هزاران جوان به ثمر 

رسيده سقوط خواهد كرد. 

 مهدي اردبيلي:
امت ش��هيدپرور ايران و برادران عزيزم راه خدا بهترين و برترين راه هاس��ت. پوينده و 
كوشنده]ي[ اين راه باشيد كه انقالب ايران تنها راه نجات اسالم و رهايي مستضعفين جهان 

مي باشد. از شما مي خواهم كه يار و ياور رهبر عظيم الشان انقالب اسالمي باشيد.

 نوري برزويي:
نكند خداي نا خواسته شهادت من باعث شود از اسالم انقالب و امام دست برداريد بلكه 
اگر مي خواهيد خدا و رس��ولش و امام عزيز و روح پاک ش��هدا و من از دست شما راضي 

باشد1 بايد همه در خط اسالم ناب محمدي يعني جمهوري اسالمي باشيد.

 نادر ايزدپناه:
اكنون كه انقالب اس��المي ايران مي رود تا اين كه مظلومان جهان را از سيطره]ي[ ظالمان 
نجات دهد، اكنون كه دنيا را تاريكي2 و ظلمت فرا گرفته است مسلمانان و محرومان زير 
پاي ابرجنايتكاران و فراعنه لگدمال مي شوند، در اين لحظه وظيفه]ي[ هر مسلمان چيست؟

1 . در اصل وصيت نامه »باشم« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »تاريك« آمده است.
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 نادر اسماعيل نيا:
و اما تو اي پدر عزيزم پر استقامت و شكيبا و صابر باش و تا آن جا كه مي تواني از اسالم 

و انقالب اسالمي و روحانيت دفاع كن.

 نادر ايمانلو:
از ش��ما ملت حزب اهلل تقاضاي عاجزانه دارم كه س��نگر برادر كوچک خودتان را خالي 
نگذاريد چون اين وطن و اين خاک پاک مال ملت مس��لمان و جان بركف ايران است، اي 
امت حزب اهلل كه جوان هاي خود را فداي اسالم و انقالب اسالمي كرده ايد1 به جبهه هاي 
جنگ حق بر عليه باطل هجوم بريد تا انشاا... اين جنگ حق بر عليه باطل و بر نفع اسالم 

و دين تمام بشود

 نادعلي بهاروند:
آرزو دارم عق��ده اي از انق��الب دردل نپرورن��د و آن را در هم��ه]ي[ مجالس بيان كنيد 
كه منافقين اين را مي خواهند و خودش��ان از آن اس��تفاده مي كنند، از شما مي خواهم كه از 
مسوولين كشوري در مجالس بدگويي نكنيد و اين بدگويي ها غيبت حساب مي شود و شرعا 

اشكال دارد و از گناهان كبيره است.

 ناصر ابراهيمي علويجه:
مي خواهم كه دعا كنيد انقالب اس��المي ايران به پيروزي برس��د و قدر انقالب را داشته 
باشيد، كه خداوند خوب رهبري را براي ما برگزيده است. هم چو رهبري را تاريخ به خود 
نديده است.2 وظيفه]ي[ يک پدر برفرزند اين است كه هر راهي كه در جهت انقالب است 

1 . در اصل وصيت نامه »کرده اند« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »ياد نمي دهد« آمده است.
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برود چه جنگ باشد، چه راهپيمايي و چه چيزهاي ديگر و فرزند خود را به آن راه ها بيندازد 
و فرزند نيز آن ها را درک كند.

 ناصر احمدزاده ضيايي:
س��عي كنيد آن ها را يک روحاني به بار آورده و در تربيت آن ها كوش��ا باشيد چون آن ها 
گردانندگان آينده]ي[ اين انقالبند و اي برادرانم مس��اجد را خالي نگذاريد و پش��تيبان امام 

امت باشيد و امام را تنها نگذاريد.

 ناصر اخوان:
از دانش آموزان حزب اللهي و امت حزب اهلل مي خواهم كه بيش��تر از گذش��ته با نهادهاي 
انقالبي مخصوصا با بسيج و سپاه و جهاد همكاري نمايند و اين سنگرهاي شهدا و جبهه ها 

را پر نمايند.

  ناصر اشكالويي:
در رساندن پيام خون شهدا و امدادهاي الهي كه همان انتقال فرهنگ پربار و اصيل انقالب 

اسالمي است كوشا و پر تالش باشيد.

 ناصر اوغري:
امام امت را دعا كنيد و قشر روحانيت اصيل را كه رگ هاي اين انقالب است مستحكم سازيد. 

 ناصر ايزدپناه:
تا خون در بدن داريد بجنگيد و اين انقالب را به پيروزي برس��انيد و آخرين قطره]ي[ 
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خون خود را در راه اسالم ]تقديم كنيد[ و نهال انقالب اسالمي را آبياري نماييد. و از برادران 
بهتر از جانم مي خواهم كه ادامه دهنده]ي[ راه شهدا باشند.

 ناصر باقري:
هرچه در توان داريد به انقالب كمک كنيد1، پيرو واليت فقيه و روحانيت مبارز باشيد و 

نماز جمعه ها و امام جمعه ها و دعاي كميل و ندبه2 توسل را فراموش نكنيد.3

 ناصر بالدي:
ش��هيدان هميش��ه زنده]ي[ انقالب اس��المي و جنگ تحميلي در نبرد با كفر جهاني و 
مزدوران بعثي در راه اعتالي پرچم توحيدي در خون پاک خود غلطيدند و به لقا اهلل رسيدند.

 ناصر بختياري:
آرزويم موفقيت شما در پيشبرد انقالب اسالمي به رهبري امام خميني است.4

 نبات علي ابراهيمي قره بالغ:
قدر اين انقالب را بدانيد و از دستاوردهاي آن به خوبي پاسداري كنيد چون اين انقالب 

مال شماست. 

 نبي اهلل الوندي پور:
هم چنين كس��اني كه آمده اند در اسالم و مي خواهند ضربه به انقالب اسالمي بزنند بايد 

1 . در اصل وصيت نامه »بگيريد« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »ندابه« آمده است.

3 . در اصل وصيت نامه »ياري فرماييد« آمده است.
4. در اصل وصيت نامه »را دارم« آمده است.
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آن را ريشه كن كرد. و ضربه]ي[ نهايي را بر صدام وارد كنيم و دين اسالم را به تمام جهان 
صادر كنيد.

 نبي اهلل بكراني:
و ش��ما خانواده هاي شهدا دوش��ادوش امت شهيد پرور پيش قدم و پشتيبان اين انقالب 
باش��يد و در راه ت��داوم از انقالب كوش��ش كنيد و باالترين فك��ر و حركت خود را به كار 

اندازيم. ما بايد هر چه كه داريم در راه اسالم بدهيم.

 نصراهلل بهزادي:
نگذاريد خداي ناكرده اختالفاتي به وجود آيد و باعث شود كه جبهه ها فراموش گردد 
و انقالب ضربه بخورد و س��عي كنيد كه هميش��ه در خط واليت فقيه كه همان خط اوليااهلل 

است باشيد.

 نصرت اهلل اتابك:
هميش��ه در صحنه باشيد تا توطئه گران آرزوي خود را به گور برند و تقاضاي ديگر من 
از ملت اين اس��ت كه از روحانيت متعهد و مسوول جدا نشويد چون اين روحانيت است 
پشتيبان انقالب است و اين روحانيت است كه خون صدها شهيد را لحظه به لحظه به دوش 

مي كشد و هرگز نمي گذارد پاي مال گردد.

 نصرت اهلل بژند:
مبادا امام را تنها بگذاريد و به پيروي از امام خميني و دس��ت اندركاران مخلص انقالب 
اس��المي كش��ور را ياري دهيد و از مرز و بوم اين كشور عزيز حراست نمايند، وحدت را 
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پيشه]ي[ خود قرار دهيد و كينه توز نباشيد.

 نظر امرايي يقين:
امت اسالمي هميشه در خط امام بوده و امام عزيز را تنها نگذاريد و هميشه ادامه دهندگان 
راه خونين ش��هيدان بوده و جبهه را پر نگه داريد تا انش��ا اهلل خداوند ياري نموده و اسالم 
عزيز هر چه سريع تر در برابر كفر جهاني به پيروزي كامل برسد و انقالب اسالمي به انقالب 

حضرت مهدي)عج( متصل بشود.

 نعمت اهلل انصاري:
برادرج��ان از ت��و مي خواهم كه دس��ت از اين انقالب و اميد مس��تضعفان رهبر انقالب 

برنداري.

 نعمت اهلل بخشيان مارماني:
خداي��ا خودت امام ما را براي حفظ انقالب اس��المي محفوظ بدار و اميدوارم كه لياقت 

چنين رهبري را داشته باشم.

 نوازاهلل اكبري:
دنيا صحنه]ي[ امتحان است خداوند بنده را امتحان مي كند امروز اگر مشكالت زياد گشته 
و ما در سختي ها قرار گرفته ايم اين صحنه]ي[ امتحان است و بدانيد كه خداوند همه جا و 
در همه موقع بندگانش را امتحان مي كند انشا اهلل پيروزي خيلي نزديک است، خالصه مهيا 

شويد، به مبارزه ادامه دهيد و انقالب اسالمي را ياري دهيد.
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 نوازاهلل اميني:
ش��هداي گلگون كفن، اين حاميان دودمان حسين)ع( هم چون او مي جنگند و به شهادت 

مي رسند و نهال انقالب را آبياري مي كنند.

 نواهلل بختياري:
با روحانيت مس��وول و متعهد در برابر اسالم و انقالب اسالمي و مستضعفين همكاري 

كنيد و حيات جامعه]ي[ اسالمي را در ارتباط با آن ها بدانيد.

 نور محمد احمدي:
بسيار خوشبختم كه خداوند متعال اين توفيق را عنايت كرد كه در كنار رزمندگان پاكدل 
و عاشق خدا قرار بگيرم و از اسالم و انقالب شكوهمند اسالميم كه پشتوانه]ي[ اثر خون 

ده ها هزار شهيد وصدها معلول است دفاع نمايم. 

 نوروز ابراهيمي:
اكنون كه به اين مرحله از انقالب عزيز رس��يده ايم بايد هر مس��ووليتي كه از دس��تمان 
برآيد1 انجامش دهيم و با هر وسيله]ي[ ممكن در پشت جبهه ها به جهاداقتصادي و نظامي 
و اجتماعي اقدام كنيم تا مقدمه اي باشد بر جهاد سپاه اسالم خط مقدم جبهه هاي نور عليه 

ظلمت. 

 ودود اقليمي:
رهبركبير انقالب و بت شكن اين زمان را تنها نگذاريد و ادامه دهنده]ي[ راه شهيدان باشيد و 

1. در اصل وصيت نامه »دشمنان بيايد« آمده است.
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هميشه عصاي دست مظلومان باشيد و خداي بزرگ راحتي يک لحظه در زندگي از ياد مبريد. 

 ولي اهلل اخروي محبي:
برادران همت كنند بيشتر از اين كه هست و با هم پيمان ببندند كه اين بار به يک نفس 
تا س��رزمين خونين كربال به پيش تازند، با هم پيمان ببندند كه تا كربال را نگيرند از جبهه 
برنگردند و نگذارند جنگ بيش��تر از اين به اين صورت كه هس��ت طول بكش��د كه اين 

خواست دشمنان اسالم و انقالب اسالمي است. 

 ولي اهلل بابايي ازناوه:
به ش��ما س��فارش مي كنم كه حتما راه ش��هدا را ادامه دهيد هيچ وقت در اين راه سستي 
نورزيد و هميشه پيرو صد در صد راه امام باشيد و هي چگاه از اين راه منحرف نشويد كه 

اگر منحرف شويد از انقالب و اسالم بيرون رفته ايد. 

 هيبت اهلل باستان فارساني:
از پويندگان راه س��رخ حسين)ع( مي خواهم راهم را با شعار همراه با عمل ادامه دهند و 
كمتر حرف بزنند و بيشتر عمل كنند با قرآن و عبادت انس بگيرند و مسجد ها را پر و گرم 

نگه دارند چرا كه انقالب ها از مسجد شروع شد، از مسجد نگه داري شود.

 هادي احمدي:
عزي��زان نوجوان درس خود را بخوانند و دنب��ال بي بندوباري ها نروند چون كه انقالب 
اسالمي به آن ها احتياج دارد، باشد كه خون تمامي شهدا ثمر بخش باشد و شما نيز بدانيد 

به نحو احسن براي اين مملكت خدمت كنيد. 
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 هادي اسدي:
صبر را پيش��ه خود س��ازيد و با حركت در خط امام حامي س��ر سخت انقالب اسالمي 
باشيد، از ضجه و ناله و گله و شكايت خودداري كنيد كه روز قيامت در پيشگاه عدل الهي 

سرفرازيد و در مقابل پيامبر و ائمه روسفيد خواهيد بود.

 هادي اصفهاني:
اگر ما و شما و ديگران از اين انقالب پشتيباني نكنيم اسالم از دست مي رود، مسجد از 
دست مي رود، نماز را از شما مي گيرند. انقالب را ياري كنيد روحانيت مترقي را همراهي 

كنيد با مال و جان خود كمک به انقالب اسالمي كنيد.

 هدايت اهلل اكوان:
و لحظه اي از ياري انقالب دس��ت برنداريد. با ش��ركت فعال خود در نماز جماعات و 
نمازجمع��ه جلو]ي[ اين منافقان كور دل را بگيريد و نگذاريد كه هيچ ضربه اي به انقالب 

اسالمي بزنند و از واليت ا مر امام كه همان واليت فقيه است فرمانبرداري كنيد.

 هدايت اهلل آذري:
و نماز جمعه و جماعات را ترک نكنيد كه اين بهترين ارمغان انقالب است.

 هوشنگ اميري كالش:
راه اسالم را پيش بگيريد و خدمتگزار انقالب اسالمي و پيرو خط امام باشيد كه راه امام 

راه اسالم راه سعادت انسان ها و راه امام حسين شهيد)ع( و راه رسول اهلل است.
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 هيبت اله اكابريان:
نشستن و تن به ذلت دادن و مشاهده قرباني شدن ارزش هاي انقالب اسالمي نيز كاري 
دش��وار اس��ت. لذا از ش��ما مي خواهم كه پيرو صديق امام باش��يد و براي پاسداري از اين 
انقالب بكوشيد. اكنون كه امريكاي جهانخوار مي خواهد اين انقالب مقدس را از بين ببرد، 

ما چگونه بنشينيم و شاهد اين تجاوزات باشيم. 

 يونس بهزادي:
از خواهران و برادران مي خواهم كه تا آخرين قطره]ي[ خون خود از اين انقالب اسالمي و 
رهبر گرانقدر حمايت كنيد و از هيچ نوع كوششي دريغ نورزيد و با ضد انقالب مباررزه كنيد.

 يحيي بلوري:
همش��هريان را دعوت به وحدت هرچه بيش��تر در جهت از بين بردن فس��اد و تداوم 
انقالب و حمايت از جمهوري اسالمي و جبهه ها و اطاعت از امام مي نمايم نمازجمعه را 

پر جمعيت نماييد. 

 يداهلل اسدپور:
از شما مي خواهم كه هميشه و در هر حال به ياد خدا باشيد و خدا را فراموش نكنيد و 

هميشه يار و ياور رهبر و انقالب اسالمي باشيد. 

 يزدان بوربور شيرازي:
با حفظ حجابتان كه كوبنده ترين سالح بر ضد دشمن است در پيشبرد انقالبمان بكوشيد 

و رسالت سنگين رساندن پيام خون برادران شهيدتان را هرگز فراموش نكنيد.
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 يعقوب آرامش:
هر فرد مس��لمان مسوول است به هرنحوي كه مي تواند درحفظ و نگهداري اين انقالب 
بكوشد. از اين انقالب الهي دفاع كنيد. از روحانيت و خط امام و ارگان هاي انقالبي حمايت 

و پشتيباني كنيد.

 يوسف اركاني فرد:
پس ما بايد مال و جان خود را در اين راه انفاق كنيم تا اين كه اين انقالب اسالمي 
م��ا ب��ه تمام جهان صادر گردد. به اميد روزي كه پرچم س��ربلند اس��الم بر تمام گيتي 

سايه افكند. 

 يوسف اسدي موچاني:
با استقامت و صبر از انقالب اسالمي دفاع كن مبادا روحيه]ي[ خود را ببازي و دشمنان 
اسالم را شاد كني جهاد اين است كه در را ه خدا و قرآن و اسالم با ضد انقالب داخلي و 
خارجي و جهان خوران آمريكاي و غرب بجنگد تا كه بتواند جواب گوي خون شهدا باشد 

و در روز قيامت شرمنده نباشد.

 يوسف اسماعيل پور:
از امام اطاعت كنيد كه عصاره]ي[ اسالم است او را تنها نگذاريد كه نايب امامان است به 
گفته هايش عمل كنيد اسوه1]ي[ بشريت قرن است و او را دعا كنيد كه به ثمر رساننده]ي[ 

انقالب است.

1. در اصل وصيت نامه »عصوه« آمده است.
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 يوسف براهني فر:
اين انقالب به پيش مي رود و متكي به ش��خص نيست، سنگر كالس را هم نبايد خالي 
گذاش��ت چه آن كه آن مقدم است. سالم بر ش��ما دانش آموزان حزب اللهي كه به ملت ما 
و رزمندگان ما روحيه مي دهيد و امامت تو را رهبرش مي خواند. س��الم بر ش��ما كه اميد 
آينده]ي[ اين انقالبيد، سالم بر شما كه پشتوانه]ي[ انقالبيد. با آگاهي و تعهد و تخصص 
در زمينه هاي نظامي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، خون شهيدانتان را ارج نهيد و 

شهيدان نظاره گر اعمال شمايند. 

 يوسف بهرامي دلير:
هرچه در توان داريد در راه اين انقالب وامام واسالم هديه نماييد.

 يوسفعلي اخوي:
مردم ش��هيد پرور ايران ق��در اين امام را بدانيد كه ما هرچه داري��م از آن داريم ما مردم 
دردامن اين انقالب پرورش يافتيم كه بايد با دستورات اين انقالب پيروي كنيم مردم ايران 

اكنون انقالب اسالمي نياز به كمک شما دارد.

 يونس اصغري:
موقعيت انقالب اسالمي را درک كنيد و ببينيد در مقابل چه كسي ايستاده ايد.

 آدينه محمد ايزدي:
تا پاي جان و فادار به واليت فقيه باشند كه حافظ و پشتوانه]ي[ انقالب اسالمي روحانيت 

و در راس آن واليت فقيه است.
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  ابراهيم آزاد داور:
از دوستان ورزشكارخود مي خواهم كه دركنار ورزش به وضع مملكت هم توجه داشته 

باشند و همواره به انقالب اسالمي هم كمک كنند.

 ابراهيم آمل خاني:
يک لحظه غفلت از اين انقالب نكنيد و به راه اهلل دامه دهيد و پيش به سوي زيباترين و 
نزديک ترين طريق تقرب اهلل كه همانا ش��هادت، شهادت، شهادت است. امام خميني را تنها 
مگذاريد و به راهش كه همان راه انبيا خداست ادامه و به پيش برويد تا انقالب اسالمي را 

به رهبري امام در تمامي كره زمين به تحقق برسانيد. 

 ابراهيم ابراهيمي درچه:
و اما اي مردم خواهش��م ازش��ما اين اس��ت كه ازكمک مالي و جاني نسبت به اسالم و 
جمهوري اس��المي دريغ نورزيد، صبر پيش��ه كنيد و از خدا و واليت فقيه اطاعت كنيد و 
اجتماعات و راهپيمايي ها را به نفع اسالم گسترش دهيد و از مسامحه و سازش كاري نسبت 

به ضد انقالب بپرهيزيد و آنان را در هر كجا يافتيد نابود كنيد.

 ابراهيم ارقند:
اميدوارم كه شما هم همانند رزمندگان اسالم از انقالب و حزب اهلل دست برنداريد و تا 

آخرين نفس با شرق و غرب و ايادي داخلي آنان يعني منافقين بجنگيد.

 ابراهيم اروجي:
از انقالب اسالمي دفاع نماييد و تا آخرين قطره]ي[ خونتان از پاي ننشينيد. اي شما كه 
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انقالب كرده ايد و به نداي حسين زمان لبيک گفته ايد! صف رزمندگان اسالم را پر كنيد و 
مبادا امام را تنها بگذاريد. 

 ابراهيم اسپيد:
برادران و خواهران عزيزم من راهي را كه انتخاب كرده ام با آگاهي و ش��ناخت و تالش 
زياد براي شناختن اين راه كرده ام كه همان راه اوليا اهلل است. عزيزانم مي خواهم پيامي بدهم 
ولي كوچک تر از آنم كه پيام گوي امت ش��هيدپرور باشم ولي چون احساس وظيفه مي كنم 
چن��د كلمه اي با قلم ناتوانم بر روي صفحات كاغذ مي آورم ش��ايد برگي از تاريخ انقالب 
اسالمي را با مسووليتم رنگين كنم و آن پيام اين است. خدايا، خدايا تا انقالب مهدي خميني 

را نگهدار.

 ابراهيم اسحاقيان درچه:
هميش��ه مدافع انقالب اسالمي باش��يد درس را فقط به خاطر نمره نخوانيد، درس را به 
خاطر اس��الم و انقالب اس��المي و خدمت به جامعه]ي[ اس��المي بخوانيد، درانجمن هاي 

اسالمي شركت كنيد.

 ابراهيم اصغري:
از خانواده هاي ضدانقالب دوري كنيد و با آن ها معاشرت ننماييد، آن ها را طرد كنيد، شايد 

از اعمال زشت پشيمان شوند..

 ابراهيم افچنگي:
انقالب را و راه خون شهدا را تا پيروزي نهايي ادامه بدهيد و هميشه اتحاد را حفظ كنيد.
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 ابراهيم اكبري:
دعا كن كه اين انقالب اسالمي در تمام دنيا پياده شود.

 ابراهيم برده:
برادران دانش آموز من، سنگر مدرسه را رها نكنيد كه دشمن خوشحال شود زيرا به قول 
رهبر، شما دانش آموزان چشم اميد رهبر هستيد صف نمازجماعت را فشرده تر سازيد و در 

نمازجمعه شركت كنيد و هميشه براي رهبر انقالب دعا كنيد. 

 ابوالحسن ايراني:
دو اص��ل مهم، فروع دين را مراعات كنيد امر به معروف و نهي از منكر اعياد و مراس��م 
در نظام جمهوري اسالمي محترم است آنان را محترم بدانيد، در رابطه با مسايلي كه براي 

انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي پيش مي آيد بي تفاوت نباشيد.

 ابوالفضل آرميده:
پشتيبان واليت فقيه باشيد و اوامر رهبر انقالب را مو به مو اجرا كنيد و حمايت خود را 

هميشه از روحانيت مبارز و ديگر جامعه روحانيت اعالم كنيد. 

  ابوالفضل اصالحي:
در اين امتحان الهي مقاوم و استوار باشيد كه استواري و پايداري شما استواري و پايداري 
انقالب و اس��الم است و مقاومت و ايثارگري شما باعث حسرت و نا اميدي دشمنان خدا 
خواهد ش��د. و گريه كنيد بر شهيد كه باعث تداوم انقالب اسالمي است ولي هيچ بي تابي 

نكنيد كه باعث شود دشمنان شاد شوند.
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 ابوالفضل اسدي عراقي:
با همان شور و شوق اوليه با حضور در صحنه هاي فداكاري، فرصت نفوذ عناصر فرصت 

طلب و تاجر مسلک را به صفوف انقالب ندهيد. 

 ابوالفضل اكبري داريان:
از شما خواهش مي كنم كه به فعاليت خودتان در راه انقالب اسالمي ادامه بدهيد. و با اين 
توطئه هاي منافقين داخلي مقابله كنيد و وحدت و همبستگي خود را حفظ كنيد تا بتوانيد 

بيشتر در راه انقالب اسالمي كوشا باشيد.

 ابوالفضل اميني:
هنگامي كه در رنج و فشار فراوان به ستوه آمديد به ياد ما و حرف هاي ما افتيد و به شما 
اعالم مي كنم آن چه مرا به اين جنگ كشاند دفاع از اسالم و قرآن و انقالب اسالمي است، 

كه كشته شدن در راه خدا فضيلت بارتر است. 

 ابوالقاسم احمدي:
و كوشش خود را در تداوم انقالب اسالمي مان كه ميراث هزاران شهيد است به كار ببنديد 
و پش��ت س��ر رهبر كبيرمان كه از خاندان پاک حسين)ع( و فاطمه)ع( است بكوشيد و ابر 

قدرت را به خاک سيه بنشانيد 

 ابوالفضل الماسي:
مادرم، اگر خبر شهادت من را به شما دادند. از تو خواهش مي كنم انگار كني كه من در 
كنارت هس��تم و هر چه بيشتر انقالبي تر ش��وي و راه مادران شهدا را ادامه دهي. و اما تو 
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اي پدر گرامي و مهربان از شما مي خواهم كه سنگر نماز جمعه را رها نكرده هرچه بيشتر 
]به[ انقالب اسالمي ايران بگروي. اما تو اي تنها برادرم از تو مي خواهم هر چه بيشتر درس 

بخواني تا بتواني به انقالب كمک كني و راه مرا ادامه دهي. 

 ابوالقاسم احمدي دستجردي:
از روحانيت و تمام كس��اني كه در پيش��رفت اهداف انقالب اس��المي كوشش مي كنند 

حمايت كنيد و مبادا فرصت را به دست گروهي جنايتكار و ضد انقالب بدهيد.

 ابوالقاسم اسدي:
هركس به هر طريقي كه مي تواند به اين انقالب پرعظمت الهي ]ياري رساند[ و براي اعتال و 

تداومش جهاد كند. 

 ابوالقاسم بوذري كرودي:
اي مستضعفين و محرومين جهان سربلند باشيد كه نظام واليت امر اسالم پس از چهارده 

قرن بر سر شما سايه افكنده و مي رويم به خواست خداوند متعال استمرارش بخشيم.

 احمد آقا بابا:
انشا اهلل يک انقالب اسالمي در جهان برپا كنيم. شما اي ملت ايران از اختالفات داخلي 
جلوگيري كنيد و سعي نكنيد با اين اختالفات دشمن را خوشحال سازيد كه اين اختالف ها 
ش��ديدترين ضربه را به انقالب اس��المي مي زند و وحدت خود را هميش��ه در صحنه]ي[ 

انقالب داشته باشيد. 
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 احمد آقاجاني اصفهاني:
لباس تقوا را كه دارند كلمه]ي[ تقوي را به دست بياورند خود را بسازند و نفس را زنداني 
كنند و تقرب پيدا كنند تا بتوانند انقالب اسالمي را پيش ببرند. براي پيروزي انقالب دعا و 

تالش نماييد.

 احمد احمدي:
از خداوند بخواهيد تا ظهور حضرت بقيه اهلل س��ايه اش را بر سر ملت هاي محروم جهان 
مس��تدام بدارد تا پرچم خون رنگ انقالب اس��المي را به دست صاحب اصلي اش مهدي 
فاطمه زهرا بس��پارد ]و[ رودخانه]ي[ انقالب اس��المي به اقيان��وس بيكران انقالب مهدي 

متصل گردد.

 احمد اخوان صفار:
اما س��خني چند با هم سنگران دانش آموز، ش��مايي كه به قول امام عزيز، آينده سازان اين 
انقالب هس��تيد س��عي، كنيد با درس خواندن خود هرگز نگذاريد افراد منافق و فاسد1 در 
دانشگاه وارد شوند و هرگز نگذاريد كه گروهک هاي ملحد و از خدا بي خبر در سنگر علم 
و دانش رس��وخ كنند و بخواهند انقالب ما ]را[ كه ثمره]ي[ هزاران ش��هيد است در دامن 

امريكا و شوروي بيندازند. 

 احمد الفتي اول:
از دوستان انتظار تداوم انقالب اسالمي و سعي در خودسازي دارم و باز از خداوند غفور 

و رحيم طلب مغفرت و بخشش مي نمايم. 

1 . در اصل وصيت نامه »قاصد« آمده است.
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 احمد اميري:
تا دير نشده دين خود را به اسالم و انقالب ادا نماييد آري دين همين است، دين درس 

زندگي با فضيلت است كه بايد در راه آزادي مستضعفان تاپاي جان ايستاد.

 احمد اميني:
خواهرم شما نيز مانند زينب كبري كه پاسداري خون برادرش را با خطبه هاي آتشين خود 
به عهده گرفت ]باشيد[ و شما نيز زينب وار زندگي كنيد حجاب خود را مانند زينب حفظ 

كنيد و ادامه دهنده]ي[ راهم باشيد.

 احمد ايماني مهر:
هرگز از طرفداري اين انقالب بزرگ دس��ت بر نداريد. چرا كه اگر سس��تي به كار بريد 
خيانتي انجام داده ايد به اس��الم با مشت محكم بر دهان ياوه گويان و ضد انقالبيون بكوبيد 
مبادا سستي به عمل آوريد، چرا كه ما مي رويم و شما مي مانيد با كوله باري بس بزرگ و بايد 
كساني كه طرفدار حسين)ع( هستند راه شهداي گلگون كفن اسالم را طي كنند و اميدوارم 

كه اين انقالب عزيزمان به انقالب صاحب زمان مهدي موعود )عج( برسد. 

 احمد بديعي خوزاني:
تو خواهرم، از تو مي خواهم كه هم چون زينب )س(درمرگ برادر خود چون كوه محكم 
و استوار باشي و در راه مظلوميت اين عزيزان كه عاشقانه به مسلخ گاه عشق مي روند و جان 
خود را فداي اسالم مي كنند، مبلغ باش و از تو مادر و پدر و همسرم و برادر مي خواهم كه 

كاري نكنيد كه امام و انقالب دشمن شاد شوند.
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 احمد باقرپور يساولي:
از خداون��د بخواهيد انقالب ما را به انقالب نهاي��ي رهبري حضرت مهدي)ع( متصل 
فرمايد و هميشه در اسالميت خودتان را قرار دهيد تا از چنگ اين ابرقدرت ها خودتان را 

نجات دهيد. 

 احمد براتي:
هميش��ه پش��تيبان امام و انقالب اسالمي باش��يد و نگذاريد كه اس��لحه برادر كوچكتان 
برزمين بماند هميشه دعا گوي امام و رزمندگان اسالم باشيد و از دامن امام دست بر نداريد 
و از جان مال و زبان و قلم و دس��ت و بالخره هر چه در توان داريد براي تبليغ نمودن و 

ياري كردن اسالم كوشا باشيد و هميشه در صحنه باشيد.

 زواره برزوزاده:
امروز روزي نيست كه ما بنشينيم و دست روي دست بگذاريم. امروز روز تحرک است، 
انقالب بايد مردانش هم انقالبي باشند، شعار ندهند عمل كنند و به مستضعفان جهان كه 
چشم اميد شان به انقالب ماست كمک كنند چون آن ها سالح هاي خود را به پشتوانه]ي[ 
انقالب ما بيرون آورده اند و به س��وي ابرقدرت ها نش��انه گرفته اند و اگر ما سست بجنبيم 

اسلحه ها]ي[ آن ها هم از دستانشان خواهد افتاد پس مردانه بجنگيد.

 احمد بوصيدي:
اي كساني كه بعد از ما زندگي مي كنيد و حركت دهندگان چرخ انقالب اسالمي هستيد 
مواظ��ب باش��يد از رهبر انقالب الهام بگيريد و س��عي كنيد در كنار رهب��ر گام برداريد كه 
رس��تگاري آخرت را در بر خواهد داشت پاسدار انقالب باشيد و با رفتار و كردار خويش 
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نشان دهنده]ي[ اسالم واقعي به جهانيان باشيد. 

 احمد بربرپور:
در پيشبرد انقالب اسالمي بكوشيد

 احمدعلي بيابانپور:
برادرم هم چنان كه تا كنون در خط امام حركت كرده اي و درخدمت انقالب بوده اي پايدار 

بمان و نگذار سنگر شهيدان در جبهه و پشت جبهه خالي بماند. 

 احمدرضا اميني برات:
اي مردم شما تا پيروزي نهايي انقالب اسالمي و جهاني شدن اسالم از نهادهاي انقالبي 
هم چون س��پاه، جهادسازندگي، دادگاه هاي انقالب، بنيادشهيد و غيره حمايت كنيد كه شما 

بايد اسالم را حمايت كنيد.

 احمدرضا باقرزاده:
اميدوارم كه ش��ما ادامه دهنده]ي[ راه ش��هداي جنگ تحميلي در صدر اسالم باشيد و 
ادامه دهنده]ي[ راه برادرتان باش��يد و تا روزي كه انقالب ش��كوهمند اس��المي در تمام 

جهان طنين بيفكند دست از اين انقالب اسالمي برنداريد. 

 احمدعلي آقچه كهريزي:
اسالم محتاج چنين خون هايي است همه]ي[ دنيا با اين انقالب و با اين امام دشمن است 
هر لحظه منتظر ضربه زدن است پس كاري بكنيد كه دنيا بفهمد ما انقالب كرديم، من كه 
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رفتم و به سوي خداي خودم شتافتم شما هم بايد به فكر انقالب اسالمي و امام امت باشيد 
و نگذاريد هيچ كدام اين ها ضربه بخورند.

 اردشير ارژنگ:
خداوند بر شما منت نهاده و اين رهبر را به سوي آن گسيل داشت تا پيروزي از مكتب 
هميش��ه جاويد اسالم و سنت رس��ول اكرم)ص(، آن چنان زندگي كنيد كه او مي خواهد و 
آن چنان از حق دفاع و بر ظلم و باطل بشوريد كه به سعادت برسيد و در جوار پاک رسول 
اكرم زندگي كنيد. خداوند انقالب اس��المي را به رهبري امام نجات داد و ملت ايران را كه 

در زندگي دنيايي گم شده بودند به وسيله]ي[ اسالم زنده كرد.

 اسكندر افراسيابي:
همه]ي[ شما را به تقوي در راه خدا و رضاي خدا وصيت مي كنم عزيزانم امام عزيزم را 
تنها نگذاريد و سخنان گوهر بارشان را گوش دهيد و با دشمنان اسالم و جمهوري اسالمي 

بجنگيد و نگذاريد سالح من بر زمين بماند و به دست دشمنان اسالم بيفتد. 

 اسماعيل اهنورد:
از شما امت حزب اهلل مي خواهم كه پشتيبان واليت فقيه باشيد و از واليت فقيه و از دولت 
خدمتگ��زار خوب حماي��ت نماييد و اكنون كه رژيم امريكايي صدام به كش��ور جمهوري 
اس��المي ايران و انقالب اسالمي تجاوز كرده است بايد بنا به وظيفه]ي[ شرعي اسالمي و 
انساني خود از اسالم و انقالب دفاع كنيم و به نداي پيامبرگونه]ي[ امام عزيز كه در رابطه با 
مسأله]ي[ جنگ فرمودند كه امروز رفتن به جبهه از واجبات الهي است و هيچ چيز نمي تواند 

مانع از آن بشود، لبيک بگوييم.
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 اسماعيل اسماعيلي:
تا پيروزي كامل انقالب اس��المي امام را تنها نگذاش��ته و نبرد را ادامه دهيد. حتي اگر 
همه ما ش��هيد شويم بهتر از آن اس��ت كه در زير بار ننگ و ذلت ]زندگي[ خفت باري 

را ادامه دهيم.

 اسماعيل اكبري:
از مردم مي خواهم كه رهبر كبير انقالب اسالمي را تنها نگذارند و هميشه گوش به فرمان 
او بوده و دستوراتش را مو به مو انجام دهند و اين جنگ را هم تا پيروزي نهايي ادامه دهند 
و از مردم مسلمان مي خواهم كه هرگونه اختالفي را كنار گذاشته، پشتيبان رهبر انقالب و 
روحانيت مبارز و متعهد باشند و لحظه اي در جنگ كوتاهي نكنند تا بتوانند در جنگ پيروز 

شده و اين انقالب اسالمي را به صاحب اصلي اش آقا امام زمان تحويل دهند.

 اكبر ابراهيمي جوزداني:
من فكر مي كنم امروز دولت مجلس و نهادهاي انقالب و همه]ي[ مس��وولين قصدي و 

هدفي جز خدمت به ملت ندارند پس پشتيبان آن ها باشيد. 

 اكبر اميني:
احت��رام روحانيت مبارز همان طوري كه امام فرمود حفظ كنيد دش��من ضد واليت فقيه 

باشيد كه اين سرمايه]ي[ اين انقالب است. 

 اكبر انصاري بارده:
اين انقالب اسالمي را كه با خون هزاران شهيد آبياري شده و مي رود تا به ثمر برسد، و 
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اين انقالب خونبارمان را اگر مي خواهيم انش��ا اهلل به مقصد برسانيم بايستي صددرصد در 
خ��ط والي��ت فقيه حركت كنيم و در هر مورد از امام عزيز اطاعت كنيم و او را ياري دهيم 
چون كه امام عزيزمان ذوب شده در اسالم، ما هم به اين دليل بايد ذوب شويم ]در[1 او تا 

به سعادت برسيم.

 اكبر بضاعت پور:
مواظب اسالم و امام باشيد و از انقالب اسالمي دفاع كنيد. 

 اهلل رحم آقايي:
و از قشر روحانيت پشتيباني كنيد كه اين ها سدي هستند در مقابل دشمنان اسالم و نبايد 

بگذاريد اين خون جوانان كه در راه خدا ريخته شد، پايمال شود. 

 اهلل مراد احمديان:
اين راه را با ش��ناخت و احساس مسووليت نس��بت به اسالم عزيزم و مقام واليت فقيه 
پيمودم و آرزويم اين است كه امت انقالبي ايران به بيانات گهربار امام خميني را سرلوحه]ي[ 

زندگي خود قرارداده و به آن عمل نمايند 

 امراله اميني:
در براب��ر اهانت كنندگان به امام روحانيت و جمهوري اس��المي بايس��تيد جان و مال و 
ش��خصيت خود را در جاويد بودن اين انقالب فدا كنيد، از اين انقالب اس��المي دس��ت 

برنداريد.

1. درا صل وصيت نامه »به« آمده است.
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 اميدعلي آذرشب:
برادران عزيزم در هر زمان و مكاني و در هر كاري ما بايد خدا را ناظر اعمال خود بدانيم 
و متوجه اين معني باشيم كه شهداي گلگون كفن اسالم از ما انتظار دارند كه براي رضاي 
خداوند از اين انقالب پر عظمت اس��المي حفاظت و حراس��ت نماييم و در همه حال از 

روحانيت متعهد و مبارزي كه از رهبريت امام تبعيت محض مي نمايند، حمايت نماييم.

 امير اسماعيلي:
و از مردم مسلمان و انقالبي اين درخواست را دارم كه هيچ گاه از واليت فقيه جدا نشوند 

و در نمازجمعه و جماعت ها شركت كنند. به اميد پيروزي نهايي انقالب اسالمي.

 امير افتخاري:
از اين انقالب پر بركت پشتيباني كنند و نگذارند اين مزدوران بعثي و اين منافقين به1 اين 

مملكت و اين انقالب ضربه بزنند. 

 امير اقتدارمنش:
هرگز نگذارند كه درخت انقالب كه به وسيله]ي[ خون آبياري و بارور مي گردد خشک 
گردد و همواره پش��تيبان و گوش به فرمان واليت فقيه زمان، امام خميني باش��يد و همواره 

دشمن منافقان و دشمنان خدا و رسول خدا و نايب امام زمان)عج( امام خميني باشيد.

 اميرهوشنگ اكبري:
خط سرخ حسين كه همان راه خميني است ]را[ ادامه دهيد و جاي خالي مرا براي پدر و 

1 . در اصل وصيت نامه »بر« آمده است.
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مادرم پركنيد و در فكر آينده]ي[ انقالبي اسالمي باشيد كه بايد از آن پاسداري كرد. 

 اميرهوشنگ بهراور:
دست از اين رهبر و اين انقالب نكشيد حتي اگر جان و مال و فرزند و هر چه داريد در 
اين راه انقالب بدهيد، عزت و شرف شما بستگي به پيروزي اين انقالب دارد اگر خدايي 
ناكرده اين انقالب را از دست بدهيد انگار كه خون شهيدان را پايمال كرده ايم انگار پشت 
پا به خون اين همه جوانان و پيروزيي كه در راه به ثمر رس��يدن اين انقالب راه خدا خون 

خود را فدا كرده اند.

 امين اهلل ابوالحسني:
بر ماست كه در راه خدا در اين موقعيت حساس به انقالب كمک كنيم. 

 باقر آقاجاني:
جهت ادامه]ي[ انقالب اس��المي به رهبري امام خميني و متصل شدن به انقالب جهاني 
حضرت مهدي)عج( هميشه سرپا گوش به فرمان امام و ياران صديق و مومن امام عمال در 
خدمت انقالب اس��المي عزيز بوده اند، باشيد. از اختالفات داخلي به خاطر رضاي خدا و 

خون شهداي انقالب اسالمي بپرهيزيد.

 بهرامعلي اسدي:
همان طوري كه انقالب اس��المي را به پيروزي رسانديد با توان بيشتر آن را حفظ نموده 

و هميشه حامي دين و رهبر كه همانا واليت فقيه است باشيد و راه شهدا را ادامه دهيد.
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 بهادر باقريان:
اي ملت شريف ايران شما بوديد كه با فريادهاي اهلل اكبر خويش و با پشتيباني بزرگ 
مرج��ع عالم بش��ريت، انقالب را با خون هزاران هزار ش��هيد گلگ��ون كفن به پيروزي 
رسانيديد، پس مواظب باشيد كه دشمنان اسالم چه در داخل و چه در خارج مي خواهند 

به انقالب ما ضربه بزنند.

 بهرام اكبري:
انقالب اس��المي را كه خون بهاي ش��هيدان گلگون كفن اس��ت، حفظ كنيد و بدانيد كه 
اي��ن انق��الب يكي از معجزه هاي بزرگ خدا1 اس��ت و اگر خدا با ما هم��راه نبود، هرگز 
نمي توانس��تيم در برابر ]ابر[ قدرتان ابراز وجود كنيم. و خدا با ماس��ت و او هميشه به اين 

وعده عمل كرده است.

 بهروز بليان:
ت��الش كني��د و هر چه توان داريد در راه اين انقالب و اس��الم مصرف نماييد كه معلوم 
نيست اين توفيق براي هميشه در نزد امت باشد. با جان و مال و دادن فرزند خود را در اين 

اجر عظيم الهي شركت بدهيد و اين سفارش را به همه بكنيد. 

 ايرج جودي اصل:
پيرو واليت فقيه باش��د و انقالب اس��المي ايران ]را[ تا حد توان خود ياري و كمک و 

پشتيباني بكنيد.

1 . در اصل وصيت نامه »معجزه خدايي بزرگ« آمده است.
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 جان علي حسني:
گوش به فرمان امام باشيد )واليت فقيه(، چون امام خاري است در چشم دشمنان انقالب. 
پشتيبان روحانيت مبارز باشيد، زيرا روحانيت بوده كه اسالم را نگهداشته و در راه صادر كردن 

انقالب اسالمي به سراسر گيتي كوشا بوده و حافظ خون شهدا باشيد.
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 فصل سوم: راه انقالب در وصاياي شهدا  

 اكبر آقادادي:
اين انقالب اس��المي است و سرچش��مه]ي[ آن كربال و خون حسين ابن علي)ع( است 
اين انقالب دنباله رو]ي[ انقالب خونين حسين)ع(اس��ت و امام حس��ين)ع( و تمام امامان 

مخصوصا امام زمان)عج( نگهدار اين انقالب است.

 محمد حسن زاده:
انقالب اسالمي باعث شد تا من از زندگي مادي و پست و زودگذر دنيا خارج شوم و با 
ديدگاه تو حيدي و بينشي وسيع به جهان بنگرم و شهادت و مرگ را تولدي ديگر در جهت 

جاودانگي انسان بدانم.

 دهراب اكبري:
تو اي هم رزمم و دوستم خودت بهتر مي داني كه اين انقالب چگونه و به چه نحوي به 

251 ■ ان�������������������ق�������������������اب



پيروزي رسيد، نكند خداي ناكرده بي تفاوت باشي و دنيا را بر آخرت ترجيح بدهي. هيچ 
وقت حزن و اندوهي به خود راه نده كه ما پيروزيم. 

 حميد تين نژاد:
س��الم به دو برادرم، دو برادري كه هميش��ه سعي داشتم در زندگيم از شما درس بگيرم 
زيرا كه مي ديدم كه هر دوي ش��ما عش��ق به اين انقالب و عشق به اسالم و رهبريت اين 

انقالب داريد.

 اسكندر بيستوني:
 انقالب و امامي كه پش��تيبانش امام زمان باش��د، ديگر چه جاي خوف است. چون امام 
زمان دس��ت عنايتش را باالي س��ر انقالب و امام دارد. و به ياري خداوند انقالب اسالمي 
به هدفش كه همانا پيروزي نهايي اسالم بر كفر جهاني و برپا داشتن پرچم »ال اله اال اهلل و 

محمدا رسول اهلل« بر كاخ هاي كرملين و كاخ سفيد است، پيش خواهد رفت.

 اسماعيل پيش بين:
سالم به برادران و خواهراني كه برادران خود را در راه تداوم بخشيدن به انقالب از دست 
دادند. در درجه]ي[ اول از پدر و مادرم تشكر مي كنم كه توانستند فرزندي تربيت كنند كه به 
اين انقالب اسالمي ايمان داشته باشد آن ها بايد افتخار كنند كه فرزند آن ها براي اين انقالب 
اسالمي خدمت مي كنند و حال سعادت نصيبمان شده تا هر دو نفرمان به جبهه برويم و با 
دشمن انقالب و اسالم بجنگيم تا شايد بتوانيم دين خود را براي اين ملت مسلمان و دين 

مقدس اسالم ادا كنيم.
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 احمدرضا حسين زاده:
هنگامي كه امام حسين)ع( در صحراي كربال فرياد "هل من ناصر ينصرني" سر مي دهد 
كسي نيست تا ياريش كند و خود وارد كارزار شده و شهيد مي شوند و هم اينک كه رهبر 
كبير انقالب اس��المي و يا حس��ين زمان نداي "هل من ناصر ينصرني" س��رداده تصميم به 
ياريش گرفت��ه ام، زيرا ياري اين امام ياري حضرت ولي عصر)عج( و ياري حضرت ولي 

عصر)عج( ياري پيامبر)ص( و ياري پيامبر)ص(، ياري اهلل مي باشد.

 احمد جوراب فروش:
در اين برهه از زمان كه جهان مخالف اسالم ماست و از هر طرف سعي بر نابودي اسالم 
و انقالب اسالمي ايران دارند. چون تنها پايگاهي كه اسالم را مي خواهد و اسالم نيز در اين 
پايگاه رو به رشد كردن است ايران مي باشد، خداوند متعال لطفي برما كرد و اين رهبر عزيز 
را كه هنوز خيلي ها قدر آن را نمي دانند براي ما فرستاد و راه خدا جويي به ما ياد داد، خود 

را با قبل از انقالب مقايسه كنيد ببينيد چقدر عوض شده ايد پس بايد خدا را شكر كرد.

 اصغر ولي نژاد:
انقالب اس��المي امروز در راهي گام برمي دارد كه انتهاي آن حكومت مستضعفين است 
اين راه راهي نيست كه به تازگي شروع شده باشد بلكه از آغاز تاريخ شروع تاكنون ادامه 
داشته اس��ت و من افتخار مي كنم در چنين عصري زندگي مي كنم و براي عقيده اي جهاد 

مي كنم كه به حقانيت آن يقين دارم.

 اصغر وندايي:
امروز تمامي كفر يعني امريكا و ش��وروي و انگليس و اس��راييل و كشورهاي ارتجاعي 
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منطقه و سايرين در مقابل تمامي اسالم و انقالب اسالمي در ستيزند و مي خواهند نور اين 
انقالب را كه سر منشأش از انقالب حسين)ع( است خاموش كنند. 

 اميرحسين نيكوروش:
 در انقالب اسالمي ايران كه به رهبري امام امت شروع شد؛ اگر مسأله اي به نام جهاد نبود و 
كوشش نمي كرديم هرگز به پيروزي نمي رسيديم اين توفيقاتي كه در انقالب به دست آورديم 
از ناحيه]ي[ روح جهادگري ست كه مخصوصا در جوانان عزيزمان به وجود آمده است و اما 
مسأله]ي[ شهادت اگر شهادت درس نباشد جهاد به تنهايي معنا ندارد اگر انسان با روحيه]ي[ 
ترس و وحش��ت بخواهد در ميدان قدم بگذارد مس��لما به پيروزي نمي رسد، پيروزي از آن 

كساني است كه براي شهادت آمادگي دارند.

 بيوك يحيي پور:
چن��ان كه مي داني��د اين انقالب مي رود تا جهانگير ش��ود ]و[ ابرقدرت هاي جهان خوار 
مي كوشند تا اين انقالب اسالمي را نابود كنند و براي رسيدن به اين هدف به فاجعه آميزترين 

اعمال ضد انساني خود دست مي زنند.

 حسن واحديان:
راه م��ا و حركت ما امروز يا چند روز پيش آغاز نش��ده بلكه از تاريخ و داس��تان هابيل 
و قابيل ش��روع شده و انش��ا اهلل تعالي همان طور كه آرزوي همه]ي[ ما است انقالب را به 
رهبري امام عزيز به انقالب حضرت بقيه اهلل االعظم، امام مهدي)عج( پيوند خواهيم زد. امت 
سلحشور ايران امروز حسين زمان تنهاست، امروز فرزند فاطمه)س( در برابر سپاهيان كفر و 

ابرقدرت هاي پست و غاصب بي ياور است، امروز انقالبمان خون مي خواهد.
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 پورلطفي غالم حسين:
پدران و مادران ]و[ همه]ي[ كساني كه اين نوشته را مي خوانيد يا مي شنويد به ياد آوريد 

دوران تباهكاري ها و گناهان را و ارزش انقالب اسالمي را فراموش ننماييد.

 حسن هراتيان:
امروز چشم امت هاي مستضعف به ايران اسالم مي باشد و اين انقالب روزنه]ي[ اميدي 
است براي مردم مسلمان مناطق مختلف دنيا اگر اين انقالب از ايران همان طوري كه اكنون 
صادر شده كامال صادرشود ديگر امريكا وشوروي و ابرقدرتي باقي نخواهد ماند براي همين 
است كه سنگ جلوي انقالب مي اندازند به هر صورتي كه باشد كه به لطف و ياري خدا و 

شما امت همه]ي[ مشكالت رفع خواهد شد كه خداوند با صابران است.

 حسن يفار:
امروز ما بزرگ ترين مس��ووليت را قبول كرديم چون دي��ن و مذهب و قرآن و ايمان ما 
و اس��الم ما در خطر است خصوصا حفاظت كردن از انقالب اسالمي و رهبر كبير آن امام 

خميني، رهرو آن عالم و چراغ هدايت كننده]ي[ مسلمان ها امام عزيز باشيد. 

 حسين وكيلي سهروفيروزاني:
انقالب اسالمي، ناموس همگي مردم ايران ]است[ و اگر شما خودتان و ديگران هم ]به 
جبهه[ نرويد1 پس چه كس�ي از دست آوردهاي انقالب و خون هزاران شهيد محافظت كند 
و راه آنان را ادامه دهد و اال در پيش خدا و پيش يک به يک خانواده هاي شهدا مسووليد و 

در روز قيامت بايد جواب آنان را بدهيد.

1 . در اصل وصيت نامه »نروند« آمده است.
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 رحيم نيكوكار:
هر لحظه نهال انقالب اس��المي با قطره قطره]ي[ خون ش��هداي گلگون كفن بارورتر 
مي ش��ود هر روز مس��لمين و مس��تضعفان جهان را بيدارتر مي كند، باشد كه انشا اهلل به 
نهضت جهاني امام مهدي )عجل اهلل( متصل گرديده و جهان را در زير پرچم »ال اله اال 

اهلل« گرد آورد.

 سيدحميد  هاشمي:
اكنون كه انقالب شكوهمند ما به رهبري زعيم عالي قدر حضرت امام خميني مي رود كه 
ظلم را از زمين ريشه كن گرداند، براي از بين بردن اين انقالب دشمنان داخلي و خارجي از 
چه جنايت هايي كه دريغ نكرده اند و در راه انقالب جنگ را بر ما تحميل نمودند تا ش��ايد 

بدين وسيله ملت ما را از صحنه خارج سازند، اما زهي خيال باطل.

 سيدقاسم هاشمي:
ه��م اكنون در اين بره��ه از زمان و در اين مقطع تاريخ انس��انيت يعني حدوث انقالب 
اسالمي ايران در طول نهضت ها]ي[ توحيدي انبياو به زعانت اسوه]ي[ انسانيت، سالله]ي[ 
پاک ابراهيم، مردي از تبار موسي بن عمران و ابرمرد]ي[ كه سخنش الهام الهي و »ما ينطق 

عن الهوي« است.

 سيد قنبر علي هاشميان:
تا ظالمي در جهان حكم فرماس��ت از پاي ننشينيد و با ظالم نبرد كرده و از شهادت باكي 

نداشته با شيد زيرا كه اين انقالب همان انقالب سرور شهيدان حسين ابن علي)ع( است.



 صمد حيدرپور:
يک بار ديگر به نداي »هل من ناصر ينصرني« حسين)ع( را كه در كربال و عاشورا گفت، 
بايد لبيک گفت. حاال بيشتر از گذشته احساس مي كنيم كه در كربال چه گذشت. كربالهايي 
مكرر ]را[ در انقالب اسالمي خود شاهد بوديم و هستيم و خواهيم بود، ولي بايد اين را به 

صداي بلند گفت كه فقط بايد حسين ها تنها نمانند. 

 عباس جوشقاني:
الزمه]ي[ يک انقالب ش��هادت و مهيا بودن براي شهادت است؛ قرباني شدن و قرباني 
دادن در راه انقالب اس��المي و پيروزي آن اجتناب ناپذير اس��ت به ويژه انقالبي كه براي 
خداس��ت و براي دين او و نجات مس��تضعفان اس��ت و براي قطع اميد جهان خواران و 

مستكبران. 

 عباسعلي چزاعي:
 و خون هزاران هزاران شهيد و معلول را همين فرزندان بايد به دوش بكشند و اسالم و 

انقالب عظيم جهاني را به پيش ببرند و به مقصد برسانند. 

 عباسعلي چوپاني:
اين رهبر عزيز كه بنيان گذار جمهوري اس��المي ايران ش��د و ما را از اين منجالب و 
خفقان رهايي بخش��يد بايد ما چنين فداكاري و از جان گذش��تگي در راه انقالب اسالمي 
خود به عمل رسانيم و چه بسا چنين فداكاري و از جان گذشتگي در راه انقالب اسالمي 

خود به عمل رسانيم.
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 عبداالحد تايبي:
اين از استكبار جهاني و غرب در حال غروب است كه از انقالب اسالمي ايران به دليل 
روح خاص معنوي اش حس��اب مي برد. چون اي��ران از نظر مادي و علم و تكنيک قصد 
روي دست غرب )كه كامال در رفاه مادي و صنعتي هستند( زدن را ندارد و شايد قادر هم 
نيست ولي متواند1 با صدور انقالب قلوب مردم غرب غافل را به خود و بر عليه استكبار 

جهاني بشوراند. 

 عبدالعلي جالليان:
برادران و خواهران بدانيد كه جهاد دري از درهاي بهشتي است و شهيد في سبيل اله زنده 
اس��ت و در نزد خداي خويش روزي مي برد. انقالب اس��المي در جهاني به وقوع پيوسته 
اس��ت كه خونخواران و غارتگران ش��رق و غرب آن را به دو بلوک تقس��يم كرده اند و به 
غارت گري و چپاول ملل تحت س��تم مشغولند در همين زمان كه ابرقدرت ها مانند زالو به 
ج��ان نحيف ملل ضعيف افتاده اند، امت خدا جوي ايران به ياري اهلل و زعامت پيرجماران 
تكاني خورد و خواب اين زالو ها را برهم زد. غارتگران باتمام توان كوشيدند كه از حركت 

و جوشش اين امت شهيد پرور جلوگيري كنند.

 عبدالعظيم وحيديان:
ما هم بايد با اهدا]ي[ خون خود در راه خدا و براي به پا داشتن اسالم اين مكتب انسان 
س��از را و انقالب اس��المي مان را جهاني كنيم. ما بايد قبل از هر چيز نيات خود را خالص 
خالص كنيم و تسليم خداي بزرگ شويم و آن چنان انقالب دروني در درون خود بكنيم كه 

ديگر شيطان نتواند بر ما غلبه كند.

1 . در اصل وصيت نامه »مي توانست« آمده است.
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 عبدالمحمد ثابت اقليدي:
انقالب اسالمي ايران با همت رهبري پيامبر گونه هم چون خميني بت شكن و مجاهدت هاي 
اين ملت قهرامان جواب اين جباران زمان و اين از خدا بي خبران ]را[ خواهد داد. دشمنان 
اين انقالب را قاطعانه سركوب كنيد و اگر قابل هدايت اند هدايت ]كنيد[ وانشا اهلل پشتيبان 

واليت فقيه باشيد تا آسيبي به اين انقالب وارد نشود.

 عزيزقلي جمالي:
حكومت هاي ظالمانه خصوصا آمريكاي جنايتكار به وحش��ت افتاده و توطئه و نيرنگ 
عليه حكومت اسالمي ما كردند ولي به لطف خداوند قادر و هوشياري امام عزيز و اگاهي 
روحانيت متعهد و همت ملت مسلمان و مبارز ايران تالش دشمنان اسالمي خنثي گرديد 
و با گسترش چهره]ي[ اسالم و انقالب اسالمي به سطح جهان ]كشاند.[ كاخ نشينان مرگ 

خود را حتمي مي ديدند و به دست و پا افتادند.

 عظيم جبراييلي پيله ورق:
اي انقالب عزيز س��يراب شو از خون ها و به ايس��تادگي ات ادامه بده، اي بازوان انقالب 

بجوشيد از خون ما و به تداوم انقالب ادامه دهيد. 

 علي اصغر جعفري:
و براي هيچ كس پوش��يده نيس��ت كه اين انقالب اس��المي در اين موقعيت حساس كه 
مي رود1 تا تمام دنيا را آگاه كند چگونه مورد هجوم ش��ياطين انسي از جمله شيطان بزرگ 
امريكا به رهبري صدام قرار گرفته كه اگر اين انقالب شكس��ت بخورد اس��الم و مسلمين 

1 . در اصل وصيت نامه »مي رسد« آمده است.
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شكس��ت خورده پس در اين موقعيت بايد تمام مس��لمين به حمايت از آن برخيزند و اين 
درخت اسالم كه احتياج به خون دارد ]را[ با خون و شهادت خود ياري كنند.

 علي اصغر حاجي پور:
اي مردم بدانيد كه انقالب اس��المي زمينه س��از انقالب حضرت مهدي است و خداوند 
وعده داده كه مستضعفان روي زمين را جانشين خود سازد و بايد دانست كه عمر همه]ي[ 

جنايتكاران شرق و غرب و كشورهاي سلطه گر به پايان رسيده است.

 علي اصغر حاجي زاده:
حمد و سپاس مخصوص پروردگار عالم و معبودم را]ست[، كه مرا در زماني قرار داد كه 
اين زمانه مرا تكان داد و به خدمت اسالم درآورد، زيرا ما كه آگاهي به آن صورت نداشتيم 
كه بدانيم اسالم چيست، در اسالم چه چيزهايي گفته شده است، اين انقالب اسالمي عزيز 

ماست كه اسالم واقعي را به ما شناساند.

 علي اصغر همراهي:
شكر خدا را به جا مي آورم كه قدري مهلتم داد تا اسالم واقعي را بشناسم و در خاموشي 
جهل از دنيا نروم اين انقالب اسالمي باعث شد من از الک خود بيرون آيم و دور و بر خود 

را بنگرم و زندگي را از ديد ديگري نگاه كنم.

 علي پاك جسم پورفرد:
انقالب شروع شد و فرزندي از سالله]ي[ پاكان و انبيا]ي[، بت شكن زمان، احياكننده]ي[ 
اس��الم فقاهت و عل��ي در عصر ما، نعمت عظيم خدا در اي��ن دوران، اين عارف بزرگ و 
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مجاهد اعظم، امام امت خميني كبير با حركت روح بخش و دم مسيحايي خود روح جديدي 
بر كالبد به ظاهر مرده]ي[ اين ملت حسيني ]دميد[.

 علي پوراسالمي:
معتقدم كه تنها روحانيت اس��ت كه مي تواند زنگار را از وجود اس��الم عزيز دور نموده و 
اس��الم حقيقت و تشيع سرخ علوي را با طلوع انقالب اسالمي بر جامعه]ي[ ما حكم فرما 
گردانده1 به جهانيان بشناساند2 اميدوارم كه خون ناقابل ما باران خوبي براي آبياري درخت 
نونهال انقالب اسالمي كه از همه طرف مورد هجوم دشمنان قرار گرفته باشد، اين درخت، 
ريشه اش از اين خون ها تغذيه كرده]و[ هر روز بارورتر و شكوفاتر گردد و سايه]ي[ پر افتخار 

اميد بخش آن در تمام جهان گسترانيده شود.

 علي جبلي سينكي:
پشتيبان امام يعني اطاعت از او و كليه]ي[ مسوولين مملكتي، رييس جمهور، رييس مجلس 
دولت و كليه]ي[ دس��ت اندركاراني كه براي رضاي خدا و عشق به انقالب اسالمي و براي 
شهدا خدمت مي كنند اطاعت از امام يعني اطاعت از روحانيت در خط اسالم و قرآن است.

 علي حبيب الهي:
امروز ملت هاي مس��تضعف جهان درک كرده اند كه بدون س��الح و فقط با سالح ايمان 
مي توان در برابر ابرقدرت ها ايس��تاد و اين از بركت خون ش��هيدان است اي ملت مسلمان 
شهيدپرور ايران به هوش باشيد كه قدرت هاي استكباري جهان درصدد هستند كه اين صف 
يک پارچه شما را از هم بپاشند و اين انقالب را كه زمينه ساز انقالب مهدي است از مسير 

1 . در اصل وصيت نامه »گرديده« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »بشناسانيد« آمده است.
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اصلي خودش منحرف نموده و دوباره روي كار آيند.

 علي حيرتي:
 و دهان ياوه گوياني را كه مي خواهند قرآن و قوانين آن را زير پا بگذارند ببنديم1 امريكا 
كه خود را ابر قدرت مي داند بداند كه ما تا مرز شهادت از انقالب اسالمي دفاع خواهيم كرد 
و از مردن در اين راه ترسي نداريم، چون شهادت را يک فيض الهي مي دانيم و اين درس 

را از پرچمدارن اسالم امام حسين)ع( آموخته ايم.

 علي حسيني ليچايي:
اي عزيزان بدانيد آن چه كه نيات ما را تش��كيل مي دهد خداس��ت بنابراين همه چيز ]را[ 
براي او2 بخواهيم تا به س��عادت اخروي برس��يم يعني از خدا جدا نشويم زيرا دوري خدا 
ما را به سوي زشتي ها و پليدي ها ]برده[و از جهنميان قرار مي گيريم اي كساني كه پيروي 
از مكتب هاي اجانب مي كنيد اي انس��ان هايي ك��ه ديگر معجزه هاي الهي را در اين انقالب 
اسالمي نمي بينيد بدانيد اين مكتب هايي كه شما از آن پيروي مي كنيد، مسموم كننده است و 
شما را به ذلت و خواري مي كشاند زيرا دوام دنيوي و اخروي ندارد. از من به شما نصيحت 
كه دست از ايده هاي مادي بكشيد و به سوي قرآن بياييد تا از همه]ي[ پليدي ها و زشتي ها 

آزاد شويد. به هوش باشيد كه صحنه، صحنه]ي[ امتحان و آزمايش است.

 عليرضا وطن دوست:
اي برادران عزيز ما انقالبي كرديم با قياس��ي عظيم و با ش��كوهي شوكت  آفرين و در راه 

1 . در اصل وصيت نامه »بينيم« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »تو« آمده است.

گ��زي��ده م��وض��وع��ي وص��ي��ت ن��ام��ه ش��ه��دا )2(262 ■



اين انقالب چه جواناني را از دس��ت داديم و چه مصيبت ها كه نكش��يديم و چه خانواده ها 
عزادار نشدند و چه كودكاني يتيم شدند تا اين انقالب به اين جا رسيد انقالبي كه هر چه 
بر درونش فكر مي كنيم به جايي نمي رس��يم زيرا ما را چه رس��د كه بتوانيم تماشاگر منزل 
عاشقان اهلل باشيم زيرا از بهترينانمان )رفيقانمان( رفتند؛ عزيزاني عاشقي كه هر آن چه هدف 

داشتند جز خدا نبود. 

 علي محمد پيرهادي توان دشتي:
خداوند بر ما ملت ايران منت گذاشته و ما را مفتخر به ان�قالب اسالمي فرموده، اميدوارم 
كه ديانت اين انقالب را داشته باشيم و با عمل اسالمي مان كه ب�هترين وسيله]ي[ مبارزه با 

كف�ر است بتوانيم اين انقالب را تا انقالب حضرت مهدي نگهداريم.

 علي محمد جهازي:
در اين هنگام كه تمامي جهان خواران به پاي خاسته اند تا انقالب اسالمي را به زانو درآورند 
وظيفه]ي[ ما دفاع از انقالب اسالمي است چون واقعا اين انقالب حامي مستضعفان است.

 عليرضا مجلسي:
خداوندا در ش��رايطي قرار گرفته ايم سرنوشت س��از كه انقالب اسالمي هم چنان موج 
توفن��ده براي س��رنگوني حكومت هاي باطل در س��طح جهان به پيش م��ي رود و امانت 
گران قدري را كه همانا دين اس��الم اس��ت پس از گذشتن نسل ها به دست ما رسيده و ما 
مواظب هس��تيم كه به تمام جهان صادر كنيم ديني كه براي آزاد كردن مردم مستضعف و 
از يوغ اس��تعمارگران و بيرون آوردن آنان از بندگي غير خدا به بندگي و پرس��تش خدا و 

ساختن انساني الهي آمده است.
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 عمران ولي محمدي چچگلو:
انقالب اسالمي ايران به رهبري امام امت كه يكي از اهدافش دفاع از تمامي مستضعفين 

جهان است، با سرعتي هر چه تمام تر به سوي جهاني شدن پيش مي رود.

 غضنفر حكيم رضا:
خداوند چه امانت بزرگي به ما سپرده است و يكي از اين امانت ها، امانت انقالب اسالمي 

است كه با خون هزاران شهيد وهزاران معلول و مجروح به پا شد.

 غفور پناهي:
اميدواريم به كمک خداوند مهربان باز هم بتوانيم به انقالب اسالمي بيشتر خدمت كنيم.

 غالم حسين حمزه لويي:
بارالها از تو مي خواهم با كمک اين ملت غيور و مسلمان، انقالب اسالمي مان ]به[ رهبري 
نايب امام زمان )عج( پرچمش بر سراس��ر جهان به اهتزاز درآيد و اس��الم محمدي سراسر 

منطقه را فرا گيرد و نمونه]اي[ از حكومت علي در اين منطقه استقرار يابد.

 غالمحسين ياوري:
به جبهه آمدم نه براي انتقام از خون س��ربازان و پاس��داران بلكه به منظور احياي دين و 

تداوم انقالب اسالمي مان.

 غالمرضا پاك نيت:
همان طوري كه انقالب ما اسالمي و آرمان خواه است و دشمنان اسالم هم به همان نسبت 
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كه انقالب جهاني تر مي ش��ود، فعاليت شان بيشتر مي ش��ود، ]بايد[ در مقابله با دشمن از مال 
و جان مايه گذاش��ت. انقالب ما هنوز نيازمند به خون است و اين خون ها ]منجربه[ تثبيت 

راهشان در جامعه و درخانواده مي شود و بنابراين ]سبب[ تثبيت انقالب هم مي شود.

 غالمرضا حسيني:
انقالب اسالمي ايران در تداوم قيام كربالي حسين براي تحقق بخشيدن به اهداف حسيني 

تحقق يافت و زمينه را براي حاكميت دوباره]ي[ اسالم در سرزمين پاكان فراهم كرد.

 غالمرضا ياري:
نبرد ما نبردي اس��ت تاريخ ساز و روش��ن كننده]ي[ آينده]ي[ بشريت، نبردي است كه 
پيروزي در آن مساوي است با از بين رفتن كليه]ي[ منافقين و استكبار جهاني و مشركين، 
بنابراين بر تمامي ما واجب است كه سعي و كوشش فراوان كنيم و از دستاوردهاي انقالب 

اسالمي حراست كنيم.

 غالم عباس ترابي:
اميدوارم كه اين انقالب به دست صاحب اصلي زمان سپرده شود، بلكه امام زمان])عج([ 

مرا و تمام رزمندگان و مومنان را از سربازان خود بشمارد.

 غالم عباس نيك نام:
اميدوارم اين انقالب زمينه س��از انقالب حضرت مهدي)عج( باش���د. بهتر ]است[ كه 
راهي از عقيده اي پاک و جهادي اسالمي تا سر حد شه�ادت را بپذيريم و در راه آن با نثار 
خون پر ارزش براي بازوي انقالب اسالمي در برابر اين عظمت و بزرگي پروردگار عالم 
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شهادت را پذيرا باشيم.

 غالمعباس يزدانشناس:
بايد خداوند را شكر گوييم كه نعمت انقالب اسالمي به رهبري امام خميني را به ما عطا 
فرموده تا باز معارف اصيل اسالمي را كه داشت رنگ فراموشي به خود مي گرفت زنده گردد.

 غالم علي تقي شوشي:
در اي��ن انقالب تنها خداس��ت كه تمام��ي نيرنگ ها و توطئه هاي دش��من را به خود او 

برمي گرداند. 

 غالم علي جاويدي:
ما مي رويم كه پيام حس��ين زمان را لبيک گويم. مي رويم تا انقالب اس��المي را در تمام 

كشورها پياده كنيم.

 غالمعلي ياوري:
با تمام توان در خط امام باشيد. امام و انقالب اسالمي را با همه]ي[ وجود خودتان ياري 

كنيد و بدانيد كه اين انقالب مقدس ادامه]ي[ نهضت عاشوراي امام حسين)ع( مي باشد.

 غالمحسين هادي گازاري:
انقالب خونبار ما زماني را پشت س��ر مي گذارد كه اميد تمامي ابر ش��يطان ها قطع شده و 
هرگز انقالب ما از خارج نمي تواند ديگر مورد تهديد قرار گيرد. تمامي وابس��تگان ش��رق 
و غرب بايد بدانند هرگز نخواهند توانس��ت س��د راه انقالب شوند، چون انقالب همچون 
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موجي پرخروش به پيش مي رود و تمامي ناپاكي ها را از سر راهش مي شويد و زمينه را براي 
ظهور امام زمان فراهم مي سازد.

 فايز پورزكي:
كوچک ترين بي توجهي به انقالب خيانت به خون تمامي شهدا است.

 فتح اهلل حبيبي:
انقالب به ما درس آزادگي داده انقالب به ما درس ش��جاعت داده انقالب به ما آموخته 
جنگ و مبارزه كنيد ولكن به زير ظلم نرويد و ش��ب و روز در دعا باش��يد تا بلكه انقالب 

مستضعفين جهان به پيروزي نهايي برسند.

 فتح اهلل نوروزي:
خداون��دا هر لحظه فكر من را به ام��ام توجه ده... و كمكم كن كه همواره در راه اهداف 

انقالب گام بردارم.

 فرامرز حسيني:
خدايا عشق به انقالب اسالمي و رهبر كبير انقالب امام خميني چنان در وجودم شعله ور 
است كه اگر تكه تكه ام كنند و يا صدها بار مرا بكشند و باز زنده ام كنند يا زير سخت ترين 

شكنجه ها قرار گيرم او را تنها نخواهم گذاشت.

 فرخ حيدري:
ش��هداي زيادي كه در رأس آن ها روحانيت مبارز بوده اند در اين راه خون خود را براي 
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آبياري نهال انقالب اسالمي هديه كردند. در مقابل دشمنان اسالم و منافقين و ضدانقالبيون 
داخلي سست نشويد و در اين راه صبر و استقامت بورزيد. 

 فرزاد جباري:
انقالب ما بر سه پايه استوار است: 1( امام، 2( مكتب، 3( حضور مردم در صحنه كه اگر 

هر كدام از آن ها نباشند اين انقالب كم كم شكست مي خورد.

 فرود يوسفي داود:
درخت انقالب اسالمي با خون پاك�ان آبياري شد، مانند شهداي احد و كربال و به دست 
امام خميني كبير به ثمر رسيده است. پس نگذاريد انقالب اسالمي به دست دشمنان بيفتد. 

فرهاد حسن زاده: 
اميد است كه خون من درخت نونهال انقالب اسالمي را بارور كند.

 فريدون تركي زاده:
انقالب اسالمي ما مي رود كه بندهاي به گردن نهاده]ي[ مستضعفين را به دست حامي 
پاک اهلل، روح اهلل باز كند و حكومت اهلل را در تمام دنيا پياده و اجرا كند. مسأله اي نيست 
انق��الب م��ا احتياج به خ��ون دارد و بايد درخت انقالب را با خ��ون گرم جوانان وطن 

آبياري كرد.

 فريدون جعفري:
خدا بهتر از هركس مي داند كه چقدر به خاطر اين انقالب و به خاطر پابرجا ماندن پرچم 
خونين اسالم كوشش نموده ام تا اين كه من نيز بتوانم شريكي در اين انقالب اسالمي باشم.
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 قدمعلي تاج الدين خوزاني:
خدايا كمكم كن با ياران خميني و پيروان صديق مكتب تو در جنگ با دشمنان بشريت، 
استكبار جهاني را نابود و با صدور انقالب اسالمي زمينه]ي[ ظهور مهدي موعود را فراهم 

سازند.

 قربان پيوندي:
من خون ناقابل خودم ]را[ فداي امام و انقالب اسالمي نمودم و براي حفظ دين و ناموس 

و مملكت اسالمي از جان خود گذشته و آن را فداي اسالم نمودم.

 قربان علي جابري:
انقالب اسالمي ايران يادگار خون شهداي بي شمار انقالب و جنگ تحميلي و ثمره]اي[ 

از زحمات روحانيت و ملت مسلمان ايران است. 

 كاظم جوكار:
در ميدان رزم با دشمن كافر شركت نموده و در اين راه شايسته1 بود خون كم ارزشم را 

در تداوم خط خونين كربالي امام حسين)ع( و شهيدان انقالب اسالمي تقديم كنم. 
و نه تنها من بلكه هزاران هزار از فرزندان غيرتمند انقالب اسالمي شهادت را با آغوشي 

باز پذيرفته اند. 

 كاظم جهاني:
براي من ناراحت نباش��يد چون به خاطر اس��الم و براي پيروزي انقالب اسالمي ايران و 

1 . در اصل وصيت نامه »شايستگي« آمده است.
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نابود كردن دشمنان اسالم به جبهه مي روم.

 كاظم حسني:
در تش��ييع جن��ازه]ي[ من ذكر خ��داي را بگوييد و مبادا در مرگ��م بدگويي به انقالب 

اسالمي شود. 

 كاظم يوسف صنعتي:
اين انقالب با ريختن خون افراد پاک به ثمر رس��يده اس��ت و باعث نجات ملت ايران 
و بيداري س��اير مسلمين گرديده. انقالب اسالمي باعث آزادي ملت ايران از لجن زار گناه 
و معصي��ت گرديده و مي رود تا كليه]ي[ مس��تضعفين جهان را از قيد اس��ارت و بندگي 

زورگويان برهاند.

 كريم پورنقي ابوبكره:
بار خدايا، فقط به ياد تو و براي احيا]ي[ دين و تداوم انقالب اسالمي به جبهه مي روم.

 كريم پيامني:
انقالب اسالمي ما به رهبري امام امت هيچ وقت از بين نمي رود1 مگر اين كه ما زنده نباشيم.

 كريم حسن زاده:
خداوندا مرا ش��هيد بميران ش��ايد خون ناچيز من كمكي كرده باشد براي تداوم انقالب 

اسالمي ]و[ تنها هدفم احيا]ي[ دينم وتداوم انقالبم مي باشد.

1 . در اصل وصيت نامه »نرود« آمده است.
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 كريم يوسفي جبيري:
ما پيروزي انقالب اسالمي را مديون رهبري پيامبرگونه]ي[ امام امت، خميني بت شكن 
مي دانيم و اين رهبري امام اس��ت بر اين انقالب كه ش��رق و غرب را به وحشت درآورده 
است. انقالب اسالمي فقط بستگي به ايران ندارد بلكه انقالبي است جهاني كه مستضعفين 

اميد اين انقالب هستند تا بتوانند روزي آن ها را از قيد اسارت هر طاغوتي نجات دهد. 

 كمال تسليمي رناني: 
ما تا آخرين قطره]ي[ خون براي برپا بودن انقالب اسالمي ايران خواهيم كوشيد.

 كيومرث حسيني:
تا آخرين قطره]ي[ خون نا قابلم حاضرم اين وجود ناچيزم را در ]راه انقالب[ فدا كنم 
و از دس��ت آوردهاي انقالب اسالمي مان كه حاصل رنج هزاران شهيد به خون خفته است 

دفاع كنم.

 گداعلي پرندوار:
انقالب اسالمي ايران برحق بوده و رهبري امام امت خميني ]كبير[ بر مبنا و اصول اسالم 

مي باشد.

 مالك پستان شيري:
اميد اس��ت كه خون ما نهال نوپاي انقالب اسالمي را باروركند و شهادت ما موجب ]آ[

گاهي و رشد فكري جامعه جهاني اسالم گردد.
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 مجتبي حصاري:
از دولت مكتبي حمايت كنيد تا آن ها بهتر و بيشتر بتوانند به اسالم و انقالب كمک كنند 

تا به اميد خدا بتوانيم انقالب اسالمي را صادر كنيم.

 مجيد پوركرماني:
اين انقالب را كه نتيجه انقالب در وجود تک تک ايرانيان اس��ت پاس��داريد و از آن 
غافل نباشيد و وجود خود را با اين انقالب پيوندي تنگاتنگ ببينيد يعني كه وجود شما 
با وجود انقالب زندگي كند و اين كانون تحوالت اس��المي و انس��اني را رها نكنيد و از 
نور فروزان و زندگي بخش آن آب حيات بجوييد و خود را با چيزي غير از اين كانون 
كه انقالب اسالمي ماست سيراب نكنيد كه آنان كه كردند به جاي يافتن حيات به نيستي 

كشيده شدند.

 مجيد پوركرماني:
دل از مركز اين كانون كه امام عزيز ماست نكنيد و انقالب را هميشه با اين مركز ببينيد 
و پيرو آن باش��يد زيرا تنها اوس��ت كه در ميان تمام موج هاي خروشان و سهمگين دوران 
انقالب هم چنان پوالدين و مقاوم ايستاده و هيچ گاه عقب را نديده، بلكه هميشه چشم به 

جلو و آينده دارد.

 مجيد تصاعديان:
در جمهوري اسالمي زنان ما حضور فعال اسالمي داشته اند و پس از پيروزي انقالب هم 

در سنگرهاي مختلف اجتماع حضور فعال و سالم داشته اند.
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 مجيد جالليان:
اگر انقالب اس��المي به وجود نمي آمد ما در كدام منجالب فس��اد بوديم و اين انقالب 

نعمتي است كه براي مردم خدا به ارمغان آورده است.

 مجيد جمشيدي:
من براي رس��الت و مس��ووليتي كه اس��الم واگذار نموده در راه اهلل و براي پاسداري و 
حراس��ت از انقالب كبير اس��المي كه خون بهاي 16 هزار كشته است در غرب و جنوب پا 

گذاشته ام تا بتوانم جلوگيري از ]هجوم[ اين كفار كنم.

 مجيد حاجي نايبي:
اميدوارم كه توانسته باشم با نثار خون خود در راه اسالم و انقالب دين خود را به خانواده 

خود و به امام خميني بت شكن ادا بكنم.

 مجيد حسين زاده:
آمريكا و ش��وروي و وابستگانش��ان از جهاني شدن انقالب اسالمي ما مي ترسند و براي 

نابودي اين انقالب و اين اسالم كوشش ها كردند.

 مجيد حصاركي:
انشااهلل مرگ من باعث تداوم بخشيدن هرچه بيشتر انقالب اسالمي ايران باشد.

 مجيد واصفي:
عده اي فرصت طلب خائن در جامعه با خيانت هاي آشكار و نهان خود سعي دارند انقالب 
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را از درون پوسانده و كشور را به همان وضع سابق بازگردانند.

 مجيد تركان:
اي امت حزب اهلل انقالب شور نيست، انقالب مهماني نيست. انقالب رنج ها دارد به فكر 

گرسنه ها نيز باشيد. 

 محرمعلي هاشملو:
مرا ش��يعه، بميران تا شايد خون ناچيز من كمكي باشد، براي تداوم اين انقالب اسالمي 

كه شكست ناپذير است.

 محرمعلي جعفري سروجهاني:
براي صدور انقالب اسالمي به جهان و رشد و تعالي آن به طرف كمال خدايي خيلي از 

عزيزان شهيد شده اند و خون سرخ خود را براي نمو اين نهال ايثار كرده اند.

 محسن جوزداني:
پش��تيبان واليت فقيه باش��يد زيرا آن چه اين انقالب را در راه صحيح اس��الم قرارمي دهد 

وجود رهبري است. سنگر مسجد را رها نكنيد كه انقالب از مساجد رشد كرد.

 محسن حاج محمدي:
اگر ما و امثال ما ش��هيد مي ش��وند به خاطر اين اس��ت كه انقالب اسالمي ايران به خون 
هم چ��ون من حقي��ر احتياج دارد، اگر يک درخت نوپا را آب ندهند خش��ک مي ش��ود و 

نگهداري يک پيروزي و انقالب از خود انقالب مهم تر مي باشد.
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 محسن حبيبيان:
اين انقالب، انقالبي است كه خداوند در اول و بعد حضرت رسول و ائمه نويد آن را داده اند.

 محسن حسنلو:
بله اين انقالب با اين اهداف عاليه اش تحقق پيدا نمي كند مگر با همت جواناني كه تا اين 

مرحله با گذشت از جان و مال و خودشان باعث سرافرازي اسالم شده اند.

 محسن حق بنان:
خداوند انقالب اسالمي را به رهبري امام به پيروزي رساند و ملت ايران را كه در زندگي 

دنيوي گم شده بودند، به وسيله]ي[ اسالم زنده ساخت. 

 محسن هادي زاده:
بايد اين انقالب خونين را ياري نمود بايد رهبر را تنها نگذاشت.

 محسن يارمحمدي:
پروردگارا انقالب اس��المي مان را به انق��الب مهدي)عج( متصل بگردان و رهبر انقالب 
اسالمي ايران را كه قلبش مملو از نور ايمان است تا ظهور حضرت مهدي)عج( مستدام و 

پيروز بدار.

 محمد بي غم:
امروز روزي س��ت كه شكوفه هاي انقالب، مسووليت به ش��هادت رسيدن و به شهادت 

رسانيدن تاريخچه]ي[ بگوييد بشريت را بر ايثار ياران داريم.
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 محمد بيگي احمد آبادي:
اين انقالب دنباله رو]ي[ انقالب امام حسين)ع(است و انشا اهلل تا انقالب حضرت مهدي 

ولي اهلل العظم حضرت صاحب الزمان ادامه خواهد داشت.

 محمد بيناباجي:
براي هرچه زودتر شدن فرج آقا امام زمان بكوشيم تا انقالبمان را حفظ كنيم زيرا كه اين 

انقالب متصل است به انقالب حضرت مهدي است. 

 محمد پاك سرشت:
انقالب اسالمي در اوج صدور خود به نقاط جهان مي باشد.

 محمد پرورش همراه:
اصوال هرانقالب بعد از پيروزي احتياج به كوشش و تالش در هر زمينه دارد به خصوص 

انقالب اسالمي ما.

 محمد پورعبدالهي:
درخت انقالب براي س��يراب ش��دن احتياج به خون پاک دارد و هر كس نمي تواند در 
آبياري آن پا به جلو بگذارد، بلكه هر فرد اليق مي تواند با خون خود اين درخت را سيراب 

نمايد.

 محمد پورمقدس:
اي عزي��زان انق��الب، انقالب مانند ن��دارد، اين انق��الب را خميني رهب��ري مي كند و 
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خ��دا نگهداري؛ وظيفه]ي[ يكايک ماس��ت كه اين انقالب و جمهوري اس��المي و تمامي 
دستاوردهاي آن را محافظت كنيم.

 محمد تبريزپوران:
درخت انقالب اسالمي براي سيراب شدن احتياج به خون دارد. 

  محمد توسلي:
با قطره قطره ي خون ناقابلم از دين مقدس اسالم و انقالب اسالمي ايران پاسداري مي كنم.

 محمد جبرييلي:
در راه خدا و براي پاس��داري از انقالب كبيراس��المي عازم جبهه ش��دم تا با نثار جان 
بي ارزشم وظيفه ام را انجام دهم. اميدوارم اين انقالب زمينه ساز انقالب مهدي)عج( باشد. 

 محمد جدي سلطان آبادي:
اميد اين كه انقالب اس��المي عزيز ما به رهبري رادمرد راس��تين انقالب و فرزند برومند 
ائمه، امام خميني، رزمنده و ايثارگر تاريخ معاصر، گسترده تر و جهانگير گردد كه وعده]ي[ 

خدا حق است.

 محمد جورابيان شوشتري:
انقالب مي رود كه تمامي ملت هاي مستضعف نش��ين، باألخص كشورهاي خاورميانه را 

زير پوشش خود قرار دهد. 
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 محمد چربكو:
به اميد اين كه اين انقالبمان كه به خون هزاران ش��هيد رنگين اس��ت و بار سنگين آن 
به دوش مردم مس��تضعف است را به انقالب بزرگ جهاني آقامان امام زمان متصل كنيم 
كه مستلزم اين كار اين ست كه اين درخت انقالب به وسيله]ي[ خون جوانان اين ملت 

آبياري شود.

 محمد حاج عليزاده:
خدايا انقالب اس��المي مان را كه حاصل قرن ها زحمت و تالش بندگان مس��لمان توست 

نگهدار باش.

 محمد حصاري:
من همان قدر كه به اس��الم اعتقاد دارم، به اين انقالب و رهبري اين انقالب اعتقاد دارم. 
اي كاش من هزار جان مي داشتم و فداي اين انقالب و اين امام كه در حقيقت فداي اسالم 

و رسول ا... )ص( مي كردم.

 محمد حقاني صرمي:
دش��منان ما بايد بدانند كه اين انقالب پيروز اس��ت و خون شهداي ما، انقالب را بيمه 

كرده است.

 حميدي محمد:
خداوندا مرا شهيد بميران شايد خون ناقابلم كمكي براي تداوم اين انقالب اسالمي باشد. 
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 محمد حيدري زارع:
انقالب اس��المي ايران انقالبي بود كه ريشه هاي فطري در وجود انسان ها داشت انقالبي 
كه هدف واالي آن تكامل انسان و رشد آن به طرف اهلل است و به همين دليل جمعيت هاي 

ميليوني از آن حمايت مي كنند.

 محمد علي توكلي:
انقالب خون بار اسالمي ايران كه با خون صدها هزار جوان ناكام به وجود آمده مي رود 

تا سر تا سر گيتي حاكميت اهلل را تحقق بخشد.

 محمد علي نوري )حسين(:
 به اميد پيروزي اسالم بر كفر و ظهور حضرت مهدي)ع( و طول عمر رهبر كبير انقالب 

اسالمي امام خميني.

 محمد نوكي:
من بر اساس رسالت مسووليتي كه در برابر انقالب اسالمي كه خون بهاي هزاران شهيد و 
مجروح است به خدمت سربازي آمدم تا اين كه با دادن خونم درخت اسالم را كه با خون 

جوانان رشد كرده است را آبياري نمايم.

 محمد يزديان:
اميدوارم كه امام تا انقالب حضرت مهدي مستدام و پا بر جا باقي بماند. خداوندا انقالب 

ما را به انقالب مهدي موعود متصل بفرما. 
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 محمد يعقوبي:
اين انقالب از انقالب امام حس��ين)ع( در كربال سرچش��مه گرفته است و هركس به هر 
عنوان به اين انقالب ضربه بزند در لشگر يزيد خواهد بود و اكنون كه اين انقالب از طرف 
اس��تكبار جهاني مورد حمله قرار گرفته اس��ت، وظيفه]ي[ هر مس��لمان و انقالبي دفاع از 

انقالب در برابر اين توطئه]ي[ بزرگ امپرياليسم است.

 محمدابراهيم جعفري:
وظيفه دارم كه امام خميني را تنها نگذارم و بنابراين عازم جبهه مي ش��وم تا شايد بتوانم1 

قدمي در جهت پيشبرد انقالب اسالمي ]برداشته[ داشته باشم.

 محمدابراهيم حسين پور:
در راه اهداف انقالب اسالمي با تمامي شيطان ها مبارزه كنيد.

 حاج محمدابراهيم همت:
نظير انقالب اس��المي ما در هيچ كجا پيدا نمي ش��ود نه ش��رقي، نه غربي. ملت ما ملت 
معجزه گر قرآن اس��ت و من سفارش��م به ملت تداوم بخشيدن به راه شهيدان و استعانت به 
درگاه خداوند است، تا اين انقالب را به انقالب حضرت مهدي]عج[ وصل نمايد و در اين 

تالش پيگير مسلماً نصر خداوند شامل حال مومنين است.

 محمد ابراهيم يوسفي: 
به راس��تي كه انقالب اسالمي و حوادث و پي آمد هاي آن از جانب خداوند حكيم براي 

1 . در اصل وصيت نامه »بتواني« آمده است.
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ملت شهيد پرور و مسلمان ما آزمايش و آزمايش هايي بوده و خواهد بود. در مقابل اين همه 
نعمت ه��اي اين انقالب باي��د قدر آن ها را گرامي بداريم كه خود اين انقالب نعمتي بزرگ 

است و هم چنين رهبريت و روحانيت.

 سيدمحمدانور حسيني:
جنگ تحميلي مهم ترين عامل سرنوشت انقالب اسالمي جهان است انشا هلل پيروزي ما 
در اين جنگ پيروزي امت اسالم و تمامي مستضعفين گيتي بر جبهه]ي[ نفاق و شرک وكفر 

جهاني است.

 محمدباقر توكلي:
عازم جبهه حق عليه باطل شدم و رفتم، كه تا خون خود را نثار اين انقالب و نثار اسالم 

عزيز كنم.

 محمدباقر واكس چيان:
راه خداوند و راه انقالب اسالمي بي نهايت است تا هر مرحله كه انسان پيش برود امكان 

حركت بيشتر برايش وجود دارد.

 محمدتقي پيوندي:
خداوند بخشنده و مهربان را شكر مي نمايم كه توانستم حق را از باطل تميز داده و جهت 
ياري و اعتالي كلمه »ال اله اال اهلل« در اين مكان مقدس و معطر به خون شهيدان حضور پيدا 

كنم تا خدمتي به ا سالم و انقالب اسالمي بنمايم.
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 محمدتقي بيده:
آرزو مي كنم كه معلولين و مجروحين انقالب اسالمي شفاي خود را در درگاه ايزد متعال 

بگيرند و انقالب اسالمي ما به انقالب مهدي موعود حضرت بقيه ا... االعظم بپيوندد. 

 محمدتقي جعفري كافي آبادي:
اميدوارم كه شهادت من چنان روحيه اي در شما ايجاد كند كه آن روحيه بر تداوم انقالب 

اسالمي منجر شود.1

 جعفر والي دخت كتيرايي:
انقالب ما اصالت دارد و اميد اس��ت كه با علم و آگاهي و بصيرت اسالمي با اين مسأله 

برخورد كنيم و يقين دارم كه در آينده اي نزديک پيروزي از آن اسالم است.

 محمدحسن تركمن:
من به عنوان يک فرد كه مي توانم بگويم پشتيبان اسالم و انقالب هستم و خواهم بود تا 

آخرين قطره]ي[ خونم و اميدوارم كه انقالب به فرج مهدي]عج[ متصل گردد.

 محمد حسين تاج آبادي فراهاني:
من تا آخرين قطره ي خونم كه در رگ دارم از اس��الم و انقالب اسالمي و كشور عزيزم 
ايران دفاع خواهم كرد و خواهم جنگيد تا كفار و صداميان را در سراسر جهان نابود كنم. ما 

بايد با پيروزي خود انقالب اسالمي را به سراسر جهان صادر كنيم.

1 . در اصل وصيت نامه »مي باشد« آمده است.
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 محمد حسن حسنوند:
انقالب اس��المي ايران تاثير خود را روي كش���ورهاي مس��لمان وح�تي كشورهاي غير 

مسلمان ديگر گذاشته است.

 محمد حسين پارسا:
سالمت امام امت و متصل1 شدن اين انقالب را به انقالب مهدي از خداي بزرگ مي خواهم.

 محمدحسين پژم:
توانس��تم2 به مكتب اسالم و به نداي »هل من ناصرا ينصروني« حسين زمان خود لبيک 

بگويم و خون خود را به پاي انقالب اسالمي و واليت فقيه جاري سازم.

 حسين تقوايي:
مي روم و مي خواهم راه حسين)ع( و شهداي انقالب را در كربالي ايران ادامه دهم.

 محمدحسين جوكار:
هزاران جان ما فداي اسالم عزيز كه اين دين ثمره]ي[ خون فداكاران انقالب اسالمي و 

امام حسين و يارانش و هزاران شهيد اين آب و خاک است.

 محمد حسين چاووشي:
قطرات ناچيز خونم با پيوستن بر درياي بيكران خون ديگر شهيدان اسالم راه گشاي عبور 

1 . در اصل وصيت نامه »مستقل« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »بتوانم« آمده است.
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كشتي هاي صدور انقالب اسالمي كه ثمره]ي[ خون هزاران شهيد و معلول و مجروح است 
خواهد بود.

 محمدحسين حاجيان فروشاني:
به پيش تا جهاني شدن انقالب عظيم اسالمي و شكستن سدهاي طاغوتي و منافقين.

 محمدحسين حيدرنيا:
حيات اسالم و تداوم انقالب اسالمي مرهون1 مجاهدت ها و خون دادن هاست.

 محمدحسين نيك فر:
خدا]يا[ به هر كسي كه در نزد تو عزيز است سوگند]ت[ مي دهيم كه امام بيداردل ما را تا 
انقالب جهاني حضرت مهدي)عج( و حتي كنار آن حضرت براي اسالم و مسلمين جهان 

در لطف و حمايتت حفظ بفرما.

 محمدحسين هراتي:
من از اوايل پا گرفتن انقالب در تمامي موارد مي خواستم سهمي از اي�ن انق�الب داشته باشم.

 محمدحسين يوسفيان:
انقالب اس��المي ما با خون هزاران ش��هيد به ثمر رسيده اس��ت و در جريان اين انقالب 
هزاران نفر جان ش��يرين خود را از دس��ت دادند كه همه]ي[ ما به آزادي و استقالل كامل 

برسيم و خالصه اين انقالب اسالمي به ثمر رسيد.

1 . در اصل وصيت نامه »موهون« آمده است.
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 محمد حنيفه خيرآبادي:
ما عاش��قانه و آگاهانه براي حفظ اسالم ونابودي كافران گامي به جلو نهاديم تا توانسته 

باشيم به انقالب اسالمي خود كمک كوچكي بكنيم. 

 محمدرضا پرورش:
م��ا تا آخرين قطره]ي[ خون از انقالب دفاع مي كنيم و من خونم را به انقالب اس��المي 

تقديم مي كنم.

 محمدرضا پلمه:
انقالب اسالمي ايران با ديگر انقالب هايي كه در خارج روي داده است، فرق مي كند.

 محمدرضا پناهي:
حال كه خداوند بر ما منت نهاده و نعمت انقالب اسالمي را بر ما ارزاني داشته بايد شاكر 

اين نعمت باشيم و تا سرحد جان از آن دفاع كنيم و مردانه جان را تسليم جانان كنيم.

 محمدرضا پورپاشا:
همان گونه كه انقالب اسالمي در بعضي از نقاط جهان به خصوص در ايران عالم گير شده 
است، اميدوارم كه در تمام پهنه]ي[ گيتي اين پرچم اسالم و انقالب اسالمي برافراشته شود.

 محمدرضا پورقديري اناري:
مرگم در راه خدا كه گمان كنم همان شهادت باشد شايد يک سودي براي اسالم و انقالب 

اسالمي داشته باشد.
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 محمدرضا تاج آبادي:
اين راهي است كه تمام شهداي اسالم و انقالب اسالمي ايران رفتند اين عشق به شهادت 

است كه ما را بدين راه روانه مي سازد.

 محمدرضا تنگدست:
با آگاهي كاملي كه به شهادت دارم براي دفاع از اسالم و حيثيت انقالب اسالمي به فرمان 
بزرگ رهبر مسلمانان جهان حضرت امام خميني به جبهه حق عليه باطل شتافتم و اميد است 

كه خون ما نهال نوپاي انقالب اسالمي را بارور كند.

 محمدرضا جبلي:
عزيزانم، اين انقالب حاصل خون تمامي شهداست.

 محمدرضا جنتراني:
ما مي رويم در راه خدا كارزار كنيم و كفر را نابود كنيم عدل را درسراسر دنيا بر قرار كنيم. 
اي ستمگران ما به شما هشدار مي دهيم كه خشم انقالبي خلق پايان ندارد. ما مي رويم تا اين 

جان ناقابل خودمان را را فداي خدا و امام و انقالب اسالمي مان كنيم.

 محمدرضا جوهر:
به ش��وروي و آمريكا كه هم چون تيغه]ي[ ي��ک قيچي براي خاموش كردن اين انقالب 
اس��المي به پاخاسته اند بگوييد كه هيچ گاه نخواهند توانست نهضتي را كه خدا پشتيبان آن 

است، خاموش كنند.

گ��زي��ده م��وض��وع��ي وص��ي��ت ن��ام��ه ش��ه��دا )2(286 ■



 محمدرضا چلويان:
انقالب ما انقالبي غير از انقالب اسالمي نبود و دنيا انقالب ما را به عنوان انقالب اسالمي 

و جمهوري اسالمي به رسميت شناخته است.

 محمدرضا حاج جعفر كاشاني:
خدايا انقالب اس��المي ما را كه در اين شب تاريک درخشيدن گرفته1 است از هر گونه 

باليا مصون و محفوظ بدار.

 محمدرضا حبيبي:
با شهادتم خون خود را هديه ]به[ اسالم عزيز در راه خدا نثار اين انقالب عظيم جهاني 

مي كنم كه براي مردم مستضعف و محروم است.

 محمدرضا حبيبي اصل:
اگر امام باش��د انقالب است و اگر انقالب اسالمي باشد اسالم هم است و انقالب ادامه 

دارد تا امام پرچم توحيد را به دست منجي عالم بشريت بدهد.

 محمدرضا حسيني:
خداوندا از تو مي خواهم اگر در اين راه خونم ريخته شد قدمي باشد در تداوم انقالب اسالمي.

 محمدرضا حق شناس: 
 به جبهه مي روم تا با دشمن اسالم و انقالب اسالمي ايران بجنگم تاخون حسين را زنده نگهداريم.

1 . در اصل وصيت نامه »کرده« آمده است.
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 محمدرضا نوشادي:
اين انقالب بايد در جهان ستوده شود و پرچم" ال اله اال اهلل" و قوانين و احكام قرآن در 

جهان گسترش يابد.

 محمدرضا يونسي:
من تا پايان خدمت وظيفه]ي[ خودم در س��نگر اس��الم مي مانم ت��ا دين ما و انقالب 
اس��المي ما و رهبر كبير انقالب اس��المي خميني بت شكن و امام زمان)عج( از ما راضي 

و خشنود شوند.

 محمدزمان حيدر مجني:
اميدوارم كه بتوانم ادامه دهنده]ي[ راه شهيدان انقالب اسالمي و شهيدان صدراسالم باشم.

 محمدصادق چاكرعباسي:
آري اين منافقان بايد از بين بروند كه بتواند اين انقالب، انقالب جهاني باشد. 

 ابراهيم جعفري:
برادر جان ! اگر من با ساير رزمندگان اسالم در جبهه ها با دشمن ظالم در ستيز هستيم 
]ش��ما[ 1 هم در سنگر مدرسه مشغول نبرد با دشمن هستيد. رزمنده با سالح از ميهن دفاع 
مي كند، دانش آموز نيز با نوک تيز قلم با دشمن مي جنگد، اميدوارم ياور آينده]ي[ انقالب و 

امام باشيد. و تا آخرين لحظه]ي[ عمر ادامه دهنده]ي[ راه شهدا باشيد.

1. در اصل وصيت نامه »تو« آمده است.
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 ابراهيم جاللي فر:
مي خواهم براي پيامبر زمان بت شكن تاريخ حضرت امام خيمني روحي الفدا چون بالل 
حبشي1 باشم و نداي حق سر دهم و پرچم خونين انقالب اسالمي را به اهتزاز در آورم و 

مي خواهم اگر علم2 از دست من افتاد برادرم آن را به دوش گيرد.

 ابراهيم حسن زاده:
هميش��ه يک چيز فكرم را مش��غول مي كرد و آن هم جبران زحمات ش��ما و جامعه]ي[ 
انقالبي اسالمي براي اشخاصي مثل من بوده است، سعي و كوشش مي كردم كه با عمل و 
رفتار شايسته و كاري كه بازده مفيد براي شما و سرافرازي ملت داشته باشد ]مشغول[ شوم.

 ابوالفضل حاجي زاده قمي:
يكي از اين دس��تورات ]اس��الم[ مبارزه با ظلم و فساد و محافظت از حريم اسالم است، 
همان طور كه در اوايل انقالب با ظلم و فس��اد شاهنش��اهي به رهبري امام امت به مبارزه 

پرداختيم و دست حاكمان جور و ستم را از اين مملكت اسالمي كوتاه كرديم.

 ابوالقاسم بيگي:
برادران و خواهران مسلمان هم اكنون ما شاهد نبرد بزرگي بين حق و باطل هستيم، نبردي 
كه جوانان عزيز و پاک ما براي گسترش انقالب اسالمي بر سراسر جهان با دشمن بزرگ و 
شيطان بزرگ امريكاي جنايت كار به وسيله]ي[ نوكران جيره خوارش هم چون صدام كافر 

و ديگر واسطه گان به آن، دارند.

1 . در اصل وصيت نامه »جنتي« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »الم« آمده است.
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 ابوالقاسم حجتي مرتضي:
رهبري��ت اين انقالب از اول دس��ت روحانيت اصيل بوده و تنها روحانيت ش��هيد داده 
اس��ت كه مي توان��د آن را در كانال اصل خودش نگهدارد و از انحراف به چپ و راس��ت 
آن جلوگي��ري نمايد. بايد بدانيد رمز پيروزي انقالب اس��المي توحيد بود و نماز جمعه و 

جماعت تجلي توحيد است. سعي كنيد مساجد خالي نگردد.

 احد تهرانچي:
ما بايد انقالب اس��المي را به لطف خداوند متعال به تمام جهان صادر بكنيم و در اين راه 
بايد ما جوانان در س��نگر اس��الم عزيز باش��يم و اگر هم در اين راه به شهادت نايل آمديم به 
ملكوت اعال پيوسته ايم و ما زنده هستيم و در پيشگاه خداوند روزي مي خوريم شماها به ما 
مرده نگوييد اين انقالب احتياج به خون جوانان حزب اهلل دارد كه اگر به اين نهال جوان خون 
ندهي خشک ]شده[ و از بين مي رود و در اين موقع هست كه انقالب اسالمي به خطر مي افتد.

 احمد تاريزاده:
معبودا،رهبركبيرانقالب اس��المي اين قلب تپنده]ي[ امت اسالمي وملت مظلوم جهان را 
عمرطوالني همراه باصحت و س��المتي عنايت بفرما و رزمندگان كفرستيز اسالم را پيروز 
بگردان و اين انقالب را مقدمه اي براي انقالب امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشريف قرار 
بده و بار خدايا ش��يريني عبادت را براي ما بچش��ان و قلب ما را با نور ايمان و قرآن منور 

بگردان و ما را به صراط مستقيم هدايت بفرما و از لغزش هايمان درگذر.

 احمد ترابي:
من خوش��حالم از اين كه توانس��تم و توفيق يافتم به نداي »هل من ناصر ينصرني« امام 
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عزيزمان لبيک بگويم و در مقابل يزيديان زمان در كربالي خوزس��تان ش��ركت جويم و 
در اين راه جان ناقابل خود را جهت اعتالي كلمه]ي[ حق فدا كنم من آرزو داش��تم كه 
روزي فرا رس��د و من هم بتوانم در پيش��برد انقالب اسالمي و راه پيامبران كوچک ترين 
س��همي را دارا باشم و امروز خوش��حالم كه سهيمم، اگر خداوند اين هديه]ي[ كوچک 

را بپذيرد. 

 احمد جان نثاري:
در اين برهه از زمان كه امريكا با توطئه هاي پي درپي نتوانست هيچ غلطي بكند جنگ 
تحميلي عليه اس��الم را به راه انداخت تا انقالب اس��المي را ك��ه ثمره]ي[ خون هزاران 
معلول و ش��هيد اس��ت از مس��ير اصلي آن خارج كند. امريكا بايد بداند كه دستش براي 
هميش��ه از ايران قطع خواهد ش��د اميدوارم كه با قطره قطره]ي[ خون ناقابل خود بتوانم 
سهمي در اين انقالب داشته باشم. صداميان كافر بايد بدانند ما تا آخرين قطره]ي[ خون 
و تا آخرين فشنگ در خشاب از پاي نخواهيم نشست و با چنگ و دندان از حريم ميهن 

اسالمي محافظت خواهيم كرد.

 احمد جباري:
پروردگارا، سپاس مي گويم كه فرصتي به من دادي كه اسالم را بشناسم و غريق درياي 
جهل و ش��رک از دنيا نروم آري اين انقالب اس��المي باعث شد تا من امور پست فطرت 

دنيوي را رها كرده و منصور وار به سراغ شهادت و تولد ديگري در دارالبقا بروم. 

 اكبر احمد جوزي:
كليه ي كشورهاي ابرقدرت و جاهل دنيا دست در دست هم گذاشته و براي نابودي اسالم 
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نقشه مي كشند و هر روز دردسري را براي اين امت خدا جو كه كاري جز صدور انقالب 
اسالمي و پيشبرد اسالم ندارند به وجود مي آورند.

 احمد حجتي پور:
مي خواهم شهيد ش��وم تا خونم به علي)ع( و حسين)ع( گواهي دهد كه رهرو راهشان 
بوده ام. فرزندانم در سنگر علم و مدرسه فعاالنه بكوشيد و درس را با هدف بخوانيد هدفي 
در تقويت رش��د به س��وي اهلل درس نخواندن شما خيانت به جامعه]ي[ ملت مستضعف 
ايران و به آينده]ي[ ايران اسالمي و انقالبي است. امروز ايران ما، امروز اسالم ما به جوانان 
كه بتوانند به وس��يله]ي[ پيروي خالق خود دس��ت به ابتكار بزنند نياز دارد امروز صدور 
انقالب در سطح بين المللي احتياج به فرهنگ غني اسالمي دارد پس اي فرزندانم بكوشيد 
در همه]ي[ زمينه ها نه تنها در زمينه]ي[ درس، رش��د كنيد. امروز دنياي مس��تضعف تنها 

اميدش انقالب اسالمي ايران است. 

 احمدرضا حدادي ساماني:
اي مردم دالور و قهرمان ما در راهي قدم گذارده ايم كه آن راه حسين)ع( است راه حسين 
خون مي خواهد تحقق آن باخون امثال ماس��ت كه بايد دراين  راه ريخته ش��ود تا اس��الم و 

انقالب اسالمي حفظ شود و بر روي پاي خود بايستد.

 اسماعيل جوانشير:
اميدوارم ]خداوند[ انقالب اس��المي ايران را از ش��ر ش��يطان و استكبار جهاني امريكاي 

جنايتكار و اسراييل غاصب1 نجات دهد2.
1. در اصل وصيت نامه »غاصل« آمده است.

2. در اصل وصيت نامه »ده« آمده است.
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 عباسعلي اصغر حبيب الهي:
پ��س خداي��ا در قلبم خلوص و ايثار و رضايت به ام��رت را چنان قرار بده كه همواره 
راضي به رضاي تو و شكرگزار نعمت هاي تو باشم و طالب آزمايش هاي سختي نيز باشم 
و براي پيروزي اين انقالب بايد در پياده ش��دن احكام اسالم همه ي ما سختي هايي را در 

اين راه بكشيم.

 اصغر حيدري مقدم آراني:
من چون احساس مسووليت كردم آگاهانه و داوطلبانه اين راه را كه آخرش رسيدن به 
اهلل اس��ت انتخاب كردم و براي پاسداري از انقالب روانه]ي[ جبهه جنگ حق عليه باطل 
شدم و خود عاشق شهادت در راه اهلل هستم. انشا اهلل كه برادرانم و ديگر جوانان ملت ايران 
راه ما كه همان راه اس��الم اس��ت را ادمه دهند و با ياري كردن امام عزيزمان اين انقالب و 

جنگ را به پيروزي برسانند.

 اله وردي حاجي ستاري:
پش��تيباني خود رااز امام و جبهه و انقالب اس��المي قطع نكنيد انشا اهلل پيروزي نهايي با 

زيارت حرم مقدس ابا عبد اهلل الحسين)ع( نزديک است.

 اله يار پيرايش:
امريكا و صدام و ديگر دشمنان اسالم و انقالب شكوهمند اسالمي اين جدايي هاي ابدي 
]را[ 1 بين امثال من و ش��ماها انداخته اس��ت پس بايد از اسالم و انقالب اسالمي از جان و 

مال دفاع كرد تا شيعه]ي[ واقعي بوده باشيم.

1. در اصل وصيت نامه »و« آمده است.
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 امير پرنده رضايي:
آرزوي من اين است كه انقالب اسالمي پيروز شود و همه]ي[ ملت با هم وحدت بيشتر 

داشته باشند

 امين تيموري:
در زمان فعلي مسلمين در كشورهاي مختلف چشم به انقالب اسالمي ايران دوخته اند 
امروز كربال و قدس ش��ريف در انتظار است و اي برادران با برداشتن اسلحه خونين شهيد 

محافظ قرآن و كشور اسالمي باشيد.

 ايرج ترابي:
به خواهران و برادران خوني و غير خوني خويش توصيه مي نمايم تا پاي جان از انقالب 
و رهبر عظيم الش��ان اسالم پش��تيباني كنند، به اميد موفقيت در پاسداري از دستاورد هاي 

انقالب اسالمي و گسترش دامنه دار انقالب اسالمي در سر تا سر جهان.

 بايرام جعفري:
وظيفه]ي[ ما مس��لمانان مومن به انقالب پاسداري و حفاظت از انقالب و حفاظت از خون 
70هزار شهيد و 100 هزار معلول ما ]است[1. ملت مسلمان انقالبي ايران قيم نمي خواهد خودشان 
رشيد و قهرمان است و من با كمال افتخار مي گويم خودم شهادت را پذيرفته ام و اميدوارم كه 
با ريختن خون ما جوانان جان بر كف اس��الم محمدي و اس��الم اصيل انقالبي و نجات دادن 
مستضعفين جهان از چنگ ابرقدرت ها، انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني تداوم يابد.2 

1. در اصل وصيت نامه »باشد« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »بخشد« آمده است.
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 بهروز جعفري:
به جبهه آمدم تا با دش��منان خدا و اس��الم و انقالب بجنگيم من خود را در برابر تمامي 
خون ش��هيدان از صدر اس��الم تا به حال مسوول ديدم و بر دوش خود مسووليتي سنگين 
احس��اس مي كردم و قادر به دوش كش��يدن اين مسووليت سنگين نبودم ما در برابر تمامي 

خون شهيدان مسوول هستيم.

 بهزاد تاپان:
خدايا قلب ما را از هر گونه كينه و دشمني، حسد، مقام پرستي و جاه طلبي و هواي نفس و 
از هرگونه فكر كه ما را از صراط مستقيم خارج سازد، پاک گردان و بر ما در برابر ناماليمات 
زندگي صبر و ش��كيبايي عطا فرما و در بس��تر مردن را نصيب ما نگردان. به جبهه]ي[ نبرد 
ايم��ان با كفر مي روم تا با نثار خون خود در به ثمر رس��اندن انقالب اس��المي وظيفه]ي[ 

اسالمي و انساني خويش را انجام داده باشم.

 بهنام جالليان:
شيطان بزرگ پس از پيروزي انقالب اسالمي دست به حمله زد كه انقالب را از حركت 
باز دارد، حمله]ي[ نظامي يا محاصره]ي[ اقتصادي كرد، جنگ سرد تبليغاتي انجام داد اما به 

حول ]و[ قوه]ي[ الهي همه]ي[ آن ها دفع شد.

 پرويز اسكندري:
و تو اي مس��لمان نماي نامس��لمان تويي كه بناي نق زدن را گذاشته اي و تويي كه هنوز 
نتوانس��ته اي خود را با اين انقالب وفق دهي و دايما كمبودها را به رخ مس��وولين و امت 
مي كشي، مطمئناً بايد گفت اگر حتي يک روز در شعب ابو طالب بوديد و تحت محاصره]ي[ 
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اقتصادي قرار گرفته بوديد سر پيغمبر خدا )ص( را نيز از تن جدا مي كرديد. 

 پرويز حيدري:
هر انقالبي دو چهره دارد يكي خون و يكي هم پيام.

 پرويز حيدري چوري:
با ياد خدا به جبهه آمدم تنها هدفم از اين كار احياي دينم و تداوم انقالب مي باشد براي 

رسيدن به اين هدف پاي را در چكمه كردم و خدا را به ياري مي طلبم.

 تقي حاج كاظمي:
اين انقالب را با انقالب هاي ديگر اشتباه گرفته اند و هدف شما را نشناخته اند و نخواهند 
شناخت تا هالک شوند زيرا آنان نمي توانند اين مطلب را درک كنند كه مكتبي كه شهادت 

دارد اسارت ندارد.

 ترابعلي تاران:
 من مي دانم كه اسالم در خطر است. از هر طرف مي خواهند، اين انقالب اسالمي ايران 
را از بين ببرند. ولي سربازان روح اهلل به حرف امام لبيک مي گويند و به جبهه ها مي روند 
تا دشمنان اين انقالب را از بين ببرند تا اين اسالم عزيز در سرتاسر جهان برافراشته شود. 

 جبار افتخاري:
رمز پيروزي ما وحدت كلمه اس��ت، ما اين وحدت كلمه را با يد با ش��عار »الاله اال اهلل« 

حفظ كنيم. اين را بدانيد كه خداوند قادر و توانا، پشتيبان اين انقالب است 
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 جعفر آخر جهاني:
انق��الب ما موهبت الهي بوده كه م��ا را از پرتگاه ضاللت و گمراهي نجات داد تا لياقت 
بندگي و پيروي از احكام حيات بخش اس��الم را داش��ته باشيم و راهي را كه خداوند براي 
ما تعيين كرده آن را با س��رافرازي و س��ربلندي بپيماييم. خدا لعن��ت كند بر جنايتكاران و 
ابرقدرت ها كه چشم ديدن انقالب اسالمي را نداشته و با نيرنگ ها و حقه ها و با توطئه هاي 

رنگارنگ ضربه به انقالب ما وارد ساختند و جنگ تحميلي را به راه انداختند

 جعفر باقرصاد:
از خداي خود خواستار آنم كه هر چه زودتر انقالب اسالمي ما را جهاني كند چون كه 
مي دانم انقالب ما نه جاي پاي ابرقدرت شرق و نه جاي پاي ابر قدرت غرب است، به اميد 

قطع دست ابرقدرت ها از سر مستضعفان جهان. 

 جعفر جهازي:
خداوند همه]ي[ مس��لمين و مستضعفين جهان را پيروز و موفق بدارد و به اميد جهاني 

شدن انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني انشا اهلل.

 جعفر جيالن:
بايد بگويم كه انقالب اسالمي به رهبري امام امت بود كه من و امثال من را از گرداب ها، 

لجن زارها و ذلت ها بيرون كشيد و به جمع انسان هاي متعهد و مكتبي پيوند داد. 

 جعفر خاكپاي:
من ش��كر خدا مي كنم كه قدري مهلتم داد تا اس��الم واقعي را بشناسم و در خاموشي و 
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جهل از دنيا نروم. انقالب اس��المي ايران باعث ش��د من از الک خودم بيرون آيم و دور و 
بر را بنگرم و به زندگي خود از ديد ديگري نگاه كنم. راه خدا بهترين راه هاس��ت پوينده و 
كوشنده در اين راه باشيد و غير از اسالم و قرآن به چيز ديگر فكر نكنيد و از رهبر انقالب 

اسالمي ايران تبعيت كنيد كه تبعيت از او واجب شرعي است.

 جعفرصادق پام:
وظيفه]ي[ شرعي هر فرد آزاده اي است كه با چنگ و دندان از تمامي آرمان هاي به حق 
انقالب خونبارمان و وجب به وجب خاک ايران تا زماني كه خون در رگ هايش جاري است 

دفاع كند و از پاي ننشيند.

 جالل جعفرپور طرنجي:
خداي بزرگ به ما عنايت كرد و توفيق يافتيم تا به پيروي از امام عزيز خميني بت شكن، 
براي دفاع از اس��الم و قرآن لباس رزم بپوش��يم و دين خود را به اسالم و قرآن و تداوم راه 

شهيدان در تداوم انقالب اسالمي ادا نماييم.

 جالل حيدي بندرآبادي:
بارالها تو گواهي كه بنده]ي[ گنه كارت با وجود مشكالت فراواني كه دچار آن بودم باز 

به خاطر حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي از پاي ننشستم.

 جمال افروزه:
اكنون كه ما در زمان حساس و سرنوشت سازي واقع شده ايم و انقالب اسالمي به رهبري 
امام خميني از سالله]ي[ پاک حسيني به پيروزي رسيده برماست تا براي حفظ دستاوردهاي 
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انقالب كه اكنون مورد تجاوز اس��تكبار جهاني در لباس رژيم بعث عراق متجلي ش��ده به پا 
خيزيم و در راه اهلل وگسترش مكتب حيات بخش اسالم تالش و مجاهده نماييم. 

 جمشيد تندرو:
من راهي را كه انتخاب كرده ام به دل خواه من بوده و ديگر چون وظيفه]ي[ هر انسان در دفاع 

از مملكت و انقالب اسالمي بايد باشد. انسان خود را در قبال كشور و هدف مسوول بداند.1

 اكبر)جمشيد( حقيري:
باري به درگاه باري تعالي شكرگزارم كه انقالب شد و حركت مردمي در جامعه جريان 

پيدا كرد و اين چيزي به جز لطف خداوند متعال نيست.

 جواد ابراهيمي:
بعد از اين كه انقالب اسالمي پيروز شد توطئه هاي زيادي از همه]ي[ ابعاد و از همه طرف 
صورت گرفت و هر كدام با ياري خداوند متعال نقش بر آب شد، يكي از مهم ترين توطئه ها 
همين جنگ تحميلي بود كه دشمن با همين جنگ و ادامه]ي[ آن نابود خواهد شد و ]بانگ[ 
اسالم بر سراسر جهان طنين افكن خواهد شد، بنابراين هر مسلماني وظيفه دارد به هر نحوي 

كه شده به اين انقالب خدمت كند. 

 حاتم احمدي:
چرا صبر نمي كنيد تا ببينيد دولت انقالب اسالمي بهترين آسايش و رفاه را براي كليه]ي[ 
اقشار ملت فراهم مي سازد به ويژه قشر و طبقه]ي[ كارگر و دهقان و بقيه]ي[ مستضعفين. 

1. در اصل وصيت نامه »مي داند« آمده است.
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 علي اشرف:
بع��د از پيروزي انقالب اس��المي هم گام و همراه با تمامي ملت اي��ران وارد صحنه]ي[ 
انقالب اسالمي و صحنه]ي[ نبرد با دشمنان شده ام و تا امروز كه در سپاه پاسداران خدمت 
مي كنم خداوند برايم لطف بزرگي عنايت فرموده و توانسته ام در خدمت دين خدا باشم و 
معترف به اين هستم كه خدمت آن چناني نكرده ام كه اليق راه شهدا و اليق درگاه خداوند 

احديت باشد ولي باز هم اميد دارم كه خداوند نظر لطفي بر بنده]ي[ حقير بنمايد.

 حافظ آب خضر:
تنها به عشق حس��ين و امام خميني به جبهه]ي[ نبرد ايمان و كفر مي روم بلكه با نثار 
خون ناقابل خود در به ثمر رس��اندن انقالب اس��المي وظيفه]ي[ اسالمي و انساني خود 

را انجام داده باشم. 

 حجت اهلل احمدي روزبه:
درود ب��ي پايان بر چنين رهبري كه با پيام هاي پيامبر گونه اش ما را از گودال هاي لجنزار 
بيرون كش��انده وبه گلزار انقالبي روانه كرده كه تمام آرمان هاي اسالم در پهنه]ي[ انقالب 
اسالمي جاي گرفته است سالم به روان پاک شهيدان كه با خون خود درخت تناور اسالم 

و انقالب را سرسبز و خرم ساختند. 

 حجت اهلل اسكندري:
ب��رادران عزيز قدر اين انق��الب را بدانيد زيرا اين انقالب جز يک وس��يله اي كه هدف 
را توجيه كند چيزي ديگر نيس��ت. از ش��ما تقاضا دارم كه از اين انقالب پاسداري كنيد و 

دنباله روي خون تمامي شهداي اسالم باشيد.
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 حجت ا... اسالمي: 
خدايا تو شاهد باش كه من بر اساس رسالت و مسووليتي كه در برابر انقالب اسالمي كه 
خون بهاي هزاران شهيد و مجروح است به جبهه رفته ام و در جنگ عليه باطل پرداخته ام و 
اين يک فريضه اس��ت و بر همه واجب است كه از انقالب اسالمي پاسداري كنند، چه در 

ميدان نبرد چه در پشت جبهه و در حين پاسداري بايد از خود مقاومت نشان دهيم. 

 محمدرضا حيدري:
انسان مخلص هر گاه به حقانيت اين انقالب فكر مي كند يا به عبارتي ديگر در متن جامعه]ي[ 
انقالبي قرار مي گيرد احساس مسووليتش بيشتر و بيشتر مي شود، چرا كه خود را مديون انقالب 
مي بيند و در مي يابد كه هر چه از دستش برمي آيد تالش كند هنوز هم كم است و اين همان 
احساس مسووليت است كه انسان را وادار به حضور در جبهه ها مي كند و به تحقيق مي توان 
گفت هركس وضعيتش و موقعيتش ايجاب مي كند و به جبهه نمي آيد به غفلت و حقيقت اين 

انقالب اسالمي آگاه نيست و يا در متن و جريان اين چنين جامعه اي قرار نگرفته است.

 جندي آقا حدوخواجه:
امروز تمام محرومان جهان اميدشان]را[ به انقالب اسالمي ما دوخته اند تا روزي به كمک 

آن ها بشتابيم و آن ها را از چنگال ستمگران نجات دهيم. 

 حسن آژانگ:
خميني كبير قلب تپنده]ي[ امت حزب اهلل و نوح كشتي انقالب اسالمي ما ]است[. درود 
بي پايان بر روان1 پاک طيبه]ي[ شهدا از آدم تا خاتم و از خاتم تا خميني و هم چنين به امت 

1. در اصل وصيت نامه »بروان« آمده است.
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شهيدپرور و پدر و مادر شهدا كه اسطوره هاي شجاعت و استقامت و شكيبايي هستند.

 حسن آشنا:
هرگز امام عزيزمان را تنها نگذاريد و خط س��رخ ش��هيدان را ادامه دهيد و به مردم عزيز 
اين خبر را مي دهم كه به خدا سوگند كه خداوند پشتيبان اين انقالب است كما اين كه هر 
لحظه معجزه هايي ديده مي شود بسيار مردم مي گويند كه اي كاش خدا معجزه اي مي كرد و 
ما ايمان مي آورديم. من به آن ها مي گويم اگر راست مي گوييد بياييد معجزه هاي خدا را از 

نزديک با چشمان خود بنگريد زيرا در جبهه، همه]ي[ كارها معجزه است. 

 حسن آقايي:
اما بايد از رهبرم امامم شخصيت عصرم، خميني بت شكن قدرداني كنم كه مرا از چنين 
چاله ه��ا و گرداب ه��اي روزگار كه به س��وي پرتگاهي روانه بودم، نجات��م داد و هادي و 
راهنما ش��د. و تو اي هم رزمم و دوس��تم، خود بهتر مي داني كه اين انقالب به چه نحوه اي 
به پيروزي رس��يد. به كشته ش��دن علي اكبرها، علي اصغرها و مظاهرها نكند خداي ناكرده 

بي تفاوت بنشيني.

 حسن ابراهيم زاده شهري:
هميش��ه خود را مديون خداوند متعال بدانيد وقتي كه چنين باشد به انقالب اسالمي مان 
واليت فقيه و آنان كه با اسالم هستند بدهكار هستيد. در اين انقالب تا به حال بارها شده كه 
مورد امتحان قرار گرفته ايم نتيجه امتحانات براي آخرت براي جواب دادن به شهيدان از آدم 

تا خاتم و از خاتم تا قيامت است. 
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 حسن اتفاقي:
از شما ملتي كه اين طور ايثارگرانه چه در موقع جنگ تحميلي و چه در سختي ها و چه در 
موقع ضرباتي كه دش��منان اسالم به اين انقالب وارد آوردند با مشت هاي محكم تان به دهان 
دشمنان كوبيده ايد و نگذاشتيد كه دشمنان اسالم اين انقالب را شكست بدهند ]تشكر مي كنم[.

 حسين احساني:
هر انقالب دو چهره دارد يكي خون و ديگري ]تكامل[؛ انگيزه اين جانب كه به جبهه]ي[ 
حق عليه باطل رهس��پار شدم اين بود كه در وجودم احساس ضعف و ناتواني مي كردم كه 
از مسير تكامل الهي دور مانده ام لكن اگر خداوند بزرگ اين هديه]ي[ ناقابل را از ما قبول 
كند كه در اين راه شهيد شويم، خودش يک افتخار است و من به اين افتخار عشق مي ورزم 

كه در اين راه شهيد شوم. 

 حسن احمدي:
اگر از انقالب اسالمي كه يک نعمت الهي است قدرداني نكنيد خداي ناكرده آن را از شما 

مي گيرد و شما در قبال خون شهدا مسووليد.

 حسين علي امجدي زاده:
بنابر تكليف و به دستور رهبر كبير انقالب امام خميني بايد1 كه جوانان به جبهه ها بروند 
و هر چه زودتر به اين جنگ خاتمه بدهند. بنا به فرموده امام، در وجودم اين احساسات به 
وجود آمد و در درونم انقالبي به پا ش��د تا بتوانم به نداي »هل من ناصر ينصرني« حس��ين 

زمان، خميني بت شكن لبيک بگويم.

1 . در اصل وصيت نامه »مبني بر اين است« آمده است.
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 حسينعلي پايدار )ميرزا حسن(:
مرگ براي هر انساني حق است و شايد كه خداوند بزرگ منت نهد و اين جان ناقابل را 
در راه دفاع از اسالم و انقالب اسالمي از ما بگيرد ولي قبل از همه]ي[ اين ها از شما عاجزانه 
مي خواهم كه در اين مورد هيچ ناراحت نباشيد و فرزند خود را دعا كنيد تا موفق بشود هر 

چه زودتر و بهتر دين عظيم خود به اسالم و انقالب ادا كنم. 

 حسينعلي ترابي قارنه:
اگر واليت فقيه نباشد حركت و جنگ هاي ما بي هوده است و واليت فقيه ستون و بارگاه 

انقالب اسالمي مي باشد.

 حسين علي حشمي پور نجف آبادي:
]امام[ با شعار اهلل اكبر و ال اله اال اهلل انقالب را رهبري كرد و كشتي انقالب اسالمي را كه 

در اقيانوس متالطم و طوفاني غوطه ور بوده را به ساحل نجات رسانيد.

 حشمت اهلل اسالمي:
وصيت من به تمام دانش آموزان اين است كه درس را كنار نگذاريد و سنگر مدرسه را 
خالي نكنند، چون دشمن دنبال فرصت است و از راه هاي مختلف ضربه به اين انقالب 
مي زند و دانش آموزان در محيط مدرس��ه هوش��يار باشند و گروهک هاي ضدانقالب كه 
در محيط مدرس��ه فعاليت مي كنند ضربه اي آن چنان1 محكم به آن ها بزنند كه نتوانند از 

جايشان بلند شوند.

1 . در اصل وصيت نامه »همچنان« آمده است.
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 حميد آرامي:
به شكر الهي انقالب اسالمي ايران در پي گردش هر شبانه روز گامي فراتر بر روند 
تكاملي و جهاني ش��دن خود افزوده و بيش از پيش تكوين مي يابد و نام پر افتخارش 
از اين راه آوازه]ي[ هر آزادمرد مس��لمان مي شود و مستضعفين جهان در پي گسترش 
جبه��ه]ي[ اس��الم در دنيا هر روز بيش از پيش دلگرم و ج��ذب دين مبين پيامبر خدا 

مي شوند. 

 حميد الهامي نيك:
خداوند قادر متعال بر من منت نهاد تا با ديگر عزيزان رزمنده]ي[ اين امت مس��لمان در 
جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور پيدا كنم و تا آن جا كه ممكن است بتوانم ديني را كه 

نسبت به انقالب اسالمي دارم ادا كنم.

 حميد بني هاشمي:
براي حفظ دستاوردهاي انقالب عازم به جبهه هاي حق عليه ظلمت شدم و اميداوارم كه 

خداوند به من توفيق عنايت كند تا بتوانم خاري را از سرراه اسالم بردارم.

 حميد پژمان پور:
وقتي كه امام و ساالر شهيدان اين گونه مرگ را سعادت مي داند ]بگذار[ در راه اسالم من 
حقير نيز فدا ش��وم. من به قصد كشتن دشمنان اس��الم و اين انقالب اسالمي به اين مكان 
مقدس پا گذاشتم تا بلكه بتوانم خدمتي ناچيز كرده باشم و اگر در اين راه كشته شدم هيچ 

اندوه]گين[ نشويد چون آگاهانه اين راه را انتخاب كردم.
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 حميد ترابي پلت كله:
انقالب اس��المي ايران نش��ان داد كه انقالبي پايدار و پيروز مي تواند باشد كه درراه خدا 
انجام گيرد و نشان داد كه اين تنها مكتب اسالم است كه مي تواند جواب گوي تمام نيازهاي 
انس��ان ها باش��د، انش��ا اهلل تعالي همان طوري كه آرزوي همه]ي[ ماست اين انقالب را به 
رهب��ري امام عزيز به انقالب حضرت بقيه اهلل اعظ��م امام مهدي)ع( پيوند خواهيم زد كه 

انقالب جهاني اسالمي مي باشد.

 حميد چيذري:
بر اس��اس مسووليت و رسالتي كه حس نموده بودم براي پاسداري از انقالب اسالمي و 
حراست از خون بهاي 160 هزار شهيد و مجروح به طرف جبهه هاي حق عليه باطل]شتافتم[ 

و به جنگ عليه ضد خدا پرداختم.

خدامراد برزگراحسان:
انقالب بزرگ تر از آن اس��ت كه ش��هادت من و امثال من توقفي در حركت انقالب به 
وجود آورد انقالب ما به فرد بس��تگي ندارد و ش��ما نبايد پس از شهادتم از انقالب نگران 
و دلس��رد شود بلكه بايد به جوانان توصيه كنيدكه راه مرا كه همان راه خدا و امام خميني 

مي باشد ادامه  دهند.

 خداوردي ترزبان:
 اي دش��منان اس��الم اگر من صد پسر داشتم به اين انقالب اس��المي و براي1 اين رهبر 
كبير انقالب اس��المي فدايش مي كردم بگذار چش��م آنان كور و خودشان نابود شوند و مثل 

1 . در اصل وصيت نامه »به« آمده است.
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شيطان بمانند؛ فقط دعاگوي امام عزيزمان و انقالب شكوهمندمان باشيد تا خداوند آن ها را 
از دستمان نگيرد.

 خسرو تقي زاده:
اگر شهيد شدم براي من هيچ گريه نكنيد و ذره اي اشک نريزيد زيرا با گريه كردن شما 
روح من آزار مي بيند و نيز ممكن اس��ت ضدانقالب خوش��حال شود. شما در پشت جبهه 
كه مسووليت تان از من بيشتر است تا مي توانید با كار و كوشش بيشتر و توليد فراورده هاي 

كشاورزي بر عليه ضد انقالب مبارزه كنيد. 

 خليل بختياري:
به اميد جهاني ش��دن انقالب اسالمي ايران به رهبري امام امت خميني بت شكن به اميد 

درک همگاني از انقالب اسالمي.

 داود حسيني:
از ش��ما برادران و خواهران و دوستان و آشنايان كه در راه انقالب راهنماي من بوديد و 

هم چنان در راه بهبودي انقالب تالش كرديد تشكر مي كنم.

 ذكريا بيات:
ام��ت خس��تگي ناپذير حزب اهلل كه با حض��ور فعال خود در تمام��ي صحنه ها همه]ي[ 
نقش��ه هاي شوم شياطين خارجي و داخلي را برمال و در نطفه خفه مي نمايند و چنان براي 
برقراري حكومت اسالمي در تالش هستند كه جز خداوند از كسي انتظار پاداشي به آن ها 
نيست و مي رود به ياري اهلل در ادامه]ي[ خط شهداي انقالب اسالمي توفيق نهايي را بيابد.
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 ذكي بهفر:
از همه به خصوص از فرزندانم و دامادانم مي خواهم كه با تمام توان خود در راه اس��الم 

و انقالب اسالمي تالش و كوشش كنند.

 رحمان بيگي:
به همت خداوند و دلير مردان اسالم در ايران، اسالم به وقوع پيوست و انفجاري به اسم 
انقالب اس��المي در س��رزمين ايران به اهتزاز درآمد و باز دشمنان اسالم براي نابودي اين 

انقالب اسالمي نشات گرفته از انقالب ناب]محمدي[ ريختند، ولي به نتيجه نرسيدند.

 رحمان حسين زاده مرندي:
با ظلم و كفر بس��تيزيد و نگذاريد كه ضد انقالب لطمه اي به اين انقالب اس��المي وارد 
آورد و از رهبر عظيم الشان انقالب حمايت كنيد و رهبريت و مرجعيتش را به دنيا اعالم 

داريد. 

 رحمت اهلل اسدي:
شهيدان اسالم با ايثار جان خود، درخت نوپاي انقالب اسالمي را تاكنون آبياري نمودند 
و آن را امروز به دست ما سپردند و ]ما[ چشم انتظار يكي هم چون آنان از جان خود گذشته 

و ادامه دهنده]ي[ راه آنان هستيم. 

 رحمت اله اوهاني:
بايد دانست كه مظلوميت انقالب اسالمي عين مظلوميت امام حسين)ع( است.
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 رسول آقايي:
ما سر تا پاي وجودمان نياز مند عنايات الهي است و عالقه به خرج دهيم نسبت به اسالم، 
حفظ اسالم، قوانين آن كه اصلي ترين وظيفه اي است كه بر ما مسلمانان واجب شده است 
چرا كه انقالب اس��المي نعمت الهي اس��ت و اين امام كه نايب امام زمان اس��ت اطاعتش 

واجب است.

 رسول اباذري:
خداي��ا در هنگام دل كن��دن از اين بودن ها يادم باش، خدايا كمک كن تا ياران خميني و 
پيروان صديق مكتب تو در جنگ با دشمنان بشريت و استكبار جهاني و همه]ي[ عواملش 

باشيم و با صدور انقالب اسالمي زمينه]ي[ ظهور مهدي موعود را فراهم سازيم1. 

 رسول بسته اي:
خداوند همه مسلمين و مستضعفين را پيروز و موفق بدارد و به اميد جهاني شدن انقالب 

اسالمي ايران به رهبري امام خميني.

 رسول بي مانند:
خداوند تبارک و تعالي پشتيبان اين نهضت اسالمي است و امت حزب ا... با فرمان روح 
ا... بر تمامي سنگرهاي كفر هجوم برده و ]آن را[ نابود خواهند كرد و به قوت الهي انقالب 

اسالمي جهانگير خواهند شد.

 سيد علي حسيني گوكي:
اميدوارم كه اين انقالب پايدار شود چون ما در اين را ه بسيار خون ها داديم و ما با خون 

1 . در اصل وصيت نامه »سازند« آمده است.
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خود نهال انقالب را پايداري كرديم.

 سيدغفار اسدي:
 همه بدانند كه ما اين راه را دانس��ته و با رضاي خود انتخاب كرده ايم، همه بدانند كه ما 
تنها براي خدا آمده ايم، و ما تنها براي اسالم و قرآن آمده ايم و براي پيروزي اسالم و تداوم 
انقالب و به دنبال عشق و ايمان به راهش و براي نجات همه]ي[ عالم از زير كفر و الحاد 

و ستم و ظلم در همه]ي[ زمان ها و مكان ها آمده ايم. 

 سيد مجتبي برهاني:
ش��هادت مي دهم كه اين امام و اين انقالب اس��المي به حق است و كشتگانش شهيد و 

يارانش ماجور و مخالفانش ملعون اند.

 سيدمحسن ثامنيان:
انق��الب اس��المي تاريخ پر از خون و جهاد تش��يع را تداعي مي كن��د تاريخي كه از 
خون اميرالمومنين)ع( و امام حس��ين)ع( و بقيه]ي[ ائمه]ي[اطهار و ش��يعيان در طول 

تاريخ مي باشد.

محمد باقر بالغي:
به تمام دش��منان آيت اهلل خميني و كساني كه دش��من اين انقالب اسالمي كه شروعش 
از ايران بوده اس��ت و به خصوص منافقين كه بزرگ ترين ضربه ]را[ به اين انقالب زده و 
مي زنند بگوييد ما هيچ ناراحت نيس��تم كه در راه امام عزيزمان كه همان راه اسالم علي بن 

ابيطالب عليه السالم است كشته شويم.
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 سيدمحمدحسين امامي الطريق:
خدايا امانت انقالب اس��المي را كه خود به ما ارزاني داشتي به دست صاحب اصلي اش 

مهدي فاطمه برسان و اين انقالب را به حضرتش متصل گردان. 

 سيدمحمدعلي بديعي:
اما مسأله]ي[ ديگر]ي[ كه بايد خصوصا جوان ها بدان توجه داشته باشند و راجع به آن 
فكر نمايند مس��أله]ي[ انقالب اس��ت آيا اين انقالب اسالمي كه به وجود آمد، ما را نجات 
نداد؟ ما داش��تيم وارد بدترين زندگي كه برايمان به ارمغان آورده بودند مي ش��ديم1 و فساد 
در جامعه رونق گرفته بود. داشتيم انسانيتمان را از دست مي داديم استقاللمان را، دينمان را، 
همه و همه در معرض خطر قرار گرفته بود و خداوند رحمت خود را به روي ما گشاد و 
رهبري و امتي به گرد هم جمع ش��دند و انقالب اس��المي رخ داد و ما در انقالب اسالمي 
چگونه زيستن را هدف خود ]قرارداديم[ و چگونه بايد باشيم را آموختيم. من نتوانستم به 

اين انقالب خدمتي بكنم اميدوارم با كشته شدن بتوانم خدمتي به اسالم كرده باشم.

 سيد مهدي ابطحي:
فكر مي كنم من هم قطره اي هس��تم كه به درياي خروش��ان انقالب اس��المي و به صف 
مجاهدان راه خدا پيوسته ام. تا بدين وسيله دين خود را نسبت به اسالم و كشور اسالمي ام ادا 

كنم. اميدوارم كه خداوند اين جهاد را از من قبول نمايد.

 ميرمحمود بني هاشم:
اي امت حزب اهلل در تش��كيل ارتش بيس��ت ميليوني كوشا باشيم كه بسيج در پيروزي 
انقالب اسالمي و سركوبي ضد انقالبيون و پيروزي در جنگ نقش خيلي موثري دارد اما اي 

1 . در اصل وصيت نامه »مي شويم« آمده است.
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امت حزب اهلل سنگرها را خالي نگذاريد و به قول امام امت مسجد سنگر است و نمازهاي 
جماعت را حتما به پا داريد. 

 محمود حسيني:
با ش��ما منافقان كوردل و ملحدان متكبر نيز س��خني دارم به ش��ما مي گويم كه هيچ گاه 
نمي توانيد سد راه حركت جوامع بشري و اسالم به سوي اسالم اصيل باشيد و نمي توانيد 
انقالب اسالمي و روحانيت اسالم و دولت اسالمي را از پاي درآوريد هرچه بكشيد، ملت ها 
را بيدارتر مي كنيد هر چه تهمت بزنيد مردم دروغ گويي شما را بهتر مي فهمند و بيشتر از 

شما نفرت پيدا مي كنند. 

 سيد مصطفي آيتي:
من راهم را ش��ناختم و در اين راه قدم برداش��تم و جان را نثار جانان كردم و از ش��ما 
مي خواهم صبر را پيشه]ي[ خود بكنيد كه خدا صابران را دوست دارد و خداي بزرگ را 
شكر كنيد كه ثمره]ي[ زندگيتان در اين راه قدم برداشت و در راه حق شهيد شد و سعي 

كنيد كه از شهادت من براي اسالم و انقالب بهره برداري كنيد و تقويت كنيد.

 شعبانعلي ايثاري:
از خداي منان مي خواهم تا انقالب مهدي تمام سربازان اسالم را محافظت كند تا آقامان 

حضرت مهدي بيايد و ما هم در اين انقالب آقامان مهدي شركت كنيم.

 شكراهلل اسديان:
بچه هاي من بايد در خط رهبر انقالب اسالمي ايران باشند.
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 شعبان علي جهانگيري معز:
بنده هميشه بلند صدا مي زنم اي رهبر عزيز اي نايب امام زمان)عج( تا آخرين قطره]ي[ 

خونم از اسالم و مكتب جمهوري اسالمي و آيين مقدس قرآن دفاع خواهيم كرد.

 شكر الدين بادياد:
ب��ا ارزش تري��ن افراد اين مملكت همين روحانيون عزيز و متعهد به اس��الم و امام امت 
هستند و اين عزيزان همان هايي هستند كه پيش قراوالن انقالب اسالمي بودند و اكنون نيز 

پيش مرگان مقابله با آمريكا هستند.

 شكراله اكبري:
بدانيد واليت فقيه و ش��اخه هايش يعني روحانيت و تمام ارگان هاي اسالمي استمرار راه 
انبيا هستند. اسالم پس از گذشت زمان ها، بار ديگر جان گرفته است. قلب اسالم واليت فقيه 

است، پس واليت فقيه را سالم بايد نگهداريد تا اسالم جانش سالمت باشد. 

 شعبان حبيبي:
من وظيفه]ي[ شرعي خود دانستم كه با اطاعت از امر رهبر كبير انقالب به ياري رزمندگان 
جبهه هاي حق عليه باطل بشتابم تا دين خود را نسبت به انقالب و حرمت خون شهيدان و 

دين مقدس اسالم ادا كنم.

 شيرويه امام دوست:
قبل از همه بايد خداوند]را[ س��پاس1 كرد كه مس��ير عمر ما را طوري قرار داد كه در اين 

انقالب اسالمي قرار گرفت.
1 . در اصل وصيت نامه »سپاسي« آمده است.
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 صادق بهفر:
انقالب اس��المي كه در سايه]ي[ اتحاد و ايمان و اعتقاد به مكتب ورهبري قاطعانه]ي[ 
امام امت پيروز ش��د براي احيا]ي[ اس��الم بود كه مي رفت به طور كلي فراموش ش��ود بر 
ماس��ت كه با تمام وجود وتمام امكانات در خدمت اين انقالب باشيم. چون در سايه]ي[ 
اسالم است كه زندگي مفهوم پيدا مي كند. كساني كه بر عليه اين انقالب فعاليت مي كنند و 

ضربه مي زنند، دل كورشان كورتر باد.

 علي اشتري ماهيني:
امروز كه از هر س��وي انقالب اس��المي ما مورد تهاجم قرار گرفته و شرق و غرب تمام 
تالشش��ان را براي سرنگوني رژيم جمهوري اس��المي نو پاي ايران به كار مي برند، امروز 
مزدوران داخلي و ستون پنجم بيگانه سعي در دلسرد كردن و به انحراف كشيدن ملت ما از 
انقالب و اسالم و روحانيت را دارند، و پس چرا بايد دست روي دست بگذارم و بگذاريد؟ 
و تا كي نظاره گر باش��م و باش��يد؟ در حالي كه وظيفه]ي[ شرعي من در حال حاضر جهاد 

براي دفاع از دين و مملكتم مي باشد.

 علي اصغر اروني:
ش��كرگزاري اين نعمت بزرگ چيزي به جز پاس��داري و حفاظت از دستاوردهاي اين 
انقالب الهي و خون مقدس شهيدان نيست. اكنون كه دشمنان با وقوع اين انقالب همه چيز 

خود را در خطر مي بينند با تمام نيرو در صدد نابودي يا منحرف كردن آن برآمده اند. 

 علي اصغر آل حسيني:
كافران و مشركان و منافقين كورند و نمي فهمند كه مجاهدان انقالب اسالمي تا آخرين 
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قطره]ي[ خون خود را در راه اس��تقرار حكومت اهلل و ي��اري روح خدا، اين بزرگ رهبر 
مجاهد نس��توه، نثار خواهند كرد. ما گور ش��يطان بزرگ )امريكا( و همه]ي[ شيطان هاي 
كوچک را با جريان س��رخ سيل خون خود خواهيم كند و شعار توحيد را باتمامي وجود 

در سراسر جهان فرياد خواهيم زد. 

 علي اصغر اعتمادي:
انقالب اس��المي ما كه تداوم بخش انقالب حس��ين)ع( اس��ت در موقعيت حس��اس و 
سرنوشت س��ازي قرار گرفته و مي رود تا انش��ا اهلل زورگويان جه��ان را از پهنه]ي[ گيتي 
به در كند، پاكي ها و عدالت ها طلوع كرده اس��ت و نور و عدالت ها و... مي رود تا نه تنها 
در محدوده]ي[ ايران بلكه در سراس��ر جهان گسترش يابد1 كه به فرموده]ي[ امام پيرمان، 
مجاهد كبيرمان كه انشا اهلل تعالي خدايش تا انقالب مهدي)عج( او را براي ما نگهدارد، ما 

انقالبمان را به جهان صادر مي كنيم چرا كه انقالبمان اسالمي است. 

 علي اصغر انصاري:
آرزوي من شناخت اسالم وشناساندن اسالم به جامعه ها وصدور انقالب وشهادت در راه 
خدا و اسالم است بار خدايا اين قطره]ي[ خون ناچيز مرا در درياي جوشانت وجان ناقابل 

مرا در راه گسترش اسالم از اين حقير بپذير.
 علي افشاري:

اي خداي منان چگونه مي توانم شكر گزار باشم از اين منتي كه بر ما نهادي كه در اين 
برهه از زمان باش��يم. برهه]ي[ انقالب و دگرگون ش��دن تمام نظام هاي2 كهنه و پوسيده و 

1. در اصل وصيت نامه »گسترده کند« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »نظامات« آمده است.
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عصري كه اين مكتب حيات بخش پس از سال ها ركورد از انبوهي خاكستر سر بيرون آورد 
و با طلوع دوباره اسالم، ماتريالسم كور و تمام مكتب هاي وارداتي پوچ و عبث به بن بست 
رس��يدند و اس��الم اين مصلحان عزيز دوباره زنده شد و انقالب اسالمي ما به رهبري اين 

قايد عظيم الشان به ثمر رسيد.

 علي اقبالي:
از خداون��د منان درخواس��ت مي كنم ك��ه توفيق خدمت گزاري به اس��الم عزيز و 
انقالب اس��المي ايران و تمام مس��تضعفين بر س��لطه]ي[ اجانب ش��رق و غرب را 
نصي��ب اين حقير بگرداند1 و انش��ا اهلل روزي مي ش��ود كه پرچم توحيد بر سراس��ر 

گيتي برافراش��ته ش��ود.

 علي اكبر اژه اي:
صادق ترين افراد همان هايي هستند كه از آغاز انقالب تا كنون هر سختي را تحمل كرده 

و چوب ارتجاع، انحصارطلب و خودكامه بر آن ها زده شده است. 

 علي اكبر استيري:
و ما به نداي رهبر انقالبمان لبيک گفتيم تا از انقالب اسالمي ايران و براي حفظ وطن و 

ناموس خود با كفار نبرد نماييم. 

 علي اكبر افچنگي:
هدف از آمدن به جبهه اين اس��ت كه بايد از اس��الم و انقالب و امام دفاع كرده و امام را 

تنها نگذاريم. تا دشمن]و[ استكبار جهاني را به زانو آوريم. 
1. در اصل وصيت نامه »بگردان« آمده است.
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 علي اكبر اميري:
در سايه ]ي[ رهبري هاي خردمندانه و پدرانه]ي[ اين پير مجاهد به انقالب اسالمي دست 

يافتيم و به بركت انقالب اسالمي زمينه]ي[ آگاهي و رشد و تكامل همگان فراهم گرديد. 

 علي اكبر ايرجي:
م��ا تا آخرين لحظه و آخرين نفس و تا آخرين قط��ره]ي[ خونمان كه در بدن داريم در 
برابر دش��من اس��الم و انقالب ايستاده ايم و از اس��الم و قرآن و دين جدت رسول اهلل دفاع 

خواهيم كرد.

 غالمرضا ادبي مهذب:
انقالب را تنها در دور اطراف خود به حساب نياوريد انقالب اسالمي براي نجات بشريت 
از قيد اس��تعباد، استعمار و اس��تثمار است، در اين راه ديانت بايد در كنار سياست باشد كه 

جدايي اين دو، انحراف محض است.

 غالمرضا ادبي مهذب:
و از همه دانش آموزان عزيزي كه در محضر آن ها كس��ب فيض كرده ام حالليت طلبيده و 
آن ها را استواري در اسالم وصيت مي كنم، به هوش باشيد كه آينده]ي[ انقالب در يد تواناي 
شما مومنان است كه اگر به صالح و سالح مجهز شديد سند رهايي اين ملت مظلوم را امضا 

خواهيد كرد. 

 غالمرضا اصغري:
اگر اين درخت نو پاي انقالب اس��المي كه همانا اس��الم اصيل و راستين است و دشمن 
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اين انقالب، كافر مطلق و دش��من رسول و ائمه]ي[ طاهرين است احتياج به آبياري داشته 
باشد و اين سعادت نصيب من گرديد كه آن را آبياري كنم. با كمال يقين و با دل و جان با 
خونم آن را آبياري خواهم كرد كه اين نهال نوپا تبديل به درخت تنومندي بشود و تا انقالب 

مهدي)عج( تداوم پيدا كند. 

 غالمحسن احمدي:
اميدوارم كه در راه به ثمر رساندن خون شهدا و تحقق آرمان هاي مقدس انقالب اسالمي 

كوتاهي و غفلت نكنيم و ادامه دهندگان راه شهيدان باشيد.

 غالمعلي احمدي:
ش��هداي به خون خفته]ي[ انقالب خونين اس��الم، خانواده]ي[ معظم شهدا و جانبازان 
مجروحي��ن و مصدومي��ن انقالب و رزمندگان پر توان و امت مبارز و دالور ايران، پش��ت 

دشمنان انقالب ]را[ بر زمين زده اند.

 فاضل امير صفري:
اكنون كه اين انقالب اسالمي به خون احتياج دارد و بايد رفت خون داد تا كه استوار شود 

پايه هاي اسالم و ريشه]ي[ اين ابرنكبت هاي جهان سست شود و از بين برود. 

 فرج علي بازوند:
چ��ه چيزي بهتر از اين]كه[ بياييم لحظ��ه اي فكر كنيم اين انقالب ]بر[ گرفته از انقالب 
امام حسين)ع( است و اين در رحمتي است كه خداوند به روي اين ملت باز كرده است ما 
هم از اين رحمت الهي بهره اي بگيريم و به حسين زمان خميني بت شكن لبيک گفته و به 
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ياري عزيزانمان بشتابيم و از دستاوردهاي انقالب پاسداري كنيم و راه شهدا را ادامه دهيم 
و نگذاريم خونشان ]هدر[ رود.

 فريبرز ارجمندي:
بر مردم سلحشور و شهيد پرور و هميشه بيدار ايران كه فرزندان خويش را در راه1 اسالم 
فداكردند و مي كنند و خود هميشه در صحنه ميدان هستند و گوش به حرف رهبر انقالب 

و بي باكانه در مقابل دشمنان اسالم ايستاده و هيچ بهانه اي ندارند.

 قاسم اخالقي:
پروردگارا! چگونه از اين همه نعمت هايت سپاس��گزاري كنم، نعمت هايي چون انقالب 
اس��المي، نعمت هايي چون رهبر كبير انقالب، حضرت امام امت خميني كبير بت ش��كن 

همه]ي[ طاغوت ها.

 قاسم اكبري:
من اين را وظيفه]ي[ شرعي و اسالمي خود مي دانستم تا2 به جبهه بروم و تكليف شرعي 

را به دستور امام زمان و نايب بر حقش امام خميني انجام بدهم.

 افروغ قمصور:
ما مي رويم تا زنده بمانيم و ما مي رويم تا رنگ ديگر به اين انقالب بزنيم و ما چون اين 

انقالب به ]گردن[ ما جوانان حق دارد، مي رويم تا خود3 آن را ادا4 كنيم. 
1. در اصل وصيت نامه »براه« آمده است.

2. در اصل وصيت نامه »و« آمده است.
3. در اصل وصيت نامه »اين« آمده است.

4. در اصل وصيت نامه »اعطا« آمده است.
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 قنبر اسماعيلي:
با طلوع انقالب اسالمي به رهبري امام كبيرمان، خميني بت شكن، حمايت از اين انقالب 
را بيش از پيش براي همه]ي[ ما واجب مي گرداند و از اين كه خداوند، با اين جنگ تحميلي، 

ما را مورد آزمايش خود قرار داد. 

 كاظم امينيان فتيده:
اي��ن متجاوزين به خي��ال خام خود در اوايل هجومش��ان فك��ر مي كردند مي توانند 
انقالب را به شكست بكشانند و ملت انقالبي را زير سلطه]ي[ خود بگيرند ولي قضيه 

برعكس در آمد. 

 كرم رضا برهمني:
ش��ما هيچ وقت از هيچ چيز هراس نداشته باشيد. براي حفظ اسالم داريد جنگ مي كنيد 
م��رگ منافقين با جمهوري اس��المي نزديک اس��ت. اي راهيان كربال اي ب��رادران يكي از 

رسالت هاي عمده]ي[ انقالب اسالمي صدور انقالب به تمام جهان مي باشد.

 كريم آزادي نقش:
قريب به هفت سال است كه دشمن متجاوز با حمله]ي[ وحشيانه]ي[ خود به مملكت 
نوپاي اسالمي، آشكارا سعي در خاموش كردن شعله]ي[ فروزان انقالب اسالمي و شريعت 
دين اس��الم نموده است و تا آن جا كه مي توانسته براي رسيدن به اهداف شوم و پليد خود 
دست از اعمال هرگونه رفتار غير انساني بر نداشته و بر ماست كه دفع ظلم نموده و با مشت 

محكم دهان متجاوز را خورد نماييم چرا كه قبول ظلم تقويت ظالم است.
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 كريم بركم:
انقالب اسالمي كبير ايران به رهبري امام خميني و روحانيت مبارز و پيرو خط واليت فقيه 
مانند موج خروش��ان درياي بي كران مي باشد كه تمام تفاله ها و آشغال هاي آن را به ساحل 

مي گذارد.

 لطف اهلل بصايري:
خودتان را بشناسيد تا خداي خود را بهتر بشناسيد من بر اساس رسالت و مسووليتي كه 
بر عهده دارم براي پاس��داري و حراس��ت از انقالب اسالمي كه خون بهاي هزاران شهيد و 
معلول است به جبهه رفتم و در اين راه اگر دشمن را شكست بدهيم پيروزيم و اگر كشته 

شويم]هم[ در آن صورت هم پيروزيم.

 مجتبي بخشنده:
اكنون كه مدت 6 س��ال از شروع اين انقالب پرشكوه اسالمي مان مي گذرد و به حمداهلل 
اين انقالب روز به روز به پيروزي بيش��تري دست يافته است و دست جنايتكاران و وطن 
فروشان داخلي و خارجي را به خاک مذلت كشيده است و منافع كشورهاي مزدور شرق و 

غرب از سر ملت شهيد پرور ايران كوتاه شده است. 

 مجيد ارجمندي:
اين جا ميدان جنگ حق عليه باطل است، يک طرف رسالت انقالب اسالمي ما است و در 
طرف ديگر ابرقدرت ها دست به دست هم داده اند تا اين انقالب را در هم شكنند وظيفه]ي[ 

ماست كه از حيثيت اسالم و انقالب حراست كنيم. 
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 مجيد افتخارزاده:
در اين برهه از زمان كه انقالب اس��المي مان مواجه با خطراتي چند از س��وي دش��منان 
داخلي و خارجي قرار گرفته و نياز به من و حتي به شما و ديگران دارد، من نيز بر حسب 
وظيفه اي كه خدا و ائمه برايم تعيين نموده بودند به س��وي جبهه روانه شدم، رفتم تا شايد 
من هم نقش��ي در انقالب داشته باشم و بتوانم دينم را به نحو احسن به اسالم و جمهوري 

اسالمي و اين انقالب ادا كنم. 

 مجيد اميني:
اينان، رنج كشيده هايي هستند كه اين انقالب بايد آن ها را از اين بدبختي بيرون آورد و غير 
از اين انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام هيچ انقالبي و حكومتي قادر بر اين كار نيست.

 محسن آبرون:
خدايا مي داني كه انقالب اسالمي مان در خطر است و به من بياموز كه همراه امامم بتوانم 
خدمتي به اسالم بكنم چون اگر ما جوان ها با او ياري نكنيم ضدانقالب ضربه هاي كاري 
بر آن فرود مي آورد و خدايا مرا ياري كن كه تا آخرين نفسم در راه مكتبم جهاد كنم باري 
از اين كه اين راه را برگزيده و مي روم تا به خاطر اهلل در راه تو قيام كنم از تو مي خواهم باز 

هم مرا ياري كني.

 محسن آزاد:
االن كش��وري كه در حال جنگ هس��ت ب��ا اين خوبي روي پاي خود ايس��تاده و 
هم��ه چيز گير مي آيد، پس ديگر چه چيزي كم داريد، اگر وصيت اين برادر كوچک 
خودتان را گوش نمي كنيد ]و[ دس��ت از اين حرف ها نمي كش��يد، الاقل خجالت از 
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اين ش��هيداني كه با خون خود نهال انقالب اس��المي را آبياري كردند، بكش��يد و از 
اين حرف ها دس��ت برداريد. 

 محسن احمدزاده:
اي عزيزان من، شما با اتكال به خدا و معجزات الهي و با اعتماد به نفس قيامي خونين به 
راه انداختيد تا امروز حاكميت اهلل را احيا و به مستضعفين بشارت و نويد دهيد كه مي توان 
بر سلطه]ي[ جهانخواران چيره شود و جامعه را از ظلمت به نور و از قهقرا به كمال سوق 
داد و اين عمل به جز به خدا فكر كردن و روح شهادت طلبي و ايثار شما و داشتن رهبري 

جامع1 و سالک ]و[ آينده انديش، ميسر نيست.

 محسن اخالص طلب:
س��پاس خداوندي را كه ما را درايران اسالمي زندگي بخشيد و رهبري بزرگ به ما عطا 
كرد تا ازگمراهي نجاتمان دهد و در مسير اسالم به حركت درآورد. خدايا نمي دانم چگونه 
به اس��الم و اين انقالب خدمت كنم. به خدا قس��م روزبه روز كه از اين انقالب اس��المي 
مي گذرد، لذت زيادي مي برم و قسم به خدا كه در راه او مي جنگم و از اسالم دفاع مي كنم 

و تا آخرين قطره]ي[ خونم2 ]را[ در راه اسالم فدا مي كنم.

 محسن اشراقي:
رهبركبير مستضعفين جهان با روشنگري هاي خود جهان اسالم را تكان داد و ابرقدرت هاي 
ش��رق و غرب بر آن ش��دند كه از يک انقالب جهانگير اسالمي جلوگيري كنند. اما خدا با 

1. در اصل وصيت نامه »جام« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »خون« آمده است.
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ماست، لذا نقشه هاي حيله گرانه]ي[ آن ها از بين مي رود و يک چشمه از اين سدها كه برعليه 
انقالب اسالمي گذاشته اند جنگ تحميلي عراق با ايران است. 

 محسن اصلي پور:
به جبهه مي روم زيرا كه در اين انقالب اسالمي وظيفه اي دارم تا بتوانم دينم را انجام داده 

و طرفداري خود را از اين انقالب پر شكوه اسالمي به اثبات رسانم.

 شهيد محسن افخمي:
پروردگارا تورا سپاس مي گويم كه به  من فرصت دادي تا اسالم  را بشناسم تا درخاموشي 
جهل و شرک از دنيا نروم، آري انقالب اسالمي باعث شد تا من از زندگي مادي و پست و 
زودگذر دنيا خارج ش��وم و با ديدگاه توحيدي و بينش وس��يع به جهان بنگرم و شهادت و 

مرگ را تولدي ديگر درجهت جاودانگي انسان بدانم.

 محسن اماني:
بن��ا ب��ه فرامين پيامبر گونه]ي[ امام امت عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل گش��تم تا 
توانس��ته باش��م دين خود را به اسالم و قرآن ادا كرده باش��م و دشمنان داخلي و خارجي 
بدانند كه با حمله]ي[ نظامي نخواهند توانست انقالب اسالمي ما را به شكست بكشند و 
تا آخرين قطره]ي[ خون از اين انقالب خونبار دفاع خواهيم كرد و اين ارثي اس��ت كه از 

امامان ما به ما رسيده است.

 محسن باباپور:
همه]ي[ ما اميدواريم كه آن كساني كه ناآگاهانه به انقالب ما دهن كجي مي كنند خداوند 
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هر چه زودتر آن ها را آگاه سازد، كساني كه آگاهانه دارند تيشه به ريشه]ي[ اسالم و مسلمين 
مي زنند و مي خواهند قلب امام عزيزمان را بفشارند ]نابود سازد[.

 محمد بلدي:
بدانيد كه انقالب اسالمي ايران تاوقتي كه ظلم وستم است و فتنه و فتنه گر هست پاياني 

ندارد و عمق اسالم زياد است.

 محمد بني عامري:
انقالب امام حسين بزرگ ترين انقالب اسالمي مستضعفين در مقابل زورگويان و ظالمان 
بود. با غايب ش��دن صاحب الزمان، ظلم و س��تم و فساد جهان را فرا گرفت. در اين زمان 
مردي از تبار پاک معطر حضرت محمد و خاندانش موس��ي زمان و ابراهيم زمان خميني 

بت شكن آمد. انقالب حسين بن علي را دوباره زنده كرد. ظلم را از ايران ريشه كن كرد.

 محمد بهادر:
و به ابرقدرت ها خواهم فهماند كه نخواهم گذاشت كه كوچكترين خدشه اي به انقالبم 
و رهبرم و ميهنم وارد شود. و با يک دست قرآن و با دست ديگر سالح را خواهم گرفت 
و انقالبم را به همه]ي[ جهان صادر خواهم نمود و همه]ي[ مستضعفين روي زمين را آزاد 

خواهم نمود. به اميد صادر شدن انقالب اسالمي به رهبري امام خميني به همه جهان.

 محمد ابراهيم احمدوند:
انقالب اسالمي ما انقالبي است بس گران بها و بس عظيم به اين انقالب و رهبر آن امام 

خميني وفادار مانده و هيچ گاه خيال باطل دور شدن از آن را بر خود نپذيريد.
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 محمد باقر آقايي:
رزمندگان هميش��ه افتخار آفرين به عزم خود پوزه]ي[ دش��منان اسالم را به خاک ذلت 

ماليدند و تا تحقق اهداف انقالب اسالمي از پاي نمي نشينند.

 محمدتقي آينه بند:
حمد و س��تايش پروردگار كه نعمات بي ش��ماري به امت اس��المي ايران عنايت كرده و 
پيراهن عزت و افتخار را بر تن ما پوشانده كه همانا افتخار پرچمداري اسالم را به ما داده تا 

زمينه را براي انقالب امام زمان)عج( فراهم سازيم. 

 محمدحسن آرامش:
امروز كه از هر سو انقالب اسالمي ما مورد تهاجم قرارگرفته و امروز كه مزدوران داخلي 
و ستون پنجم بيگانه پرست سعي در دلسرد كردن و به انحراف كشيدن ملت ما و انقالب 
و اس��الم و روحانيت را دارند، چرا بايد دس��ت روي دس��ت بگذارم و بگذاريد؟ و تا كي 
نظاره گر باش��م و باشيد؟ در حالي كه وظيفه]ي[ شرعي در حال حاضر جهاد براي دفاع از 

دين و مملكتم مي باشد. 

 محمدحسن آهنگر:
مسلميني كه خود تن به ذلت و خواري دهند خدا هم آنان را ياري نخواهد كرد، به اميد 
روزي كه آيات قرآن و پرچم اسالم و حكومت انقالب در تمامي جهان حكم فرما شود و 
م��ا - ملت ايران - بايد از خ��داي خودمان بخواهيم كه اين نعمت هايي كه در اين انقالب 
نصيب ما كرده از ما ]نگيرد[ هرچه كه بعد از انقالب به ما رسيده از نعمت هاي الهي است. 
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 محمدحسن ادب:
خوب مي دانيد كه اين انقالب اسالمي از رهبري امام خميني بر حق است.

 محمدحسن اهلل دادي:
اين انقالب ما همانند انقالب مواليمان حسين ابن علي دست و ملت ما هم بايد همانند 
حبيب ابن مظاهر و علي اكبر و قاسم، و زنان و خواهران ما بايد همانند زينب كبري باشند. 
صبور و با استقامت باشند و در تمام زندگي و در تمام مشكالت در كل برخدا داشته باشند 

كه رمز پيروزي ما همين توكل به خداست.

 محمدحسين احمدزاده:
يک حزب الهي هم بايد بيشتر از اين كار كند ولي هر چه كار كنيم به اندازه]ي[ آن نيست 
كه انقالب به ما داده، ما خيلي به انقالب بدهكار هستيم، آن چه انقالب به ما داده ما نتوانستيم 
حت��ي خيل��ي كم هم به انقالب ادا كنيم و به قول امام خميني آن هايي كه مي گويند انقالب 
براي ما چه كرده بگوييد كه خودتان براي انقالب چه كرده ايد، تازه اين ها براي انقالب كاري 

نكرده اند و اگر نعمت هاي انقالب اسالمي را بفهمند هرگز حرف نمي زدند. 

 محمدحسين اسالمي منش:
خدايا انقالب اس��المي مان را كه حاصل قرن ها زحمت وتالش بندگان مسلمان توست 
نگهدار باش خدايا امروز اسالم ما، امام ما امت ما، و ميهن اسالمي ما در خطر است. خطر 
قدرت هاي خارجي ازيک سو و خطر منافقين و نيروهاي ضد انقالب از سوي ديگر خدايا 

به بزرگيت قسم همه را خود حافظ و نگهبان باش.
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 محمدحسين اميني:
بر اساس مسووليت و رسالتي كه شهيدان به خون غلطيده براي من گذاشته بودند در راه 
اهلل و پاس��داري از خون ش��هيدان و حرمت و حفاظت از انقالب اسالمي به جبهه آمدم و 
به جنگ با دشمنان قرآن و دين پرداختم و من قدم گذاشتن در اين راه را يک راه جاودانه 

مي دانم و مي دانم كه انتهاي اين راه حكومت مستضعفين بر جهان است.

 محمدحسين انصاري زاده:
ابرقدرت ها و تمامي دشمنان خدا و دين خدا مي خواهند كه نور خدا را در ايران خاموش 
كنند تمام س��عي و تالش خود را به كار مي برند كه جلوي گس��ترش انقالب اس��المي را 
بگيرند، چرا؟ چون كه اس��الم انس��ان را مي سازد و آن ها مخالف انسانيتند، چون كه اسالم 
مخالف منافع آن هاست چون كه اسالم مخالف ظلم و ستم است براي همين همگي متحد 

شده اند كه جلوي نور اسالم را بگيرند.

 مصطفي اخوان صديقي:
خدايا رهبر اين انقالب را خودت حفظ كن. خدايا كساني را كه بر سر خون شهدا معامله 
مي كنند و با اين كار قلب امام را به درد مي آورند، رسوايشان ساز ]و[ از صفحه]ي[ روزگار 

براندازشان. خدايا دست حمايت خويش را بر سر ما هميشه مستدام بدار.

 مصطفي اسماعيلي:
اما اي منافقان كه كاري جز جوسازي و نق زدن نداريد، آيا زمان آن نشده كه به خود آييد 
و عظمت اسالم و انقالب شكوهمند اسالمي را كه به خوبي به قدرت آن آگاهي پيدا كرده ايد 

را پذيرفته و دست از اين نق زدن ها و توطئه ها بر عليه اهداف عاليه]ي[ اسالم برداريد.
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 مصطفي برزگر:
و اين كه به جبهه مي روم خداوند ش��اهد اس��ت كه نه براي انتقام گرفتن و نه براي اين كه 
اگر ش��هيد شدم به بهشت بروم بلكه تنها هدف اسالم است احيا كردن دين محمد)ص( و 
انقالب اس��المي است. و از امام زمان)عج( مي خواهم كه مرا به عنوان سربازي كه هدفش 
احيا كردن دين محمد)ص( و ياري انقالب اسالمي كه سرچشمه گرفته از آن است، بپذيرد.

 رضا مظاهر بيات:
خداي��ا كمک كن تا ي��اوران خميني و پيروان صديق مكتب تو در جنگ با دش��منان 
بش��ريت واس��تكبار جهاني به س��ر كردگي امريكاي جنايتكار و امپرياليسم و همه]ي[ 
عواملش را نابود كنند و با صدور انقالب اسالمي ايران زمينه]ي[ ظهور مهدي موعود و 

اميد مستضعفان را فراهم سازند.

 مقصود اسماعيلي:
رهبر كبير انقالب اسالمي ايران، بت شكن زمان، منجي بشريت پير جماران، نور جهان، 
مردم غيور ايران را از زير بار دژخيمان بيرون كشيد و آزادي را هديه داد به مردم شهيدپرور 

ايران. سالم بر شهداي اسالم كه تاكنون اين انقالب را به پيروزي مي رسانند.

 منصور انديشه:
همه]ي[ ما فرزندان راستين انقالب و اسالم هستيم و بايد از خط سرخ حسين محافظت 
كنيم و تک تک ما در اين راه بايد به ش��هادت برس��يم. اميدوارم كه خداوند به شما صبر و 

شكيبايي عطا فرمايد.
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 اسماعيل آژير:
همه مي دانيد كه بعد از انقالب اسالمي ايران، تمام ابرقدرت ها با اين انقالب دشمني خود 
را اعالم كردند، چون در زمان آن رژيم منفور پهلوي ايران به صورت پايگاهي درآمده بود 
كه عيش و نوش و النه]ي[ اين مزدوران در ايران بود و بعد از انقالب همه چيز عوض شد 
و ريشه]ي[ كفر قطع شد و دست ابرقدرت ها از اين ملت كوتاه شد و به رهبري امام خميني 
انقالبي صورت گرفت كه ابرقدرت ها را در حيرت انداخت و از آن موقع توطئه ابرقدرت ها 

شروع شد كه باري حمله]ي[ نظامي به طبس و باري ديگر به نوعي ديگر شروع شد.

 منوچهر الهياري:
در اولين نگاه به س��رزمين اسالميم، در س��ر راه صدام ها را مي بينم كه هم چون حيوانات 
انسان نمايي كه جلو]ي[ حركت و تكامل انسان ها را گرفته اند و در گوشه و كنار جامعه ام به 
فتنه گري و آشوب پرداخته اند و باز مي بينم كه چگونه ابرقدرت هاي شرق و غرب و مزدوران 
وابسته به آنان به خاطر منافعشان كمر به نابودي اسالم بسته اند و تصميم بر نابودي انقالب 
اس��المي مان را دارند و بار ديگر مي خواهند خون صدها هزار ش��هيد و معلول را به تباهي 

بشكند و توطئه ]كنند[ براي نابودي انقالب اسالمي كه ترس از جهانگير شدنش دارند.

 منوچهر اميرلو:
اين انقالب ادامه]ي[ نهضت هاي انبيا است و اين سعادت بود و اين يكي از عنايت هاي 

خداي بزرگ كه در اين موقع از زمان چنين كشوري را انتخاب كرد. 

 مهدي آقايي سروري:
جبه��ه]ي[ حق علي��ه باطل از پيدايش هابيل و قابيل در مبارزه هس��ت و در هر زمان و 
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مكاني ادامه خواهد داش��ت و مبارزه]ي[ جمهوري اس��المي عليه ش��رق و غرب و ايادي1 
آن ها در منطقه به رهبري بت شكن قرن امام خميني تداوم همان مبارزه است رشادت ها و 
دالوري هاي رزمندگان اسالم در جبهه هاي جنگ تحميلي عراق و شكست توطئه هاي ابر 
جنايتكاران از بدو پيروزي انقالب اسالمي نش��انگر اصالت و خلوص2 انقالب شكوهمند 

اسالمي ايران است.

 نوري برزويي:
قران كريم درميان ماس��ت چ��ون پيامبراني بزرگوار از آدم)ع( ت��ا خاتم يعني محمدابن 
عبداهلل)ص( و بعد از آن ها ائمه]ي[  اطهار از اميرالمومنين علي)ع( تا دادگستر عالم حضرت 
صاحب حجت ابن الحس��ن العسگري و بعد از آن ها روحانيت مبارز، مجتهدين واال مقام 
پرچم دار هدايت گرانسان ها هستند چون امام بزرگ رهبركبير انقالب اسالمي حضرت امام، 

انسان ها را به سوي خدا هدايت كردند.

 نادر افشان پور:
انقالب ثمربخش خون هزاران پير و جوان شماس��ت. ش��رق و غرب امروز به اين فكر 
افتادند كه ديگر نمي توانند اموال امت اسالمي ايران را به غارت ببرند و در صدد آن هستند 
كه اين انقالب اسالمي را كه از خون هزاران شهيد به دست آمده نابود كنند. انقالب خون 

مي خواهد و ايثار، پاسداري مي خواهد و رشادت، ايثار مي خواهد و شهادت. 

 ناصر ابراهيمي علويجه:
خداوند همه]ي[ دشمنان انقالب اسالمي ايران و دشمنان امام خميني و دشمنان همه]ي[ 

1. در اصل وصيت نامه »اعيادي« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »خالص« آمده است.
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خواهران و برادران ايرانيم را خوار و ذليل بگرداند و هر چه زودتر پيروزي اسالم را نصيب 
ما نمايد و ]افراد[ ضد انقالب اسالمي ما را ذليل وخوار بگرداند.

 ناصر اخوان:
برادران و خواهران، در موقعيت حس��اس قرار داريد و چش��م تمام مستضعفين جهان 
ب��ه انقالب اس��المي ايران و به رهبري انقالب دوخته ش��ده و كلي��ه]ي[ ابرقدرت ها و 
جهان خواران ش��رق و غرب به رفتار و كردار ما انقالبيون مسلمان مي نگرد و دنبال يک 

نقطه]ي[ ضعف هستند.

 ناصر اصغري:
و اين انقالب ما تا نابودي امپرياليسم جهاني ادامه خواهد يافت. 

 ناصر انجيراني:
از خداون��د تبارک و تعالي مي خواهم انقالب اس��المي را تا ظهور امام عصر)عج( پايدار 

نگاه دارد.

 ناصر اوغري:
بر اس��اس رس��الت و مس��ووليتي كه بر گردنم بود، در راه اهلل براي پاسداري و حراست 
از انقالب كبير اس��المي كه خون بهاي بيش از 160 هزار كشته و مجروح است به خدمت 
مقدس س��ربازي شرفياب شدم چون يكي از اصولي كه در مكتب اسالم وجود دارد ايمان 

و ديگري معاد است.
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 ناصر باقري:
اين انقالب اسالمي و اين مكتب قرآن و وجدانم به من اجازه]ي[ خانه نشيني و بي تفاوتي 

را نداد. چه زيباست جنگيدن و شهيد شدن در نبرد حق عليه باطل.

 ناصر بخشي گيوي:
امروز انقالب خونين ما به وسيله]ي[ حركت كردن و رفتن جوان هاي بسياري پيروز شده 
و شفق و سرخي خونشان چشم دشمنان اسالم را كه در رأس آن ها امپرياليسم جهان خوار 
قرار دارد كور كرده تا در صدد برآمده اند از هر طرف به بهانه اي انقالب ما را از حركت باز 
دارند. مي روم تا مبارزه كنم و پاسدار خون پاک ده ها هزار جوان مسلمان ايراني باشم و تا 

مي توانم از انقالب اسالمي و ميهن اسالمي دفاع كنم.

 ناصر بشاش:
به خدا قسم تا به حال درهيچ مملكتي چنين انقالبي وجود نداشته كه در ايران برپا شد 
پس ما چرا آن را دست كم بشماريم بايد تا آخرين نفس آن را حفظ كنيم. انقالبي كه خيلي 

خون ها در پاي آن ريخته شده]و براي پيروزي آن[ چقدر جوان ها از دست رفته ]است[.

 ناصر بقايي بارجيني:
ش��رق و غرب مي خواهند با تحميل و ادامه]ي[ اين جنگ بر ملت هاي ايران و عراق از 

پيشروي انقالب اسالمي جلوگيري كنند.

 نبات علي ابراهيمي قره بالغ:
روزگار مناسبي است براي انسان ها كه خودشان را آزمايش نمايند و حاال كه به خدمت 
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سربازي مي روم آرزو دارم كه اول اسالم و انقالب پيروز شود.

 نجات اهلل افروز:
برحسب وظيفه اي كه داشتم روانه]ي[ نبرد شدم، نبردي كه كفر بر عليه انقالب اسالمي ما 
حمله ور شده وظيفه ماست كه برخيزيم و او را نابود كنيم و پرچم اسالم را بر پاي داريم.

 نصراهلل آخوندي:
وظيفه]ي[ شرعي خود مي دانم كه از اين انقالب دفاع كنم و بنا بر وظيفه به جبهه آمدم. 

 سليمان اكبري: 
صفوف نماز جمعه و جماعت را هر چه فشرده تر به جا آوريد. در هر شب جمعه به ياد 
ما باش��يد. حمايت از روحانيون، يعني همان طوري كه ماهي احتياج به آب دارد انقالب ما 
]هم[ احتياج به روحانيت دارد و اگر ماهي احتياج به آب نداش��ت انقالب هم به روحاني 

احتياج ندارد.

 نوازاهلل اميني:
روحانيون متعهد و مسوول پيام خون شهيدان را به مردم شهيد پرور مي رسانند و مردم را 
از راه و هدف آنان آگاه مي سازند و اسالم را و انقالب اسالمي را به جهان گسترش مي دهند 

و جهانيان را از مكتب اسالم آگاه مي سازند.

 نوراهلل اكبري:
]دشمنان[ با ايجاد تفرقه در بين افراد جامعه مي خواهند وحدت كلمه و همبستگي را در 
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بين مردم از بين ببرند تا بتوانند كارهاي خود را به راحتي انجام دهند و انقالب اس��المي 
را از بين ببرند1.

 هيبت اهلل باستان فارساني:
و امروز براي ادامه]ي[ حركت اين انقالب اس��المي و از ميان بردن موانع پيش ]روي[
انق��الب در ميدان هاي رزم آمده ان��د و ]من ها[ آماده ام تا جانم را فداي عقيده ام نمايم و به 
همه بگويم كه جان دادن درباره]ي[ عقيده، حيات است، عقيده اي كه جان را به جان آفرين 
تسليم كردن خالصي از قفس دنيا ]ست[ و خدايا تو مي داني كه فقط با نيت رضاي تو و 

قرب تو به مبارزه برخواستم2 و هيچ گونه ترس و خوفي به خود راه نمي دهم.

 هادي اصفهاني:
بايد بدانيد كه اين انقالب بود كه ما را هدايت كرد و صراط را به ما نشان داد. 

 هاشم احمدي كافشياني:
انقالب اس��المي باعث ش��د كه من به زندگي از ديد ديگري بنگرم و از خواب غفلت 

بيدار شوم.3 

 هدايت اهلل آذري:
امروز تنها رس��التي كه از حاصل خون شهداي اسالم به ما رسيده است انقالب اسالمي 
اس��ت و پاس��داري از آن به عهده]ي[ يكايک ماست و پاسداري از اين انقالب فقط تحت 

1. در اصل وصيت نامه »برند« آمده است.
2. در اصل وصيت نامه »برخواستم« آمده است.

3. در اصل وصيت نامه »نمود« آمده است.
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فرماندهي يک شخص است كه آن واليت فقيه است و واليت فقيه دسترنج ائمه]ي[ اطهاري 
است كه با چه خون دل ها و دردسرها، واليت رسول اهلل به آن ها ارث رسيده است.

 يحيي ابوالقاسم زاده:
اين انقالب به اهلل و اس��الم و امام متكي اس��ت انقالبي كه پشتيبان آن اسالم است. ملت 
ايران با وحدت كلمه و با رهبري صحيح و پيامبرگونه]ي[ امام به پيش رفت و رژيم طاغوت 
را برانداخت كه انقالب اول بود و بعد از آن پاكسازي و غيره كه انقالب دوم و سوم بود و 
اميد است اين انقالب به تمامي جهان صادر شود و تمامي ملت ها بفهمند، ملتي كه با ايمان 

پيش روند پيروز خواهند شد و اين جهاد اصغر است و بر1 هر مسلماني واجب است.

 يعقوب بيات:
اين راه را با آگاهي و شناخت و تمايل خود انتخاب كردم و چون مي بينم كه پرچم دار 
اين راه و از وارثان پيامبر )امام خميني( كسي]اس��ت[ كه جگر گوش��ه]ي[ خودش را در 
جهت اعتال، حفظ ]و[ صيانت اسالم و شرف مسلمين تقديم حركت انقالب اسالمي كرد و 
جوانمردانه در مقابل حكومت شاه ايستاد تا تبعيد شد و مبارزه ]و[ راهنمايي دلسوزانه اش 
انقالب را به پيروزي رساند و مردانه در مقابل قدرت امريكا]ي[ جنايتكار ايستادگي كرد و 
با استناد به قرآن كريم معتقدند كه اگر انساني در اين راه هم كشته شود هميشه زنده و پاينده 

است و نبايد او را مرده شمرد.

 يوسف اجاقي:
من تنها آرزويم ش��هادت در راه خدا و پيامبران خداست و اميدوارم كه پدر و مادرم مرا 
حالل كنند انقالب اس��المي به رهبري امام خميني ش��روع و وجود و هستي خود را از آن 

1. در اصل وصيت نامه »به« آمده است.
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خدا مي داند و اين انقالبي كه با هفتاد هزار شهيد پا گرفت و حكومت سلطنتي را كوباند به 
هيچ وجه از ابرقدرت ها شكست نخواهد خورد.

 يوسف احمدي بني:
و خداي را سپاس كه در موقعيتي قرار گرفته ايم كه از بركت انقالب اسالمي به رهبري 
آن رهبر عظيم الش��ان )امام خميني( برخورداريم و زمينه]ي[ ايثارها و رش��د استعدادها به 

خوبي آماده است. 

 يوسف بهمني:
اين گونه انقالب پيروز اس��ت و انقالب آگاهانه]ي[ مردم شهيد پرور ايران است كه اين 
ابعاد را دارد و طاغوت و طاغوتيان مي خواستند كه اين مملكت و اين امت و اين اسالم را 
از انديشه خدا و فكر خدا دور كنند كه اين جرقه پديد آمد و طاغوت و طاغوتيان در اين 

جرقه كه تبديل به شعله]ي[ خشم امت اسالم شد، سوختند و خاكستر شدند.

 آدينه محمد ايزدي:
از ابت��داي خلق��ت آدمي همواره ح��ق و باطل با يكديگر در س��تيز بوده اند و وعده]ي[ 
آفريننده]ي[ هستي، پيروزي حق بر باطل بوده و اكنون اين وعده در انقالب اسالمي عينيت 
پي��دا كرده و تحت رهبري پيامبر گونه]ي[ امام مي رويم تا زمينه]ي[ حكومت عدل مهدي 

)عج( را فراهم سازيم.

 آيت ا... اسدي:
ش��ما از خصوصيات مكتب اسالم آگاه نيس��تيد شما از ريشه]ي[ انقالب اسالمي ملت 
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ايران خبردار نمي باش��يد؛ ش��ما از قاطعيت رهبر اين نهضت آگاه نيستيد؛ شما از گوش به 
فرماني اين امت نا آگاهيد؛ شما از كاربرد واليت فقيه در اين مكتب چيزي نمي دانيد.گرچه 
تجربه هايي از امر پير جماران درذهنتان مانده است اما شما دشمنان اسالميد و خداوند در 
قرآن فرموده اس��ت كه دشمنان اس��الم را از احمقان قرار داديم، اين احمقي شما نشان گر 
دش��مني اس��الم مي باش��د و در همين حماقت خواهيد ماند و چرخ هاي انقالب اسالمي 
جهان گير خواهد ش��د وتمامي مش��ركين و كافرين و منافقي��ن و... را زير چرخ دنده ها به 

نابودي خواهد كشاند.

 اباصلت باقري:
شما امت شهيدپرور به حق ياري دهنده و پشتيبان انقالب اسالمي هستيد.

 ابراهيم افشاري:
در راه دفاع از انقالب اس��المي خود را براي ش��هادت آماده كرده ام و در راه اين هدف 

مقدس قدم برمي دارم.

 ابراهيم بابايي:
شايد اين براي ما قابل درک و مورد قبول قرار نگيرد اما يک واقعيت است اين امام است 
كه راه چگونه زيستن در جامعه]ي[ بشري را كه او نيز از انبيا و ائمه]ي[ معصومين نشات 
گرفته و آموخته و درس گرفته اس��ت به ما آموخت و ما را رهبري كرد تا توانس��تيم رژيم 
منحوس شاهنش��اهي را واژگون و به جايش انقالب اسالمي را بنيان كنيم و باطل را نابود 

كرديم و حق را جاي ]آن[ گزينش كرديم.
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 ابراهيم بختياري:
ولي در جايي ديگر اين را بگويم كه اس��الم با خون بارور شده و انقالب اسالمي ما هم 

براي حفظ خود احتياج به خون دارد. 

 ابراهيم برده:
اين انقالب براي پيروزي احتياج به خون دارد ما بايد خون خود را در اين راه بريزيم تا 

انقالبمان پيروز شود، زيرا اسالم با خون رشد كرده است.

 ابوالفضل آقامحمدي:
باور كنيد شما به واسطه]ي[ اين انقالب اسالمي و با رهبري امام خميني به اوج معنويات 

و روحانيت خواهيد رسيد. 

 ابوالفضل اسماعيلي:
راهي كه من مي روم، راه سعادت و خوشبختي است. چون ما براي اسالم، قرآن و رهبر 

كبير انقالب اسالمي ايران عزيز، مي جنگيم. 

 ابوالقاسم احمدي دستجردي:
آري انقالب امام حس��ين)ع( دوباره به رهبري امام خميني بعد از سال ها مبارزه و انتظار 
زنده ش��د و بزرگ ترين قدرت طاغوت را سرنگون نمود و جمهوري اسالمي را جايگزين 
آن نمود و اميد است كه انشااهلل در آينده اي نزديک دين مقدس اسالم و جمهوري اسالمي 

در سراسر جهان گسترش يابد.
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 ابوالقاسم اسدي:
انقالب اسالمي ايران نشات گرفته از انقالب حسين بن علي)ع( است. انقالبي كه ريشه]ي[ 
عميقي در دل دوستدارانش افكنده كه هم چون پروانه به گرد شمع در گردشند و بي پروا به 

آتش مي زنند، مي سوزند و ظلمت ها را منور مي سازند.

 ابوالقاسم اصغرزاده:
س��پاس و ستايش حضرت باري تعالي را كه عمر گناهكار ما را در چنين زمان پر بركتي 

يعني عصر انقالب اسالمي قرار داد. 

 ابوالقاسم اصغري مونقي:
دوس��ت دارم بدانيد كه من به خاطر رضاي خدا و براي پيروزي اسالم و به خاطر عشق 
به امام زمان و انقالب و امام خميني اين راه را با آگاهي و با عشقي پاک و با اميد بر اين كه 
بتوانيم به اسالم و انقالب كمک كنم انتخاب كرده ام و اگر روزي خداوند لطف كرد و من 
شهيد شدم بدانيد كه عاشق بودم سوختم و معشوقم خواست او را در لباس شهادت مالقات 

كنم. 

 ابوالقاسم اكبرزاده:
ما بايد راه اين ش��هيدان عزيز را ادامه دهيم]و[ از همين طريق انقالب اس��المي را به 

پيروزي برسانيم. 

 ابوالقاسم بودري كرودي:
ما امت رس��ول اهلل با اين افتخار كه رهبري چنين به حق داريم و با عقيده اي از اس��الم و 
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نشاني از پاسداري انقالب و با اين همه شهدا لياقت بودن در حكومت جهاني نايب مهدي 
عليه السالم را پيدا كرده ايم.

 احد اميرناصري:
ما بايد درگاه خداوندي را شكرگزار باشيم كه مسير زندگاني ما را از تاريكي به نور عوض 
كرد و منجر شد كه بتوانيم با رهبري امام خميني درخت نوپاي انقالب اسالمي را پابرجا نگه 

داريم و آيين هاي امامان و پيامبران را در دنيا زنده گردانيم.

 احمد آخوندي:
ما به ياري حق تعالي به همراه كاروان اس��الم بر سر الشه]ي[ كفر ايستاده ايم و نداي 
»اهلل اكبر و ال اله اال اهلل« را س��ر مي دهيم و به دنيا اعالم مي داريم كه اس��الم تنها مكتب 
پيروز بر مكاتب باطل است و غير از آن نيز مورد پذيرش خداوند قرار نخواهد گرفت، 
انقالب مقدس اسالمي مان ]با[ جهش سريع و الهي در حركت است و به سوي قرآن و 

اهلل رهنمون مي شود. 

 احمد اخوان صفار:
حضرت حس��ين ابن علي)ع( و 72 تن از ياران از جان گذش��ته]ي[ كربال كه به ما درس 
از خود گذشتگي و ايثار داد و شهداي انقالب اسالمي و شهداي 7 تير با شهادت خودشان 

مكر و حيله]ي[ منافقان از خدا بي خبر را به ملت نشان دادند.

 احمد اسماعيلي:
براي دفاع از اسالم و حيثيت انقالب اسالمي و دفاع از مملكت اسالمي به فرمان بزرگ 
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رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالي قدر، حضرت امام خميني به جبهه]ي[ حق عليه باطل 
ش��تافتم و اميد اس��ت كه خون ما نهال نو پاي انقالب اس��المي را بارور كند و شهادت ما 

موجب آگاهي و رشد فكري جامعه جهاني اسالمي گردد. 

 احمد براتي:
خميني بت شكن، حسين زمان، اين ناخداي كشتي طوفان زده]ي[ انقالب كه با فرماندهي 
كل قوايش اين كشتي شكست ناپذير را به نزديكي هاي ساحل آزادي رسانده و در كمترين 

مدت تمامي متجاوزين را به ننگين ترين چاله هاي تاريخ خواهند افكند. 

 احمدرضا بهرامي:
اين انقالب اسالمي كه به دست هزاران شهيد به ثمر رسيده است اين امانتي مي باشد در 
دست ما كه بايد به صاحب اصليش يعني امام زمان تحويل دهيم. هدف ما اين ست كه تمام 
مظلومان را كه چش��م انتظار اين انقالب هس��تند از زير يوغ استعمار نجات دهيم و پرچم 
»الاله االاهلل« را سراسر جهان به اهتزاز در آوريم و با كمک امام زمان بتوانيم احكام اسالمي 

را در آن جا صادر كنيم.

 احمدرضا بهشتي سنجي:
انقالب اس��المي باعث ش��د كه من از الک خود بيرون آيم و دور و بر خود را بنگرم و 
به زندگي از ديد ديگري نگاه كنم. خوشحالم كه جانم را نثار اسالم و مكتب محمد)ص( 
و علي)ع( مي كنم و افتخار مي كنم كه ايدئولوژيم اس��الم اس��ت، اسالمي كه به من فهماند 

چگونه بينديشم]و[ چگونه راهم را انتخاب كنم. 
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 اردشير ارژنگ:
اين حاميان دودمان حسين)ع( كه مانند او غريبانه مي جنگند و به سان او شهيد مي شوند 
و نهال انقالب را آبياري مي كنند ]در[ عاشورايي ديگر در كرباليي ديگر، اينک اين ها ياران 
حسينند كه اين چنين در راه رسيدن به يگانه معشوق خويش و براي يافتن رضاي پروردگار 
و نجات دين اسالم و مكتب و قرآن مشتاقانه و اگاهانه برخصم هجوم برده و در دل تاريكي 
ش��ب با نور ايمان، سيلي ازخون جاري مي سازند؛ آري اسالم انسان را مي سازد و پرورش 

مي دهد.

 اسفنديار اميني:
درود برتمامي خانواده هاي ش��هداي انقالب اس��المي و جنگ تحميلي و سالم به امت 
ش��هيدپرور و هميش��ه در صحنه و س��الم بر همه]ي[ روحانيون در خط امام كه پرچمدار 

انقالب اسالمي هستند. 

 اسكندر افراسيابي:
براي حفظ اين انقالب سنگرهايي وجود دارد و هر كس بايد سنگر خويش را بشناسد تا 
بتواند در حد خويش به اسالم و انقالب خدمت كند امام با رهبريش، پاسدار با پاسداريش 
دهقان در مزرعه، دانش آموز در مدرسه و شهيد با خونش اين انقالب را پيش خواهند برد. 

 اسكندر اميني:
انقالب اسالمي باعث شد كه من از زندگي پست و مادي و زودگذر دنيا خارج شوم و 

راه جاودانگي انسان را بدانم. 
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 اسماعيل آژير:
و بعد از انقالب همه چيز عوض ش��د و ريشه]ي[ كفر قطع شد و دست ابرقدرت ها از 
اين ملت كوتاه ش��د و به رهبري امام خميني انقالبي صورت گرفت كه ابرقدرت ها را در 

حيرت انداخت.

 اسماعيل ابراهيم نيا:
اس��الم به خون احتياج دارد و تازماني كه دش��من در كمين اين انقالب نشس��ته اس��ت 
اس��لحه]ي[ خويش را زمين نخواهيم گذاشت و سخنان رهبر عظيم الشان خويش را چراغ 

راه خويش قرار خواهيم داد و باتمام دشمنان انقالب اسالمي جنگ خواهيم كرد.

 اسماعيل اتحادي:
اميد است كه بعد از من سنگرم خالي نمي ماند و هم چون شما شير مردان راسخ و مقاوم 
آن را پر مي كنيد و در برابر اين دش��منان از خدا بي خبر مي ايس��تيد و انتقام خون شهيدان 
انقالب اس��المي را از آن ها مي گيريد. ش��ما هم هميشه مقاوم و اس��توار باشيد و در برابر 

خداوند از همه]ي[ هستي خودتان بگذريد.

 اصغر بزرگي نژاد:
همان طور كه مي دانيد انقالب اسالمي است كه با خون صدهزار شهيد و معلول در برابر 
ناماليم��ات گرفتاري هايي از قبيل محاصره]ي[ اقتصادي و كودتاها و بلوا و آش��وب هاي 
داخلي، تجاوزات خارجي به س��ير تكاملي خود كه همانا رسيدن به حكومت مهدي)عج( 
اس��ت ادامه مي دهد گرچه ظاهراً انقالب اسالمي ما با توطئه هاي شرق و غرب براي مدت 

اندكي حالت سكون پيدا مي كند ولي اين را بايد دانست كه هميشه حق پيروز است. 
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 اسماعيل اميني:
اگر روزي دش��منان اس��الم خواستند انقالب را از مس��يرش منحرف كنند تا خون در 
ب��دن داريد حت��ي اگر بدنتان را هزار تكه كنند از انقالب دف��اع نماييد تا خداوند نيز به 

شما عنايت كند.

 اصغر ابراهيمي:
در زماني كه انقالب اس��المي ايران مي رود تا س��ير تكاملي خود را طي كند و به جهاني 
شدن خود هر چه نزديک تر شود، آمريكا و شوروي و وابستگانشان از جهاني شدن انقالب 

اسالمي ما مي ترسند و مي لرزند.

 سيداكبر اعتصامي رناني:
انقالب پرشكوه اسالمي به جز مزاياي چشم گيري كه دارد خودش به تنهايي صحنه]ي[ 
امتحان بوده كه ميزان ايمان يقين ش��جاعت و س��اير صفات ني��ک ]را[ در افراد گوناگون 
سنجيده و خالص ها را از ناخالص ها جدانموده ]است[؛ واليت فقيه ]نيز[ يكي از اركان مهم 
اين انقالب است و بي شک قسمت مهمي از فتح ها و پيروزي هايي كه در ميدان هاي رزم به 

دست مي آيد مرهون اين ركن اساسي است.

 اميري انگنا:
باز هم دشمنان كور اين انقالب اسالمي و اين امام و اين ملت قهرمان از مخالفت خود 
با1 اسالم و اين ملت اسالمي خواه دست بر نداشتند و با توطئه هاي ننگين خود متحد شدند 
]و[ اي��ن جنگ را به2 ملت تحميل نموده اند، ولي به ياري خداوند توطئه هاي آنان نقش بر 

1 . در اصل وصيت نامه »به« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »براي« آمده است.
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آب مي شود و اين كه وظيفه]ي[ تک تک همه]ي[ مردم مسلمان ايران است كه در اين جهاد 
بزرگ ش��ركت كنند و ريشه]ي[ شوم استكبار را از دنيا بكنند و انقالب اسالمي را به تمام 

دنيا صادر كنند تا ملت هاي محروم دنيا را نجات دهند. 

 اميدعلي آذرشب:
درود به رهروان پاک و با اخالص اين رهبر كه در راس آنان روحانيت متعهد و مبارزي 

كه هم پاي امام براي پيروزي انقالب تالش كرده و در اين راه از جان نيز دريغ نكردند. 

 ايرج آقا بزرگي:
آيا مي توان حق را با باطل پوش��انيد؟ آيا مي توان نعمت ه��اي الهي را ناديده گرفت؟ آيا 
مي توان قدرت و عظمت خداوند را ناديده گرفت؟ آيا مي توان انقالب اس��المي را ناديده 
گرفت و بر عليه آن توطئه كرد؟ آيا مي توان پا روي خون شهيدان گذاشت؟ آيا مي توان تا 

ابد ظلم كرد و مظلوم را تحت فشار قرار داد؟
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 فصل چهارم: توصيه ي شهدا به مسووالن در باب انقالب  

 فضل اهلل احمدي:
از مسووالن مملكت مي خواهم كاري را كه مطابق ]با[ دستور اسالم است عمل كنند. 

 شير محمد ابوالفتحي:
از نهادهاي انقالب اسالمي مي خواهم كه مواظب خطوطي كه در جامعه ترسيم مي شود 

باشند كه مبادا اين خطوط چه در آينده و يا نزديک به ضرر انقالب اسالمي باشد.

 اكبر جزيني:
ب��رادران مواظب باش��يد در بين ش��ما هم افراد زيادي رخنه كرده ان��د و به نام حزب اهلل 
كارهاي ناشايست انجام مي دهند هوشيار باشيد كه دشمن در كمين است ]و[ در همه لباس 

وارد شده و قصد او ضربه زدن به انقالب و اسالم است.
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 فرهاد ترك:
پايگاه ها را خالي نكنيد و وحدتتان را حفظ كنيد تا هر چه زودتر ضد انقالب داخلي را 

ريشه كن كنيد. در طول زندگي از مسير اصلي انقالب خارج نشويد. 

 عباسعلي جعفري پورمقدم:
در خط واليت فقيه كه دقيقا خط قرآن، اس��الم و انبيا است حركت كرده و لحظه اي باز 
نايستيد. رهبر انقالب اسالمي امام خميني را تا پاي جان ياري كنيد. خواب و آسايش را از 

كفار و منافقين بگيريد و امانشان را ببريد.

 شهيد سيدمجيد يوسفي:
تنها خواهشم اين است كه از احكام الهي پيروي كنيد و پشتيبان اين انقالب شكوهمند 
باشيد و نگذاريد خون]شهدا[ هد]ر[ رود و سالح رزمندگان را بگيريد و افراد منافق و ضد 

اسالم را سركوب نماييد و اميدوارم كه ]در[ كارهايتان موفق و پيروز باشيد.

 احمد جوهر:
اي برادران و اي خواهرانم ش��ما مثل هميش��ه خوب و مهربان باشيد و مثل گذشته پيرو 
خط امام باشيد و هميشه شاگرد امام باشيد و نگذاريد كه منافقان حرفي به اين رژيم و اين 

انقالب بزنند.

 احمد جامعه بزرگ:
از شما برادران دلسوز و پيروان واقعي امام عزيز كه در سنگر پايگاه مقاومت وقت خود 
را ش��بانه روز صرف پربار نمودن اسالم و انقالب مي نمائيد1 مي خواهم كه هرگز از امام و 

1 . در اصل وصيت نامه »نمايد« آمده است.
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انقالب دور نشويد و سنگر خود را خالي نگذاريد و در مقابل منافقين كوردل كه مي خواهند 
ضربه اي به انقالب وارد كنند هرگز از پاي منشينيد.

 محمد حسيني چابكي:
ش��هداي ما خون نداده اند كه بعد از انقالب همان عده اي كه مي شود گفت از تفاله هاي 
رژيم گذشته و يا احياناً ضد انقالب هستند در مصدر كار باشند و باز شاهد زورگويي ها و 

قدرت طلبي هاي آنان باشيم.

 ابراهيم يوسف پوشندي:
براي نفس خود كار نكنيد كه بعضي ها در اين لباس هستند كه مي خواهند ضربه به اين 
لباس مقدس بزنند، مخصوصا آن ها كه پشت ميز مي نشينند و براي نفس كار مي كنند، آن ها 

را نصيحت كنيد.

 ابوالقاسم هروي نژاد:
وصي��ت م��ن، به ارگان هاي انقالب اعم از جهاد س��ازندگي، س��پاه پاس��داران، نهضت 
سوادآموزي و كميته هاي انقالب اسالمي و ديگر ارگان هاي انقالبي ]اين[ است كه خودشان 
را متخلق به اخالق اسالمي كنند تا براي جامعه الگو و نمونه باشند، زيرا كه مردم مستضعف 
جهان چش��م به اين انقالب دوخته اند تا ببينند نتيجه]ي[ آن چه مي شود و ]در[ درجه]ي[ 

دوم چشم به اين نهاد ها]دارند[ كه مش�اهده بنمايند، چگونه عمل مي كنند. 

 احمد هاشمي:
پيشنهاد و تذكري به صدا و سيما و ارشاد اسالمي و تبليغات اسالمي حوزه ها و تبليغات 
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سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، اين كه از عزاداري و سينه زني كه توسط رزمندگان قبل از 
حمله و در پايگاه ها و اردوگاه ها برگزار مي شود كه نمي توان احساسات و شور عاشقان اهلل 
و امام حسين)ع( را وصف نمود و ليكن مي توان صداهاي اين وارستگان را به گوش ديگر 
هموطنان رس��انيد و نوحه هاي انقالبي كه باعث حركت و آگاهي و شناخت زمان خويش 
اس��ت توسط بهترين فرزندان اسالم خوانده مي شود و روحيه]ي[ شهادت طلبي در جوانان 

ايجاد مي كند.

 اصغر نيكو حرف تميز:
براداران بسيجي راه شهدا و انبيا و راه امام و راه حزب اهلل را ادامه دهيد و به اين انقالب 
اسالمي تا آخرين نفس وفادار بمانيد. مبادا خداي ناكرده خون شهدا را پايمال كنيد و امام را 

تنها گذاريد كه اگر اين كار را كرديد بدانيد بايد روز قيامت جواب بدهيد.

 اصغر وحيد رضايي:
باش��دت هرچه تمامتر با گروهک هاي ملحد و ضد انقالب و ضد اس��الم كه از خارج 

سرچشمه مي گيرند برخورد كنيد ,اين ها مهره هاي داخلي ابرقدرت ها مي باشند.

 حسن وكيل زاده:
س��عي كني��د از امام امت كه واليت فقيه و راهنماي م��ا و نايب به حق امام زمان)عجل( 
اس��ت پيروي كنيد و بر فرامين آن بزرگوار جامه]ي[ عمل بپوش��انيد كه شهدا]ي[ ما همه 
مديون اويند1. نگذاريد عده اي خدانشناس خون هاي پاک شهدا را پايمال كنند سعي كنيد در 
صحنه]ي[ انقالب اسالمي حضور داشته باشيد و در مراسم هايي كه به نفع اسالم و انقالب 

برگزار مي شود با صفوف فشرده حركت نماييد.
1 . در اصل وصيت نامه »اوست« آمده است.
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 حسن هوايي:
رابطه]ي[ بين روحانيون و معلمين مدارس قطع نش��ود و هميش��ه در كارهاي اس��المي 
مشورت كنند و از دانش آموزان عزيز مي خواهم در مدارس درس بخوانند زيرا همانطور كه 

اماممان فرمودند، مدرس�ه سنگر است و بايد آن را رها نكنند.

 رسول هاللي:
اي نمايندگان ملت كه در سنگر مجلس يا دولت هستيد اين را بدانيد كه همين ملت آن چه 
را كه خود به شما داده مي تواند پس بگيرد اين مردم بودند كه انقالب كردند و شما را عزت 

و قدرت دادند كه زبان حال و يار و غم خوار آن ها باشيد.

 سيدمحمد ياجدي:
مسوولين ارگان ها ش��ما هم طبق ضوابط اسالمي كارها و مواردي را كه در سازمان ها و 
نامه هايتان ضبط شده، به اجرا در آوريد و از مردم غيور و انقالبي كمک و مدد بخواهيد تا 
در پيشبرد كارها سريع تر و جامع تر عمل بشود و دست برادري و دوستي با يكديگر به هم 

داده تا وحدت بين ارگان ها بيشتر و اتحاد در جامعه به وجود آيد.

 عباس پاليزگير:
در پيشبرد انقالب از هيچ كمكي حتي شهيد دادن فرو مگذاريد و به همه]ي[ جنبش هاي 
مستضعف كمک كنيد و به گروه ها بگوييد گروه پرستي را كنار بگذاريد به خاطر خدا كار 
كنيد. رياست طلب نباشيد تهمت نزنيد پشتيباني كامل خود را از امام امت تا پيروزي كامل 

و حتي بعد از آن اعالم نماييد و فرمان هايش را اجرا نماييد.
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 عبدالرسول جمالي:
پاسدار خط امام باشيم. بايد پيروان صديق ولي فقيه باشيم بايد گوش به فرمان علماي متعهد 
انقالب باشيم. بايد خار چشم دشمنان روحانيت باشيم بايد هوشيار و تيزبين و صادق باشيم 
نبايد بگذاريم افراد متعهدي كه در خط امام و انقالب هستند با تهمت هاي بي جا و مغرضانه 

تضعيف يا منزوي ]شوند[ ما بايد پاسدار انقالب و اسالم و ارزش هاي الهي باشيم.

 عزيز جعفرزاده:
مسلمانان اتحاد وهمبستگي خود را حفظ كنندتا دچار گره خوردگي از هيچ مقام ومملكتي 
نش��وند و در ضمن تقاضاي من از مس��وولين اين اس��ت كه در هر مقام و پستي كه هستند 
احساس مسووليت كنند. جمهوري اسالمي ايران بهاي خون هزاران شهيد و معلول و مجروح 
ايران است و مسلمانان جهان چشم اميد به اين انقالب دوخته و با حكومت هاي جالد خود 

مبارزه مي كنند.

 علي اصغر چاقيان:
از مسوولين مي خواهم كه هرگز تن به صلح تحميلي ندهند كه همانا زير پاگذاشتن خون 

شهدا بي احترامي به خانواده هاي معصومين و مفقودين و اسرا است.

 علي حسني:
به همه اعم از برادران روحاني، ارتشي، پاسدار، بسيج مستضعفين و همه]ي[ ارگان هاي 
نظامي، انتظامي و همه]ي[ نيروهاي انقالب اس��المي و نيز از همه]ي[ نهادهاي اس��المي 
تقاضامندم تا لحظات آخر دست از ياري و حمايت اسالم و امام امت بر نداريد و راه تمامي 

شهداي انقالب اسالمي را ادامه دهيد.
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 علي يار جوانمرد:
از همه]ي[ هم رزمانم مي خواهم كه لحظه اي در نگهداري از اين انقالب كوتاهي نكنيد و 

امام را هرگز تنها نگذاريد و تا سرحد جان نگهدار انقالب باشيد. 

 علي يوسفي:
تقاضاي من از برادران پاس��دار كميته هاي انقالب اس��المي اين اس��ت كه جلوي افراد 
منحرف و فاسد را قاطعانه بگيريد و نگذاريد عده اي افراد سودجو و فرصت طلب از1 خون 

شهدا سواستفاده كنند.

 عليرضا حق نگهدار:
ازش��ما خواهش مي كنم كه اين انقالب را نگهداريد وبه س��ايرملل هم گسترش دهيد و 
هميشه اين روح شهادت طلبي را در بين خود حفظ كنيد و نگذاريد كه شرق و غرب آن 
را از شما بگيرند كه اين سالح برنده]ي[ انقالب ما مي باشد و رمز پيروزي ما در انقالب و 

بعد از انقالب بوده است.

 عليرضا يعقوبي:
براي من گريه نكنيد و طرفدار انقالب بوده و خواهيد بود. رهبر عظيم الشان انقالب، اميد 
محرومان را، دعا كنيد و ضد انقالب را در هر لباس و يا در هر قيافه باشد، معرفي كنيد و 

از دين اسالم حمايت كنيد.

 عمران ولي محمدي چچگلو:
برادران و خواهران و دوس��تان، تقاضاي من اين اس��ت كه با انقالب با حالت احساسي 

1 . در اصل وصيت نامه »به« آمده است.
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برخورد نكنيد، چرا كه انقالب هدف بزرگي دارد و ناماليمات و س��ختي ها هر چه بزرگ 
باش��د در مقابل اين هدف بسيار كوچک است، تمامي مس��تضعفين جهان براي رهايي از 

چنگال ابرقدرت ها چشم اميد به صدور اين انقالب دوخته اند.

 عيدي محمد جعفرخراطي:
 اميدوارم كه بتوانيد در بس��يج ها ش��ركت كنيد و از خون شهيدان پاسداري نماييد و به 

برادران سپاه كمال احترام را بكنيد كه اين ها نگهدارنده انقالب اصيل اسالمي هستند. 

 عين اهلل پوروايي:
تا جان در بدن داريد مطيع اين انقالب و فرمانبردار رهبريت عظيم اين كش��ور باشيد 
و هيچ گاه به هيچ ش��خصي اج��ازه ندهيد كه در جامعه]ي[ اس��المي اخاللگري كند و 
موجب ضربه زدن به اسالم شود. مواظب باشيد كه شيطان صفتان شمارا فريب ندهند و 

منحرف ننمايند. 

 غالم حسين تنها:
مي خواهم كه ]با[ كفار از خدا بي خبر و با منافقان كه سنگ اندازي در راه انقالب مي كنند 

بجنگيد. و آن ها را از صحنه]ي[ روزگار محو كنيد.

 غالمحسين يوسفي:
نباي��د بگذاري��د كه اين ضدانقالب، اين مجاهدين خلق در كش��ور نفوذ كنند بايد در 
مقابل خائنين جنايت كار س��فت و س��خت ايس��تاد. ما مردمان اين انقالب نبايد از اين 

انقالب دست برداريم.
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 قربانعلي جبرييلي:
ش��ما اي مسوولين انقالب اسالمي س��عي كنيد كه با كار بيشتر مشت محكمي به دهان 

ستمگران بزنيد.

 محمد جوكار:
اي عزيزان مس��وول كش��وري، ملت ش��هيد پرور خود را راضي نگه داش��ته و به آن ها 

رسيدگي فرماييد تا مبادا خداي نكرده شكستي در انقالب ما پديد گردد.

 محمد واحدي:
فرمان امام عزيزمان را در اولين مرحله به عمل آوريد و نيز توجه كامل بنماييد. مخصوصًا 
قضات دادگس��تري و دادسراي انقالب اس��المي  و دادگاه انقالب اسالمي در مورد نادمين 
گروه هاي سياسي، كه اين ها مارهاي زخم خورده اي هستند كه هر موقع فرصت يابند نهايت 

ضربه را خواهند زد.

 محمدتقي تقي زاده:
س��پاه پاسداران يَد قدرتمندي به ياري خدا براي اين انقالب است و هميشه و در طول 

اين عمر كم خودحامي و حافظ اسالم و قرآن و حق مستضعفان و محرومان بوده. 

 محمدرضا بياتي:
برادران شما الگوي انقالب و حافظ انقالب اسالمي هستيد و اجر عظيمي در نزد خداوند 
داريد مبادا خداي ناكرده با اعمالي كه در شان يک سپاهي نيست لطمه به اسالم و انقالب 

بزنيد كه گناهي بس بزرگ است. 
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 محمدرضا بيكي حبيب آبادي:
ش��ما اي مسوولين و اي بازوان رهبر انقالب، اي اميد محرومان به اين ملت رنجديده و 

آزاد شده از قيد حكومت طاغوتي خدمت كنيد.

 ابراهيم جمشيدي مياندشتي:
ابرقدرت هاي ش��رق و غرب جهان در صدد اين هستند كه انقالب اسالمي ايران را كه با 

ريخته شدن خون صدها هزار پير و جوان به وجود آمده به خواري و ذلت بكشند.

 ابوالقاسم حصاركي:
از برادران بسيجي تقاضا دارم كه به تبليغات خود بيفزايند و سعي كنند جوان ها را به طرف 

اسالم و انقالب اسالمي سوق دهند. 

 احمد جعفري:
اي مردم دست از امام برنداريد به جبهه ها بياييد و اگر يک مرتبه به جبهه رفته ايد نگوييد 
من كه رفته ام، ش��ما بايد آن قدر به جبهه برويد تا اس��الم را به تمام جهان بكش��انيد و از 
روحانيون مي خواهم كه تبيلغات بيشتر كنند و پشتيبان بسيج و همه]ي[ ارگان هاي انقالبي 

باشند و همه]ي[ افراد را جذب بسيج كنند و به جبهه بفرستند.

 احمدرضا حدادي ساماني:
نگذاريد باز فرهنگ غربي در جامعه]ي[ ما رس��وخ كند، من  از تمامي مسوولين محترم 
كميته]ي[ انقالب  اس��المي مي خواهم جهت همكاري با مردم ش��هيدپرور پايگاهي را در 
شهر]ها[، حتي با كمترين امكانات ايجاد نمايند كه خداوند انشااهلل به شما خير عطا فرمايد.
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 اسداهلل بيگلري:
و يک س��خن با سپاه پاسداران انقالب اس��المي دارم، برادران عزيز سپاهيان اسالم، شما 
مس��ووليت عظيمي داريد ولي از ش��ما مي خواهم به مجالس و مدارس هايمان س��ر بزنيد 
نگذاريد اين نونهاالن انقالب عزيز به راهي كج وارد بش��وند از خداوند مي خواهم با ياري 

خودش شما را به هدف نهايي تان كه همان پيروزي اسالم عزيز است برساند.

 اسماعيل ترابي پور:
امام را تنها نگذاريد و دست از حمايت انقالب اسالمي برنداريد. پشتيبان جبهه هاي جنگ 
باش��يد در مراسم مذهبي و اجتماعات سياس��ي انقالب شركت كنيد )نماز جمعه و دعاي 
كميل( به برادران بس��يج مي گويم اسلحه مرا آن چنان كه امام فرمود، بر زمين نگذاريد و با 

خون دادن انقالب اسالمي را حمايت كنيد.

 اكبر جزيني:
اولين وصيت من به برادران سپاه پاسداران است كه برادران مواظب باشيد عوامل نفوذي 
در بين شما رخنه نكند، مواظب باشيد به نام پاسدار و سپاهي اين ارگان انقالب اسالمي را 
به نابودي نكشانند و خط هاي مختلفي را در سپاه به وجود نياورند. خط فقط خط امام است 
و واليت فقيه و اين را بدانيد كه به نقل از امام علي]ع[ باطل مانند حباب روي آب اس��ت 

و حق خود آب است. عمر باطل بسيار كوتاه است، هر لحظه با يک ضربه از بين مي رود.

 اكبر حسيني پورقزويني:
بعض��ي ظواهر و جزييات و ناماليمات را مالک قرار ندهيد، به مجموعه]ي[ امور دقت 
كنيد از پستي و پليدي دشمنان به حقانيت و مظلوميت اين انقالب پي ببريد بشنويد از زبان 
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گوياي امام اين دلس��وز امت و اين عارف باتقوا كه عمري را در راه احياي اس��الم و زنده 
كردن مسلمين گذرانده، بشنويد پيامدهاي نيک انقالب را، عزيزان من پشتيبان امام و انقالب 

اسالمي و ياري دهنده]ي[ مسوولين باشيد. 

 پرويز ايليات:
اگر كس��ي خواس��ت با بس��يج انس و الفت بگيرد مي تواند رشد كند چرا كه ما مي بينيم 
تمام برادراني كه وارد ارگان مقدس و با قداس��ت سپاه مي شوند در ابتدا بسيجي بوده اند و 
هم چنين ]آن ها كه[ در نهايت به شهادت مي رسند يا بسيجي هستند يا قبال بسيجي بوده اند 
واقعا كه به حق گفته اند »بس��يج مدرسه]ي[ عشق است« در ضمن مواظب افرادي كه وارد 
بسيج مي شوند باشيد چرا كه ضد انقالب تنها راه ضربه به اين انقالب را از راه وارد شدن 

به بسيج و خراب كردن وجهه]ي[ آن در ميان مردم دانسته است.

 پرويز بقائي:
از مسوولين محترم تقاضادارم كه عوامل ضد انقالب را كه هركدام پشت ميزي را اشغال 
كرده اند و مردم را ناراضي مي كنند و به دردهاي مردم رس��يدگي نمي كنند تحت نظرداشته 

باشند چرا كه پشتوانه ي انقالب ما مردم است.

 تورج تيموري:
نگذاريد انقالب اسالمي در داخل مرزهاي ايران باقي بماند كه مانند آبي در يک گودال 
جمع ش��ده باشد به تدريج متعفن ش��ده و از بين خواهد رفت. پس در پي صدور انقالب 
به كش��ورهاي ديگر جهان باشيد كه ملل مس��تضعف جهان چشمشان به انقالب اسالمي 

شماست و ترس مستكبران نيز از همين است. 
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 جعفر جمشيدي:
برادران بس��يجي هر چيزي را از كس��ي ش��نيديد از او بخواهيد تا براي شما ثابت كند و 
كوركورانه قبول نكنيد زيرا ممكن است آبروي شخصي در ميان باشد و شما ترور شخصيت 
كنيد هرچند كه امام عزيزمان فرمودند هركس كه بيش��تر براي خدا كار كند بيش��تر فحش 
مي شنود و ديگر اين كه كه اگر اشتباهي كرديد عيب نيست بلكه اشتباه خود را قبول نكردن 
و نپذيرفتن عيب است و خواست دشمنان انقالب اسالمي مان اين است كه شما به تهمت 
زدن ]به[ يكديگر و با هم درگيري ايجاد كردن مش��غول باشيد و آن ها استفاده و به اهداف 

خود برسند.

 حبيب ابهري ايرانق:
اگر واقعاً دلتان به ]حال[ ملت مي س��وزد بياييد رمز پيروزي به دست آوريم يعني همان 
وحدت را به دس��ت بياوري��م موقعي كه ملت ما انقالب مي ك��رد چه عامل مهمي باعث 
پيروزي ملت شد؟ مگر در دوره]ي[ انقالب همه يک صدا نمي گفتيم )مرگ بر شاه( درود 
ب��ر خمين��ي، امروز خدا دعاي اين ملت و اين امام را قب��ول كرده و وي را به عنوان رهبر 
كبير انقالب اس��المي براي1 اين ملت فرس��تاده و اين نعمت بزرگي است براي همه]ي[ 

ستمديدگان جهان اسالم.

 حبيب اهلل احمدي:
اين انقالب خون بهاي هزاران شهيد به خون خفته است كه به خاطر اين انقالب و اسالم 
و امام و واليت فقيه بوده است؛ زماني كه هر جواني شهيد مي شد مطمئن بود كه آيندگان و 
ديگران اين دستاورد هاي انقالب را حفظ خواهند كرد، بياييد به جاي متكي بودن به دسته 

1. در اصل وصيت نامه »به« آمده است.
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يا حزب و تشكيالت به خدا متكي باشيم. مسوولين مواظب باشيد كه اين احترام و اظهار 
محبت ها شما را مغرور نكند.

 حجت اهلل آقابابا نقنه:
همانند س��ربازان  علي)ع( نگذاريد س��نگر من خالي بماند و دس��ت از دامان امام امت و 
روحانيت عزيز برنداريد كه اين هانمايندگي ازطرف مهدي موعود)عج( هستند كه تا انقالب 
مهدي )عج( اين انقالب را چرخانيده و از سربازان مهدي ثبت نام مي كنند و انقالب را هرچه 

زودتر صادر كنيد. 

 حجت اهلل باقري:
اگر توانس��تيد ب��ه اوامر الهي جامه]ي[ عمل پوش��يد و نواهي را ت��رک كنيد، مي توانيد 
دركاره��اي انقالب اس��المي موفقيت حاصل كنيد و در تمامي جوام��ع و اديان و مذاهب 
سربلند باشيد و از دستورات قرآن و اسالم و امام عزيز استفاده نماييد، و در عوض افرادي 
كه بدگويي انقالب را مي كنند در تمامي اعمال خود آن ها را سركوب كرده و از بين ببريد و 

به آن ها بفهمانيد كه هركه با حق خواهد مبارزه كند هالک مي شود.

 حسن آقا اسماعيلي:
وقت آن اس��ت كه با علم و عمل و اخالق پسنديده و نيكو نطفه هاي انقالب اسالمي را 
در كليه]ي[ كشورهاي جهان ببنديم و پرچم اين دين الهي منطبق بر فطرت انسان ها را كه 
اساس خلقت و تكميل دو عالم برآن ها پايه ريزي شده است در سرتاسر جهان كفر زده]ي[ 

عصر حاضر به اهتزاز در آوريم.
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 حسينعلي جوانمرد:
آري ش��هيدان انقالب اس��المي مي روند تا شما رس��الت خود را كه زينب گونه مي باشد 
آزادانه انجام دهيد و به مرحله]ي[ اجرا درآوريد و حامي خون آن عزيزان باش��يد كه خون 
خود را در بيابان هاي گرم خوزستان و غرب نثار انقالب اسالمي مي كرده اند، و نگذاريد يک 
عده كوچک مانند منافقين خون اين عزيزان را زير پا بگذارند و عده]ي[ ديگري بازي شريح 

قاضي را تكرار نمايند و در شهرها، خون هزاران بي گناه را امضا نمايند.

 حشمت اهلل اسالمي:
انقالب را با جان و دل پاسداري كنيد. چون هدف ما تنها شكست صدام و عراق نيست 
بلكه هدف نهايي ما از بين بردن تمامي دول و دولت هاي استعماري است و استقرار پرچم 

ال اله اال اهلل در سرتاسر عالم.

 حشمت اهلل پاشا اميري:
و اي برادراني كه در اداره و يا در بنيادها يا در دادستاني ها نشسته ايد، به داد مستضعفين 
برسيد مبادا گول شيطان را بخوريد مردم را بدبين از اين انقالب نكنيد به فكر مردم باشيد به 
فكر خون شهيدان باشيد و به فكر معلولين و آن هايي كه دست و پاي خود را براي انقالب 

و قرآن داده اند؛ مبادا آن ها را فراموش كنيد و مبادا آن ها را ناراحت كنيد.

 حمزه]ي[ اباذري:
بدانيد كه اين انقالب خون بهاي هزاران ش��هيد و معلول اس��ت، شما بايستي هر لحظه 
در قبال تعهدي كه به اين انقالب داريد احس��اس مسووليت بكنيد. آن چه كه مي توانيد و 
در توان داريد حق خود را نس��بت به اين انقالب و اس��الم ادا كنيد كه شما مسوول خون 
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عزيزاني هس��تيد كه از ميان ملت شما برخواسته و به شهادت رسيدند، انقالب ما مرهون 
خون همين شهيدان است گرچه مي دانم شما عزيزان خدمات زيادي را براي اين انقالب 
كرديد ولي آن براي شما بس نيست آن روزي ما مي توانيم اظهار]نظر[ كنيم كه حق خود 
را نسبت به اين انقالب ادا كنيم. آن چه كه هميشه براي اسالم موثر بوده و هست، هميشه 

در صحنه بودن شما براي فداكاري است. 

 حمزه انصاري:
امروز وضع كش��ور اسالمي عزيزمان لحظات حساس��ي را پشت سر مي گذارد و برادران 
دلباخته]ي[ اس��الم و امام هر روز با خون خود براي رهبري امام اين انقالب اس��المي را 
آبياري مي كنند، هيچ گونه فرصتي به منافقان داخلي كه همان وطن فروش��ان اجنبي هستند 
ندهيد و نهايت همكاري را با سپاه و بسيج بنماييد اين انقالب، انقالب الهي و اسالمي است 

كه هركس با آن در بيفتد هالک خواهد شد.

 حميد انوشيرواني:
خدايا به ما توانايي ده كه طاقت تحمل سنگيني بار مسووليتي را كه شهيدان بر دوشمان 
گذارده اند، داشته باشيم و پيام مظلوميت آن ها را كه پيروي از اسالم و اين انقالب است به 

گوش ملل مسلمان و مستضعف جهان برسانيم. 

 عبدالحميد جوهري نيا:
بداني��د كه به گفته]ي[ امام هم اكنون انقالب از ش��ما دو چيز را مي خواهد يكي تقوا و 
ديگري انجام وظيفه در قبال مسووليت تان و چه مسووليتي باالتر از حمايت جاني و مالي 

از اين انقالب. 

گ��زي��ده م��وض��وع��ي وص��ي��ت ن��ام��ه ش��ه��دا )2(362 ■



 حميد جهانبخش:
برادران عزيز. اي كساني كه باعث پيروزي انقالب و تكامل آن - البته با كمک خدا - تا 

به حال بوده ايد، در يابيد انقالب را.

 حميد چرخكان:
اميد اس��ت كه برادران و خواهران در راه پيش برد اهداف انقالب اس��المي تا ظهور امام 

زمان)عج( جهت انقالب اسالمي كردن جهان قدم برداشته باشيد.

 خان ميرزا استواري:
به مسوولين عرض مي كنم كه فكر رفع تكليف نباشيد ساعت را نپاييد، نتيجه]ي[ كار 
را بپاييد و جويا ش��ويد. انقالب فعاًل به كار نياز دارد. معيارهاي اس��المي بودن و عمل 
خير هم گام انقالب بودن اس��ت، اگر مس��وولي اين چنين نيس��ت بايد ترجيح داده شود 
]تا[ كنار رود به فرياد فقرا برس��يد و كميته]ي[ امداد بايد بداند وظيفه اش سنگين است. 
چرا به خانه هاي فقرا سركش��ي نمي ش��ود؟ چرا به موقع به دادشان نمي رسند؟ سواره ها 
را مس��وول نگذاريد كه از پياده ها خبر ندارند، جبهه نرفته ها نمي توانند ادعاي حفاظت 

از انقالب را بكنند.

 خدارحم ابراهيمي:
هميشه با مردم خوب رفتار كنيد و به مردم نگوييد كه ما برادرمان شهيد شد. از جمهوري 
اس��المي و رهبري حمايت كنيد در خانه ننشينيد، رزمندگان را حمايت كنيد تا خداوند از 

دست شما خشنود گردد. 
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 خدايار تابع بردبار:
بايد حافظ انقالب اس��المي مان باش��يم ما از حمله]ي[ نظامي ترسي نداريم و تا آخرين 
قطره]ي[ خونمان از رهبرمان و انقالبمان دفاع مي كنيم. اسالم دين خون و شهادت و جهاد 

است و مسلمين بايد با خون خود درخت اسالم را آبياري كنند تا به آيندگان برسد.

 خليل جمشيدي:
دولت مردان عزيز، هميشه سرچشمه ها، آبشار زالل است اما همين آب زالل اگر كنترل 
نش��ود يا به شاخه هاي فرعي مي رود و سواستفاده گران گل آلودش مي كنند و يا درگودالي 
جمع و گنديده مي ش��ود شما براي اين كه اين آب سرچشمه را گل آلود نكنند و يا گنديده 
نش��ود بايد طوري كنترل كنيد كه اوال سرچش��مه]ي[ انقالب گل آلود نش��ود ثانيا كه اين 

گل هاي پرپر روح خدا »شهيدان« آب گل آلود خرابشان نكند.

 داود امامي:
از كليه]ي[ مس��وولين و دست اندركاران حكومت اسالمي مي خواهم كه پيوسته در خط 
امام حركت نماييد و از در مقابل دولت خدمت گزار مورد تاييد امام ]بودن[ خودداري كنند 
و از دولت مي خواهم كه بعد از جنگ به وضعيت جوانان و امت حزب اهلل رسيدگي نمايد 

و با اقدامات مفيد خود نگذارد كه آن ها از انقالب نااميد شوند.

 داود جمالي:
اي برادران بس��يج اميدوارم كه هميش��ه راه خدا ]و[ راه حسين را پيشه كنيد و هميشه با 

ضد انقالب در نبرد باشيد. 
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 داود حسني:
از آن جهت كه اين انقالب اس��المي را اين پاس��داران و ملت مس��لمان ايران به وجود 
آورده اند و بايد تا آخرين نفس از آن حمايت نمايند و من هم تا خون در بدن دارم مي جنگم 

تا اسالم پابر جا باشد.

 داود خالقي:
برادران و خواهران گرامي ش��ما بايد جواب گوي خون هزاران شهيد گلگون كفن باشيد 
همان گونه كه هس��تيد و ايثار مي كنيد به اميد اين كه روزي انقالب اس��المي به جهان صادر 

شود و از نعمت هاي خداوند تبارک و تعالي به خوبي استفاده كنيم. 

 ذوالفقار الوندي پور:
كساني كه در لباس اسالمي آمده اند و مي خواهند ضربه به انقالب اسالمي بزنند بايد آن ها 

را ريشه كن كرد. 

 رحمان اسالمي:
و قطره قطره]ي[ خون ش��هداي كربالهاي ايران و لبنان و فلس��طين بار مسووليت ها را 
سنگين تر مي گرداند، ما با انتخاب اين راه با خداي خود و با امامان عهد و پيمان بسته ايم كه 
اين راه را كه راه سرور شهيدان امام حسين)ع( و راه سرخ تشيع است تا آخرين قطره]ي[ 
خون كه در بدن داريم ادامه دهيم، زيرا قرباني ش��دن در راه تحقق اسالم و اهداف انقالب 
اسالمي آرزوي ماست بگذاريد ما فدا شويم اما نگذاريد كه جمهوري اسالمي و خط امام 

بيشتر از اين دست خوش حمالت شياطين و متخلفان بشود. 
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 رحمت اهلل جوانمردي:
پس ما همه بايد بسيج كنيم يک وقت به خاطر اميال شخصي خود كوچک ترين ضربه اي 
به انقالب اس��المي نزنيم و با كمک خدا اين انقالب را به صاحب اصلي خود يعني امام 

زمان )عج( تحويل دهيم.

 رحمان اصغري:
و اما اي برادران بسيجي اميدوارم كه همواره با ديگر افراد امت حزب اهلل متحد باشيد و 
در راه خدا و انقالب كوشا باشيد مواظب باشيد كسي در صف متحد شما رخنه نكند و بين 

شما مردم عزيز جدايي نيفكند.

 رحمان باقرجيران:
دعا كنيد و عمل كنيد تا اين اسالم و اين كشور از بين نرود و دعا كنيد كه هميشه اعمالتان 
مطهر از هرگونه كجي ها باشد هرگز به كسي اجازه]ي[ زورگويي حتي به قيمت از دست 

دادن جان و مال و ناموس خودتان ندهيد.

 رحيم باقري:
ش��ما بايد الگو باشيد، شما بايد نمونه باش��يد، مردم بايد به شما نگاه كنند، شما پشتيبان 

انقالب باشيد، مسووليت شما از مردم عادي بيشتر است.

 رحيم احمدي:
صبر و اس��تقامت را هم��واره در راه اهلل تحمل نماييد و اميدوارم ك��ه ادامه دهنده]ي[ راه 
شهيدان باشيد. برادران عزيز شما را به خدا رهبر انقالب را هرگز تنها نگذاريد مبادا خداي 
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ناكرده اين نعمت از بين شما برود مستضعفين را فراموش نكنيد و تا رهايي تمام مستضعفين 
و تا بانگ اهلل اكبر در سراسر گيتي طنين افكن نشده دست از مبارزه برنداريد. 

 رحيم پاگلي:
اي شمايي كه نظام طاغوت را بر هم زديد! اي شمايي كه انقالب درون و برون كرديد! 
اي ش��مايي كه انقالب كرديد آن هم انقالب اس��المي و مهم تر از همه اين كه امام را رهبر 
گرفتيد. دقت كنيد و همه]ي[ شهدا را خوشحال تر نماييد مواظب باشيد فقط از امام و خط 
حاكميت حضرت روح اهلل كه همان واليت حقه]ي[ علي مرتضي عليه السالم و فرزندانش 

مي باشد پيروي كنيد.

 رحيم تركالكي:
از ش��ما مي خواهم كه نگذاريد به اين انقالب كه از قلب مردم جوش��يده شده است، به 
اين درختي كه هنوز رش��د كافي نكرده اس��ت ضربه اي وارد كنند و خون شهيدان به خون 

خفته]ي[ ايران اسالمي را پايمال كنند.

 رحيم جعفري:
امريكا كه در راس ضد انقالب جهاني قرار دارد مي كوشد به هر طريقي شده انقالب 
شكوهمند اسالمي را به شكست بكشاند، چه از طريق عواملش در منطقه و چه از طريق 
عوام��ل داخلي و خرابكارهاي ض��د انقالبي و اين وظيفه]ي[ ماس��ت كه هم با عوامل 
خارجي مبارزه كنيم و هم اتحاد مردم را بر عليه]ي[ امريكا و دش��منان اس��الم در داخل 

مستحكم كنيم. 
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 رحيم حاجيان حسين آبادي:
]بايد[ در راه پيش��برد اهداف انقالب اس��المي حداكثر كوشش را كرده تا زمينه را براي 
ظهور حضرت مهدي )عج( فراهم كرده و زمين را عدل و قسط فرا گيرد و ريشه]ي[ ظلم 
و فساد بر افتد و احكام خداوند در روي كره]ي[ زمين جاري شده و احكام جاهليت ريشه 

كن و ظلم و فساد محو و نابود شود.

 رستم بيدارنظر:
و اما شما برادرانم بايد هم چون ابوالفضل العباس در راه خدا فداكاري كنيد زيرا كه راه 
س��عادت در اين است. چون حفظ اس��الم و تداوم انقالب به رهبري امام عظيم الشان را 
فداكاري و ايثار بايد. پس بر تو الزم اس��ت كه قبل از فكر به من به هدف من تفكر كني 
چون سعادت دنيا و آخرت در آن است و راهنما]يي[ جهت تداوم بخشيدن به اين هدف 

واال و حفظ اسالم و حمايت از انقالب اسالمي مي باشد.

 رسول بادبري:
همواره پيرو خط امام باشيد ودر كارهاي خود رضايت خدا و اسالم و انقالب را در نظر 
بگيريد و آگاهانه يا نا آگاهانه به انقالب ضربه نزنيد، انقالب يعني دگرگوني يک نظام در 
انقالب صدر اس��الم كه پيامبر مردم را به دين اسالم دعوت مي كرد و كساني كه اسالم را 
به عنوان يک دين برتر مي پذيرفتند كمبود خيلي زياد بود تا آن جا كه مي گويند روزي هر 
دو نفر از س��ربازان اس��الم يک خرما بود، پس بايد خداي، تبارک و تعالي را شكر گزاريم 
كه نعمت فراوان است واين كمبودهاي مصنوعي از رژيم پهلوي مي باشد انشااهلل با صبر و 

شكيبايي خودتان اين كمبودها و تورم بر طرف مي شود.
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 سيد حسن واعظي:
و ش��ما برادران پاسدار سعي كنيد از انقالب اسالمي و گسترش آن بر مبناي ايدئولوژي 
اس��الم اصيل خواس��ته هاي جمهوري اس��المي و در راس آن فقط واليت فقيه را خوب 

پاسداري كنيد. سعي كنيد سپاه را در كالبد تشكيالت به پيش ببريد.

 سيد قربان آسايش:
اجازه ندهيد كه بين ش��ما و رهبر كبير انقالب جدايي اندازند و كارها را به دست گرفته 
و ش��ما را از صحنه كنار گذارند. با ش��عار اهلل اكبر و مشت هاي گره كرده، توطئه هايشان را 
در نطفه خفه كنيد. جنگ در راس امور است و سنگرها را خالي نگذاريد تا خدا]ي[ نكرده 

خون شهدا هدر رفته و مديون خونشان گرديد.

 مجيد حسيني خيرآبادي:
زماني را س��پري مي كنيم كه به فرموده]ي[ امام حس��اس ترين زمان ها است و هر لحظه 
ممكن است با توطئه اي برعليه جمهوري اسالمي رو ]به رو[ گرديم، بدين جهت بايد بيش 

از پيش1 بيدار بوده و خود را براي نبردي بزرگ با كفر جهاني آماده نماييم. 

 سيدمحمد حيدري يزدي:
از ارگان هاي اسالمي و انقالبي مخصوصا كميته]ي[ انقالب اسالمي و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي به خاطر سعي و كوششان در سركوب فعاليت هاي ضدانقالب و ترويج كنندگان فساد و 
بي بند و باري در جامعه تش��كر مي كنم و خواهش من آن اس��ت كه در اين راه سعي و كوشش 

بيشتري كنند.

1. در اصل وصيت نامه »بيش« آمده است.
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 محمد شفيع حسيني:
سعي كنيد پاسداراني اليق براي انقالب اسالمي باشيد مسووليت شما چند برابر سنگين]تر[ 

است؛ به ياري اسالم بشتابيد تا رستگار شويد.

 سيدمحمود ابرودي:
بي تفاوت نباشيد و هر كدام در هر شغلي مي توانيد بكوشيد تا اين انقالب را كه مقدمه اي 
اس��ت براي انقالب جهاني حضرت بقيه اهلل به پيروزي كامل برسانيد و در اين راه از هيچ 

كس نهراسيد كه خداوند با شما است. 

 شعبان حبيبي:
دسيسه گران استعمار همواره در صددند كه انقالب اسالمي ما را كه با نثار خون هزاران 
هزار شهيد گلگون كفن به دست آمده است از بين ببرند و اين شماييد كه بايد پاسدار اين 
ثمره]ي[ خون شهيدان باشيد. در كارتان دقت كنيد و آن را به خاطر رضاي خدا انجام دهيد، 

نه به خاطر خواسته هاي دنيوي.

 شكراهلل پيكارچم گاوي:
خون شهيدان را پايمال نكنيد از توطئه هاي دشمن آگاه باشيد وهيچ وقت امام عزيز رهبر 

انقالب را تنها نگذاريد.

 شعبانعلي اميرآبادي:
اميدوارم كه هميشه در خدمت به اسالم و مسلمين و پشتيبان انقالب باشيد و عبادت 

خدا را بكنيد.
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 شكراهلل پريشاني فروشاني:
اي پاسداران انقالب اسالمي حق پاسداري از انقالب اسالمي را به خوبي ادا بكنيد، بدانيد 
عوامل امريكا دركمين هس��تند و منتظر هستند كه ضربه به سپاه بزنند، اگر كسي برخالف 
صحبت امام و برخالف اس��الم عمل مي كند كه انش��ااهلل چنين نيست و نخواهد بود؛ آن را 

رسوا كنيد. از اين ارگان كه در راس همه]ي[ ارگان هاست مواظبت كنيد.

 شهباز ترك:
برادر س��پاه و بسيج ش��ما به عنوان بازوي مسلح واليت فقيه و سربازان اسالم هستند و 
در خاطره ها، ياد سربازان صدر اسالم را زنده مي كنيد، پس بايد به وظيفه]ي[ خطيري كه 
داريد آگاه باشيد و آن صيانت از اسالم عزيزاست، در اين راه بايد شب و روز براي رضاي 
خداوند و حراس��ت از دين خدا تالش كرد؛ همه]ي[ ما مديون اين رهبري و اين انقالب 
هستيم و بايد كه اين انقالب را به اقصي نقاط دنيا صادر كرد و مقدمه]ي[ ظهور حضرت 

مهدي)عج( را فراهم آوريم.

 علي اصغر بركتي:
من و ش��ما هميش��ه آرزو مي كرديم كه اي كاش در جنگ هاي صدر اس��الم بوديم و با 
دش��منان اس��الم مبارزه مي كرديم، اكنون نيز دشمناني كه ما با آن ها در حال جنگ و مبارزه 
هس��تيم كمتر از معاويه، خوارج و ابوسفيان نيستند، دشمناني كه از هر فرصت براي ضربه 

زدن به انقالب اسالمي استفاده مي كنند.

 علي اكبر آذريار:
ما هم بايد در اين رابطه كوش��ا باش��يم و مسووليت خود را در برابر خداوند متعال انجام 
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دهيم. در پيش��گاه خداوند مسووليم اگر ساكت بنشينيم مسووليم، اگر ببينيم برادر ديني ما 
كش��ته مي ش��ود ولي ما اين جا نشس��ته ايم، بايد به ياري او بشتابيم و به كمک او بشتابيم و 

انقالب خود را به پيروزي برسانيم. 

 علي اكبر آيتي:
حمد و ستايش خداوندي كه رهبري محمد گونه بر ما ارزاني داشت و ستايش خداوندي 
كه اين جنگ را به وجود آورد تا انقالب اسالمي رشدش بيشتر شود و مردم را بر صفحه]ي[ 

امتحان قرار دهد.

 علي اكبر احمدي:
اميدوارم كه در زير س��ايه]ي[ خداوند متعال و در لواي جمهوري اس��المي به خوبي و 

تالش براي جهاني كردن انقالب اسالمي به سر بريد. 

 علي اكبر اسماعيلي:
از آن ها مي خواهم كه س��عي كنند توده]ي[ مردم را كه عاش��ق انقالب هس��تند از نظر 
اعتقادي و سياس��ي آماده كنند كه بتواند افراد صادق انقالب را شناس��ايي كنند و عناصري 
را كه جريان هاي انحرافي دارند بشناسند كه شناخت مردم در تداوم انقالب حياتي است. 

 غالمرضا افشون:
مي خواهم بگويم كه قدر و منزلت خود را بدانيد موقعيت خود را بشناس��يد، آگاه باشيد 
بيدار و هوشيار باشيد دشمنان در كمين هستند. دشمنان در پي فرصت هستند تا ضربه هاي 
خود را بر پيكر انقالب و اسالم وارد كنند. توطئه ها را در نطفه خفه كنيد، ضدانقالب ها را 
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بشناسيد. انقالبي ها راهم بشناسيد. عزيزانم، برادرانم اي پاسداران انقالب اسالمي لحظه اي 
فقط لحظه اي به اين دنيا بينديشيد، ببينيد بدبختي مسلمين چيست و از كجا شروع مي شود.

آن جا، آن نقطه حساس، آن جا را پر كنيد جاي خالي در جامعه]ي[ مسلمين نبايد باشد.

 غالم رضا الياسي:
برادران نهادهاي انقالب اس��المي و افراد متعهد در هر كجا كه مشغول خدمت به اسالم 
باشيد قدر مردم را هم بدانيد، اين ملت رهروان راه حسيني، پيغمبر)ص( و ائمه)ع( هستند 
و با جان فشاني ها و دعاها و خلوص اين مردم تحت ]تأثير[ خميني عزيز بود كه ما از جور 

نظام طاغوت رها شديم1؛ با مردم مهربان باشيد، خود را خدمتگزار مردم بدانيد.

 غالمعلي اسدي:
بيايد اول دل از اين دنيا بكنيد دل از اين فرزند و مال و اموالتان بكنيد تا آن جا كه مي توانيد 

به اين انقالب چه مالي و چه جاني خدمت كنيد و نگذاريد كه دشمنان بر ما غلبه كنند. 
به كليه]ي[ برادران بس��يجي توصيه مي كنم كه س��عي كنند رهبران انقالب را سرمش��ق 
كارهاي خود قرار دهند و همان طور كه امام گفت امروز مس��جدها س��نگرند، س��عي كنيد 

هميشه سنگرها را پر كنيد تا جاي خالي ما هم معلوم نباشد. 

 غالمعلي اكبري:
برادران و خواهران حزب اهلل سعي و كوشش شما در تداوم خط امام باشد؛ همان خطي 

كه انقالب اسالمي ما را به انقالب جهاني حضرت بقيه اهلل)عج( پيوند خواهد زد.

1. در اصل وصيت نامه »شويم« آمده است.
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 غالمحسن احمدي:
پيامي به مس��وولين دلس��وز و مخلص دارم و آن اين كه اي مس��وولين تمامي شهيدان 
پيامشان اين است كه از حق دردمندان مظلومان دفاع نماييد و به فريادهاي مظلومانه آنان 
ج��واب مثبت بدهيد و قاطعانه جلو]ي[ ضدانقالب داخلي كه ايادي دش��منان خارجي 
هس��تند را بگيري��د و البته اگر كوچک ترين غفلت و كوتاه��ي نماييد فرداي قيامت بايد 

جواب گو باشيد. 

 فرامرزبابايي:
بياييد و در كنار هم به يک هدف حركت كنيد و همه]ي[ ش��ما بس��يج شويد، كه بسيج 
ميدان ميني است در برابر تمامي دشمنان انقالب اسالمي و راهي را انتخاب كنيد كه در آن 

گناه نباشد، مبادا انساني پست باشيد.

 قاسم اميني:
در مقابله با فساد و بي حجابي در درجه]ي[ اول به صورت ارشادي امر به معروف كرده 
و نهي از منكر نماييد، اگر هدايت نش��دند در چارچوب فرامين اسالم با قاطعيت كامل در 
مقابل اينان و ساير ضد انقالبيون بايستيد و به اين تهي مغزان بفهمانيد كه در كشور رسول 

اهلل)ص( جايي ندارند.

 قربان علي احمد خانلو:
صف هاي نمازجمعه را پر كنيد و رزمندگان اسالم و رزمندگان اسالم و امام راهميشه دعا 

كنيد و با يكديگر با مهر و محبت رفتار كنيد، نگذاريد خون شهدا پايمال شود.
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 قربان علي احمدي بني:
بر هيچ كس پوش��يده نيس��ت كه بعد از خداوند بزرگ پيروزي انقالب اسالمي با همت 
و فداكاري روحانيت مبارز و متعهد در خط امام به دس��ت آمد لذا از ش��ما امت حزب اهلل 

مي خواهم هم چنان حمايت خويش را از اين مناديان توحيد استمرار بخشيد. 

 قربانعلي براتي:
به انقالب خدمت بكنيد چون اين انقالب، انقالب اس��المي براي كليه]ي[ مس��تضعفان 
جهان مي باشد. چه شيرين است كه جان را در راه آن فدا كنيم، هر لحظه دعاهايمان اين باشد 
كه رهبر انقالب سالمت باشد. ما ]بايد[ همه در زير پرچم صاحب الزمان خدمت بكنيم ]و[ 

تا خون در بدن داريم از پا ننشينيم.

 قربانعلي بني آدم ساعتلو:
هرچه در توان داريد از قانون اساس��ي به خصوص از اصل 110 )واليت فقيه( پش��تيباني 
بكنيد. نگذاريد روحانيت مبارز و آگاه كه در راه انقالب زحمت مي كش��ند از صحنه دور 

بمانند چون به وسيله]ي[ اين روحانيون مبارز است كه اسالم تا كنون زنده مانده است. 

 كريم برگي:
اين انقالب اسالمي احتياج به نگهداري و پاسداري دارد از نعمت هاي آن فرار نكنيد 
اگر مش��كلي برايتان پيش آمد اس��الم را در راس كليه]ي[ مس��ايل خود قرار داده چون 
كه براي به دس��ت آوردن آن ش��هداي بس��ياري داده ايم، هرگز از اين راهي كه فرا راه 
خويش قرار داده ايد عدول نكنيد كه پيروزي ش��ما در اين راه اس��ت اين راه، راه امامان 

و معصومين است. 
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 كريم بصيري:
نگذاريد كه كوچک ترين آسيبي از طرف منافقان و مزدوران داخلي و خارجي به انقالب 
اس��المي كه با خون هزاران شهيد از تبار حس��ين)ع( آبياري شده و به وسيله]ي[ هزاران 
معلول پايه كوبي ش��ده وارد كنند، چون اگر كوچک ترين آس��يبي به انقالبمان وارد شود 
بايس��تي فردا در پيشگاه خدا جواب گو باش��يد. اي كساني كه در دنيايي كه شما هستيد و 
من نيستم بايد بگويم كه شما مسوول هستيد بايد اين بار مسووليت را به مقصد كه همان 

نسل هاي آينده هستند برسانيد.

 لطف اهلل ايزدي دستنايي:
امام را تنها نگذاريد دس��ت ازحمايت و ياري امام نكش��يد، هميشه در صحنه باشيد و در 
جبهه هاي مختلف، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، و اجتماعي فعال باشيد و اجازه]ي[ 
فعاليت به عناصر ضدانقالب و فرصت طلب ]را[ ندهيد. متوجه حيله هاي دشمنان باشيد كه 
فريب آن ها را نخوريد و در س��نگر علم و دانش خدا را در نظر داش��ته باشيد و از ياد خدا 
غافل نباش��يد نكند خداي ناكرده راه عناد و تكبر را در پيش بگيريد وش��ما بايد كه امام را 
فراموش نكنيد و ارزش هاي اسالمي را زنده نگه داريد و به طبقه]ي[ محروم جامعه صادقانه 

خدمت كنيد تا در برابر وجدانتان آسوده خاطر باشيد.

 مجيد افشاري كرماني:
و من از دوس��تانم مي خواهم كه در نهاده��اي انقالبي بروند و خدمت كنند و از برادران 
بسيج مي خواهم كه با هم مهربان تر باشند و در كارهاي بسيج هميشه آماده باشند تا دشمن 

نتواند ضربه اي به مملكت اسالمي ما بزند. 
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 لطف اله بنايي بروجني:
بيدار و هوش��يار باشيد چرا كه دشمنان انقالب اسالمي بيدارند، اگر ما يک لحظه غفلت 

كنيم شكست سختي خواهيم خورد. 

 مجيد انبري:
با منافقين و افراد ضد دين با تمام كوشش مبارزه و مقابله كنيد چرا كه آنان نوكري بيش 
نيس��تند و وظيفه]ي[ نوكر اجراي امر ارباب است و اينان دنبال فرصت مي گردند تا به اين 

انقالب ضربه اي وارد كنند. 

 محمد بامي:
شما كه هر كدام از اين انقالب اسالمي كه حاصل خون هزاران شهيد و معلول است به 
نحوي پاسداري مي كنيد سعي كنيد كه كشور را مستقل از هر جهت بسازيد و مواظب باشيد 
ظواهر فريبنده]ي[ دنيا شما را نفريبد زيرا سرور شهيدان امام حسين)ع( فرموده اند اگر چه 
دنيا زيبا و دوس��ت داش��تني است اما خانه]ي[ آخرت خيلي از دنيا عالي تر و زيباتر و بهتر 

است پس به دنبال زيبايي و راحتي آخرت باشيد زيرا آن ابدي و اين موقتي است.

 محمد براهيمي سهروفيروزاني:
در خط امام قدم برداريد و هيچ گاه به خود سستي راه ندهيد كه سستي شما نيرو گرفتن 
دش��من اس��ت و نيز از روحانيون مبارز پش��تيباني كنيد كه اگر آن ها نبودند اين انقالب به 
پيروزي نمي رس��يد و از اس��الم هم خبري نبود و اين را بدانيد كه اگر از آن ها جدا ش��ديد 

مطمئن باشيد كه شكست مي خوريد.
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 محمد ايماني:
اي رهبران معظم جامعه]ي[ انقالب اس��المي تان را خوب حفاظت و پاسداري كنيد كه 
تمامي محرومين جهان و ملل مستضعف چشم به انقالب اسالمي ما دوخته اند؛ پس تالش 
كنيد و فرصت را از دست ندهيد و انقالب اسالمي را پاسدار خوبي باشيد و از شما علما 
و روحانيون معظم انتظار دارم كه اين پرچم خونين اس��الم و تشيع و روحانيت را هميشه 

در اهتزاز نگهداريد.

 محمد ابراهيم احمدپور:
بعد از به ثمر رسيدن انقالب اسالمي و تشكيل ارگان هاي انقالب، ديگر تاب كار كردن 
در محيط هاي قبل را نداش��تم و به جهاد پيوس��تم و به عنوان قطره اي از موج توفنده]ي[ 

جهاد گران مشغول خدمت شدم.

 محمد ابراهيم ايل:
ارگان س��پاه پاسداران انقالب اس��المي و نظام مقدس جمهوري اسالمي كه خون بهاي 
جوانان عزيز شهيد مي باشد به عنوان يک سنگر انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي 

حفظ و از نزديكي يا رخنه نمودن دشمن به اين سنگر جلوگيري كنيد. 

 محمد باقر امين:
اگر به مسووليتي كه بر گردن ماست عمل نكنيم خداوند متعال و تمام مستضعفان جهان 
ما را لعنت خواهند كرد؛ چون نابودي انقالب نابودي اسالم را به همراه دارد پس بر گردن 
ماس��ت كه اين مسووليت را انجام دهيم و من براي انجام اين مسووليت خون ناقابل خود 
را براي آبياري درخت شكفته]ي[ اسالم به زمين مي ريزم تا شايد تمام اين منافقين به خود 
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آيند و جلوي اين انقالب سنگ نياندازند و منافقانه با اسالم جنگ نكنند.

 محمدتقي انصاري:
ش��ما مس��وول خون تمام شهيدان انقالب اس��المي از انقالب حسين تا انقالب خميني 
هستيد، مثل فوالد جلوي اين گروهک هاي فريب خورده و مخصوصاً اين حزب كثيف توده 
باشيد كه عليه انقالب اسالمي توطئه مي كنند ]و[ مي خواهند خود را پيرو خط امام جا بزنند 

و خود را پيرو خط امام هم مي دانند. 

 محمد تقي باباپور:
اميدوارم بيش��تر به انقالب بچسبيد تا هم خداوند راضي باشد و هم وجدان شما راحت 
باشد و در ]همه[ حال و هر لحظه اي خدا را در ياد داشته باشيد و هرگز به ضد انقالب و 

دشمنان اين اجازه را ندهيد كه گستاخي را از حد بگذرانند. 

 محمد حسين اسكندري:
پاس��داران عزيز، از پاس��داري خود، پاسداري كنيد و از واليت فقيه، و بازوي مسلح1 او 
باشيد و در كنار روحانيت ]باشيد[ و از دستاوردهاي انقالب ]محافظت كنيد و[ براي نجات 

مستضعفين گام برداريد. 

 محمدحسين اسالمي منش:
روحانيت و پاس��دار در جامعه]ي[ امروز؛ روحانيون آنان كه همواره رهگش��ا و راهبر 
امت بوده اند و پاسداران كه امروز حافظان انقالبند؛ مسووليت اين دو گروه امروز بيشتر از 

1 . در اصل وصيت نامه »مصلح« آمده است.

379 ■ ان�������������������ق�������������������اب



همه و بيشتر از هر زماني است همان طور كه وجود آنان الگو و نمونه است براي اجتماع 
و امت كوچک ترين خطا و لغزش آنان صدمات جبران ناپذيري اس��ت بر انقالب؛ بنابراين 
اين دو گروه بايد با ش��ناخت هرچه بيش��تر مسووليت و تعهد خويش سعي و تالش وافر 
خود را در زمينه]ي[ خودسازي و تزكيه]ي[ خود به كار برند تا نقطه]ي[ ضعفي براي سو 

استفاده دشمن نماند.

 مصطفي ابراهيم آبادي:
برادران پاسدار از انقالب اسالمي دفاع كنند، خواهران و برادارن راه شهدا را ادامه دهند و 

پدران و مادران شهيدپرور باشند.

 مصطفي بخشي:
با منافقان و كفار به ش��ديدترين وجه مبارزه كنيد كه جز ضربه زدن به اس��الم هيچ فكر 
ديگري ندارند و در همين حين ش��عار نه ش��رقي و غربي فقط جمهوري اسالمي را از ياد 

نبريد كه گران بهاترين اصل انقالب اسالمي است.

 منصور اسماعيلي:
از تمام مقامات و دست اندركاران جمهوري اسالمي مي خواهم كه در كارهاي خود مالک 
]خدا[ را قرار دهند و هر كاري كه اسالم دستورش را داده و بالفاصله بايد انجام گيرد و فقط 

آدم هاي انقالبي و اسالمي و متعهد را به رأس كارها بگمارند نه وابستگان را. 

 منوچهر اكبري باصري:
چون مسووليت بس سنگين و بارگراني را به دوش مي كشيد و آن حفظ و حراست اين 
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انقالب اس��المي است كه چشم مستضعفان جهان و چش��م زاغه نشينان و چشم همه]ي[ 
پابرهنه ها و داغ ديدگان و چش��م همه آن هايي كه عزيزان و بهترين ياران خود را از دس��ت 
داده اند به شما و به انقالب اسالمي است، پس بايد از اين انقالب به خوبي حفاظت كنيد. 

نكند از بردن اين بار گران خسته شويد. 

 موسي الوندكيش:
تا مي توانيد به اين مردم محروم خدمت نماييد كه اجر شما نزد خداوند بسيار بزرگ است. 

 مهدي آقايي سروري:
در سنگرهاي اسالم هميشه هوشيارانه و مراقب با چشم هاي بصير منافقان را در داخل و 
متجاوزان و مزدوران را در خارج كشور سركوب نمايند و از انقالب و مكتب مقدس اسالم 
به خاطر حفظ حدود اهلل در روي زمين و جلوگيري از انحراف حراست و پاسداري كنند، 

تمامي دست آوردهاي انقالب و نهادهاي انقالبي را نگهبان باشيم. 

 نادعلي بهاروند:
از شما مسوولين انتظار دارم كه به مردم جواب هاي قانع كننده بدهيد تا شايد دلي از امت از 
اين انقالب رنجانده نشود، سعي كنيد مردم را جذب انقالب كنيد و مخصوصا به خانواده هاي 
شهدا و مفقودين و اسرا جواب رد ندهيد و از برادران رزمنده كه در شهر هستند مي خواهم 
كه اگر كس��ي از انقالب حرفي بزند دهانش را خرد كنيد و اگر كسي مي خواهد قلدري كند 
آن را ادب س��ازيد و از ش��ما برادران مي خواهم كه اگر كساني مي خواهند در لباس حزب ا... 
]به[ انقالب اسالمي ضربه ]زده[ يا خللي ايجاد سازند و يا مردم را ناراضي جلوه گر سازند با 

آن ها سخت برخورد كنيد.
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 ناصر اخوان:
شما در موقعيتي هستيد كه بايد دانش آموزان و نونهاالن انقالب را هرچه بيشتر با مسايل 
اسالم و قرآن آشنا سازيد و براي آن ها از مكتب اسالم و از شهادت و از شهامت و شجاعت 
بگوييد و اس��الم را به آن ها تدريس كنيد و با رفتارتان و عملتان به دانش آموزان اس��الم را 

بياموزيد و خودتان الگويي از اسالم باشيد.

 ناصر ايرانشاهي:
 با دش��منان داخل��ي و خارجي مبارزه كنيد تا آن كه روزي ش��عار »ال اله االاهلل« بر تمام 
جهان گسترش يابد در صدور انقالب وتداوم انقالب كوشا باشيد در امر به معروف و نهي 
از منكر كوشا باشيد و غافل نباشيد و وحدت خويش را حفظ كنيد و از تفرقه بپرهيزيد و 
مواظب باشيد منافقان از خدا بي خبر در بين شما تفرقه نيندازند كه تفرقه]ي[ شما خوشحالي 

دشمنان انقالب اسالمي است، پيرو واليت فقيه باشيد.

 نصراهلل اردبيلي:
و اي برادران پاسدار شما كه اولين فداييان انقالب اسالمي ]بوديد[ بيشتر بايد در راه خدا 
در فكر شما چيزي ديگر نباشد. برادران باور كنيد هيچ وقت خون شهيد هدر نمي رود خون 
شهيد به زمين نمي ريزد خون شهيد هر قطره اش تبديل به صدها قطره و هزارها قطره، بلكه 

به دريايي از خون مي گردد و به پيكر اسالم وارد مي شود تا اسالم آبياري شود. 

 نصراهلل انجيري طرقبه:
گفتن تنها و ش��عار تنها كافي نيس��ت بلكه استقامت و تالش نيز الزم است و به عبارتي 
ديگر انقالبي بودن مالک نيس��ت، انقالبي ماندن مالک است و البته امت خدا جوي حزب 
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اهلل در طول 7 س��ال انقالب و 6 س��ال جنگ به جهانيان ثابت كرد كه در راه هدفش حاضر 
به هر زحمتي است و در راه اسالم عزيز همه]ي[ ناماليمات را بر خود هموار نموده است 

ولي با كمال تاسف عده اي هم به نام حزب اهلل از شيطان پيروي مي كنند.

 نعمت اهلل بخشيان مارماني:
وظيفه]ي[ ما كه در جريانات هس��تيم اين اس��ت كه به آگاه سازي مردم بپردازيم ما بايد 
از رهنمودهاي رهبر كبير انقالب حداكثر اس��تفاده را بكنيم. خدا كم تر چنين رحمتي را بر 
جامعه اي نازل مي كند. اميدوارم كه با دادن خون خود مقداري درخت انقالب را س��يراب 
كنم تنها خدا پشتيبان اين انقالب است و تنها اوست كه انقالب را تا اين مرحله حفظ كرده 

و انشاا... تا انقالب مهدي)عج( نيز حفظ مي كند.

 نوراهلل آزادمنش:
ش��ما كه در بس��يج كار مي كنيد فقط كار براي خدا كنيد اگر كاري كه رضاي خدا در آن 
نباشد انجام ندهيد برادران از اين انقالب اسالمي خوب پاسداري كنيد و اين يک مائده]ي[ 

آسماني است كه خدا به ما عطا كرد. 

 هادي باييان:
امروز كه به ياري امام زمان چرخ عظيم انقالب اس��المي مان پر تحرک و س��ريع تر شده 

مسووليت شما در قبال اين انقالب بسيار زياد مي باشد.

 يوسف بهمني:
اما شما اي برادران مسوول كه در رأس ارگان هاي انقالبي و مردمي هستيد مواظب باشيد 
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كه براي نفس خودكار نكنند براي خدا و خلق خدا كار كنيد كاري كنيد كه خدا و پيغمبر 
خدا و هم امام زمان)عج( و نايب امام زمان و امت اس��الم از ش��ما راضي باش��ند و خداي 
ناكرده از مسير انقالب اسالمي و مردم مسلمان خارج نشوند و تا وقتي كه روحانيت متعهد 
در راس شماست مطمئن باشيد كه منحرف نخواهيد شد، با عمل خود را در دل اين امت 

زجر كشيده جاي دهيد. 

 ابراهيم اباذري:
مسوولين امر مي خواهم جلوي سود جويي هاي بازاري]ها[ و سهل انگاري هاي ]پرسنل[ 
ادارات را در هر كجا كه باش��د بگيرند و طوري اس��المي و انس��اني رفتار نمايند كه افراد 
انقالبي دور از انقالب را با ش��رايط منطقي به س��وي انقالب اس��المي جذب نموده و يا 
دوره هاي ايدئولوژي احكام اس��الم و ش��خصيت ادبي و علمي را هرچه بيشتر بر همگان 
بشناسانند و افراد حزب الهي را سازمان دهي كرده و بر سر كارهاي كليدي انقالب بگمارند 
و منافقان داخلي را از پست هاي حساس خلع نمايند چون خطر منافقان از دشمن شرق و 

غرب به انقالب اسالمي بدتر مي باشد.

 ابراهيم اميري:
اي فرزن��دان انقالب اس��المي، اي رزمجويان خس��تگي ناپذير، اي امي��دان انقالب، اي 
چش��م هاي هوشيار مس��تضعفان جهان اي برادران و اي خواهران هميشه در سنگر رزمگاه 

بلند مرتبه]ي[ حفظ شرافت انساني بمانيد. 

 ابراهيم ابراهيمي خداداد:
اما شما اي بسيجيان به خاطر خدا كار كنيد و از مردم توقعي نداشته باشيد با عمل نيكوي 
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خود مردم را به بس��يج و جبهه ها بكش��انيد، مبادا كاري بكنيد كه در شان يک بسيجي هم 
نباشد كه در لباس بسيجي گناه كردن بسيار زشت مي باشد و سعي كنيد بهانه به دست ضد 

انقالب ندهيد.

 ابراهيم بختياري:
جبهه ها را هيچ وقت خالي نگذاريد كه انقالب به اين جنگ بس��تگي دارد اگر پيروز شود 
اسالم پيروز شده و اگر خدايي نكرده سركوب شود اسالم سرخورده شده، اين مطلب را نيز 
در نظر داش��ته باشيم كه انقالب اس��المي ما احتياج به خدمت خالصانه دارد و همگي ما در 
قبال خون شهدا مسوول هستيم كه خالصانه در هر پست و مقامي هستيم خدمت كنيم من هم 

انشااهلل باقي خواهم ماند تا فعاليت خود را براي اسالم هم چنان ادامه دهم.

 ابوالقاسم اصغري مونقي:
مس��وولين و اي برادران عزيزي كه به ش��ما عالقه دارم بايد سعي كنيد هر چه بيشتر به 
خاطر رضاي پروردگار و به خاطر مصلحت اس��الم و انقالب اس��المي كار كنيد تا بتوانيم 

اسالم و انقالب اسالمي را به پيروزي نهايي برسانيم.

 سيد ابوالقاسم اميران:
نس��بت به وظيفه]ي[ خود آشنا باشيد و هميشه به وظيفه]ي[ خود عمل كنيد و در خط 

امام و انقالب باقي بمانيد كه اسالم و انقالب پايدار بماند.

 ابوالقاسم بوذري كرودي:
اي انقالب اسالمي ما، سيراب شو از خون ما و ايستادگي كن، اي اسالميان بر خروشيد 
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و به صداي »هل من ناصر ينصرني« رهبر لبيک بگوييد و به سوي جبهه ها برويد و اسالم و 
قرآن و انقالب را ياري كنيد، تا خدا ياري كند شما را.

 احمد آقامجيدي:
به كساني كه بخواهند سد راه انقالب بشوند، نشان دهيد با انسجامي كه امت شهيد پرور 
ايران دارند، هيچ غلطي نمي توانند بكنند. ]مردم[1 را با احكام اسالم و نماز آشنا سازيد و آنان 
را افرادي مفيد براي انقالب و جامعه اسالمي بار آوريد و از انقالب اسالمي حراست نمايند. 

 احمد اخوان صفار:
اين انقالب اس��المي با سختي به دس��ت ما مستضعفان رسيده است بايد به خاطر خون 
ش��هدا و به خاطر اس��الم و به خاطر امامان برحق كه اين راه را پيموده اند از اين انقالب 

پاسداري كنيم. 

 احمد اسماعيل پور:
برادران و خواهران كارمند ادارات از ش��ما تمنا دارم كه ارباب رجوع خودتان را تا حد 
امكان و نهايت سعي خود را در امر كارهايشان رعايت و كمک نماييد و آنان را نسبت به 

انقالب و اسالم خوش بين فرماييد.

 احمد اسماعيلي رناني:
روحانيت مبارز واقعاً در اين انقالب س��هم بزرگي بردوش داشته اند، دست از روحانيت 
اصيل بر نداريد كه اگر مملكت روحانيت نداشته باشد فاسد مي شود و چند سخن با برادران 

1. در اصل وصيت نامه »پسرانم« آمده است.
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و خواهرانم دارم كه فرزندانتان را خوب تربيت كرده و به جامعه تحويل دهيد كه آينده سازان 
اين انقالب هستند.

 احمد اكبري شندي:
امي��دوارم كه آينده س��ازان انقالب اس��المي در هرچه اس��المي تركردن اين انقالب و 
جهاني تر كردن آن كوشايي الزم را به جا آورند و اميدان آينده]ي[ انقالب بتوانند واقعا 
در عمل حافظ خون گران بهاي ش��هيدان باش��ند و مسوولين امر در مورد بازسازي الزم 
در امور تربيتي آيندگان انقالب كوشش فراوان بكنند كه واقعا افراد مسلمان و صادق را 

تحويل جامعه بدهند.

 احمد الهوردي زاده:
سعي كنيد با ملت با اخالق اسالمي رفتار كنيد تا خداي نكرده از انقالب اسالمي رنجيده 
نشوند1 مردم را ارشاد كنيد و به مساجد بكشانيد تا بيايند و ببينند كه دشمنان اسالم دروغ 

بر عليه انقالب اسالمي ]تبليغ[ مي كنند.

 احمد بابكان:
بايد بدانيم آن چه امروز ممكن است خداي ناكرده به انقالب اسالمي ما ضربه بزند فقط 

هواپرستي ها و خودخواهي ها و بي عدالتي ها خواهد بود.

 احمد بخشي زاده:
صبر انقالبي را از خود نشان دهيد و مقاومت كنيد كه هميشه ظالم مغلوب است. مردم 

1 . در اصل وصيت نامه »شوند« آمده است.
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را ب��ه راه راس��ت هدايت فرماييد. ميزم را به نهاده��اي انقالبي تحويل دهيد كه آن ها براي 
گسترش اسالم از آن استفاده كنند. 

 احمد براتي: 
اكنون كه همه ش��اهد پيروزي انقالب اس��المي در داخل و گسترش آن در فرا مرزهاي 
كش��ور خود مي باش��يم و حال كه خداوند بر ما منت نهاده و ما را از اوج ذلت و طاغوت 
زدگي به اوج عظمت و س��ربلندي در س��ايه]ي[ واليت فقيه قرار داده، برادران عزيز نماز 
جمعه و جماعات را حفظ كنيد تا به انقالب شما ضربه اي نخورد بسيج را كه پايگاه مقاومت 

حزب اهلل عليه گروهک ها و افراد فاسد است تقويت كنيد.

 اسداهلل احمدي:
پاسدار انقالب باشيد كه ارزان به دست نيامده و چشم تمام مظلومان جهان به اين انقالب 
اسالمي است و تا زماني كه در جهان ظلمي است ظالمي است بايد نبرد نابرابرتان را ادامه 
دهيد، بايد كشورهاي اسالمي در يوق امپرياليسم و مسلماناني1 كه در اين كشورها هستند 

با همت شما برادران آزاد گردند. 

 اسداهلل بابايي:
وظيفه هر برادر مس��لمان اس��ت كه پيام شهدا را زينب وار به گوش جهانيان برسانند بايد 
گوش به فرمان امام باشيد و با متجاوز و كفر و ديگر كساني كه به نحوي دارند بر عليه انقالب 
كارهايي مي كنند مبارزه كنيد و از كمبود ها نهراسيد، وحدت و يک پارچگي را حفظ كنيد كه 

انشااهلل پيروزي از آن ماست چون خدا در قرآن كريم وعده]ي[ پيروزي را داده است.

1 . در اصل وصيت نامه »مسلماني« آمده است.
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 اسداهلل برزگر:
س��الم بر شما اي عزيزان كه امام عزيز درباره تان مي گويد: »اي كاش من هم يک پاسدار 
بودم«. آيا مي دانيد كه چه بارسنگيني و مسووليتي بزرگ را بردوش گرفته ايد كه آن حفظ و 
حراست از انقالب الهي اسالمي و واليت فقيه مي باشد. پس بكوشيد دراين مسووليتي كه به 
عهده]ي[ شما گذارده شده است خوب امتحان بدهيد و تا رضايت خداي خويش را جلب 
نماييد. شما اي عزيزان جوانان مسلمان كشورهاي اسالمي و سپاهيان آفريقا و آسيا همه و 
همه چشم به شما دوخته اند كه پيروزي همه]ي[ آن هاست، اگر شما پيروزشويد، كه قطعا 
پيروزيد. صدور انقالب و جهاني شدن انقالب و اسالم عزيزمان حتمي است. پيروزي شما 
تنها لبخند را برلبان امام عزيز و مردم شهيدپرور و با وفاي به اسالم نقش ساز نيست بلكه 

لبخند جاودان بشريت را در صحنه]ي[ تاريخ منقش مي سازد. 

 اسماعيل اميني:
حامي روحانيت مبارز و دلسوز باشيد تا به اين انقالب صدمه اي نرسد غير از اين اسالم 
شكست خواهد خورد اگر اسالم شكست بخورد فكر كنيد چه مصيبتي به بار مي آيد. پشت 

سر روحانيت حركت كنيد تا به اين انقالب صدمه اي نرسد.

 اسماعيل بهروزي:
با قدرت تمام از اين انقالب اس��المي حمايت كنيد در مقابل س��ختي ها و مش��كالت 
استقامت كنيد همانا خداوند صابران را دوست دارد امام را تنها نگذاريد و هميشه گوش 
به فرمان امام بزرگوار باشيد در اين زمان بي تفاوتي1 به جنگ و انقالب خيانت به اسالم2 

و قرآن است.
1 . در اصل وصيت نامه »بي تفاوت« آمده است.
2 . در اصل وصيت نامه »به سالم« آمده است.
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 اسماعيل بختياري:
حب خود را به دنيا كم كنيد، زيرا دوس��تي دنياس��ت كه باعث فراموش��ي مرگ مي شود. 
انقالب اس��المي راكه خون بهاي هزاران شهيد گلگون كفن است حافظ باشيد و بدانيد كه 

خدا باماست. 

 اصغر باقري:
هم چنان در صحنه و در همه جا و همه حال مس��تحكم و مقاوم باش��يد كه يک لحظه 
غفلت شما فرصت عظيمي است براي1 دشمنان اسالم و انقالب اسالمي مان، با يک پارچگي 
و وحدت خود و شركت در نمازهاي جمعه و جماعات نگذاريد توطئه هاي دشمنان منافق 

صفت به ثمر برسد.

 اكبر اميديان:
از ب��رادران عزيز و خوبم مي خواهم مخلصانه براي اين انقالب خدمت كنند و نگذارند 
دشمنان اسالم از عملكردشان شاد شوند و هميشه محكم و استوار و ثابت قدم براي انقالب 
اسالمي خدمت كنيد كه دعاي خير امام زمان و نايب بر حقش امام خميني و تمام خانواده 

شهدا و مستضعفان بدرقه]ي[ راهتان است. 

 مجيد حاج غني:
هميشه در هر پست و مقامي كه در اين مملكت اسالمي قرار گرفتيد به ياد داشته باشيد 
كه از ثمره]ي[ خون پاک گلگون كفنان انقالب اسالمي است كه چنين مسووليتي به عهده 

شما گذاشته شده است.

1 . در اصل وصيت نامه »بر« آمده است.
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 محمدحسن وندايي باصري:
برادران بسيجي و سپاهي شماها كه به فرموده امام حافظ و نگهبان كشور و انقالب هستيد 
از سپاه خوب مواظبت كنيد و سعي در كسب معنويات بيشتر كنيد1 و هر روز بر تقرب خود 

بر خداوند و خدمت خود به انقالب و امت انقالبي بيفزاييد. 

1 . در اصل وصيت نامه »باشيد« آمده است.
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