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                                                               سخن ناشر  
  

اي گرانبها از وجود دالورمردانی است که دوران ارزشمند دفاع مقدس گنجینه
بزرگ آیـین جهـاد را جاودانـه سـاختند و خـود در عـین سـادگی         ايدر حماسه

  .قامتانه تا آستان دوست پرگشودندراست
اي گرانسنگ اسـت کـه بایـد نسـل بـه      میراث به جامانده از این عزیزان ودیعه

وصـایاي  . نسل حفظ شود تا بتواند ضامن بقـا و اسـتواري ایمـان آینـدگان گـردد     
ناپـذیر  طلبد در تالشـی خسـتگی  ست که میترین جلوه این میراث اشهدا شاخص

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از ساماندهی در اختیار نسل کنونی قـرار  
 .گیرد تا راهگشاي بسیاري از مسائل اجتماعی و سیاسی روز باشد

براي تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شـهدا را   نشر شاهد
ایـن وصـایا را در    منسـجم کوشد با روشـی هدفمنـد و   میبر خود فرض دانسته و 

  .قالب مجموعه کامل وصایا و یا گزیده موضوعی ارائه دهد
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هاي صورت گرفته در هـر دو زمینـه، اکنـون ایـن مجموعـه بـا       عالوه بر تالش
محور قرار دادن وصایاي شهداي فرهنگی، بر آن است تا پرداختی ویژه نسبت بـه  

حاصل این تـالش تـدوین   . شر از رزمندگان داشته باشدهاي این قآرمان و اندیشه
والیـت فقیـه،   : دفتر در قالب گزیده موضـوعی وصایاسـت کـه مسـائلی نظیـر      10

، انقالب و اسالم، )علیهم السالم(روحانیت، حجاب، بسیج، شهید و شهادت، اهل بیت
  .شودرا شامل می... هایی به ملت، مسئولین، خانواده و شناسی، توصیهدشمن

استخراج این فهرست موضوعی از وصایا با توجه به موضوعات شـاخص مطـرح   
توانـد نشـانگر   نامه قشر فرهنگی صورت گرفته و خود این امـر مـی  شده در وصیت

  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغدغه
عنایـات پروردگـار متعـال و     در سـایۀ توانسـته   بالد کـه به خود می نشر شاهد

را بـه سـامان    این مجموعـه  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عصرتوجهات حضرت ولی 
 آثـار بعـدي  خـود را در   هاي آیندةفعالیت دورنمايامید است که بتواند برساند و 

  .ترسیم نماید
زهـرا  سـعیده اصـغري آذر،   هاي مستمر خـواهران  در پایان الزم است از تالش

کـه در تـدوین ایـن     ا مقـدم ملیحـه وفـ   و مـوالئی زهرا  فر،انلیال میرزای پور،ملک
  .قدردانی نماییماند؛ مجموعه کوشیده

  
  نشر شاهد

  91پاییز 
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                                                                 پیشگفتار    
  

قصه عاشقی و روزهاي عاشقی، قصه کهن روزگارانی اسـت کـه حـد و مـرزي     
ر قیــد و بنــد زمــان و مکــان نگنجیــدنی؛ بــراي روزهــاي آن متصــور نیســت و د

و این حکایت دوران هجرانـی اسـت کـه بعـد از قصـه      » .روزگاري آمد و گذشت«
  . آغازدعاشقی می

ها و چه کم قصـه مردانـی کـه عاشـقانه     و چه بسیار است از این آمدن و رفتن
نرد عشق باختن در مکتـب عاشـقی دلـی بـه     ! تررفتند و به هنگام آمدن عاشقانه

طلبد و تنها خدا را دیدن؛ و این چنین است روزگار دریادالنی کـه  دریا می وسعت
. خود از نسل پاك دریا بودند و دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید 

هـایی کـه تـو را عمـري پایبنـد      وابسـتگی  رسم غریبی اسـت دل کنـدن از همـه   
لد؛ بـه خیـال مـا،    گسـ سازد و گاه به تلنگري رشته این وابستگی میخویشتن می

خواهـد و سـیمرغی کـه تـا        رسیدن به این گسستگی اتصالی به بلنداي قـاف مـی  
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ي آن رسیده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـتگان و      قله
هـایی کـه روزي بـر پیکرشـان شـقایق روییـد و       همان! رسیدن را بال پرواز از نیاز

. نشان وارثـی بـراي روزگـار وامانـدگی    گلویشان هزار حنجره شد براي فریاد و خو
گویم سنجیدن فاصله زمان من و تو با روزگار عاشقی اکنون بـه  راستی خود را می

خواهد براي رسیدن به ارتفـاع درك ایـن   اندازه فرسنگی است یا سالیان نور را می
  دلدادگی؟ 

ا بازي، همیشه خـدا ر شود وقتی در میانه این همه رنگبه راستی ما را چه می
اي قصـه ! خوانیمآوریم و قصه عاشقی را از لونی دیگر میها کم میمیان همه رنگ

قصـه  ! که تا شب به پایان راه نرسیده دیدیم رنگ خدا را در سطر سطر این قصـه 
مگر نه این بـود  . آنانی که در خود خدا را دیدند و خیال و هوي و هوس را بریدند

کسی را ... معلمی شغل انبیاست «د که که زمزمه درس مکتب و پاي منبر، این بو
اي بندگی و خلـوص بنـدگانی کـه سـیره    » ...آموزید، بنده اویید که از او کلمه می

پیامبرگونه برگزیدند و رسم آزادگی و سـرافرازي را همـراه آراسـتگی بـه مناعـت      
ها را به جان خریـده و از  ها و اسارتطبع و عزت نفس ترجیح دادند و همه مرارت

تعلیم و تربیت و علم و دانش به پرواز درآمده و در آسمان جهاد و شـهادت  سنگر 
به دفاع از کیان اسالمی بال خـدمت گشـوده و سرمسـت از شـراب عشـق الهـی،       

قامتانه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      راست
گذشـت از   مردانی که از سنگر مدرسـه بـر سـنگر جهـاد پیشـانی سـاییدند و بـا       

خویشتن خویش، عین اصالت انسانیتی شدند که هماره تاریخ را تبلور رنـج همـه   
مصداق حدیث علوي، آنجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـرت      . ها باشندانسان
هـاي  اند و شـیران عرصـه  هاي شباینان نیایشگران نیمه«: فرمود) علیه السالم(علی

  »...جهاد و پیکار روز 
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هـاي  اي فاتحـان قلـه  نِ عرصه فرهنگ و تربیـت و بـه گونـه   نامه شهیداوصیت
حماسه و ایثار همواره خط و نشان نقل شجاعت، خلوص، صـداقت و عبـادت ایـن    

گمان غور و تفحص در خط به خط این سـطور درکـی بـه    و بی. دالور مردان است
بلندي ایمان و بندگی را خواستار است تا در کاوشی بتوان ایـن همـه را جسـتجو    

  . کرد
هاي شهداي فرهنگی کشور در میان خیل عظـیم شـهداي   نامهمطالعه وصیت

آالیش مردانی است که با وجود علـم بـه   دیگر، بیانگر واقعیتی روشن از دنیاي بی
هاي دنیوي زنجیر اتصال غفلت را از پاي گشوده و بر گـرده اسـب   تمامی خواسته

هـایی اسـت کـه    گویـه ا و دلهنوشتهو گواه این مدعا، دست. راهوار آسمان بستند
هاي غیـرت و جـوانمردي   ها انداخته باشیم، رگههنوز هم اگر گوشه چشمی بر آن

دهند که اندکی اندیشه بر احوال کسانی کـه  را در روح و جانمان تکانی سخت می
سخاوتمندانه از سر سفره دنیا برخاستند و آنگـاه در کنـار جویبـار جـاري تجلـی      

  ! هاي امروزي استري براي روزمرگینشستند، چه حکایت دشوا
گرانـه بـراي نقـل آنچـه     نگاهی هنرمندانـه از روي صـداقت و بینشـی روایـت    

بـین دنیـایی مـا    خواهیم خواند؛ رفته رفته نگاه تزویر را از مقابل دیدگان حقیقـت 
  . کندزده ما حک میکناري زده و نقش خدایی را بر تارك جان و شعور خواب

هـاي  ی ماوراي تفکراتی است که در میـان همـه اندیشـه   تفکر و اندیشه بسیج
تعقلی دنیایی است و فرهنگ بسیج، تنها فرهنگ پایداري که ریشـه در احسـاس   

هایشـان از بیـداد و سـتم خـم بـود و      خدایی و اسالمی جوانانی داشت کـه شـانه  
سرانجام این اندیشه رساندن فریاد حق بر حلقوم استبداد بود تا سر دهند آنچه را 

آنان مردان مردي بودند کـه بـا اتصـال بـه منبـع فـیض،       . که مایه سربلندي است
سالیان پربار جوانی خویش را به شوق اسالم زیستند و انـس و الفتـی دیرینـه بـا     
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بیـنش بسـیجی، در فرهنـگ دنیـایی معلمـان و      . داشتند) علیهم السالم(ائمه اطهار
بـدایت و نهایـت ایـن تفکـر      اي برخـوردار بـود و  فرهنگیان شهید، از جایگاه ویژه

پرداختن به مسـائل دینـی و   . هاي معرفت و انسانیت را نشانه رفته بودهمواره قله
از جملـه مـواردي    هـا الخصوص قشر تحت تعلیم آنگران علیتوصیه و سفارش دی

  . خوردهاي این بزرگان به چشم مینوشتهاست که در البه الي دست
اصل عمل به احکام نماز و روزه، تربیـت و   توصیه و سفارش به دعا و نیایش و

مبــارزه بــا نفــس امــاره و حفــظ و صــیانت از حــریم تقــوي و حجــاب، از نکــات     
توان با تکیه بر اعتقاد و ایمان راسخ از آن سخن به میـان  اي است که میبرجسته

گیري از تفکر ماوراي دنیایی محصول تربیتی داشتن پشتوانه اسالمی و بهره. آورد
 بدین ترتیـب اند و که سالیان سال بزرگان ما در راه اشاعه و نشر آن کوشیده است

دار در میان قشري به وقوع پیوسته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    
  . بوده است

از زبـان مانـدگاران هشـت سـال دفـاع       گرانبهـا اي تدوین و گردآوري گنجینه
مـروز تنهـا راه دسترسـی بـه     مقدس و شهداي فرهنگی عرصه جهاد و شـهادت؛ ا 

تواند بشـریت امـروزي را در راه   هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش
  . گر باشدپرفراز و نشیب زندگی، هدایت

تدوین ده مجلد از وصایاي این شهداي گرانقدر هشت سال دفـاع، تالشـی در   
  .گی استحوزه پردازش و توجه به اصل مستندات شهیدان به ویژه شهداي فرهن

تـر     تـر و نمایـان  اما آنچه در این میان از دیگـر نکـات موجـود در وصـایا برجسـته     
  . گر است، پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب استجلوه

ــوع    ــائل و موض ــردآوري مس ــا گ ــژوهش ب ــروه پ ــان          گ ــاگون از می ــاي گون ه
صل آنچه باید نسبت بـه  هاي موجود و در دسترس، ضمن پرداختن به انامهوصیت
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هـا  مندي این اندیشـه گیري و هدفهاي شکلآن توجه وافی مبذول داشت؛ زمینه
نقطه حائز توجـه در  . را از منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاده است

هاي متعالی است که در جاي جاي وصایا نمود عینـی  میان وصایا، حکایت اندیشه
توجه به جایگاه والدین . عمیق و معنوي این قشر از شهداست داشته و بیانگر نگاه

ها و حفظ حریم خانه و خانواده و بذل توجه به همسـر و  گذاري این نعمتو ارزش
از دیگـر محورهـاي مـورد    . هاي خلق این آثار قرار گرفته اسـت فرزندان از اولویت

ظ و حراسـت از  هاي جهاد و حفهاي حضور در جبههبررسی در میان وصایا انگیزه
مـردي از اهـل   آن روزها که بزرگ. میهن و از حریم مرزهاي اسالمی و ایرانی است

عشق، پرچم اتحاد به دست گرفتـه بـود و پیـر و جـوان در زیـر آن علـم، پیمـان        
همبستگی خوانده بودند که تا آخرین نفس بـراي ایجـاد مدینـه فاضـله اسـالمی      

ر پاسخ به نداي والیت فقیه زمانـه، از  گویی شهدا دبکوشند، آیین مریدي و لبیک
و نیز توجه به اصل والیت فقیه و رهبـري و   وصایاي ایشان متجلی استنقاط اوج 

صفات رهبري، امام خمینی و روحانیت، از جمله سفارش کاروانیـانی بـود کـه بـه     
  . اندسر منزل مقصود رسیده

و مسؤولین و در  ن فرهنگی، توصیه به جوانانآموزان و همکاراتوصیه به دانش
نهایت توصیه به ملت؛ براي همراهی و همدلی بـا رهبـري کـه بـا بیـنش عمیـق       

نظیر است؛ و ایـن مهـم بـه دسـت     اي مردمی در دنیا بیسیاسی و الهی و پشتوانه
اسالمی که براي احیاي آن  هاي متعالیارزش نیامده است مگر به برکت و حرمت

انـد و  سته و داعیه قیام و شهادت سر دادههمه مردم از قشرهاي گوناگون به پا خا
و دسـتورات  ) علیهم السالم(هاي اهل بیتها و هدایتاین همه را مدیون روشنگري

ــام    ــه از دیانــت و سیاســت ام ــی الهــام گرفت ــاب اســالمی و انقالب و ارشــادهاي ن
   گیـرد کـه   بار ارادت و خالصـی آنجـا جـان مـی    کوله. بودند) رحمه اهللا علیه(خمینی
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نگاهی به آنچه از یادگاران جبهه و جنگ در این وانفساي دلزدگی باقی اسـت،  نیم
      انداخته و عمـل بـه فـرامین و احکـام الهـی و شـرعی را از نگـاه آنـان بـه تماشـا           

  . نشینیمی
شناسی و ارجحیت شهادت و تعالی مقام شـهید در نـزد   حفظ وحدت، دشمن

است و آنجا که آغـاز راه اسـت و    هاي بسیج و شهادتدگار؛ از جمله سرفصلرپرو
ام و دار اما من هنوز از تکاپو نیفتـاده «اي و راه رسیدن دراز؛ نخوردهتو هنوز زمین

ام و انقالب نعمت خداسـت بـه ملـت    و ندارم دل عاشقی است که براي امام آورده
ایـم و  ایران، اما جنگ نباید وحدت و انسجام ما را بگسلد که تا پاي جان ایسـتاده 

گمان این فصل، اوج فراز و فرود همـه وصـایا و   و بی» ...مه گوش به فرمان امام ه
شهدا را تـا قلـه ایـن اندیشـه سـوق داده       تنها نکته اتکالی است که نهایت بینش

  . است
رسی، طلب حاللیت و سفارش به صبر می» حاللیت«چه زیباست آنگاه که به بند 

فته در خاك آرزوها، را بـه امیـد ثمـري    و بردباري را براي آنان که عمري نهال خ
خواهد تا نماز صداقت و راسـتی را بـه   دلت می. تابستانی به نوازش روزها سپردند

قامت این شهیدان اقتدا نمایی که نگاهشان تجلی اخالص است و بیگانه با هرچـه  
انـد کـه امـروزه روز یـاد     هاي دنیا برگرفتـه چنان دامن از آلودگینام دنیا دارد؛ آن

» هنـوز بیـدار  «هـاي  آالیـش را در دل مردان، شور زندگی پاك و بـی چنین بزرگ
دلیـل     امروزي که زمانه در کمین اعتقاد مـا نشسـته اسـت و مـا بـی     . انگیزدبرمی

اثـر، روز و شـب را تکـرار    هاست بر لب سجاده مثل دعـاي بـی  آنکه بدانیم سالبی
  .کنیممی
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گویـه شـهیدان فرهنگـی    دل طر سطرها همه سرآغاز فصولی است که از ساین
زده تصـویري تـازه   هاي غفلتو اکنون به جاست تا در فصل ظلمات دل باقی است

  .را از منظر نگاه شهدا وامدار باشیم
در تدوین این مجموعه از گزیده موضوعی وصـایا کـه اختصـاص بـه شـهداي      

هـا  نامـه فرهنگی دارد، با محوریـت موضـوعات شـاخص مطـرح شـده در وصـیت      
دفتر تهیه و تنظیم شده است که محتواي دفاتر آن به شـرح زیـر    10جموعه در م

  :است
 دعا و نیایش .1

 والیت فقیه .2

 شهید و شهادت .3

 جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمی .4

 به فرهنگیان و دانش آموزان  توصیه .5

 ملت و مسئولینسخنانی با جوانان،  .6

 )علیهم السالم(اهل بیت و انقالب اسالم، .7

 حجابو  احکام اسالمی، حدیث نفس، تقوانماز و روزه،  .8

 شناسیدشمن، بسیجوحدت،  .9

 و حاللیت طلبیدنصبر و بردباري  .10

دفـاتر ده گانـه شـهداي     –شـهدا   این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه
حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسـان متخصـص در امـر تصـحیح و      -فرهنگی

سـاعت نفـر کـار     3000دود مـاه حـ   3ویرایش متون است کـه در زمـانی قریـب    
  . اندکارشناسی صرف به ثمر رسیدن آن نموده
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تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري
عجـل اهللا تعـالی   (مورد نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر  

  . اهم آوردو روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فر )فرجه الشریف
  

  ایوب سیف زاده
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  درآمد   
 
اگر بخواهیم تمام رویـدادهاي بزرگـی را کـه در تـاریخ بـه وجـود آمـده و در        
صفحات آن ثبت شده ارزیابی کنیم رخدادي ارزشمندتر و تأثیرگذارتر از فرهنـگ  

ترین قدرت یک جامعه اسـت  شهادت بزرگ. شهادت و اثر شهید نخواهیم داشت 
کنـد و راه را بـراي   ست نتوانستن ها را به فراخنـاي توانسـتن تبـدیل مـی    بکه بن

در نهـج البالغـه      ) علیـه السـالم  (چنانچه امـام علـی  . نمایدحرکت صحیح روشن می
گونـه اسـت   شود و اینها روشن مییعنی راه براي آن ؛»فابان له الطریق«: ندفرمایمی

تـاریخ   شـود امـا  مـی  ر از روشـنی ه دوبدون الگو و ب ۀبدون شهید جامع که جامعۀ
سـت  داکاري عظـیم شـهیدانی  افتخار جمهوري اسالمی ایران سرشار از ایثار و فپر

تعلیم و تربیـت ایسـتاده بودنـد و درس شـهادت و شـجاعت همـراه بـا         که بر قلۀ
آموختـه  ) رحمـه اهللا علیـه  (نـی امـام خمی  ،خود بصیرت و دیانت را که از معلم کبیر

ها در کنار مرزبانی فرهنگ بـه مرزبـانی   آن ین کشور آموختند؛ند به فرزندان ابود
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جان خود را بذل نمودند و امروز مـا در   سخاوتمندانه و مؤمنانهمیهن پرداختند و 
گـذاریم و  خیزیم و دست ارادت بر سینه مـی احترام به پا می ها بابرابر عظمت آن

باشـد   .نخواهیم کـرد  از هیچ کوششی فروگذارها و راهشان، براي پاسداشت آرمان
مرام و مـنش  تا پرچم شهیدان معلم و معلمان شهید همواره و هماره در سرزمین 

توانـد  مـی اکنون در این برهه از زمـان کـه اقتـدار ملـی     . در اهتزاز بماند این ملت
ضـرورت   ،در ابعـاد فرهنگـی نیـز تجلـی نمایـد      اجتمـاعی  –عالوه بر ابعاد علمی 

بـر  شود که تحقق آن نمایان میرهنگی بیش از پیش هاي فپاسداري از این ارزش
کـه خـود   یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی      عهدة

شهیدان سـرافراز خـود را تجلیـل و    «: این کشورند که شهید زنده و جانباز پایندة
اي ایـن فرمـوده انگیـزه    ».وصایاي آنان را به کار بیاندازیـد تقدیس کنید و آخرین 

هـاي  مهوصیت ناساز از منبع غنی و فرهنگ را شد که وصایاي بکر و دست نخورده
گزیـده موضـوعی    اي تحت عنواندر ده جلد در مجموعهمعلمان شهید استخراج و 

، قـدمی در راه نشـر   که با قلـم  مکتوب نمائیم باشد وصیت نامه شهداي فرهنگی
رکت ارزشمند انجام نشـد  این ح. این فرهنگ متعالی برداشته باشیم هرچه بیشتر

 –هـاي گونـاگون کارشناسـی    مگر با بذل مساعی ارزشمند عزیزانی کـه در حـوزه  
سـاز شـهیدان را بـه    رساندند تا بتوانیم میراث انسـان  اجرا ما را یاري –هماهنگی 

نصرت امـروز   انت تمام برسانیم تا دعاي خیرشان،با ام ،جامعه ينسل امروز و فردا
زد خـداي متعـال دعـاي    اند و نراهمان کند که شهیدان زندهقرین  و عزت فردا را

 . مستجاب دارند
  اداره کل امور شاهد و ایثارگران

 شروزارت آموزش و پرو
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  وحدت: فصل اول  
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  تجلی وحدت در نماز جمعه و جماعت: بخش اول    
  

  )تبریز 1341 - 1362(شهید رضا آذرآبادي حق  
ها، نماز جمعـه و مخصوصـاً    پیمایی دعاي کمیل، راه 1مذهبی، مراسم در اجتماعات

  .نمازهاي جماعت شرکت داشته باشید و وحدت اسالمی خودتان را حفظ کنید
  

  )اهر 1337 - 1362(شهید یوسف اکبرزاده  
تـر کننـد کـه     ها را فشـرده  به همشهریان عزیز بگویید که هرچه بیشتر، نماز جمعه

  .سازد شتر و چشم دشمنان اسالم را کور مینماز جمعه، وحدت را بی
  

                                                             
  مراسمات: در اصل وصیت -1
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  )قمصر 1344 - 1364(شهید ابوالفضل شمس قمصري  
در نمازهاي جماعت و جمعه شرکت کنید که ایـن نمازهـا اوالً، وحـدت انسـان را     

بخشـد و   بخشد و به انسان، توحید می کند و در ثانی به روح انسان آرامش می زیاد می
  .تر باشید در راه خدا مستحکم

  
  )آذرشهر 1339 - 1361(شهید ابوالفضل مرادزاده  

پرور، در مساجد و نمازهـاي جمعـه و ادعیـۀ    امیدوارم که شما ملّت غیور و قهرمان
اسالمی و انقالبی شرکت نموده و مخصوصـاً بـا یگـانگی خـود در نمازهـاي جماعـت،       

ي تـر نماییـد؛ چـرا کـه حمـالت دشـمن بـا هواپیماهـا        دشمن زبون را رسواتر و زبون
سـت و  ها همیشه مصادف با موقع برگزاري نماز جماعـت بـوده ا   اش در جبهه جنگنده

  .حاد ما در مساجد و اعمال اسالمی استاین نشانگر وحشت دشمن از ات
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  حفظ وحدت در میان ملت : بخش دوم  
    و اعضاي خانواده

  
  )درگز 1343 - 1364(شهید امیدرضا آگاه  

بین شما، من این توفیق را یافتم که زودتر از شما سـفر  اکنون در هم! برادرانم
. خواهم از راه بزرگان به عنوان چـراغ و راهنمـا اسـتفاده نماییـد    از شما می. نمایم

توانـد   اگر شما چهار برادر با یکدیگر اتّحاد و وحدت کلمه داشته باشید، کسی نمی
پـر  [راد اجتمـاع را  دیگـر افـ  ] جـاي [خواهم که  مقابل شما بایستد؛ لذا از شما می

  .جاي خالی براي دشمن نگذارید که نفوذ کند] کنید و
  
  



  

    )دفتر نهم(هنگی نامه شهداي فرگزیده موضوعی وصیت        24
 

  )همدان 1341 - 1365(شهید اسماعیل امینی  
وحدت را در بین خود و دیگـر مسـلمانان حفـظ کنیـد و در مقابـل دشـمنان       

 و علیـه  اهللا صـلی (اسالم، سرسخت و در بین خود مهربان باشید؛ چرا که رسول خدا

  .1»اشداء علی الکفار رحماء بینهم«ند؛ اروانش چنینو پی )سلم و آله
  

  )دهدشت 1338 - 1366(حسین برسیاه  شهید غالم 
بـا عمـل فرامـوش نکنیـد و     ] همراه[خواهم که کلمۀ وحدت را  از شما مصرّانه می

اگر به ضرر شما تمام شود کـه همانـا حـق، پیـروز     ] حتّی[همیشه سخن حق بگویید، 
  .تاست و این نوید اسالم اس

  
  )فومن 1340 - 1365(شهید ایوب پورخوش سعادت  

گـران چـپ و    با وحدت خود، مشت محکمی بـر دهـان توطئـه   ! اي امت حزب اهللا
هیهـات مـن   «هاي دنیاگرایانۀ شـیاطین بـه سـیرة     راست بزنید و در مقابله با دسیسه

مـان  در صحنه حضور داشته و همـواره یـار صـدیق امام   . امامانمان عمل نمایید» الذلّه
  .باشید
  

  )اهواز 1338 - 1365(آبادي  شهید کریم جعفري نظر 
حـال کـه الطـاف خداونـد مـا را تـوان داده، بیاییــد از       ! بـرادران و خـواهران عزیـز   

هاي هزاران شهید به خون خفتـه و معلـولین و    خون] حاصل[دستاوردهاي انقالب که 
ال فسـاد    ] پوزة[بنده . باشد، پاسداري کنیم سرا میاُ و اسـتعمار را بـه خـاك    ایـن عمـ

                                                             
  29؛ سوره فتح، آیه »بینهممحمد رسول اهللا والّذین معه اشداء علی الکفّار رحماء «اشاره به  -1
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یابم و بیرق سـبز   مالیده و با چنگ انداختن به ریسمان الهی، وحدت اسالمی را باز می
  .افرازم را بر فراز بلندترین قلل جهان برمی] اسالمی[جمهوري 

  
  )گچساران 000 - 1365(شهید محمدشفیع جعفري  

قـرار دهیـد    براي دفاع از اسالم] و[وحدت را براي رضاي خدا و در خدمت جنگ 
  .که این خواستۀ امام و رهبر ماست

  
  )آستانه 1336 - 1367(شهید نادر حسندوخت  

خواهم راه ما فرزندان انقالب را بپویند و با مـا جهـت احیـاي دیـن      از دوستان می
خدا همگامی کنند و حتّـی در میـادین ورزش، ورزش را جهـت سـرگرمی نشـمارند،      

دگی جسمی و روحی و اتّحاد میان خـود بداننـد   سازي و آما بلکه آن را جزو اصول بدن
  .و یادي نیز هنگام کار در زمین ورزش از ما کنند

  
  )الرستان 1340 - 1361(محمد حسنی  شهید علی 

از اختالف و نفاق بپرهیزید که بـراي رسـیدن بـه هـدف،     ! برادران و خواهران عزیز
  .در پناه اسالم الزم است 1وحدت کلمه

  
  )مراغه 1337 - 1365( شهید اسماعیل دوستان 

همیشـه پیـرو   . تـر سـازید   هایتان را منسجم حادیههایتان را و ات توانید انجمن می تا
  .راستین این امام بزرگوار باشید
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  )کازرون 1342 - 1365(شهید داریوش دهداري  
از همۀ شما خواهشمندم کـه بیاییـد بـراي پاسـداري از خـون شـهدا و گسـترش        

 1»واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً و التفرّقـوا    «پیروي از آیۀ اسالم و همکاري در محل، با 
مگـر  ! اي اهـالی محتـرم  . ... همه با هم به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفـرّق نشـوید  

افـروزي،   شود کسی مهر علـی و اوالدش در دلـش باشـد، ولـی دودسـتگی، آتـش       می
در محل شـود؟ واهللا   هاي عمرانی و مانع از فعالیت] ایجاد کند[شکنی و اختالف  قانون

در پایان، بیاییـد  . از مهر علی و خدا در دلشان باشد 2اي محال است چنین افرادي ذره
ت واحـدي تشـکیل     براي رضاي خدا و جبران گذشته دست به دست هم بدهیم و امـ

  .بدهیم و براي اسالم خدمتی کنیم
  

  )تفت 1338 - 1360(شهید احمدرضا دهقان نیري  
مان خدا چنگ بزنید و متّحد باشـید کـه فقـط خداپرسـتان     به ریس! اي مسلمانان

  .جاویدند
  

  )آباده 1340 - 1363(شهید سیدمحمد رحمانی  
خواهم که وحدت خود را حفظ نموده و با وحدت، مشت  از امت شهیدپرور می

  .محکمی به دهان ابرجنایتکاران آمریکا، شوروي و فرانسه بزنید
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  )مشهد 1339 - 1363(شهید حمیدرضا رحمانی میاندهی  
از تفرقه و جدایی جداً فاصله بگیرید و همه با هم گوش بـه فرمـان امـام عزیزمـان     

در تمامی کارها فقط خدا را در نظر بگیرید و هدفتان در کارهـا  ! برادران عزیزم. باشید
  . رضاي او باشد

  
  )جهرم 1340 - 1365(اهللا رستگار  شهید امین 

یـت جهـد را بنماییـد و بـا اتّحـاد و بـرادري از       در راه خداي بزرگ نها! اي عزیزان
حقوق یکدیگر دفاع نمایید و حقّ همدیگر را ضایع نکنید و در کنار هم علیه مـزدوران  

دهنـد و علیـه ظالمـان و     اجانب که حیثیت و شـرف شـما را مـورد تهدیـد قـرار مـی      
ینـی عزیـز   داخلی، قیام و مبارزه نمایید و حامی اسالم و یتیمان و پیرو خم 1هاي خان

» هیهات مـنّ الذلّـه  «و همیشه فریاد ] باشید[ )علیه السالم(دهندة راه سیدالشّهدا و ادامه
هـاي معظّـم شـهدا و مفقـودین و      حسینی را در ذهنتان تـداعی کنیـد و بـه خـانواده    

  .سرا احترام بگذاریدجانبازان و اُ
  

  )خمین 1338 - 1365(شهید محمدنبی رفیعی  
رد نظر امام عزیـز اسـت، حفـظ کنیـد و عوامـل تفرقـه و       را که مو اي وحدت کلمه

دشمنان وحدت را رسوا نمایید و در همه حال رضاي خـدا را هـدف قـرار دهیـد و در     
ها را تحمل کنید و هرگز مـأیوس نشـوید    ها را به جان بخرید و سرزنش این راه، تهمت

  .که حق، با شماست
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  )کبودرآهنگ 1351 - 1367(شهید محمود زارعی  
با هـم وحـدت و اتّحـاد داشـته باشـید و از دوگـانگی و تفرقـه        . همت ببندید کمر

  .ها راضی و شکرگزار باشیددر برابر مشکالت زندگی شکیبا بوده و به آن. بپرهیزید
  

  )جهرم 1343 - 1365() بوستانه(الدین  شهید محسن زین 
تري کنم که سعی کنید اخوت بیشـ  به برادران اهل مسجد و جماعات سفارش می

ر نورزیـد و یادمـان باشـد      در بین خود داشته باشید و در برخورد با یکدیگر هرگز تکبـ
اي هستیم کـه بازگشـتمان بـه سـوي خداسـت و لـذا اگـر توانسـتیم          که همۀ ما بنده

خودمان را اصالح کنیم، امر به معروف و نهی از منکر ما در جامعه مـؤثّر خواهـد بـود،    
افراد بـراي اسـالم نخـواهیم داشـت و فقـط بـا اصـالح         اي جز دفع افکار و وگرنه ثمره

  .خدافراموشی است] آن[ایم که سرانجام  ظاهر، خویشتن را فریب داده
  

  )فسا 1343 - 1365(شهید سیدجالل ساداتی  
تـر   نسبت به یکدیگر احسان و نیکی را فراموش نکنید و وحدتتان را هر روز محکم

ل کنیـد کـه انسـان     هاي جنگ ت ها و رنج سختی. و بیشتر کنید هـا و   حمیلـی را تحمـ
  .شوند ها و مشقّات، خودساخته می جامعه در سختی

  
  )سلماس 1328 - 1360(شهید اسماعیل سولدوزي  

بخش اسالم، بـا حفـظ وحـدت و فقـط      تنها براي جهانی نمودن مکتب حیات
روحانی اصیل و متعهد با رهبري امید مستضـعفان جهـان، خمینـی    ] با[دوش  هم
  .توفنده و کوبنده به پیش تازید شکن، بت
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  )محالت 1329 - 1365(اهللا سینجلی  شهید سیف 
قدر همدیگر را بدانید و بیش از پیش، متّحد و منسجم باشید و راهـی  ! عزیزان من

واعتصـموا بحبـل اهللا   «! همشهریان عزیـز ... را ادامه دهید که پشیمانی در آن نباشد 
ت  . 1»جمیعاً و التفرّقوا اس، از هـر نـوع تفرقـه و گـروه      در ایـن موقعیـ بنـدي   حسـ

رهبران راستین را بدانیـد و   2]قدر. [بپرهیزید و قدر دستاوردهاي انقالب را بدانید
  .ها، متشکّل باشید ها کمک کنید و در پشت جبهه به جبهه

  
  )المرد 1334 - 1361(شهید محمد شعبانی  

  .کنید کند، حفظ که امام دربارة آن توصیه می] را[اي وحدت کلمه
  

  )الر 1337 - 1361(شهید طالب شکفته  
وحدت خود را در سایۀ خداوند منّان و این رهبري حفظ نمایید کـه وحـدت جـز    

  .پذیر نیست در سایۀ خداوند متعال و رهبري، امکان
  

  )لنگرود 1340 - 1365(شهید یعقوب شیخی فتیده  
سـمان الهـی   از تفرقه بپرهیزید که تفرقه، کار شیطان است و همگی بـه سـوي ری  

  3.چنگ زنید و متفرّق نشوید
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  )ابرکوه 1336 - 1361(شهید محمود صالحی ابرقویی  
خواهم که براي همیشه وحدت خود را در پناه من از ملّت شهیدپرور ایران می

رهبري امام عزیزمان، حفظ کنند و همیشه آمادة قیام علیه کفر و شرك و نفاق و 
 عجل(اشند و بدانید که شما که منتظر مهديهاي شرق و غرب ب مبارزه با ابرقدرت

را  )الشـریف  فرجـه  تعالی اهللا عجل(گویید ما مهديهستید و می )الشریف فرجه تعالی اهللا
  .را هم دوست داشت )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(داریم، باید نائب مهدي دوست می

  
  )ایالم 1343 - 1366( شهید حمیدرضا صحرایی 

ان که امام را تنها نگذارید و در همه حال، پشـتیبان و یـاور   اما توصیه به شما عزیز
او باشید و با وحدت و یکپـارچگی، در حفـظ دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمی سـعی و       
تالش کنید که اگر غفلت کنید، فرداي قیامـت مسـئولید و شـهدا جلـوي راه شـما را      

  .گیرند می
  

  )فسا 1335 - 1365(شهید عبدالرّسول صفري  
شیطان را . تمام اختالفات از شیطان است! کنید، وحدت را وحدت را حفظ

  .از خود دور کنید، از وجود خودتان، نه کس دیگر
  

  )گرمسار 1344 - 1363(شهید خسرو عابدي  
  .آن وحدت را که وصیت تمام شهداي ماست، حفظ کنید
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  )همدان 1349 - 1365( علی عابدي طاهر شهید محرّم 
و جنـگ بیشـتر فکـر کنیـد و از هرگونـه اخـتالف و        به اسالم! ملّت قهرمان ایران
اندازنـد، سـرکوب    چینند و اختالف میها را که علیه ما توطئه می تفرقه بپرهیزید و آن

  .کنید
  

  )استهبان 1342 - 1362(اصغر عاقل  شهید علی 
به ریسمان محکم او چنـگ بزنیـد و متفـرّق نگردیـد و در راه خـدا جهـاد کنیـد؛        

گـري نهراسـید و   مالمتباشد و در این راه، از سرّ و سـخن هـیچ   جهادي که شایستۀ او 
  .براي یاري حق، هر جا و به هر سختی باشد، اقدام کنید

  
  )خمین 1342 - 1365(شهید اسداهللا عبدي  

از کلیۀ مستضعفان جهان، به ویژه ملّت شهیدپرور ایران، خواهشمندم کـه وحـدت   
قه با یکدیگر بپرهیزید و قرآن مجیـد را  از نزاع و تفر. تر کنید خودتان را حفظ و محکم

  .قاضی امورات خود قرار دهید و همگی علیه استکبار جهانی قیام کنید
  

  )000 1320 - 1365(شهید پرویز فروردین  
امید است که برادران و خواهران با وحدت هرچه بیشتر در پیشبرد احکـام تـالش   

  .نموده و از هر نوع کدورت و تفرقه به دور باشند
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  )نقده 1340 - 1361(هید مهرداد فروردین ش 
! کنید خواهرانم که در شهر خودمان زندگی می. پشتیبان هم باشید نه علیه هم

باید احساس مسئولیت بیشتري کنید و تشکّل خود را انسجام دهید؛ چـرا کـه در   
  .اسالم، تفرقه مایۀ ذلّت است

  
  )فسا 1343 - 1365(شهید محمدرضا فوالدچنگ  

خواهم که سعی کنید بیش از پیش، وحدت و انسجام خـود   عزیز می از شما مردم
را حفظ کنید و هرگز امام را تنها نگذارید و از دسـتاوردهاي انقـالب کـه ثمـرة خـون      

  .داري کنیدشهیدان است، نگه
  

  )بلداجی 1333 - 1361(شهید علی کارگر بلداجی  
ادر باعـث متّحـد   شما دو برادر با همدیگر خوب و متّحد باشید کـه وحـدت دو بـر   

کنـد   گردد که علیه کفر جهانی قیام مـی  بودن یک کشور اسالمی، مانند ایران عزیز می
  .دهد و تمام مسلمین دنیا را نجات می

  
  )سمنان 1338 - 1363( کیا  علیشهید سیدحسین 

دانـم جهـت تـذکّر عـرض نمـایم، ایـن اسـت کـه تنهـا           مطلبی را که الزم می
نمایـد، اختالفـات داخلـی اسـت و امـام      را تهدید می اي که انقالب اسالمی مسئله

ت ]. اسـت [تمام اختالفات از نفـس  : فرماید می بیاییـد بـراي رضـاي خداونـد     ! امـ
  .که خداوند با جماعت است] باشید[وحدت داشته 
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  )فسا 1340 - 1365(نژاد  شهید محمدرضا مصلّی 
تان اسـتکبار   یهمیشه و در همه حال وحدت را حفظ کنید و با وحدت و یکپارچگ

  . انگیز نگویید از خدا بترسید و سخن تفرقه. را به عزا نشانید
  

  )شهرکرد 1347 - 1365( رضا منتظري سفیددشتیعلیشهید  
از امت شهیدپرور تقاضا دارم که اتّحاد خود را حفظ کنند و حافظ انقالب اسـالمی  

  .باشند
  

  )رودسر 1334 - 1366(پور  شهید یداهللا مؤمن 
کنم که در کنار همدیگر با اتّحاد زندگی بکنند و همیشـه   یم سفارش میبه برادرها

  .و در همه کار، خدا را در نظر داشته باشند و خدا را فراموش نکنند
  

  )شیراز 1340 - 1365(هید عبدالرّسول ناصري اردکانی ش 
دومین موضوع، حفظ اتّحاد است که ایـن مسـئله، کمـر ابرجنایتکـاران را خـرد      ... 

در این موضوع بـه کـار   ] را[دولت خدمتگزار باید سعی و کوشش خویش . ردخواهد ک
گیرد که هر کاري را به شخص واجد شرایط آن محول نماید تا اسباب نارضایتی واقـع  

  .نشود
  

  )تویسرکان 1336 - 1361(شهید مجتبی نوروزي  
وحدت در جامعه را از دست ندهید و از رؤسـاي  . براي تداوم انقالب کوشش کنید

  .مملکت که در خطّ امام هستند، شدیداً پشتیبانی کنید
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  )آباد نجف 1335 - 1361(فر  شهید ناصر نوروزي 
براي امام طول عمر، براي امت ایمـان و وحـدت و بـراي دشـمنان اسـالم      

  .شکست فوري را خواستارم
  

  )تهران 1343 - 1366(نسب  شهید حسن هاشمی 
باشد، از دست  یارند و آن وحدت امت مکه همیشه بر آن تأکید د] را[کالم اماممان 

  .ندهیم
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  وحدت؛ عامل پیروزي : بخش سوم  
    و مصونیت از خطرات

  
  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  

. ایـم  از اختالف بپرهیزید؛ چون تاکنون با وحدت کلمه بوده است که ما پیروز شده
ه امـام بارهـا تکـرار کـرده اسـت،      کـ ] را[اي  همین وحدت کلمـه . از اختالف بپرهیزید

دشمنان اسالم دنبـال ایـن هسـتند کـه بـین شـماها اخـتالف        ] زیرا[فراموش نکنید؛ 
  .ها به یاد خدا باشید در مشکالت و سختی. بیندازند تا بعداً بر شما فائق آیند

  
  )دماوند 1337 - 1361(شهید محمود احمدي  

و به خـدا ایمـان داریـد و     همچنان در صحنه باشید که تا وقتی در صحنه هستید
  .کند وحدت کلمه شعار شماست، خطري شما را تهدید نمی



  

    )دفتر نهم(هنگی نامه شهداي فرگزیده موضوعی وصیت        36
 

  )فومن 1338 - 1365(رضا ادبی مهذب  شهید غالم 
به هوش باشـید کـه دشـمن، تنهـا سـالحش تفرقـه اسـت و در ایـن راه، بسـیار          

گذاري کرده است و اگر بتواند در این راه پیروز شـود، مسـاوي اسـت بـا رکـود       سرمایه
در عـین حـال کـه    . تر کرده و به جمع خود قانع نباشید صفوف خود را فشرده. البانق
هـاي   باشید و سعی کنید با جـذب انسـان   1»رحماء بینهم«هستید،  »اشداء علی الکفّار«

  .دیگر، جاي خالی شهیدان را پر کنید
  

  )بافت 1335 - 1362(حسین اسکندرزاده افشار  شهید ملک 
شـما را بـه خـدا وحـدت را حفـظ      ! ام سروران گرامـی اي همشهریان مسلمانم، اي 

آن قـومی پیـروز   . ها در گرو همـین کلمـه اسـت    ها و تمام پیروزي تمام سعادت. کنید
  .است که اتّحاد را سرلوحۀ برنامۀ خود قرار دهد

  
  )خمین 1339 - 1364(محمد اصغري  شهید علی 

از . کنیـد  2ف، احتـراز از اختالف بپرهیزید که مزة آن را چشیدیم و از عوامل اختال
و همچنین با افرادي که به ایـن  ] دوري کنید... [غیبت، تهمت، افترا، دروغ، سوءظن و 

هـا را از عمـل بـد    آن] آنکـه [زنند، همنشین نگردید مگر برانداز دامن می آتش خانمان
فایدة وحدت را دیدیم و رحمت خدا را لمـس کـردیم، رحمـت    . خویش بر حذر دارید

  .ی؛ پس در برقراري و استحکام هرچه بیشتر آن بکوشیدظاهري و باطن
  

                                                             
  29؛ سوره فتح، آیه »محمد رسول اهللا والّذین معه اشداء علی الکفّار رحماء بینهم«به  اشاره -1
  اهتراز: در اصل وصیت -2
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  )بیدگل 1342 - 1362(شهید مصطفی امیدي بیدگلی  
تنها سخن من با مردم عزیز و انقالبی این است که دست از وحـدت اسـالمی کـه    

هـا، خـون    تاکنون موجب پیروزي ما بوده است، برندارند و نگذارند با اختالف میـان آن 
  .مال شود شهیدان پاي

  
  )فسا 1334 - 1366(شهید عطاءاهللا اویسی  

طـور کـه    وحدت را کـه در پنـاه آن بـه پیـروزي رسـیدیم، از یـاد نبریـد و همـان        
حـال از  . ، وحدت ضامن پیروزي ما بود به رهبري امام امت، خمینـی کبیـر  ]دانیم می[

 واعتصـموا «: اختالفات را کنـار بگذاریـد کـه در قـرآن آمـده     ] که[خواهم  این ملّت می
متفـرّق  ] و[بـه ریسـمان خداونـدي چنـگ زنیـد      «، یعنی 1»بحبل اهللا جمیعاً و التفرّقوا

ت   2]خاك[و به » نشوید و میهن عزیز و خون پاك شهدا خیانت نکنید تا قلب امام امـ
  .را به درد نیاورید )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(و آقا امام زمان، مهدي موعود

  
  )اصفهان 1341 - 1365(شهید اکبر باباجانی ریزي  

همیشـه  . دست به دسـت هـم دهیـد و یکپارچـه باشـید     ! اي مردم و امت اسالمی
کـه بخواهـد   ] را[اي  دست به دست هم دهید و بـا هـم باشـید و جلـوي هـر مسـئله      

  .جمهوري اسالمی را تهدید کند، بگیرید
  

                                                             
  103سوره آل عمران؛ آیه  -1
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    )دفتر نهم(هنگی نامه شهداي فرگزیده موضوعی وصیت        38
 

  )قزوین 1338 - 1361(شهید محمدباقر بابایی  
  .روزي استوحدت شما، عامل پی! اي برادران

  
  )فارسان 1344 - 1365(کرانی حکمت بالیده شهید 

با مشکالت بسازید و مصلحت اسالم را بر مصالح خـویش  ! برادران و خواهران عزیز
دشـمنان، مقـاوم و   ] بـا [شور انقالبی را در خود حفظ کنید و در مصاف . ترجیح دهید

م بـه خداونـد و رهبـري    استوار باشید و بدانید پیروزي ما تاکنون در گرو توکّلی عظـی 
  ].است[امام و وحدت و یکپارچگی بوده 

  
  )فریدن 1344 - 1365(شهید اژدر بهمنی  

اتّحاد داشته باشید و نگذارید منافقین بین شما تفرقـه  . وحدت خود را حفظ کنید
نباشید مانند آنـان کـه پراکنـده شـدند و اخـتالف کردنـد، بعـد از آنکـه         «بیندازند و 

  1»].است[براي آنان عذابی سخت ] پس[مد؛ ها آ برایشان نشانه
  

  )نائین 1337 - 1361(شهید یداهللا بیگیان  
  .وحدت کلمه را حفظ کنید] یعنی[رمز پیروزي، 

  

                                                             
؛ »اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عـذاب عظـیم   و التکونوا کالّذین تفرقّوا و«اشاره به  -1

  105ره آل عمران، آیه سو
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  )تبریز 1339 - 1361(شهید مهدي پروانه  
، منتهـی بـا   1»مستضعفین را وارث زمین خواهم کرد«: گوید وعدة خداست که می

هـر روز  ] ي[پس ما درکربالي ایران و عاشـورا . اندست و همت و اتّحاد مسلمانان جه
پیشــگاه خــدا داریــم، بایــد ادا کنــیم کــه چشــم  ] در[ایــران، آن مســئولیتی را کــه 

نگرنـد تـا    مستضعفین جهان به سوي انقالب اسالمی ایران است و در حال انتظار مـی 
مـامی دنیـا   باز گردانده و به ت] شان[ها را به خود این انقالب اسالمی، ارزش انسانی آن

و وقتی محرومین و مستضعفین اتّحـاد داشـته باشـند و اگـر بـه کمـک        2معرّفی کند
بیایند و از خواب بیدار شوند، دیگر اثـري از اسـتعمارگران و   ]در[اسالم عزیز به حرکت 

  .خبر نخواهد ماند چپاولگران و زورگویان از خدا بی
  

  )فومن 1341 - 1365(شهید لطیف پسندیده  
دانید رمز پیروزي اسالم و مسلمین در سـایۀ وحـدت اسـت و هرگـز     ب! اي عزیزان

ایمان الهی، دسـتتان را از ایـن    متفرّق نشوید و چنگ به حبل و ایمان الهی بزنید و بی
؛ آن وقت بـذر نفـاق را   ]کنند تقسیم می[کنند و شما را گروه به گروه  ریسمان جدا می

  .کارند و محصول خود را خواهند چید می
  

                                                             
؛ سـوره  »استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الـوارثین  الذین و نرید ان نمنّ علی«اشاره به  -1

  5قصص، آیه 
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  )اقلید 1342 - 1365(اهللا تدین  لیشهید و 
واعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً  «با هم امت واحده باشید و به این آیۀ شریفه ! امت دالور

توانـد بـه مـا ضـربه بزنـد و      هرگونه تفرقه می] بدانید که[توسل بجویید و  1»و التفرّقوا
هـا را   ایید و قلـب زند؛ پس اگر شما پیروزي را طالبید، باید وحدت کلمه را حفظ نم می

خـود را ماننـد قـوم نـوح،     . ها را پاك کنیـد  بیایید از ریا دور باشیم و نگاه. تزکیه کنید
به انقالب و امام و مسئولین این حکومت با چشـم بصـیرت نگـاه    . دچار عذاب ننمایید

  . کنید
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید محمدعلی جعفریان قهفرخی  
بـه  . کنـد  اگر نفاق در بینتان رسوخ کرد، نابودتان مـی  از تفرقه و نفاق بپرهیزید که

ارزش نباشـید   یکدیگر زیاد محبت کنید و به یکدیگر شخصیت بدهید تا براي هم کـم 
از تفرقه و دوگانگی بپرهیزید و یار و یاور هـم  . اتّحاد خود را همیشه حفظ کنید... 

از جمـع شـما   باشید؛ چرا که همیشه خدا جزادهندة جمع مؤمنان است و دشمن 
  .تک شما   ترسد، از تک می

  
  )سمنان 1343 - 1366(شهید اسماعیل جمال  

با هم متّحد و متّفق باشید تا دشمنان نتواننـد بـین شـما رسـوخ کننـد و از ایـن       
تفرقه استفاده کرده و خداي نکرده شما را از دین خدا دور کنند و ایـن تنهـا بـه ایـن     

این جنگ بود که باعث شد دشمنان براي حفـظ  ... است که در خطّ امام باشید و بس 
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و بقاي حکومت خود با همۀ اختالفاتی که داشتند، در سـنگري واحـد دور هـم جمـع     
  . گري نمایند ریزي و توطئه شوند و متّحد و متّفق علیه اسالم و انقالب اسالمی نقشه

  
  )کهکیلویه 1346 - 1364(شهید عبدالرّشید جناب  

ا دشمن و استعمارگران ما را غـافلگیر کننـد و واي بـر    وحدت داشته باشیم تا مباد
این جنـگ، خـود یـک امتحـان و آزمـایش      . آن روزي که دشمنان ما را غافلگیر کنند

  .گیرد است که خدا از مسلمین می
  

  )تربت حیدریه 1338 - 1365(نژاد  اصغر حسن شهید علی 
ـ  «کـنم و   شما مردم روستایم را به وحدت و اتّحاد دعوت مـی  ه ریسـمان  همگـی ب

توانیـد   ؛ چون وقتی شما با هم باشـید، مـی  1»الهی چنگ زنید و از تفرقه پرهیز نمایید
اهللا سـعی   این فئودال منطقه و این غدة سرطانی شوم منطقه را از بین ببرید و ان شاء

  .کنید که او را نابود کنید و نگذارید که دوباره قد علم کند
  

  )خورموج 1337 - 1361(پور  شهید محمود حیدري 
اگـر مـا   . اتّحاد از واجبـات دینـی اسـالم اسـت    ! مردم آگاه، مبارز و شهیدپرور

  .دهند متّحد نباشیم، منافقان و دشمنان ما را مورد هجوم قرار می
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  )اراك 1335 - 1361(محمدي  شهید احمد خان 
قدر که ما مسلمانان با هم متّحد و خـوب و بـرادر باشـیم، کافیسـت؛ دیگـر       همین
  .تواند به ما زور بگوید ی نمیهیچ قدرت

  
  )دهدشت 1338 - 1365(شهید خداخواست رازنهان  

ــه از شــما خواهــانم اتّحــاد خــود را حفــظ کنیــد و از تفرقــه و   ! اي مــردم عاجزان
باشـد و در مقابـل دشـمنان     دودستگی بپرهیزید که تفرقه، مایۀ شکسـت و ذلّـت مـی   
اراده نشـوید و در ایـن راه،    بیداخلی و خارجی اسالم، یعنی منافقین کوردل، سست و 
امـروز دسـتاوردهاي انقـالب    . صبر و استقامت داشته باشید؛ زیرا خدا با صابرین اسـت 

تک شـما مـردم عزیـز اسـت کـه از        باشد و وظیفۀ تک اسالمی خیلی حائز اهمیت می
  .ها حمایت کنید آن

  
  )ابهر 1331 - 1364(اهللا رحمانی  شهید حکمت 

ت      ادامهاز شما مردم حزب اهللا و  دهندگان راه شهدا و پیـروان خـطّ امـام و روحانیـ
بـا  . خواهم که وحدت خود را حفظ نمایید و از تفرقه و دودستگی بپرهیزیـد  متعهد می

گونـه عـرض    وحدت کلمه، ضدانقالب و منافقین را از صحنه دور نمایید و فرصت هیچ
  .ها ندهید اندام را در جامعه به آن
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  )فومنات 1335 - 1361(ضایی شهید عبدالرّحمان ر 
خـواهم کـه همـواره وحـدت     از برادران، خواهران، پدران و مـادران خـود مـی   

هـاي دشـمن غفلـت    خویش را در مقابل جبهۀ کفر حفظ کـرده و آنـی از توطئـه   
  .ننمایید

  
  )داراب 1334 - 1361(اصغر زاهدي  شهید علی 

امروز هر اختالفی به نفـع  . 1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرّقوا«! شما اي مؤمنین
کننـد و پیـام قـرآن اسـت     برداري میآمریکاست و شیطان بزرگ و ایادي او از آن بهره

  .2»انّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم«: که
  

  )بوشهر 1331 - 1364(شهید عبدالعزیز ستّارپناهی  
، بـر  3از هـم  هرگونه کینه، مخالفت، نزاع و جدایی شـما . امروز اسالم در خطر است

خـواهم کـه بـا وحـدت     از شما عاجزانه مـی . باشدضد وحدت است و مایۀ شکست می
کنندة خطّ مقدم اسـت، کوشـا باشـید و راه     خود در سنگرهاي پشت جبهه که تقویت

  .رهرو نگذارید پاك شهیدان را بی
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  )ردشهرک 1341 - 1362(هید مهراب سلیمی شهرکی ش 
ها را تضعیف د و نگذارید منافقین، آناز دولت و مجلس پشتیبانی کنی

واحد باشید و نگذاریـد کـه   ] امت[با هم اتّحاد داشته باشید و یک . کنند
  .تفرقه بیندازددشمن بین شما 

  
  )شوشتر 1338 - 1364( باف شهید محمدزمان شال 

جویم، بدان امید و آرزو که بـا   از شما عزیزان خداحافظی نموده و حاللیت می
خویش بر مشکالت داخلی فائق گردید و بـر دشـمنان خـارجی    وحدت همیشگی 

غالب باشید و به رهبري امام خمینی، پرچم اسالم را در سراسـر کـرة خـاکی بـه     
  .اهتزاز درآورید

  
  )الرستان 1337 - 1361(نژاد  شهید منوچهر صادق 

کنـار  ] را[اما پیامم براي ملّت قهرمان و شهیدپرور این است کـه دعـوا و اخـتالف    
اسـالم و  ] به[خبر و ضدانقالبیون  ارید و هوشیار باشید که مبادا منافقین از خدا بیبگذ

  .قرآن ضربه بزنند
  

  )فیروزکوه 1333 - 1364(شهید ایوب صادقی  
همیشـه در صـحنه حاضـر باشـید و امـام را تنهـا نگذاریـد و        ! شما اي امت اسالم

حـدت و یکپـارچگی خـود را    پشتیبان والیت فقیه و روحانیت در خطّ امام باشـید و و 
حفظ کنید و از اختالف و تفرقه بپرهیزیـد و بدانیـد کـه دشـمنان دیـن خـدا از ایـن        
طریق، بیشترین ضربه را خواهند زد و باید سخت مواظب باشید و نگذاریـد کـه خـون    
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این همه شهید به خون خفته بـه هـدر بـرود و کوشـش و جـدیت نماییـد تـا پـرچم         
  .ر جهان به اهتزاز درآید، ان شاء اهللاپرافتخار اسالم در سرتاس

  
  )آشتیان 1338 - 1365(شهید ابوالحسن طاهري آشتیانی  

ترین لق زدن و تفرقه و سسـتی در جامعـۀ مـا رخنـه کنـد، مـا پیـروز         اگر کوچک
  .واي بر تفرقه و جدایی که امام عزیز بر این بسیار تکیه دارند. نخواهیم شد

  
  )سفار 1337 - 1365(شهید مهران عشقی  

یاري کنیـد کـه   ] را[وحدت و انسجام و یکپارچگی خودتان را حفظ کنید و اسالم 
  .و وحدت ما رمز پیروزي ما بوده و در تمام دوران تاریخ خواهد بود 1اسالم، رهبري

  
  )رودسر 1344 - 1365(شهید سیدمصطفی علوي  

ر اتّحاد و همبستگی خود را از بین نبرید؛ زیرا تا زمـانی کـه شـما بـا همـدیگ     
بـا اتّحـاد شماسـت    . تواند شما را شکست بدهدمتّحد هستید، هیچ ابرقدرتی نمی

به همین منظور آنـان در  . شونددان تاریخ ریخته می که این ابرجنایتکاران به زباله
ند که اتّحاد بین شما را از بین ببرند و بار دیگر بر ما حکومت نمایند، بنا به اتالش

  .»ز و حکومت کنتفرقه بیندا«شعار استعماري 
  

  )بغداد 1342 - 1367(شهید ناصر علوي فیلی  
  .وحدت و برادري را بین خود حفظ کنید و به دشمنان مجال تفرقه ندهید
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  )فسا 1340 - 1365(شهید عبدالرّحیم فیروزي  
ترین مسئله و مطلبی که شخص امام امت به عنوان مرجع تقلیـد و   امروزه مهم

به آن اصرار و عنایت دارند، مسئلۀ حفظ وحدت ولی فقیه مطرح فرموده و نسبت 
امت اسالمی و فراموش نکردن اهمیت مسئلۀ جنگ است؛ چرا که اکنون سرنوشت 
اسالم در جهان، به سرانجام این جنگ که از طرف استکبار جهانی بر مـا تحمیـل   
گردیده، بستگی دارد و سرنوشت جنگ نیـز ان شـاء اهللا بـا حفـظ وحـدت مـردم       

هاي حق علیه باطل، چیزي جز ها از رزمندگان جبههدریغ آن مایت بیمسلمان و ح
  .پیروزي و موفّقیت نخواهد بود

  
  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  

امروز حفظ وحدت و انسجام امت اسالمی از شرایط مهـم سـربلندي و نصـرت    
هاي  جویی، از وسوسهمتوزي و انتقاکینه. مسائل جزئی را کنار بگذاریم. اسالم است

بـه دور بریـزیم و بـراي رضـاي حـق و خشـنودي امـام        ] هـا را  آن[شیطان است؛ 
دست به دست هم دهیم و همه پشتیبان جنگ و  )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(زمان

مسائل را در حضور هم حلّ و فصل کنیم . پشت سر هم غیبت نکنیم. جبهه باشیم
  .گناهان بزرگ است، جداً خودداري کنیم] از[سوءظن که ریشۀ خیلی ] از[و 

  
  )داراب 1344 - 1365(شهید محمدحسن کاویان  

در آخر سخنی با امت ایثارگر و شهیدپرور دارم که در هـر لحظـه و هـر زمـان،     ... 
کـه ایـن سـخنان را از یـک بـرادر       1]ام بـوده [هـا   هـاي آن  ها و ایثارگري شاهد دالوري
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برادري را به هم بدهند و نگذارند دشـمنان اسـالم و    تر بشنوند و دست اتّحاد و کوچک
امروز انقالب اسـالمی مـا احتیـاج بـه     . آلود استفاده کرده و سود برند انقالب از آب گل

برد انقـالب  توانـد در پیشـ   هترین عـاملی کـه مـی   وحدت و هماهنگی و اتّحاد دارد و ب
ی است؛ پس ایـن آیـه   و کارساز باشد، وحدت و پیوستن به ریسمان محکم اله 1]مؤثر[

را از یـاد   2»واعتصموا بحبـل اهللا جمیعـاً و التفرّقـوا   «: فرماید از قرآن و کالم خدا که می
نبرید و به صورت یک امت واحد درآمده و با اتّحاد خود، قدرت و تـوان را از دشـمنان   

  .بگیرید
  

  )بروجن 1337 - 1365(شهید محمد کردیان بروجنی  
تنهـا  . ید ضدانقالب بین شما و روحانیت جدایی نیندازدمواظب باش! اي مردم عزیز

ت    . توانید به هدف خود برسید با این کار می با وحدت بین مـردم شـهیدپرور و روحانیـ
چنان مشت محکمی بر دهان ضدانقالب کوبیده که دیگـر تـوان حـرف زدن     مبارز، آن

  .نداشته باشند
  

  )اصفهان 1337 - 1361(شهید عباس کرمی  
] ملّـت [کنید، یک  گونه که ثابت میهمان] زیرا[و یگانگی را فراموش نکنید؛  اتّحاد

و از تفرقـه و  » دست خدا با جماعت اسـت «تواند برابر قدرتی پیروز شود و  با اتّحاد می
  .تشتّت، جز شکست چیزي نصیب نخواهد شد
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 )بروجن 1342 - 1361(فرود کریمیان  شهید 
باشد که در این رابطه، امـام   چگی مسلمانان میمسئلۀ مهم دیگر وحدت و یکپار... 

» .شما باید یکپارچه شوید تـا دشـمن نتوانـد حرکتـی انجـام بدهـد      «: فرماید عزیز می
مبـادا دشـمنان   . در مسائل، زیرك و باهوش باشـید ! برادران مسلمان و بسیجیان غیور

راهـی کـه    اید، از هـر طور که تا به حال دیدهشما را فریب دهند؛ چون دشمنان همان
اند بکننـد   اند، ولی بحمد اهللا هیچ غلطی تاکنون نتوانستهاند ضربه را وارد کرده توانسته

و با وحدت و یکپارچگی، جلوي منحرفین و دشمنان اسالم را بگیرید و از انجـام هـیچ   
  .چیز واهمه نداشته باشید کس و هیچ کاري در راه خدا، از هیچ

  
  )تویسرکان 1341 - 1364(رضا محمدبیگی  شهید علی 

در         )السـالم  علیـه (رمز وحدت بـود کـه مـا را بـه اینجـا رسـانید کـه بـه قـول علـی          
جمعیت متفرّق، چون گوسفندان از هم جدایند که عاقبت، طعمۀ گـرگ  «: البالغهنهج

  ».خواهند شد
  

  )استهبان 1339 - 1360(محمد مطلع  شهید علی 
گـرو همـین اسـت و همچنـین از      وحدت کلمه را حفظ کنید که پیروزي شما در

خواهم که در جبهۀ داخلی، با این منافقین آمریکایی بـه شـدت هرچـه     ملّت ایران می
دان تـاریخ بفرسـتید،               رو و مقابل انقالب به زبالـه  ها را از رو به  تر مبارزه کنید و آن تمام

  .ان شاء اهللا
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  )سنقر 1339 - 1363(شهید عبدالعلی معصومی  
طلبان نتواننـد سـوء اسـتفاده     شه و در همه حال اتّحاد داشته باشید تا منفعتهمی

، )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا«: کنند و دعایتان این باشد
  ».خمینی را نگه دار

  
  )شهر خمینی 1342 - 1362(پور ورنوسفادرانی  شهید رضا ملک 

دعوت به وحدت و امر به معـروف و نهـی از منکـر     اینک نیز اماممان، مسلمانان را
باید باشند گروهی که لبیک به نداي امام گویند و وحدت را حتّی بـه قیمـت   . کند می

هایمـان از تفرقـه    هاي ما از وحدت و شکست رفتن آبروي خود، حفظ کنند که پیروزي
  .است

  
  )اردستان 1338 - 1360(شهید محمود مؤذّنی زواره  

کـن   هاي شـیطانی متّحـداً قصـد ریشـه     م غریب واقع شده و قدرتاکنون که اسال
کُشند، وظیفۀ همگان اسـت   کردن امت قرآن را دارند و مزدوران داخلی صالحان را می

  .که با هم متّحد شوند که اختالف، خیانت به اسالم و قرآن است
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید همایون نصیري هرچگانی  
ت و با صدق و صفا برخورد کنید و تفـاهم فکـري داشـته    سعی کنید با هم با محب

گرایی و باندبازي و تفرقه بردارید که شکسـت مـا آن روز اسـت     باشید و دست از گروه
دعـوت  ... که خودمان دچار اخـتالف شـویم؛ ولـی از دشـمن خـارجی بیمـی نیسـت        
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ا بحبـل  واعتصمو«. به وحدت و یگانگی و چنگ زدن به ریسمان الهی] کنم شما را می[
  .متفرّق نشوید و بدانید تداوم انقالب در سایۀ وحدت است. 1»اهللا جمیعاً و التفرّقوا

  
  )فارس 1336 - 1366(شهید محمدمهدي نقی  

مبـادا بگذاریـد افـراد منـافق و     . سعی کنید بیش از پیش در صحنه حضـور یابیـد  
فراموش نکنیـد   بسیج، این ارگان نوین را. ضدانقالب و ضد دین میان شما رخنه کنند

این را بدانید که یکی از عوامل مهم تفرقه و جدایی و ضربه خـوردن اسـالم، غیبـت    ... 
خـوردة انقـالب    نگذاریـد دشـمنان زخـم   . کردن فرد مسلمان از مسلمان دیگـر اسـت  

اسالمی بین شما تفرقه بیندازند و از روحانیت متعهد جدایتان کنند و اگر چنین شـد،  
هرجـا هسـتید، از اسـالم    . هاسـت جشن و شادي ابرقـدرت ] و[ان روز بدبختی مسلمان

 .پشتیبانی کنید که موجب خیر و برکت دنیا و آخرت است
 

  )ریزنی 1342 - 1365(رضا نگهداري  شهید غالم 
دهد؛ بنابراین تحت  اتّحاد یگانه عاملی است که نیروهاي مخلص را به هم پیوند می

از . سجام خود را بیش از پـیش حفـظ کنیـد   فرماندهی امام خمینی، وحدت کلمه و ان
هـاي مـا از اخـتالف و عـدم     ماندگیها و عقبهرگونه تفرقه بپرهیزید که تمام بدبختی

  .همبستگی است
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  بسیج: فصل دوم    
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  لشکر مخلص خدا ؛بسیج: بخش اول    
  

  )فارس 1332 -  000(شهید حسین آدمی  
برقویی، عضو بسیج مستضـعفان انقـالب اسـالمی، وقتـی     جانب حسین آدمی ا این

. لباس رزمی بسیج را بر تن کردم، هزار مرتبه فرق کردم و در آنجا انسانیت را دریـافتم 
اگر افتخار شهید شدن را یافتم، همگان بدانند که آگاهانه زیستم و آگاهانه جنگیـدم و  

فـداي مکتـب خمینـی و راه    دهم که من بـه   آگاهانه به ابدیت پیوستم و فریاد سر می
شـوم و نـه یـک بـار، بلکـه دوسـت دارم هـزاران         اش راه خداست، می خمینی که همه

  .مرتبه فداي این اسالم و این مکتب بشوم
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  )یزد 1334 - 1365(شهید سیدمحمود اخوان طباطبایی  
مایـه را   گـذارد و ایـن درهـاي گـران     ها مـی  وقتی انسان قدم در این جبهه! عزیزان

از سال قبـل،  ] را[بینی که ترکش  اي را می بسیجی ساده. شود می 1]متحول[بیند،  می
هاي صـبحگاه، لنگـان لنگـان شـرکت      هنوز در پا دارد، ولی با این حال حتّی در برنامه

  .کند می
  

  )نائین 1337 - 1361(شهید یداهللا بیگیان  
ع نیروهـاي    ها و از محلّ اگر می توانید به عنوان بازدید هم که شده، از جبهه تجمـ

بین قرار داده و چند ثانیـه   و تشکیل نیروها را بر دوربین حقیقت 2بسیجی دیدن کنید
  .تفکّر کنید

  
  )تهران 1339 - 1361(بهرامی  شهید مهدي حاجی 

  .دوست دارم که از من، فقط به نام یک بسیجی ساده یاد شود
  

  )گرگان 1344 - 1364(شهید سیدابراهیم حسینی نوده  
، این عاشقان حسـینی و مرغـان آغشـته بـه     ]و بسیجیان[م دربارة بسیج خواه می

امروز بسیج در جبهه و پشت جبهه محـور  . عشق خداوندي، چند کالمی به میان آورم
سـوة مقاومـت و تقواسـت و    دهد و به عنوان الگو و نمونه و اُاصلی انقالب را تشکیل می

امـروز نـه   . انـد  ان لبیک گفتـه حسین زم» هل من ناصر ینصرنی«به نداي ] بسیجیان[
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ها مانده باشد و نه نبرد حـق علیـه    آن زمانی است که حسرت کربال در دل ما بسیجی
سرزمین ایـران هـر   . »کلّ یوم عاشورا کلّ ارض کربال و کلّ شهر محرّم«باطل؛ زیرا که 
اش حکایت از کربالیـی دارد کـه فرزنـدان و یـاوران حسـینی بـه خـون         قسمت و تکّه

بسیج، محور اصلی انقالب است و هرچه از بسیج سخن به میان آوریم، کـم  . اند غلتیده
گونـه   جاذبه و دافعـۀ علـی  ] که[تنها وصیت من به برادران بسیجی این است . ایم گفته

سعی کنید در کارهایتـان خـالص   . شان باشدشان بیشتر از دافعه داشته باشند و جاذبه
  .را انجام ندهیدباشید و براي ریا و خودنمایی کاري 

  
  )تهران 1343 - 1365(شهید اسماعیل حسینیان نایینی  

ام که در آن بـه   اگر لیاقت شهادت را پیدا کردم، مرا با همان لباس مقدس بسیجی
  .بسیج را هرچه بیشتر فعال نگه دارید. ام، به خاك بسپارید خون غلتیده

  
  )قم 1335 - 1366(شهید محمدحسین خزایی  

بسـته و   پنداریـد کـه مـا چشـم     اید و مـی  ها را نشناخته]ى[بسیج کسانی که] اي[
ایـم، دیوانـۀ عشـق     البتـه مـا دیوانـه   ! ایـم  کورکورانه بـدین مکـان مقـدس گـام نهـاده     

اهللا  ایم فقط در مقابل فرمان الهـیِ امـام روح    بسته و مطیع و چشم )علیه السالم(اباعبداهللا
  .اهللا خونین شهیدان حزب] و[و مقلّدیم بر راه سرخ 

  
  )یزد 1343 - 1364(علی دهقانی اشکذري  شهید بمان 

فرزندان خود را به بسیج بفرستید و خودتان نیـز  . در مجالس مذهبی شرکت کنید
  .هاي انقالبی همکاري کنید با بسیج و دیگر ارگان
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  )قزوین 1341 - 1365(محمدي  شهید مرتضی شاه 
ـ [رحمت خداوندي بر سپاهیان و بسیجیان و ارتشیان  کـه بـا اخـالص و راز و    ] ادب

امانشـان،   هایشـان و بـا رزم بـی    شـب  هـاي نیمـه   نیازشان و تکیه بر معبودشـان و نالـه  
شـکن، بـه خـاك مـذلّت      دشمنان اسالم و قرآن را به فرماندهی امام امت، خمینی بت

را آمـاده سـاخته و   ) روحـی لـه الفـدا   (روند تا مقدمۀ ظهور بقیه اهللا االعظم کشاندند و می
  .م پرافتخار اسالم را در سراسر گیتی به اهتزاز درآوردندپرچ

  
  )تهران 1333 - 1361( شهید اصغر صالحی 

جاي تأسف بسیار زیادي دارد که چهرة گنهکار و روسیاه مـن در میـان بعضـی از    
واقعاً انسان را تحـت تـأثیر   ! برادران نورانی و مخلص بسیجی قرار گرفته و چه برادرانی

کنند که انسان وقتی خوب گـوش   چه نمازهایی اقامه می. دهند میاخالق خویش قرار 
ها چه کسـانی   شود که این کند، واقعاً از نماز خواندن خودش پشیمان و افسرده می می

واي ]. خواننـد  مـی [هایی  دعاها و نماز شب] چه[خوانند و  گونه نماز می هستند که این
 2هـا در ملکـوت اعلـی    ایـن . سـتم عقـب ه  1چقدر بدبختم؛ چقدر از ایـن قافلـه  ! بر من

  .هستند
  

  )شمیران 1345 - 1365(شهید علی عبدالّهی آشنایی  
کـنم بـه خـاطر زحمـات و     ]مـی [از شـماها تشـکّر   : سخنی با دوستان عزیـز دارم 

توانم با زبان قلـم توصـیف کـنم، جـز      نمی. هایی که براي به راه آوردنم کشیدید تالش

                                                             
  افلهغ: در اصل وصیت -1
  اعال: در اصل وصیت -2
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شـما بـراي بسـیج زحمـت     ]. بکـنم [وز محشر در ر] را[اینکه دعا کنم و شفاعت شما 
باشد، کشاندید و مـرا بـا معنـی شـهادت،      کشیدید و مرا به آنجا که مکان مقدسی می

با این همه زحمات بـراي مـن، ایـن معلـوم اسـت کـه بـا        . جبهه و اخالق آشنا کردید
ۀ    براي من آیینۀ هدایت بودید، همـین . ها درآمدم کمک شما، بنده از ضاللت طـور ائمـ

ها را شـناختم و   دوستان شهیدم، راه آن] با[من با آشنا شدن ] که[ )علیهم السالم(اطهار
  ].را[ )السالم ماعلیه(علی بن طور راه حسین همین
  

  )قصرشیرین 1345 - 1366(اهللا فالحی  شهید عزّت 
افراطی یا تفریطـی  ] را[یابند و نیروهاي حزب اهللا  آنان که فلسفۀ شهادت را درنمی

نگرند، باید بدانند کـه بسـیجی،    چنین می د و یاران انقالب و بسیجیان را اینپندارن می
سـاز بـراي ظهـور     بسیجی، زمینـه . است )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(منور راه امام زمان

درس را از  )السـالم  علیـه (که حسـین  همچنان]. است[ )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(حجت
ـ  و علیـه  اهللا صلی(رسول خدا ] کـه [دریافتـه اسـت   ] نیـز [آموخـت، بسـیجی    )سـلم  و هآل

ترین سالح در مقابل ایمـانش، ماننـد آتشـی اسـت در مقابـل بـاران کـه فـوري          برّنده
! آري. یابـد  شود و مبدأ باران دریاست که هرچه مصرف نمایی، فزونـی مـی   خاموش می

ت عزیـزان، نبایـد   باید بدانند کـه شـهاد   )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(سربازان امام زمان
. تر در پیشبرد اهداف عزیزان شهیدشان کوشـا باشـند   د کند و عاشقانهسر]لد[ها را  آن

گرایـان و دینـداران،    پندارند ایـن مـذهب   که می آنان! و اما عزیزان شهید از دست داده
هـاي   افراطی هستند و ایـن یـاران انقـالب و بسـیجیان و پاسـداران، همـه از خـانواده       

داننـد،   سـوادند و ارزش مانـدن را نمـی    همـه کـم  ] پندارنـد  می[تند یا مستضعفان هس
ماننـد  ] هسـتند کـه  [عمـل   خودشان ارتجاعی هستند و اگر عالم هم باشند، عالم بـی 
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وجـود  ] چیزي ندارد و[عسل است که جز ضرر براي جامعه و زنبورهاي دیگر  زنبور بی
  .او الزام ندارد

  
  )رکانتویس 1344 - 1366(شهید حسن مالمیر  

  .ها هستند باید بگویم که بسیجیان، مظلومان شهرها و شهیدان جبهه
  

  )فارسان 1349 - 1366(شهید منوچهر مهرپرور  
ها، چه موجودات مقرّبی و چـه   هایی در ایمان دارد سرایندة این حماسه چه گفتنی

. تها در قاموس انقالب ما بسیار آشنا و مقـدس اسـ   نام آن. اي بودند گزیدگان شایسته
بسـیجی اسـت کـه سـالحی بلنـدتر از      ! آري. او یاور همیشه بیدار، بسیجی است! آري

پـس  . قامت کوچک و الغر اما مقاومش را به دست گرفته و نارنجکی در اسارتش است
بیایید تا ما هم مثل ایـن بسـیجیان باشـیم و ایثـار و عشـق و      ! اي یاران همیشه بیدار

  .دلدادگی در ما ظهور پیدا کند
  

  )تویسرکان 1345 - 1365(د محمود نورعلی شهی 
ام به دسـت شـما رسـید، بگذاریـد بسـیجیان مخلـص        اگر جنازه! پدر و مادر عزیز

ام را تشییع کنند؛ شاید گناهانم بخشیده شود و بـه واسـطۀ آنـان خـدا بـر مـن        جنازه
  .رحم نماید
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  )لنگرود 1341 - 1365(نام کومله  شهید ناصر نیک 
هاي انجمن اسالمی، بسـیج، سـپاه    به خدا بچه! الب اسالمیمردم و دوستداران انق

هـا   هـاي مختلـف بـه آن    در زمینـه . خواهنـد  و امام عزیز، خیر دنیا و آخرت شما را می
گرمی دهید که هرکس براي ساختن خـود و عزیـز بـودن در نـزد      کمک کنید و پشت

  .نمانید خروي عقبسعی کنید از این جزاهاي دنیوي و اُ. کند خدا فعالیت می
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  تقویت بسیج و توصیه به بسیجیان: بخش دوم    
  

  )دزفول 1339 - 1367(شهید علی آخوندرجب  
کننـد،   اند یـا همکـاري الزم را نمـی    گرفته] ه[از برادرانی که به عللی از بسیج کنار

کلیـۀ  ] تـا [کنم که فعاالنه در بسیج شرکت کنند و شهداي عزیز ما منتظرند  تقاضا می
برادران با گذشت، صمیمیت، عشق و عالقه، محفل بسیج را گـرم کننـد کـه بـا گـرم      

. شود و گرم کردن جبهه، امـروز از اهـم واجبـات اسـت     ها گرم می کردن بسیج، جبهه
  .امیدوارم که ان شاء اهللا همۀ برادران در همۀ امورات خود موفّق و مؤید باشند

  
  )نائین 1341 - 1365(شهید محمدرضا احمدي زمانی  

تاریخ تـا نفـخ    ]ك[ربرادران دریادل بسیج و سپاه، اي کسانی که پیروزي شما بر تا
الّذین معه اشداء علی الکفّار رحمـاء  «صور نورافشانی خواهد کرد، برادرانم که آیۀ مبارکۀ 
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سعی داشته باشید فقط خطّ زنـدگی را از امـام   ! اید را در مقابل خود قرار داده 1»بینهم
هاي شیطانی برویـد و جبهـه و بسـیج     ران واقعی امام بگیرید و مبادا دنبال وسوسهو یا

راهـی بـود   ] ین[لاو] ولـی [دانم این راه، رضاي خدا هست یا نه،  نمی. ... را خالی کنید
خواهند حرکت کننـد،   که خود عاشق آن بودم و دوست دارم کسانی که در این راه می

مبـادا بـه خـود    . ط فکرشان اسالم باشد نه چیز دیگردنبال تجمالت دنیوي نروند و فق
  .مغرور شوید و سعی کنید عارف باهللا باشید

  
  )شهرکرد 1348 - 1366(نژاد بهشتیاکبر علی شهید 

امـام عزیـز مـا بـر     . پیام من به شما بسیجیان این است که قدر خودتان را بدانیـد 
پـس قـدر خـود را خیلـی     بوسه افتخار کـرده اسـت؛   ] این[بازوي شما بوسه زده و به 

  .پیام من به رفقایم این است که بسیج را ترك نکنند. بیشتر بدانید
  

  )قوچان 1336 - 1361(شهید هادي پورمهدي  
هایتـان را   ضمن سالم بـه بـرادران بسـیج شـهرك، امیـدوارم کـه در راه اهللا، قـدم       

  .استوارتر بگذارید و از خون شهیدان، پاسداري و حراست کنید
  

  )اشکذر 1330 - 1363(نسب اشکذري  حسین جعفريهید محمدش 
جات مختلف نشـود   سعی کنید که پایگاه بسیج، محلّ نفوذ دسته! برادران بسیجی

هر گروه، ولـو اسـالمی ممکـن اسـت پایگـاه را      . تا هدف اصلی خود را از دست ندهید
شما به خـاطر کسـی بـه بسـیج     . براي خودشان وسیله قرار دهند؛ شما هوشیار باشید

                                                             
  29؛ سوره فتح، آیه »محمد رسول اهللا والّذین معه اشداء علی الکفّار رحماء بینهم«اشاره به  -1
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؛ پـس اصـالً شـخص را در    ]آییـد  می[آیید، به خاطر خدا و امر امام و والیت فقیه  ینم
هـا کـه دنبـال چـاه و      آن. نظر نگیرید و حق را بسنجید و بگیرید و طرفدار حق باشید

از افـراد بسـیجی   ] اجـازه ندهیـد  [زمین هستند، بگذارید دنبال دنیاي خود باشـند و  
هــاي  بسـیجی کــه از بـدن  ] تشـکّل [لحه و ایـن اســ ] نگذاریــد[سوءاسـتفاده کننـد و   

تمام افـراد، بـه عنـوان    . ها شودعزیزترین برادران شما به دست آمده، محفل نفوذ گروه
ند در بسیج رفت و آمد کنند، نه بـه خـاطر طرفـداري از یـک گـروه      ایک فرد مسئول

  .خاص
  

  )تهران 1339 - 1365(شهید سعید چیذري  
ز هر کاري بر هواي نفس خود غلبـه کنیـد و   شما قبل ا: سخنی با برادران بسیجی

اخالق و رفتارتان طوري باشـد کـه بـه اسـالم ضـربه      . براي جامعه، الگو و نمونه باشید
قـدر خـود را بدانیـد و از    ]! هسـتید [عزیز در نزد خدا و بنـدگان خـدا   ] که[شما . نزند

قـول امـام    بـه . شوید، حداکثر استفاده را ببریدلحظات و ساعاتی که دور هم جمع می
  .، چون آینه عیب یکدیگر را نشان دهید و در صدد رفع آن برآیید)السالم علیه(صادق
  

  )سمنان 1340 - 1362(شهید احمدرضا خالصی  
همت خود را دوچندان ! شما بسیجیان غیور و شجاع و اي شیران روز و زاهدان شب

صدامیان را به پایـان  ها هجوم ببرید و با یک ضربۀ کاري، کار صدام و  کنید و به جبهه
حقش و خانوادة شهدا و امت و نائب بر) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(برسانید و دل امام زمان

اي کاش من هم : گویید اهللا را شاد کنید و شما اي پاسداران، اي عزیزانی که می حزب
  ها گفت؟ بنگر امام در حقّت چه! یک پاسدار بودم
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  )تهران 1342 - 1362(شهید ابوالفضل راکی  
از شما مخصوصاً برادران بسیج، خواستار این هسـتم کـه سـنگر مسـجد را خـالی      
نگذارید و همیشه یار امام باشید و شعارهایتان را بـا شـعور و عمـل تـوأم سـازید و در      

این کـالم خـدا را جامـۀ    ] و[صدد آموختن مسائل دینی و تزکیۀ نفس خودتان باشید 
  .عمل بپوشانید

  
  )سمنان 1337 - 1366(ر شهید سیدعلی زرگ 

ال و در    . در خانه نمانید! برادران دینی و بسیجیان عاشق در جامعه بـه صـورت فعـ
تـر   به صورت فعال) نمازهاي جماعت و ایام اهللا - نماز جمعه  - بسیج (کارهاي حجمی 

بـا یـک بـار و دو بـار و بارهـا جبهـه       . در جبهه که باید سرمشق باشید. شرکت نمایید
گردد، بلکه باید تا در جهان هستی و روح در بـدن داري، بـه    ساقط نمی آمدن، تکلیف

تابع والیت فقیه بودن یعنی همین، چه در جامعـه و چـه در   . تکلیف خود عمل نمایی
  .جنگ
  

  )اراك 1343 - 1365(شهید احمد زکی  
باکانـه بـه    بـی ! اي سپاهیان پاسدار و بسیجیان جان بر کف و اي ارتش حـزب اهللا 

 تعـالی  اهللا عجـل (حضرت مهـدي ] ى[نساز حکومت جها هجوم برید و زمینهدشمن زبون 
  .باشید )الشریف فرجه
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  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر  شهید غالم 
حضور شما در پایگاه مقاومت، باعث تقویـت روحیـۀ   ! اي برادران حزب اهللا بسیجی

داخلـی در  برادران شما در جبهه و مایۀ یأس و نومیدي منـافقین کـوردل و دشـمنان    
  .شهر خواهد بود؛ پس تالش نمایید که این سنگر را حفظ نمایید

  
  )نوشهر 1334 - 1362(محمدي  شهید محمدعلی سلطان 

مطلبی هم به برادران بسیج و سپاه بگویم که بکوشید تا با مسائل عقیدتی و علـوم  
شایسـتگی   اي پویا داشته و هم آنکه و جامعه] بوده[اسالمی آشنا گردید تا هم پاسدار 

این رهبري و زندگی در این جامعۀ انقالبی را داشته باشید، وگرنه اگر قدر ایـن اسـالم   
هاي اسالمی تکیـه کنیـد، نـه     و این انقالب را ندانید یا اگر صرفاً به یکی از ابعاد ارزش

توانـد بـه    خودتان و نه این جامعه که پیشرو مبارزات مستضـعفان جهـان اسـت، نمـی    
اکنـون بـه مـا داده اسـت،      خدا هم این نعمـت بزرگـی را کـه هـم     تناسب رشد کند و

  .گیرد می
  

  )شیراز 1349 - 1366(شهید فرزاد شفیعی سروستانی  
چیـز،   کس و هیچ در مقام شامخ و ارزندة شما هیچ! شما برادران پایگاه مقاومت

همین بـس کـه بسـیج، مدرسـۀ عشـق و بسـیجی،       . توانایی گفتن و نوشتن ندارد
هـاي عقیـدتی اسـت کـه      ایـن کـالس  . ها را خالی نگذارید جبهه. عاشق کربالست

رسـد و سـالح را بـا صـالح تحصـیل کنیـد و        هاي حمله به فریاد انسـان مـی   شب
  .ها فعالیت کنید تر در راه تداوم و برقراري این کالس تر و هرچه محکم بسیجی

  



  

    )دفتر نهم(هنگی نامه شهداي فرگزیده موضوعی وصیت        66
 

  )شهرزرین 1347 - 1365(شهید محمدرضا صالحی مورکانی  
ها دارم و آن این است کـه ناراحـت    ک براي اقوام خود و بسیجییک سفارش کوچ

توانید براي اسالم خدمت کنید و در این راه، قدم بردارید و به یاد خـدا   نباشید و تا می
  .باشید و در همه حال موفّق و پیروز باشید

  
  )تهران 1338 - 1362(شهید مهران صالحی شفا  
الي هفده سال اگر هستید، به مراکز سـپاه  در هر سنّ و سالی، مخصوصاً با! برادران

و بسیج جهت فرا گرفتن فنون نظامی و باال بردن سـطح آگـاهی عقیـدتی و سیاسـی     
و «هاي الزم و تهیۀ تجهیزات و نفرات بسـیار، طبـق آیـۀ     هجوم برید و با کسب مهارت
مریکـا و  ، دشمن را بترسانید و نیز بدانیـد کـه منـافع آ   1»اعدوا لهم ما استطعتم من قوه

  .سایر دشمنان بیشتر از آن است که به این زودي دست از توطئه بردارند
  

  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  
  .جا گسترش دهید هاي بسیج را در همه پایگاه

  
  )سمنان 1338 - 1363( کیا  علیشهید سیدحسین 

ت که امام فرمودند کـه  مطلبی را که برادران بسیج باید توجه داشته باشند، این اس
بسیجیان براي تحقّق بخشیدن ایـن کـالم   . ما باید ارتش بیست میلیونی داشته باشیم

بایـد  . امام باید زیاد تالش کنند و با برخورد اسالمی در جذب نیروها کوشـش نماینـد  
پایگاه را به صورت مدرسۀ عشق درآورند، یعنی اعضاي بسیج در ایـن مکـان مقـدس،    
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توانند مسیري را انتخاب نماینـد   اعت و ایثار را فرا بگیرند؛ آنگاه میدرس شهادت، شج
  .تا به معشوق خود برسند

  
  )دهدشت 1336 - 1365(شهید کاووس مدنی  

، مـا  »کاش من هم یک پاسـدار بـودم  «: گوید طور که امام می همین! اي پاسداران
نـخ ایـن   ] بـه [، نـخ  این لباسی که به تن ماست... در برابر امام باید چه جواب بدهیم؟ 

انجـام  ] خالفی[ترین عمل  لباس، به خون شهدا آغشته شده و اگر ما بخواهیم کوچک
ما که در این لبـاس هسـتیم، بـا آن دیگـري     . ایم دهیم، خیانت به خون شهیدان کرده

انجـام دهـیم؛   ] خالفی[ترین عمل  کوچک] نباید[فرق داریم،  1فرق داریم و از آنجا که
  .کنند ب میرویمان حسا] چون[

  
  )تهران 1344 - 1364(قصابی  ملک) مهدي(شهید خسرو  

بسیج هم وارد صحنه شـود  . ذهن جوانان حزب اهللا به جامعۀ ورزش معطوف باشد
... صـفتان بزنـد    بر سینۀ همـۀ منـافق  ] رد[هاي مختلف، دست  و با دادن تیم در رشته

. هـاي بسـیج را پـر کـرد     گاهرود؟ باید پای می 2هاي بسیج رو به تحلیل چرا نیروي پایگاه
هر چقـدر کـار و مشـکالت داشـتی،     . شیطان شما را گول نزند تا از صحنه خارج سازد

اي یک شب را هم در اختیار اسـالم بگـذار؛ لـذا کلیـۀ بـرادران، از پیـر و جـوان،         هفته
  .ها و مساجد را پر کنند مسئولیت شرعی در قبال خدا و خون شهدا دارند که پایگاه

  
                                                             

  طور که همین: در اصل وصیت -1
  تقلیل: در اصل وصیت -2



  

    )دفتر نهم(هنگی نامه شهداي فرگزیده موضوعی وصیت        68
 

  )شهرکرد 1344 - 1364(ایون نصیري هرچگانی شهید هم 
، 1کننـد  قدر برادران بسیجی و سپاه و نهادها را که صادقانه براي انقالب تالش مـی 

ها از بهتـرین مردمـان روي زمـین هسـتند و همیشـه       بدانید و مطمئن باشید که این
در بسـیج شـرکت کنیـد و آمـوزش ببینیـد کـه ارتـش بیسـت         . ها باشید قدردان آن

  .نی تحقّق یابدمیلیو
  

  )فریدن 1342 - 1365(شهید رضا یوسلیانی  
شما نیز بر عبادات خود بیفزایید و پایگاه بسیج را پـر کنیـد؛ باشـد    ! برادران عزیزم

  .که خداوند آن را جزو عبادات شما محسوب کند
  

                                                             
  کنند را تالش می: در اصل وصیت -1
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  شناسی دشمن: فصل سوم   



  

    )دفتر نهم(هنگی نامه شهداي فرگزیده موضوعی وصیت        70
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  لزوم هوشیاري و ایستادگی : بخش اول  
    در برابر دشمن داخلی و خارجی

  
  )دزفول 1339 - 1367(شهید علی آخوندرجب  
، با دشمنان خـدا و  1»اشداء علی الکفار رحماء بینهم«به مصداق آیۀ شریفۀ ! برادران

ها بیزاري بجویید و بدانید که دشمن غدار، خطرنـاك   کفّار با شدت عمل کنید و از آن
تا بتوانـد بـا اسـتفاده از عواطـف اسـالمی شـما،        باشد و در کمین و در پی فرصت می

  .ضربات خویش را وارد کند
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  )تهران 1345 - 1361( شهید محمود احمدي زمانی 
دانید خطر براي اسالم بـه فرمـودة امـام از خـارج      طور که می همان! امت حزب اهللا

ار نیست، بلکه خطر از داخل خود ماست و هوشـی ) چون قدرت تهدید اسالم را ندارند(
  .دشمن را کوچک نشمارید] و[باشید که این خطر را خنثی کنید 

  
  )ریز نی 1343 - 1366(شهید حسین استقبالی  

ما باید با آگاهی و هوشیاري و حضـور هرچـه بیشـتر در صـحنه، غافـل از مکـر و       
هـاي   ها را که خود را در پسـت خورده از اسالم نباشیم و عمال آن حیلۀ دشمنان سیلی

که تنها پشـتوانۀ واقعـی و یـار و    -و در صدد ضربه زدن به این انقالب  حساس جا زده
و ] کـرده [باشند، شناسایی می -]است[مددکار ستمدیدگان و مسلمانان در بند جهان 

ل شـده و    هـا و فریـب  دشمنان ما به مکر و حیله. به کیفر اعمالشان برسانیم هـا متوسـ
هـاي  به حال به لطـف خداونـد، همـۀ نقشـه    اند و تا  ها را روي این ملّت آزموده همۀ آن

کننـد و در صـدد   تـالش مـی   1]مذبوحانـه [بینـیم  آنان نقش بر آب شده، ولی باز مـی 
هـا از  تفاوت کردن مردم نسبت به مسائل انقالب و اسالم و بیرون کـردن آن  تفرقه، بی

ایـم و حساسـیت بیشـتر    صحنه هستند و بر ماست که با قدرتی که تا به حال داشـته 
ها را به یـاري  آن] هاي[کند، دیگر توطئه سبت به مسائلی که دشمن روي آن کار مین

خداوند خنثی کنیم و اسالم را از غربت چندین ساله نجات دهیم؛ بـه طـوري کـه بـا     
 2را داشـته باشـید   )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(عنایت خداوند شایستگی ظهور امام عصر

  .مند گرداند بهره گسترَش تا جهان را از سایۀ عدالت
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  دریابید: در اصل وصیت -2
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  )خمین 1344 - 1365(شهید نصراهللا اسکندري  
خـواهم   از شما عزیزان می... گران باشید مراقب شیاطین داخلی و خارجی و توطئه

خبر و منافقان کـوردل باشـید و    هاي دشمنان از خدا بیها و نق زدن که مواظب توطئه
ارزش ایـن از خـدا    چ و بـی هـاي پـو  ها ندهید که اگر این حرفهاي آن گوش به زمزمه

 اهللا عجـل (خبران را گوش دهید و باور داشته باشید، به خـدا شـهیدان و امـام زمـان     بی
  .از دستتان راضی نیستند )الشریف فرجه تعالی

  
  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی  شهید علی 

نـد  مواظب افراد مغرض باشید و نگذارید که افراد حزب اللّهی را از صحنه به در کن
هایشان دل این افراد دلسوز را خون بکنند و قدر افراد دلسوز به اسالم  بازي و با دسیسه

هـا آبـروي   هاي انقالبی رسوخ کنند کـه ایـن  را بدانید و نگذارید افراد مغرض در ارگان
من به آن صورت شکایتی از صدامیان پـیش خداونـد نخـواهم بـرد؛     . برند اسالم را می

براي همه معلوم است؛ بلکه از کسـانی شـکایت خـواهم بـرد کـه      ها  چون که وضع این
و یکـی از مسـائل   . کننـد آگاهانه و مغرضانه بر ضد اسالم و افراد حزب اللّهی تالش می

کافر اسـت و بـه خیـال    هاي شرق و غرب به صدام  دیگر، مسئلۀ کمک کردن ابرقدرت
خواهند در دل امت حزب اهللا وحشت ایجاد کنند و از آنجایی کـه دسـت    خامشان می

هراسند و کشـته   از هیچ تهدیدي نمی] این امت[خداوند باالي سر امت اسالمی است، 
  .دانند؛ بنابراین براي همیشه پیروزند شدن در راه خدا را سعادت می
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  )دماوند 1337 - 1362(شهید سیدمحمود افتخاري  
مبـادا یـک   . شما همه با هم برادر باشید و همواره مواظب دشمنان خونخوار باشید

لحظه از دشمن خونخوار، از شرق و غرب، آمریکـا و شـوروي و اسـرائیل و منـافقین و     
  .ها غافل شوید حتّی خشک مقدس

  
  )دزفول 1339 - 1359(زاده  افضل) نورعلی(شهید عبدالعلی  

ام کـه ایـن    من به هواداران خود گفتـه . ها همکاري نخواهیم کرد کسیستما با مار
هـا از   دانـیم کـه آن  ما می. ها مخالف هستیم ما با طرز تلقّی و مفاهیم آن. کار را نکنند

زنند و اگـر روزي بـه قـدرت برسـند، رژیـم دیکتـاتوري برقـرار         پشت به ما خنجر می
اي کـه مـا بـه فکـر اسـتقرار آن       امعهدر ج. خواهند کرد که مخالف حقوق اسالم است

  .ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود هستیم، مارکسیست
  

  )نائین 1342 - 1361(شهید احمد امامی بافرانی  
اي را که از انقـالب  که ضربه 1امپریالیسم ضد بشریت شرق و غرب در پی آن است

ا  اعـم از [ل مزدورشـان  شکوهمند اسالمی خورده، جبران نماید و هر روز با کمک عمـ [
خـردان نهضـت    و بـی  2*پرسـتان،   هاي چپ و راست، منافقین ضد خلـق، مـرده   گروه

مزدور دیگرشان، صدام، به ایـران  . آزادي، در صددند حرکت سریع انقالب را کند کنند
دارد  هاي رژیم پلید گذشته بـاز مـی  کند و امت اسالمی را از بازسازي خرابی تجاوز می

هاي مختلف با دشمنان اسـالم روبـرو   ما در جبهه! عزیزان. سازدن نبرد میو وارد میدا
                                                             

  از پی آن شده است: در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2



 

 75         آیـــیـــن پـــاســـداري

 

هـاي ایـن مکّـاران،     تر از گذشته نموده و با آگاهی از توطئه هستیم و باید خود را آماده
  .در صدد مقابله برآییم

  
  )زرین شهر 1339 - 1360(شهید مسعود امیري باغبادرانی  

انـد کـه جوانـان مـا از کجـا تغذیـه       کـرده  صدرها هیچ فکـر آیا این منافقین و بنی
ه، از راهنمـایی     شوند؟ از حوزه می هـاي امـام، آن اسـطورة    هـاي تنـگ و تاریـک علمیـ

به اراجیف گرفتـه شـده از   ] و[گیرند مقاومت تاریخ و آن فریادگر بزرگ عصر، نیرو می
دهنـد و بـه فرمـان نجـات دهنـدة      ها گوش فرا نمـی  صدر و رجوي شرق و غرب و بنی

  .باشند ستضعفین، امام خمینی، میم
  

  )فیروزآباد 1342 - 1361(شهید رضا ایلون کشکولی  
هـاي غـرب و شـرق را    همه باید در این برهه از زمان بسیار هوشیار باشیم و توطئه

از [هـا نهراسـیم و   هـاي آنـان و از اولتیمـاتوم آن   بازيدر نطفه خفه کنیم و از سیاست
هـا تـذلیل خواهـد     مسلمین است، همۀ کیدها و حیلهدست خدا به همراه ] آنجایی که

  .شد
  

  )قصرشیرین 1328 - 1365(شهید محمدحسین باقري  
پیروزي در این جنگ که رویارویی اسالم و کفر در ابعـاد وسـیع و جهـانی اسـت،         

سـازد، بلکـه تمـام حامیـان      نه تنها صدام مزدور و دار و دستۀ جنایتکارش را نابود می
ی، اعـم از مـرتجعین منطقـه و اسـتعمارگران شـرق و غـرب را بـه زانـو         رژیم کافر بعث

  .گشاید درآورده و جبهۀ وسیعی را براي نابودي صهیونیسم بین المللی می
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  )فردوس 1344 - 1365(شهید مهدي بخشایش  
کـه  ] را[افـرادي  ] مبـارزه بـا  [مبارزه با منافقین و محتکرین و سـوداگران مـرگ و   

و باري را دو مرتبـه در میـان جوانـان و نسـل انقـالب رواج       بند خواهند فحشا و بی می
  .دهند، فراموش نکنید

  
  )ارومیه 1338 - 1362(شهید بهروز برزگر  

خطاب به پدر و مادر عزیزم که اگر ان شاء اهللا شهادت نصیب این حقیر، این بنـدة  
 کنم که خونسـردي خـود را حفـظ کنیـد و بـه     ناچیز و گناهکار شد، از شما تقاضا می

نشان ندهید؛ زیرا که هر کسـی در  ) ستون پنجم(هیچ صورتی نقطه ضعفی به دشمن 
سـعی کنیـد همیشـه بـه ایـن      . دارد، آرزویـی جـز شـهادت نـدارد    راه خدا قدم برمـی 

ها افتخار کنید و به این صورت، مشت محکمی بر دهان ضـدانقالب و دشـمن    شهادت
  .زده باشید

  
  )همدان 1335 - 1360(شهید تقی بهمنی  

خدا خود شاهد است که در این جنگ تحمیلی هم از طرف خودي، مـن  ! آیندگان
برم و هم از طرف دشمن؛ زیرا ما از درون با ستون پنجم در جنـگ هسـتیم و    زجر می

  .هاي شیطانی از خارج هم با ابرقدرت
  

  )نیشابور 1337 - 1365(علی بیات  شهید برات 
اند که ببیننـد شـما چسـان    نشستهدل قوي دارید که منافقان به کمین ! خواهرانم

  .رسان خونم باشید ، بعد از شهادتم پیام)سالم اهللا علیها(همچون زینب. کنید رفتار می
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  )خوزستان 1337 - 1363(مراد بیگدلی شهید حاجت 
بداننـد مـا در راه   ... کننـد   نق مـی  این منافقان کوردل که از اول انقالب تا حاال نق

در حـال حاضـر   . ها بدانند مرد کیست و نـامرد کیسـت   دهیم تا این هدفمان، خون می
آمریکا با تمام توان به میدان آمده و اکثر کشورهاي عرب مرتجع منطقـه نیـز بـا هـم     

تـر و   کنند، اما دیگـر دیـر شـده و روز بـه روز رسـواتر و شکسـت خـورده        همکاري می
خـدا و امـام   خواهنـد بـا کـه بجنگنـد؟ بـا      ها میآن. کنند نشینی می تر، عقب عصبانی

هـا پیـروز شـوند؟ مگـر وعـدة خـدا       شود آن؟ مگر می)الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(زمان
  .دان تاریخ استاند و بدانند که جایشان در زبالهخالف است؟ کور خوانده

  
  )ورامین 1338 - 1362(شهید محمود پازوکی  

و مسـلمین   خواهم که مسئلۀ اصلی، آمریکا را که دشمن اسـالم  از خانوادة خود می
ایـم و از ایـن    است، فراموش نکند و ما هستیم که در مقابل حکومت جـابرش ایسـتاده  

  .ها باکی نیست شهادت
  

  )نقده 1341 - 1361(شهید بهمن پرویز  
وظیفۀ اسالمی و ملّی ماست که سرنوشت ملّت خـویش را در دسـت گرفتـه و بـه     

ت، هم   ] وظیفه[نوبۀ خود احساس  یشـه در صـحنه باشـیم   نماییم و به قـول امـام امـ .
  .آمریکا، شوروي و اسرائیل: نفرین بر چپ و راست و مرگ بر سه مفسدین
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  )خمین 1342 - 1365(علی تدبیري  شهید غالم 
باید بدون ترس و وحشت و بـا ایجـاد اتّحـاد و همبسـتگی و تشـکیالت قـوي بـا        

  .دشمن مبارزه کنیم و اسالم را در همۀ نقاط کشور خود حاکم کنیم
  

  )اراك 1330 - 1360(محمدمهدي ثامنی شهید  
بدانید دشمنان انسـانیت و  ! اید اي مردم مسلمان که هویت انسانی خود را باز یافته

هاي گوناگون علیه کیان اسالمی ما غافل نیستند و سـخن   اي از توطئه حقیقت، لحظه
و » دارد نمـی آمریکا به این زودي دست از سر ما بر«: فرماید امام را به یاد آورید که می

باورمان آید که جهاد مکتبی ما علیه امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم تـا عینیـت   
 اهللا عجـل (یافتن آرمان مکتب در سراسر جهان و تا ظهور مصلح جهانی، حضرت مهدي

  .پایانی ندارد )الشریف فرجه تعالی
  

  )شیراز 1335 - 1360(شهید عبدالرّضا جعفري  
مـن  . خـواهم بـه سـوگ بنشـینید     نویسم، نمی مه را که مینا این وصیت! برادر جان

خواهم یک بیداري و جهشی در شما به وجود آید و شما علیه منافقـان، مشـرکان،    می
 )السـالم  علیـه (دهنـدة راه حسـین   عمالشان و دو ابرقدرت شرق و غـرب باشـید و ادامـه   

  .باشید
  

  )خلخال 1342 - 1365(علی جمشیدي  شهید نیت 
ه  . شوند گناه، هر روز به خون آغشته می ینم که هزاران بیب می! خداوندا دلم از غصـ

انـد، سـنگ    پوشان علیه ما متّحد شده چکمه. خواهم گریه کنم می. و درد پر شده است
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آشـام از خـون    اند تا اینکه شکم خود را چون خفّاشان خـون  را بسته و سگ را باز کرده
یچ بیمی از ایـن جنایتکـاران نـداریم؛ چـرا     عاشقان تو پر کنند، اما ما هیچ هراسی و ه

از هـیچ کسـی و قـدرتی و نیرویـی هـراس      «: اي که خود در قرآن با حکمـت فرمـوده  
  .ما نیز هیچ هراسی از جنایتکاران نداریم. 1»نداشته باشید، تنها از من بترسید

  
  )استهبان 1345 - 1365(شهید محمدرضا جوهري  

اکنون شما و ما، همگی در معرض امتحـان  ! نعزیزا: ابتدا سخنی با امت شهیدپرور
کنـد؛ مبـادا از ایـن امتحـان     ایم و خداوند هر لحظه ما را امتحـان مـی  الهی قرار گرفته

بـه منافقـان از خـدا    . باید کوشش کنیم که همواره خدا با ماست. سرافراز بیرون نیاییم
هـا همـواره    ید که آنها توجه نکنهاي آنپراکنی ندهید و به حرف خبر، اجازة شایعه بی

سعی در تضعیف روحیۀ مسلمین دارند؛ غافل از اینکه خدا با ماست و هـر لحظـه اراده   
  .هاي شوم این منافقان را نقش بر آب خواهد کرد کند، نقشه

  
  )تهران 1339 - 1365(شهید سعید چیذري  

، بینیـد  ها که در جامعه توسط افـراد نابـاب مـی   تراشیدر رابطه با مسائل و مشکل
ها، بزرگ شـده و جامعـه را خـداي نـاکرده از      تفاوت نباشید؛ چرا که همین کوچک بی

ها، از طرف هـرکس کـه باشـد، حتّـی     در مقابل تمامی تالش. کنددرون، متالشی می
برادرتان یا کاسب محلّ، سخت بایستید و به خاطر خودتـان خـداي نـاکرده مصـلحت     

ها شوید تا اسالم، آسان جلـو   متحمل سختی خودتان. انقالب و اسالم را زیر پا نگذارید

                                                             
 الّا الذین ظلموا منهم فالتخشـوهم ... و من حیث خرجت فولّ وجهک شطر المسجد الحرام «اشاره به  -1

  150؛ سوره بقره، آیه »...واخشونی 
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دشمن را در هر لباسی که هست، اگر ناآگاه است، آگاهش کنیـد و اگـر آگاهانـه    . برود
به سخنان امام امت با دل و جان گوش کنید و قـدر  . کند، رسوایش کنید دشمنی می

  .این موهبت الهی را بدانید
  

  )نتویسرکا 1340 - 1365( ولی شهید عبدالرضا حاج 
هایی را کـه  خواهم که حزب اهللا را تقویت کنید و آناز شما برادران و خواهران می

انـد و دروغ   با ماسک انقالبی، خودشان را در میان مردم حزب اهللا و مسـئولین جـا زده  
هـا در عمـل،   شـود، رفتـار و کـردار و گفتـار آن    تا جایی که مشاهده می] و[گویند  می

ها حتّی یک بـار  گذرد، آنبعد از چند سال که از جنگ میو ] رسوا کنید[مغایر است، 
انقالبی کسی اسـت کـه هـر زمـان در جبهـه احتیـاج       . اندهم در جبهه مشاهده نشده

ل کنـد    است، به جبهه بـرود و سـختی   از شـما بـرادران و بـه خصـوص     ... هـا را تحمـ
افقین شـاد  خواهم که جز شوق، برایم اشک دیگري نریزید که منـ  خواهران مهربانم می

  .شوندمی
  

  )اقلید 1334 - 1361(بیگی  شهید عبدالعلی حسن 
ها، چه شرقی و چه غربی، چهرة غمگـین خـود    امروز روزي است که تمام ابرقدرت

اي . تـوانی راهـت را برگزینـی    امروز بـه راحتـی مـی   ! اي برادر. گذارند را به نمایش می
از رو بـه رو شـدن بـا    . ننماییـد  از خدا بترسید و در کارزار با دشمن سستی! مسلمانان

هــا کجاینــد؟ آن ســتمگران  آن. در جنــگ، اســتقامت ورزیــد. دشــمن پرهیــز نکنیــد
هایی که بـراي افتخـار موهـوم بـراي تصـرّف یـک        جهانگیر، آن ستمگران خونریز، آن

چنـان کـه بـا     تـو آن . وجب خاك کشورمان، هزاران خانۀ مستضعفان را بر بـاد دادنـد  
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کننـد و از آن تخـم کـه در کشـتزار زنـدگی      ی، بـا تـو رفتـار مـی    کن دیگران رفتار می
  .اي، حتماً ثمر خواهی برد افشانده
  

  )الرستان 1340 - 1361(محمد حسنی  شهید علی 
خنثی  1]ابد[اي علیه این انقالب بکنید، تا  این را بدانید که هرگونه توطئه! ضدانقالب

است و  )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(است؛ چون پشتوانۀ این انقالب، خدا و حضرت مهدي
بهتر است . هرگونه حرکتی ضدانقالبی، جز رسوایی براي خودتان ثمري نخواهد داشت

آمریکا و عروسک کوکی او صدام هم . به مردم بپیوندید و از توطئه علیه ملّت بپرهیزید
الح ایمـان و  اند که بیست میلیون رزمندة مسلّح به سـ  بدانند که با ملّتی رو به رو شده

شهادت دارد و خداوند خود اراده کرده که مستضعفین را وارثان زمین گردانـد و دیگـر   
  .ها نیز به سر آمده و محکوم به فنا هستند دوران چپاولگري این

  
  )بهار 1335 - 1359(شهید محسن حسنی  

رت، بازي، نژادپرستی، دزدي و غـا  گرایی، حقّه اینک که دنیا را کفر فرا گرفته و ملّی
گسترش پیدا کـرده و ارزش واالي انسـان بـه درة نیسـتی سـقوط      ... فحشا و فساد و 
، نهضـت آزادي، کوملـه، دمکـرات و دیگـر     3*چـون منـافقین،    2هـایی  کرده، گروهک

پسـت و   زنـد و افـراد   گـویی را بـر سـینه مـی     هاي وابسـته، هریـک سـنگ حـق     گروه
جمهـور یـا عنـوان دیگـر در     المللـی بـا عنـوان رئـیس     خودفروختۀ جنایتکـاران بـین  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  هایی و گروهک: در اصل وصیت -2
  ناخوانا: در اصل وصیت -3
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مسـلمانان را  ... کنند و امـوال و نـاموس و    کشورهاي مختلف بر مسلمانان حکومت می
کننـد، بـا    طرفداري از حـق مـی  ] ها ادعاي از آن[اي  منافقین که عده. برند به یغما می

تن چون شهید مظلوم بهشتی و مدنی، دسـتغیب،   72حرکت منافقانه و ناجوانمردانه، 
ري و کـودك چنـد ماهـه و پیرمـرد چنـد سـاله را بـه شـهادت           رجایی، باهنر و مطهـ     

صفت، از آن طـرف دنیـا در خلـیج فـارس منـافع       رسانند و آمریکاي خائن شیطانمی
کند؛ در حـالی کـه   چینی می کند و در کشورهاي جهان سوم مهرهخود را جستجو می

د و مسـلمانان را در لبنـان،   شـون  اتیـوپی از گرسـنگی تلـف مـی    ] و[مسلمانان آفریقـا  
صـدام  ] بـه [کشـند و   هند به خاك و خـون مـی  ] و[فلسطین، افغانستان، مصر، اریتره 

انگلـیس  ] و[وحشی به تمام معنا، کشورهایی چون آمریکا، شوروي، فرانسـه، اسـرائیل   
آیـا  ... کننـد  هاي مدرن جنگی مسلّح می به سالح] او را[کنند و از هر جهت کمک می

ست که دست روي دست بگذاریم و سکوت کنیم یـا اینکـه سـالح جنـگ بـه      انصاف ا
  دست بگیریم و قلب دشمن، یعنی آمریکا را هدف بگیریم؟

  
  )ممسنی 1339 - 1365(شهید سیداسماعیل حسینی  

! اي کسانی که در خواب غفلت هستید، اي منـافقین، اي مشـرکین، اي کـوردالن   
ر شـهیدانید    شـما جوا ] و[رسـد   بدانید روز حساب فـرا مـی   شـما  . بگـوي خـون مطهـ

هاي مادرهاي جـوان داده، پـدر فرزنـد از دسـت داده     هاي یتیمان، ناله جوابگوي اشک
کنید؟ الحـق  شما با چه رویی به چهرة این مردم نگاه می. مردم  عزیز داده هستید] و[

خواهیـد؟  چه از جان این مستضـعفین مـی  ! اي کوردالن. شما روسیاهان تاریخ هستید
ت    . شویداي و نقابی دیگر وارد میروز و هر ساعت با چهرههر  چـرا مـردم را از روحانیـ

کنیـد، بـه   کنید؟ چرا هر وقت فرصـت مـی  مبارز که طبیب روح این مردمند، جدا می
مـن بـه   . باشدکنید؟ بدانید که خدا نسبت به اعمال شما آگاه می این جامعه تجاوز می
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ام شـرکت   ا هر لباسی که هستید، در تشییع جنازهب! منافقان] اي[کنم  شما توصیه می
شـما  . کننـد  ، مردم مستضعف با صداقت شرکت می1مراسم] گونه[نکنید؛ چون در این

  .بروید براي خود نقشه بکشید
  

  )آشتیان 1341 - 1365(شهید شکراهللا حضرتی  
دهـد کـه اکثـر مـردم، قربـانی جهـل و غفلـت و         گذشتۀ تلخ تاریخ به ما نشان می

خسـر الـدنیا و   «هـاي دشـمن افتـاده و در نتیجـه      اند و به دام توطئـه  خود بودهتغافل 
در واقعۀ کـربال بیشـترین سـوء اسـتفاده را معانـدین و متغـافلین از       . اند شده 2»االخره

جهل و غفلت مردم نمودند و مردم ساده و جاهل را به نام جنگ با خارجی و جنگ بـا  
علیـه فرزنـد    - خواندند  امیرالمؤمنین می] و راا[که به خاطر جهل مردم  - دشمن یزید 

بـه   )السالم علیه(و سبط پیامبر بسیج نمودند، ولی آن مردم با حسین )سالم اهللا علیها(زهرا
نـد و دوسـت و   اامـروز مـردم آگـاه   . عنوان امام مسلمین و فرزند رسول اهللا نجنگیدنـد 

  .شناسند دشمن خویش را می
  

  )سبزوار 1337 - 1361(شهید ابراهیم خیرآبادي  
هـاي منـافقین ضـدخلق،    مانـده هـا و پـس  ها و تفالهامت بیدار باید نسبت به زباله

  .کنیم ها همان کنید که ما با کفّار بعثی می اعتنا نباشند و بر شماست که با آن بی
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  )نیشابور 1324 - 1361(شهید محمدعلی دانش  
خشـنود نباشـند؛ زیـرا بـا      به وابستگان شرق و غرب بگویید که از مردن امثال من

ها فرد دیگر جایم را خواهند گرفت، چه بسا متعهدتر و اسـتوارتر از  مرگ امثال من، ده
و در نتیجـه، مـرگ امثـال    ) طوري که ما دنبال رفتگان ایـن راه را گـرفتیم   همان(من 

کند؛ پس شما نیز باید با مرگ مـا مـاتم   تر میها قدم به مرگ نزدیکمن، شماها را ده
  .گیریدب

  
  )فردوس 1331 - 1360(رضا درخشان  شهید علی 

شما را به خدا به ضدانقالب، فرصت یـک لحظـه   ! اي سپاه و بسیج و جهاد
انـد،   آرامش ندهید؛ بگیریدشان و چون حیوانـات کـه تـا بـه حـال آدم نشـده      

که با شـعار حرکـت کنیـد و عمـل نداشـته      ] اگر[واي بر شما . آدمشان کنید
اي  اس را بگیرید و خـدمت کنیـد، نـه اینکـه در گوشـه     هاي حس پست. باشید

منافقـان  . نشسته و دعا و ثنا بخوانید تا دیگران سرنوشت شما را تعیین کنند
تـر   ها خطرناك طلب از آن در همه جا هستند و شاید افراد تنبل و ترسو و جاه

  .باشند
  

  )یاسوج 1345 - 1365(شهید عادل درخور  
هـا را   و اسالم اسـت، قطـع نمـوده و همیشـه خـط     که خالف خدا ] را[هایی  دست

  .بشناسید و افراد را با اسالم تطبیق نمایید و میزان شناختتان، اسالم باشد
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  )کاشمر 1332 - 1360(اکبر دهقان مکی  شهید علی 
به اینکه جنگ ایران و عراق، جنگ اسالم با کفـر اسـت، جنـگ اسـالم     ] م[معتقد

هـا و در زمـان    هـا و ابوسـفیان   با کفـر جهـانی ابوجهـل    )سلم و آله و علیه اهللا صلی(محمد
  .هاست کارتر و ریگان و برژنف و صدام و همۀ غیر مسلمان] حاضر[

  
  )گناباد 1336 - 1365(رضا رادمرد  شهید غالم 

کنم که با منـافقین و دشـمنان    از برادران و دوستان حزب اللّهی عاجزانه تقاضا می
ایـن کسـانی کـه بـا اعمـال       -  مان واقعـی اسـال  اسالم و سازشکاران ملّی، این دشـمن 

کننـد و در   به انقالب اصیل اسالمی و خطّ امام بدبین مـی ] نسبت[ننگینشان مردم را 
بـه سـتیز برخیزنـد و     - خطر آمریکا براي اسـالم بیشـتر اسـت   ها از  حقیقت خطر این

  .ندااي اهمال به خرج ندهند که در پیشگاه خدا و خون شهیدان مسئول ذره
  

  )دهدشت 1342 - 1365(نژاد  هید سیدعباس رامش 
ها در صـفوف شـما    ها و منافقان زیرك را شناسایی کرده و نگذارید آن طلب فرصت

هـاي   1]حرکـت [کنند و جـز تهمـت و    آبرو می ها خوبان شما را بی رخنه کنند؛ زیرا آن
ري اسـالمی را،  امام را، امام را، جمهـو . خدا یار شما باد. زشت براي شما ارمغانی ندارند

  .جمهوري اسالمی را حفظ کنید
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  )شیراز 1332 - 1359(شهید محمدعلی رجبی  
) فـدائیان خلـق و مجاهـدین خلـق    ( بدانید که منافقین و کفّار! خواهران و برادران

به طور سازماندهی شده و دقیق، در کوچه و خیابان، طـوري کـه   ] و[اند  کار ننشستهبی
پراکنـی   جزو چـه گروهـی هسـتند، شـروع بـه شـایعه       خود شما هم متوجه نشوید که

ی مـی   ] نسبت[ ت اصیل و طرفداري از قشـر خاصـبدانیـد کـه ایـن    . نماینـد  به روحانی
خوردگان بازار سیاست، طرفداران قشر خاص هستند، نه طرفدار شما؛ منتهـی   شکست

همـان   مقصودشـان . آلود کنند و ماهی بگیرند کند که آب را گل ها ایجاب می منافع آن
ــدرت  ــراي ابرق ــردن راه ب ــاز ک ــت ب ــان و   . هاس ــن منافق ــب ای ــید و فری ــیار باش هوش

تـوي  . خوردگان سیاست غرب و شرق را نخورید که اگر دیر بجنبید، دیر است شکست
ت اصـیل و شـایعه    ها بزنید و به آن دهن آن پراکنـی ندهیـد   ها مجال تضعیف روحانیـ .

کنـد، راه نفـوذي بـراي وي     ر ما حکومت مـی داند تا زمانی که والیت فقیه ب آمریکا می
 1*خـوارش و بعضـی بـدون     هاي کثیف جیـره  او جوجه. نیست که بیاید و چپاول کند

روزي حمله به ارتش، روزي حمله بـه پاسـدار و   . بسیج نموده تا بین ما تفرقه بیندازند
دسـت  روزي حمله به روحانیت متعهد و والیت فقیـه، تـا اینکـه بتوانـد بـه منـافع از       

سوار ملّت نمایـد تـا حـافظ    ] را[اي همانند بختیار  اش دوباره برسد و خودفروخته رفته
اگر خـداي نکـرده   . منافع آمریکا و شوروي در ایران باشد و ارباب ملّت مستضعف ایران

ها و در رأس آن، آمریکاي جنایتکار راه به ایران پیدا کردند، صد بدتر از زمـان   ابرقدرت
زننـد و   ه چپاول، غارت، کشتار و قتل عام ملّت مسـلمان ایـران مـی   شاه خائن، دست ب

اسـاس  ] به این ترتیـب [و  2کنند اي را در هر گوشۀ جهان نابود می طلبانه هر نداي حق
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دریغ خـود را از امـام    امیدوارم که ملّت مسلمان ایران، حمایت بی. اسالم در خطر است
ت اصـیل و کابینـۀ نخسـت وزیـر      امت، خمینی کبیر، والیت فقیه زمانمـان و روح  انیـ

ت      نکته... مکتبی، برادر رجایی دریغ ننمایند  اي که باید بگویم، ایـن اسـت کـه اي امـ
کننـد،   شـوند یـا مبـارزه مـی     هاي جنگ شهید می کسانی که در جبهه! مسلمان ایران

هـایی کـه در شـهرها     بدانید آن. معتقدین به امام و رهبر انقالب و والیت فقیه هستند
هـا از رفـتن بـه     اندازند، ایـن منافقانه توطئه علیه والیت فقیه و روحانیت اصیل راه می

هاي جنگ وحشت دارند و اگر هم بروند، نه بـراي مبـارزه بـا دشـمن کـه بـراي        جبهه
ات و ایجـاد اغتشـاش و هـرج و مـرج در       یاري دشمنان اسالم و ربودن اسلحه و مهمـ

  .تشهرها و سایر نقاط مملکت اسالمی اس
  

  )محسنی 1335 - 1361(شهید آتش رستمی  
کنم که تا آنجا که در حد توان دارند، بـه تصـفیۀ    به برادران حزب اللّهی وصیت می

هـا و مؤسسـات پرداختـه و نگذارنـد بـیش از پـیش، ایـن         ضدانقالب در تمامی ارگان
ت،  انقالب به دست منافقین ضربه بخورد و به یاري خداي متعال و به رهبري امـام   امـ

شـکن، ایـن انقـالب را از مرزهـاي کشـور بـه کشـورهاي دیگـر خصوصـاً           خمینی بت
کشورهاي اسالمی صادر خواهیم کرد، حتّی اگر بـه جـاي آب از زمـین خـون جـاري      

ند که بتوانند جلوي ایـن رهبـر و   اتر از آن صدام مزدور و دیگر مزدورانش کوچک. شود
بـه بـرادران دینـی توصـیه     . مان را بگیرنـد این انقالب و این ملّت به خروش آمدة مسل

] و[کنم که هرگـز   وصیت می. کنم که شما وارث اسلحۀ از دست افتادة من هستید می
تا آخرین قطرة خون خود از پاي نایستید و با دشمنان اسالم و انقالب اسالمی مبـارزه  

  . کنید
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  )فیروزآباد 1336 - 1364(شهید حسین رنجکش  
خواهم که درخـت اسـالم را حتّـی نگذارنـد تشـنه       خویشان میاز برادران، اقوام و 

بماند و راه مرا ادامه دهند و مواظب دوستان نادان انقـالب و گرگـان در لبـاس مـیش     
  .اي به انقالب وارد نسازند باشند که لطمه

  
  )الرستان 1344 - 1362(شهید محمد رهنورد  

ها یـا آمریکـا    ایی که گروهکه تقاضا دارم که از توطئه 1*از کلیۀ دوستانم و مردم 
اي کـه از ایـن    کنند، جلـوگیري کننـد و تحریـک نشـوند؛ چـون مـا ضـربه        پخش می

  .خوریم هاي جنگ نمی خوریم، در جبهه ها می گروهک
  

  )ممسنی 1332 - 1362(شهید دالور زارعی  
چـرا بیـدار   ! اي مردگان در خواب و اي اسـیران در زنجیـر طـاغوت و اي بنـدگان    

شکنید تا بندة عزیـز خـدا    ها را نمی کنید و چرا بت ا زنجیرها را باز نمیشوید و چر نمی
گویم، شما بگوییـد کـه مگـر مـا در خـواب، اسـیر و        باشید؟ شاید این جمله را که می

تو که هنـوز اسـالم را درك   ! خیر، برادرم! پرست هم داریم؟ ما که مسلمان هستیم بت
اي و به فرمان یک عـده از خـدا    رها نکردهاز بند خان و کدخدا ] را[اي و خودت  نکرده

خبر دروغگو که تا دیروز کارشان عرق خوردن، قماربازي و ربا خـوردن بـود، عمـل     بی
تـوانی مسـلمان باشـی     می 2کنی، خودت کالهت را قاضی کن؛ تو مسلمانی؟ زمانی می

  .خبر از خدا نجات بدهی که خودت را از قید و بند این عدة بی
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  )داراب 1334 - 1361(زاهدي اصغر  شهید علی 
توانـد   آمریکـا هـیچ غلطـی نمـی    «: فرمایـد  بدان که امام ما می! انقالبو تو اي ضد

اي؟ بیـا و دسـت از کـارت     کاره ؛ پس تو دیگر در برابر قدرت ایمان این مردم چه»بکند
  .1»جاء الحق و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقاً«بردار و بدان که 

  
  )اراك 1343 - 1365(شهید احمد زکی  

کـه دشـمنان اسـالم علیـه انقـالب اسـالمی بسـیج        ] چرا[همیشه هوشیار باشید؛ 
  .اند شوند که تا به حال موفّق نبوده هاي گوناگون وارد میدان می اند و از راه شده

  
  )بروجن 1344 - 1364( شهید حمیدرضا سپهري بروجنی 

قی، سـر خـود را گـرم    اي که با عقاید پـوچ و منحـرف کمونیسـتی و منـاف     آن عده
اند، دست از این عقاید باطل برداشته و هرچه زودتر به دامـان اسـالم و مسـلمین     کرده

بازگردند، وگرنه با عزم و ارادة آهنین و مصمم این ملّت مواجه شـده و تـار و پودشـان    
  .خواهند شد] از هم دریده[در هم خواهد شکست و این را بدانید که تار و پودشان 

  
  )ابهر 1341 - 1364(ی سرداري عمیدآبادي شهید عل 
طوري رفتـار کنیـد کـه موجـب     . دانید که ما دشمن کمی نداریمشما می! عزیزان
ها نشود و بیشتر از پیش مأیوس شـوند و بدانیـد کـه حـق، همیشـه پیـروز        شادي آن

  .است
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 )لردگان 1346 - 1365(جان سعیدي علی شهید 
. زنـد  من اسـالم، ضـربۀ خـود را مـی    خیلی مواظب باشـید کـه دشـ   ! برادران عزیز

، سرور آزادگان، موالي متّقیان را در سـنگر  )السالم علیه(ها بودند که حضرت علی همین
را کـافر شـمردند    )السالم علیه(نماز، شهید کردند و همین خوارج بودند که حضرت علی

  .به دست همین جاهالن شهید شدند )السالم علیه(که آخر، موالي ما علی
  

  )جهرم 1334 - 1362(حسین شاپوریان المشهید غ 
اي منـافقین کـوردل و ضـد خـدا و اي     ] سـت [و در آخر روي سـخنم بـا شـما   ... 

 - اي تزلـزل در روحیـۀ اسـالمی    توانیـد ذره ننگتان بـاد کـه نمـی   ! هاي جهان ابرقدرت
آفرین به وجود آورید؛ چون این ملّت از همـه چیـز گذشـته و     انقالبی این ملّت حماسه

تـر بـراي کوبیـدن شـما منحـرفین و       سالم فکر کرده، متّحـدتر و بـه هـم پیوسـته    به ا
شـما  . انـد  ها ریخته و اجتماعات عظیمی را در میادین تشکیل داده ملحدین به خیابان

شما توقّع دارید که ایـن مـردم   . اند بر دلتان مهر زده. دست و کتفتان بسته شده است
یـا ایهـا النّبـی    «صیل و متعهد دست بکشند؟ همیشه بیدار و در صحنه، از روحانیت ا

دیـروز ایـن مـردان الهـی و علمـاي راسـتین       . 1»جاهد الکفّار و المنافقین و اغلظ علیهم
ط شـما      اسالم به دست دژخیمان پهلوي شربت شـهادت مـی   نوشـیدند و امـروز توسـ

اده و دانید که این ملّـت، راه خـود را تشـخیص د    ولی نمی. خوردگان و عوامل امر بازي
خـدا  . دانید که شهادت، آرزوي مردان پـاك خـدا و ایـن ملّـت شـهیدپرور اسـت       نمی

  .عاقبت همه را ختم به خیر بگرداند
  

                                                             
  9سوره تحریم؛ آیه  -1



 

 91         آیـــیـــن پـــاســـداري

 

  )زرین شهر 1337 - 1361(مرادي  اهللا شاه شهید نبی 
 1»مرگ بـر آمریکـا  «در شعارهایتان، ] خمینی[به قول آیت اهللا : براي همۀ عزیزان

هـا   دانسته و هوشیارانه، بندة انسـان . شناخت کامل بدهید یادتان نرود و این شعار را با
و مـادر همـۀ    2]عفریتـه [درآمد عمـل باشـد و ایـن      نباشید تا ان شاء اهللا شعار، پیش

وحـدت  . سازي شود، در عمل و نـه در شـعار و حـرف    ها از روي کرة زمین پاك زشتی
  .در نظر داشته باشید] را[مردم 
  

  )شیراز 1349 - 1366(شهید فرزاد شفیعی سروستانی  
ریگان را در خلیج فارس غرق خواهید کرد، ولی منـافقین در لبـاس خودتـان بـه     

بـیش از  . افـروزان صـدامی   تر از ضربۀ جنگمهلک] و[زنند، از پشت سر  شما ضربه می
  .پیش هوشیار باشید

  
  )جرقویه 1339 - 1360(شهید پرویز شیرازي باصري  

ایم و بیهوده رنـج مبریـد و    لّت ایران بیدار شدهم] ما[بدانید که ! شما اي ستمگران
  .4تان را در خواب خواهید دید روا مدارید که دیگر دوران ستمکاري 3]ظلم[
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  )فیروزکوه 1333 - 1364(شهید ایوب صادقی  
از پا ننشینید و تا محـو کـافران و کلیـۀ    ! جان بر کف] و[شما اي رزمندگان اسالم 

ــ ــز از چنگــال متجــاوزین و اســتعمارگران و  جنایتکــاران و آزادي کــربال و ق دس عزی
ها به مبارزة خود ادامه دهید و این را بدانید که حق، پیروز اسـت و باطـل،    صهیونیست

باري، در این زمان که کشـورهاي بـه اصـطالح ابرقـدرت و     . نابود و از بین رفتنی است
ام تکریتـی بـه   شان، صـد  ها شیطان بزرگ، آمریکا، توسط نوکر خودفروخته در رأس آن

، من هم وظیفۀ خود دیدم که بـه جبهـه رفتـه تـا     ]اند[مان حمله آوردهکشور اسالمی
  .بتوانم علیه خصم زبون بجنگم و دین خودم را به انقالب و اسالم عزیز ادا نمایم

  
  )قزوین 1341 - 1365(اکبر صادقیان  شهید علی 

انـد و   اکت ننشسـته هوشیار باشید که دشمنان داخلی و خارجی شما سـ ! اي ملّت
ها را شناسـایی   همیشه دنبال فرصت مناسب هستند و شما باید با هوشیاري خود، آن

کنید و دیگر به چنین افرادي میدان فعالیت ندهید؛ به خصوص کسانی کـه در لبـاس   
خواهند به اسالم ضـربه  اسالم، چه در داخل و چه در خارج، به نام و ظاهر اسالمی می

  .ها را نقش بر آب نماییدبا هوشیاري تمام، نقشۀ آنسعی کنید . بزنند
  

  )قم 1337 - 1364(شهید عباس صالح کندري  
، 1دوست دارم که این خبر خوش را براي شما یادآور شـوم کـه صـدام و اربابـان او    

بـا  ] و[هاي عزیز ما با ایمان کامل و صـبر و بردبـاري    باید بدانند تا وقتی که این جوان
ها و پیروزي اسالم به طـور یقـین و   آورند، شکست آنها هجوم می هجان و دل به جبه
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شما چه بکشید و چـه  «: همچنان که امام عزیزمان فرمود. باشدترین زمان می در کوتاه
، یعنـی اي صـدام   »ملّتی که شهادت دارد، اسارت نـدارد «] و[» کشته شوید، پیروزید

] ایـن جنـگ  [اي و  ر کف کَنـده تو گور خود را به دست این سلحشوران جان ب! خبیث
  . شود هرچه زودتر به نیستی تو منجر می

  
  )زنجان 1337 - 1361(الدین صفوي  شهید سیدصفی 

کنند، باید بدانند تا بانـگ   آنان که با این انقالب اسالمی و پیر جماران مخالفت می
ن طنـین نیفکنـد،   بر تمام جهـا » علیاً ولی اهللا«و » محمد رسول اهللا«و » ال اله الّا اهللا«

اي ایـن   لحظـه ] و[مبارزه هست و تا مبارزه هست، این سیل خروشان مسلمان هسـت  
  .ملّت شهیدپرور و شهید داده، شما را راحت نخواهند گذاشت

  
  )قزوین 1335 - 1361(شهید نوراهللا طاهرخانی  

تم بـا شـهادتش     ! شما اي دشمنان قرآن و اسالم باید بدانید که من با شـهادتم، امـ
دان تـاریخ خـواهیم    رهبرم با قاطعیتش، همۀ شما را نابود خواهیم کرد و بـه زبالـه  ] و[

ریخت؛ زیرا این خون شهیدان، سندي است براي آزادي مستضعفین جهان از زیـر بـار   
را نیـز از دسـت شـما    » بیـت المقـدس  «! اي دشمنان قرآن و اسالم. ستم جباران دنیا

] ایـن [د خواهیم کرد؛ زیرا ما با شما کافران، طبـق  آزاد خواهیم کرد و همۀ شما را نابو
هایشـان را   پس هرگاه کـافران را یافتیـد، گـردن   «:] که[آیۀ شریفه عمل خواهیم کرد 

  1».بزنید
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  )تهران 1325 - 1361(منش  شهید علی عدالت 
داشتم تا ثابت کـنم و بگـویم کـه چگونـه      خواست توانی ذهنی و قلمی می دلم می

واران در صحنۀ شطرنج سیاست بین المللی، در برابر مردي با یـک  ها و جهانخ ابرقدرت
انـد و در برابـر یـک ضـربه، صـدها ضـربه        چنین مات و مبهوت و گـیج شـده   عبا، این

آیـا  . رود تا مستضعفین جهان، حاکم بر سرنوشت خویش گردند خورند و چگونه می می
مسائل و صدها مسئلۀ دیگـر  ها که بیان شده و این جریانات و  توانید بین این پدیده می

دانید راه مبارزه با همۀ شیاطین، مخصوصاً شیطان بـزرگ،   هیچ می... اي بیابید؟  رابطه
 )السـالم  علیـه (چگونه است؟ آیا نباید جان را بر کف نهیم و به مبارزه برخیزیم؟ مگر علی

: تشمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیراب شوید؟ مگر رهبـر نگفـ  : نفرموده
ري نگفـت منطـق شـهید، منطـق       در قاموس شهادت، واژة وحشت نیست؟ مگر مطهـ

  آفرینی است؟ حماسه
  

  )اراك 1337 - 1360(پناه  شهید محمدشفیع عزّت 
هـاي   حزب اللّهی برخورد کنیـد و نگذاریـد کـه جرثومـه    ] با روش[با منافقین هم 

  .را از ریشه بکنیدخبر از خدا و خلق  فساد رشد کنند و سعی کنید این منافقین بی
  

  )اراك 1321 - 1365(اهللا عسگري  شهید حجت 
گول تبلیغـات  . بر شما واجب و الزم است که از اسالم دفاع کنید! برادران مسلمان

ها را همیشـه پـر    جبهه] و[تا آخرین قطرة خون از اسالم دفاع کنید . اجانب را نخورید
  .کنید
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  )ریزنی 1338 - 1363( ديشهید حسین عی 
ن که چهار سال و چند مـاه، از جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران اسـالمی        اکنو

چهـار سـال از ایـن مبـارزة نـابرابر دشـمن تـا        . گذرد، دشمن جنایتی جدید آفرید می
در برابـر  ]. گـذرد  مـی [پیشرفتۀ اهدایی از استکبار جهانی ] هاي به سالح[دندان مسلّح 

صلی اهللا علیـه  (و انصار رسول اهللا) یه السالمعل(غیورمردانی همچون یاران اباعبداهللا] ها آن[
با دست خالی، ولی با ایمان راسخ به خداوند و ایمـان بـه صـراط مسـتقیم      )و آله و سلم

تـا  ... قـدر مقاومـت کردنـد     الهی و ایمان به والیت امر، قدم به میدان نبرد نهادند و آن
ـ  این کاخ ن شـد کـه مستضـعفان    هاي ظلم و ستم و بیدادگري فرو ریخت و اراده بر ای

. گـذرد  مـی ... چهار سال از ویرانی خرّمشهر و آوارگـی آبـادان   ! آري. وارث زمین گردند
دشمن هجوم آورد و به میهن اسالمی ما تجاوز کرد که بـا دلیرمردانـی همچـون    ! آري

چنـان   درپی و کمرشکن، دشمن شکست خـورد؛ آن  رو شد که با عملیاتی پی شیر روبه
منـدي بـه طـرف هـر ابرجنایتکـاري دراز کـرد و از هـیچ عمـل         که دست طلب و نیاز

اینـک در سـالگرد عملیـات خیبـر، دشـمن      . اي رویگردان نبود و نیست گرایانه وحشی
حیلۀ جدیدي به خیال خام خود براي نجات خود به کار برده اسـت؛ اهـواز را بمبـاران    

وش کـه هـر   در شـب تاریـک و خـام   . شـود  در پی آن، مقابله به مثل مـی ] و[کند  می
را بـه  ] هـا  آن[انـد،   مادري فرزند خویش را در آغوش گرفته و به خواب خوش آرمیـده 

اکنون همگی آمادة فرمان فرماندة کلّ قـوا  ... فاجعه بس عظیم است . بندند موشک می
هستیم تا مثل رعد بر سر دشـمن فـرود بیـاییم و همچـون عقـاب تیزپـرواز، آن را در       

اش را به خاك بمالیم کـه دیگـر کسـی هـوس      یم و پوزههاي خود خرد و نرم کن پنجه
  . تجاوز نکند
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  )بابلسر 1333 - 1364(حسینی  علی غالم شهید قربان 
هایی که زمانی الگـو بـوده    هاي شهیدپرور و اي آنمحلّیها و همشما اي همشهري

هـا   هایی که زمانی جبهه تان شده؟ اي آن مگر چه! کردید و در برابر منافقان قد علم می
مگر زبانم الل، اسـتغفر اهللا، تـو را بـه خـدا یـک بـار از آن کـه        ! داشتید را گرم نگه می

اي؟  کند، پرسیدي تو بـراي انقـالب چـه کـرده     گویی می نسبت به انقالب و جبهه، یاوه
از این انقـالب و بـه نـام اسـالم و شـهید      ] افرادي که[ 1گویم که کم هستند البته نمی

تو آن را از دید اسالم و انقالب نبـین؛ زیـرا فطـرتش    ! ی برادرکنند، ول سوءاستفاده می
بـه خـدا   . دانـی  خود بهتر مـی . این است و انقالب و اسالم و رهبر نگفته که توجیه کن

زننـد اسـت، نـه اینکـه صـادقانه گـول        قسم، منظورم به افرادي که خصمانه ضربه می
  .خورده باشی

  
  )بهار 1347 - 1365(شهید بهروز قنبري  

خـواهی ملّـت را از راه،    چینـی در پشـت جبهـه مـی     تو اي منافق که با توطئـه  اما
ها یا خود مـن،   ها، فرّخی بدان که با ریختن خون شهیدانی چون باقري! منحرف نمایی

ها چنان مشتی بر دهـان شـما    خون مردم به جوش آمده و با به جوش آمدن خون، آن
  .ند شویدمنافقین خواهند زد که دیگر نتوانید از جا بل

  
  )فردوس 1334 - 1365(شهید یوسف قویم  

مسائل سیاسـی  . جلسات مذهبی عمومی و خصوصی را با حضور خود زینت دهید
امیـد  . اند و تا دنیا هست، خواهنـد بـود   کشور را بفهمید که خفّاشان و شیاطین نمرده
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ـ . آسایش دنیوي و فراغت خاطر را زیاد نداشته باشید که دنیـا زنـدان مـؤمن اسـت     ه ب
نداي حسین زمان در هر مورد لبیک گویید که خیر و سعادت دنیـا و آخـرت در گـرو    

در شناخت مسائل اسالمی کوشا باشید که ان شاء اهللا عمـل تـوأم بـا فهـم،     . آن است
  .گردد] شما[نصیب 
  

  )الهیجان 1335 - 1365(علی کامیاب  شهید محرّم 
هـاي مـزدور،    یگـر گروهـک  وابسـته بـه ابرجنایتکـاران و د   ] و[به منافقین کوردل 

ها مجـال ندهیـد    ها را کنترل کنید و به آن حرکت آن. مخصوصاً منافقین، امان ندهید
  .قدر بر سرشان بکوبید تا نابود شوند آن. که از سوراخشان بیرون بیایند

  
  )مسجدسلیمان 1335 - 1361(زاده  رضا کرم شهید غالم 

اغماضی روا نداریـد و در مقابـل   ترین سازش را نکنید و  در مقابل منافقین، کوچک
  .سرسختانه بایستید و نفاق آنان را در هر جا دیدید، سرکوب کنید] ها[آن

  
  )قوچان 1339 - 1366(شهید ابراهیم کشوري  

باشـد؛   جنگ در موقعیت کنونی در اولویت قرار دارد و یکی از رموز تداوم انقالب مـی 
افی را داشـته و کسـب نمـاییم کـه     ها آمادگی و رشـد کـ   بایست در همۀ زمینه لیکن می

از صـدر اسـالم   ] بگیـریم [و عبـرت  ) مخصوصاً از بعد فرهنگی(خود، تقویت جنگ است 
. چگونه تأسیس، رشد و گسترش یافت و سپس بنا به عللی از داخـل پوسـید  ] اسالم[که 

  .پس به هوش باشیم و آگاه به دسایس دشمن
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  )اردبیل 1339 - 1365(شهید ولی کیانی  
باید رسالت زینبی خود را در رساندن پیام خون شـهیدان  ! اهران عزیز منشما خو

به ملل جهان، به انجام برسانید و همچون شیرزنان صدر اسالم بـر منـافقین و کـافران    
  .باشند، بغرّید که خداوند پشتیبان شماست که دشمن خدا و اسالم عزیز می

  
  )گرگان 1342 - 1364(شهید محمدرضا گلبینی مفرد  

. اگوي همیشگی جـان امـام باشـید و در شـناخت دشـمنان کوشـا باشـید       دع
دشـمن در  . دشمن در لباس و چهرة مخصوص نیست که ما او را راحت بشناسـیم 

زنــد و اگــر هوشــیار نباشــیم، ضــربات اي ضــربه مــی هــر لبــاس و مقــام و چهــره
دشـمن یـک روز بـه    . دانند خوریم که این مسئله را همگان می ناپذیري می جبران

نام مجاهدین و پیکار و غیره و یک روز به عنـاوین دیگـر ماننـد انجمـن حجتیـه      
هـا خیلــی خطرنــاك هســتند و مســتقیماً وارد   کــه ایــن] شــود وارد میـدان مــی [

زنند، مانند مخالفت بـا   می] را[شوند و با ریشه فعالً کار ندارند و شاخ و برگ  نمی
  .در صحنه باشیدشما باید . ها نمایندگان حضرت امام در شهرستان

  
  )دلیجان 1338 - 1363(شهید عباس محمدي  

ایم و در حیات و در شهادت  ما به اتّکاي خدا ایستاده! اي مزدوران شرق و غرب
آواره . شویم گذریم، اما تسلیم نمی پیروزیم و از خانه و فرزند و عیال و مادر خود می

  .کنیم سازش نمی] اما[شویم،  می
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  )آذرشهر 1339 - 1361(ادزاده شهید ابوالفضل مر 
خـورده از طـرف شـرق و     اي فریـب  دانیم که دشمن مـا، نماینـده  همه می! عزیزانم

غرب است و تا بن دندان مسلّح به بهترین تجهیزات نظامی شرق و غـرب اسـت، ولـی    
شـما در پشـت جبهـه در    ! عزیـزان . تنها سالحی که ندارد، سالحی جز ایمـان نیسـت  

ق، مسئولیتی بس سنگین بر عهده دارید؛ چرا که در این سـنگر،  سنگر مبارزه علیه نفا
بـه قـول شـهید    . باید آگـاه و جـدي باشـیم   . هاي مختلف دارد ها و حیله دشمن چهره

منافقـان زیـرك و زاهـدان احمـق؛     : خـورد  مطهري، اسالم از دو گروه بیشتر ضربه می
ق اسالمی خـود، زاهـدان   پس باید با وحدت خود اجازة نفاق به منافق ندهیم و با اخال

اي شرعی و عرفـی و حتّـی سیاسـی بـراي     احمق را روشن و بیدار نماییم و این وظیفه
  .تمام امت حزب اهللا است

  
  )خرمشهر 1335 - 1367(شهید بهروز مرادي قهدریجانی  

آور  کنـد و بـا حیلـه و تزویـر و تبلیغـات سرسـام      دشمن امروز صلح را گـدایی مـی  
طلـب و   باورهـاي راحـت   چهرة کریـه خـود اسـت و خـوش     جهانی، در صدد پوشاندن

جو که با هر مخالفتی، موافقت دارند و تاکنون هم نـه تنهـا هـیچ قـدمی در راه      عافیت
اند، بلکه همیشه در اولین فرصت در صدد ضـربه زدن بـه    پیروزي این انقالب برنداشته

اربابـان و مـدعیان دروغـین     نـزد ... انـد و   اند، عمداً یا سهواً به این ساز رقصیده آن بوده
ریزند و فریـاد  حقوق بشر یا مدعیان صلح، دایۀ عزیزتر از مادر شده و اشک تمساح می

قـدر صـدایش را    کنند و آندهند و هر روز یک دروغ، توي بوق می سر می »وا اسالما«
. گیرنـد شـود و قداسـت مـی   کنند تا جایی که امر بر خودشان هم مشتبه مـی  بلند می
هـا کـه   کند و آنچنین کریه و جانی است، از بیرون به انقالب حمله می که ایندشمن 
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در ایـن میـان،   . انـد ند، از درون انقالب را نشانه رفتهاچنین منافق و ریاکار و دغلکار این
باید دشـمن  . باید مبارزه کرد! عزیزان من. جانبه مانیم و یک مبارزة جانانه و همهما می

پاشـی   هاي هرز را از ریشه بیرون آورد و منطقه را سـم  باید علف. ردرا از میدان به در ک
دشمن به قصد نابودي انقالب به مرزهـاي  . کرد تا مزرعۀ انقالب از آفات در امان بماند

اش بـه کابوسـی وحشـتناك تبـدیل شـد و او را       ما هجوم آورد و رؤیاي فتح  سه روزه
ن روز که غـرق در خودکـامگی و   آ. کرده است» الغریق یتشبث بکلّ حشیش«مصداق 

دانسـت   سرمست از بادة پیروزي بود، خوزستان را عربستان و متعلّق به خاك عراق می
و ادعاي مالکیت اروندرود را داشت و قرارداد الجزایـر را پـاره پـاره کـرد و از مرزهـاي      

دانیـد   جغرافیایی کشور ما گذشت و هر آنچه خواست و توانست انجام داد که همه می
قـوانینی را کـه خودشـان آن را     و امروز که در اوج ضعف و زبونی قرار گرفته، بـاز هـم  

دانند، زیـر پـا نهـاده و بـا وقاحـت کامـل، شـهرهاي مـا را          المللی و الزم االجرا میبین
گـاه هـم هواپیماهـاي     برد و گـاه و بـی   ها بمب شیمیایی به کار می بمباران و در جبهه

هـا، ادعـاي    دري این پـرده ] وجود[دهد و با  هجوم قرار میمسافربري را تهدید یا مورد 
، گوش فلک را کر کرده و بـراي مـا   )آمریکا و شوروي(اش  طلبی او و اربابان جانی صلح

ها را از روي زمـین بـرکَنیم،    ها ستیز با او را اراده کردیم تا نسل افلقی هم که در جبهه
بـا  (!) خوانـد  در حالی که قرآن مـی  آشام را کنند و عکس صدام خون اعالمیه پخش می

] ایـن اسـت کـه   [آیـا جـز   . کننـد  بر آسمان منطقـه پخـش مـی    1]خود[هواپیماهاي 
اي چون صدام باید انتظار داشت؟ چـه   از شخص دیوانه] را[چنین حرکات احمقانه  این

هایش را در اوایل جنگ بـه سراسـر دنیـا     هاي پیروزي شده رهبر قادسیۀ ثانی که فیلم

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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کنـد؟   و قرآن بر سر نیـزه مـی   1تاد تا بایگانی کنند، مفلسانه به دریوزگی افتادهفرس می
امروز به برکت وجود امـام  . نکند خداي ناکرده تاریخ دوباره تکرار شود و ما غافل شویم

ل بـه           عزیز، هوشیاري ملّت و رزمنـدگان مـا بیشـتر از آن اسـت کـه دشـمن بـا توسـ
  .گانه بتواند گونی بر سر ما بکشد ر افتاده و بچهزده و ابزارهاي از کا هاي زنگ حیله
  

  )اصفهان 1341 - 1360(شهید علی مرادیان زازرانی  
هاي منافق و محارب و تمام ایادي دشمن در داخـل، حتّـی فرصـت فکـر      به گروه

  .ها را به شدت سرکوب کنیدآن. کردن هم ندهید
  

  )فسا 1340 - 1365(نژاد  شهید محمدرضا مصلّی 
ند که رزمندگان غیـور اسـالم برونـد در آن    امسلمانان جهان چشم به راه اکنون هم

هشدارمان باد کـه مـا خیلـی برنامـۀ     . سوي مرزها و دژخیمان ستمگر را جوابگو باشند
 اهللا صـلی (ما برنامۀ آزادي قدس، آزادي کربال، آزادي کعبه، قبـر پیـامبر  : گسترده داریم

صب و به زانـو درآوردن دو قطـب مخـالف اسـالم،     و نابودي اسرائیل غا )سلم و آله و علیه
نکند دشمنان اسـالم بـین صـفوف بـه هـم      . داریم] را[آمریکاي جانی و روس متجاوز 

نکند دشـمنان اسـالم   . مان اختالف اندازند و افراد ستمگر را بر ما حاکم نمایند فشرده
ملّت اسـالم  ! رآورند؛ نهتفاوت باشیم و بعد ما را از پاي دبیدار بمانند تا ما بخوابیم یا بی

 )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (تصمیم نهایی خود را گرفته که تا انقالب حضرت حجت
مـزاحم اسـالم و مسـلمین اسـت، بـه مبـارزه       ] و[اي که در مسیر باطل  با هر جنبنده

                                                             
هایش را که در اوایل جنگ بـه سراسـر    هاي پیروزي چنین فیلم رهبر قادسیۀ ثانی این: در اصل وصیت -1

  فرستاد تا بایگانی کرده و مفلسانه به دریوزگی افتاده دنیا می
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ولی باید مواظب باشیم کـه دشـمنان اسـالم مـا را از صـحنه خـارج نکننـد،        . برخیزد
زند تا از کید اسـتکبار جهـانی در   سا]ن[مطرح نکنند و ما را مشغول  ارزش چیزهاي بی
  .آنان در باطل خودشان به وحدت پایدارند! آري. غفلت بمانیم

  
  )داراب 1330 - 1361(شهید نوازاهللا معمارزاده  

خواهم که چون همیشـه، در صـحنه باشـند و     از برادران و دوستان حزب اللّهی می
کـه در  ] را[هـاي ناپـاك    ن داشته باشند که خداوند چهـره انقالب را حفظ کنند و یقی

دهـد و   خواهند ضربه بـه انقـالب بزننـد، مهلـت نمـی      لباس اسالم و به اسم اسالم می
گونـه کـه شـاهد     ها رسوا خواهد کـرد؛ همـان   صدرها و لیبرال ها را مانند بنی چهرة آن

  .اید گونه افراد بوده رسوایی این
  

  )قزوین 1337 - 1359(شهید علی مکاري  
ایـراد بگیرنـد و ماجراجوهـا و     )السالم علیه(خواهند از حسینها میاین اشعث! خدایا

 )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(را از عرصه به در کنند و به محمد )السالم علیه(شعورها، علی بی
کننـد و خـون    ها را بـه دور خـود جمـع مـی    بنیانگیرند و جمعی کثیر از بی ایراد می
بـا  ) آگاهانه یا ناآگاهانـه (خواهند ها میبه خدا این. کنندمال می ان را دارند پايعزیزانم

دادن شعار آزادي، ناقضین آزادي را بر شما حاکم کنند؛ غافل از اینکـه خـود بـیش از    
  .هر کس دیگر در خفقان گرفتار خواهند شد

  



 

 103         آیـــیـــن پـــاســـداري

 

  )شهرکرد 1347 - 1365( رضا منتظري سفیددشتیعلیشهید  
خبـري کـه همچـون زالـو خـون مـردم را        فقین و به مردان از خدا بـی مبادا به منا

معنایشان گوش کنید؛ چرا کـه همـان   هاي پوچ و بیمکند، میدان دهید و به حرف می
کردنـد و شمشـیر بـه     )السـالم  علیه(خوارجی هستند که در جنگ صفّین، پشت به علی

اینـان کسـانی   . نشـین کردنـد   را خانه )السالم علیه(کشیدند و علی )السالم علیه(روي علی
اینـان خـون شـهیدان مـا را     . یار مظلومش را شـهید کردنـد   72هستند که بهشتی و 

امیدوارم کـه جـداً جلـوي    . اند هاي شهیدانمان پشت پا زدهاند و به آرمان مال کرده پاي
اسـفل   ]همـواره در [ ها را به سوي اربابانشان بفرسـتید کـه اینـان    ها را بگیرید و آن آن
نداافلینالس.  

  
  )میانه 1342 - 1362(شهید جمشید میرزایی  

توانستم خیلی کارها انجام بـدهم، نـه تنهـا مـن،      دانید که من می می! پدر و مادرم
اصـالً هـدف دشـمن    . بلکه همۀ شهدایی کـه در ایـن جنـگ تحمیلـی شـهید شـدند      

ه، خطـري  استعمارگر همین است که استعدادها و امکانات ما را نابود کند تـا در آینـد  
اي نـداریم جـز اینکـه از ایـن حیلـۀ دشـمن نیـز         متوجه خودش نباشد، ولی ما چـاره 

سربلند بیرون بیاییم و کربال و قدس را در نهایت، از اشغال دشمن صهیونیست بیـرون  
  .بیاوریم
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  )دلیجان 1339 - 1361(محمد نادعلی  شهید 
 1]ایـن [بدانیـد  ! غرب اي مزدوران شرق و: یک پیام براي دشمنان اسالم و انقالب

هـا، اي   اي خمپـاره : گوینـد  حرف تمام رزمندگان اسالم است که با صـداي بلنـد مـی   
ما تن به ذلّت نخواهیم داد و تا آخـرین قطـرة خـون،    . ببارید! ها ها و اي گلوله جی آرپی

  . ایستادگی خواهیم کرد
  

  )اقلید 1338 - 1361(شهید صمدآقا ناصري  
صـدرها و غیـره    هاي کوکی با فرم اسالم، مانند بنی]سک[ومبادا عر! مردم، برادرانم

کشـانند کـه مایـۀ     شما را جذب کنند و این منافقین دیوسیرت شما را به جـایی مـی  
  .شرمندگی است

  
  )شیراز 1340 - 1365(شهید عبدالرّسول ناصري اردکانی  

خـراب   نشینان کاخ] سر[هاي بغداد را بر  کاخ] ما[آمریکاي جنایتکار باید بداند که 
هاي آن، باغ دادگستري جمهوري اسالمی بنا خـواهیم کـرد و    خواهیم نمود و بر خرابه

قریـب اسـت کـه اعـالم      زبان را از دول مرتجع خواهیم گرفت و عن حقّ مظلومان عرب
را نیـز   2]الهه[نماییم که سازمان حقوق بشر را به رسمیت نخواهیم شناخت و دادگاه 

: نقالب اسالمی هستیم کـه اولـین امـام شـیعیان فرمـود     محکوم کنیم و اگر ما فرزند ا
  .»کونوا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً«

  
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  )گلپایگان 1338 - 1362(شهید سیدعباس نوربخش  
به شما ملّت قرآن، ملّتـی کـه امـام مـدعی اسـت تـاریخ از صـدر اسـالم تـاکنون          

بـه  ] کـنم کـه   مـی اسـت، سـفارش   [مسلمانانی و ایثارگرانی چون شما به خود ندیـده  
، در حـالی کـه   ]مکند خون مردم را می[رحمانه  هوش باشید در مقابل زالوهایی که بی

پـدران و مادرانشـان   ] و[گذرند  جوانان از کلّ سرمایه و هستی خود، یعنی جانشان می
فروشـان و  فروشـان و کـم  گـران . گیرنـد خبـران قـرار مـی    مورد تجاوز این از خـدا بـی  

  .ن مسلمان، در مقابل اینان بایستید؛ زیرا این یک وظیفه استمحتکران، این منافقا
  

  )فسا 1337 - 1361(قلی نوري کوچی  شهید علی 
مبـادا  . ها آشـکار گردیـده اسـت    ها و ماهیت آن منافقین و راه آن! اي جوانان عزیز

اند، به اسـالم روي آورنـد    دانسته ها را بخورید و جوانانی که تا حال نمی گول نیرنگ آن
  .در جهان ابدیت نزد خدا جا و مکانی داشته باشند تا

  
  )کرمان 1336 - 1361(شهید مصطفی هندوزاده  

گذراند و بـا دسـت    اکنون که دشمن کافر و تجاوزگر، آخرین لحظات عمرش را می
کند خود را از گرداب خشم ملّت و امتی که خود باعـث   هاي بیهوده سعی می و پا زدن

پس از خوردن ضربات مهلـک خـود را نجـات دهـد، بـر      ] و[، فرار کند 1آن شده است
هاي این خصم زبون را با فریادهاي تکبیـر و ایمـان بـه اهللا     ماست که برویم و باقیمانده

                                                             
  امتی که خود به آن روز آورده: در اصل وصیت -1
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هـا و نـوکر    ابرقدرت 1]و[به اضمحالل رسانده و راه را براي مبارزة نهایی با کفر جهانی 
  .شان، اسرائیل باز کنیم سرسپرده

  
  )فریدن 1342 - 1365( شهید رضا یوسلیانی 

هـاي اسـالمی، چشـم     امیدوارم با حضور گستردة خـود در انجمـن  ! دوستان عزیزم
منافقان را کور نمایید و با یاري خدا، دشمن دین و دشمن ولی فقیه را، چه در داخـل  

  .و چه در خارج کشور، نابود سازید
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  ؛شکست اسالم و انقالب اسالمی: بخش دوم   
    دشمنان هدف نهایی

  
  )اردبیل 1334 - 1362(شهید جهانبخش آخري  

تر از آنم که بـراي شـما پیـامی داشـته باشـم،       هرچند کوچک! اي ملّت غیور ایران
ولی به عنوان یک برادر مسلمان، سخنانی چند بـا شـما عزیـزان دارم کـه مسـئولیت      

و غرب دسـت   بزرگی بر دوش شماست؛ زیرا که امروز همۀ کفّار و ابرجنایتکاران شرق
اند تا خورشید جهانتـاب اسـالم را خـاموش کـرده و      قسم شده به دست هم داده و هم

شکن اسالمی ایران را شکست بدهند تـا بتواننـد دوبـاره بـه     انقالب کفرستیز و دشمن
  .غارت و چپاول مستضعفین بپردازند
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  )شهرکرد 1341 - 1366(شهید بهرام آرامی قهفرّخی  
تمامی استعمارگران و مـزدوران جهـانخوار و سـرکردة اصـلی     امروز که کشور ما با 

ایم تـا بـا ایـن ناکسـان ضـد اسـالم        باشد و همه آماده شده ها، آمریکا در جنگ می آن
ما باید بسیار فعالیت کنیم . مقابله کنیم، باید بسیار هوشیار باشیم؛ باید بسیار بکوشیم

د و آل محمو راه قـرآن   )سـلم  و آلـه  و علیه اهللا صلی(دکه مبادا در این مبارزه که راه محم
  .باشد، شکست بخوریم که شکست ما امروز، شکست اسالم است می

  
  )تهران 1334 - 1363(شهید مهدي ابراهیمی  

شـیطان بـزرگ، آمریکـا، و سـایر     ... اکنون مؤمنین باید راه شـهدا را ادامـه دهنـد    
نافقین و مشرکین بـه توطئـه و   جنایتکاران از راه راست منحرف شده، همانند کفّار و م

و حـوادث  ] که شکست خواهند خورد[ند، ولی باید بدانند اجنگ با حزب خدا مشغول
هـا عبـرت اسـت، اگـر عبـرت      تاریخ صدر اسالم و تاریخ انقالب اسالمی ایران براي آن

  .بگیرند
  

  )کرج 1340 - 1361(شهید سیدساعد افتخاري  
گیـرد و همـواره    اي آرام نمـی  طین، لحظـه دستان مرموز و نامرئی شیا! اي مؤمنان

شـوند و گـاه بـا زور و    گاه متوسل به زور مـی . کندانقالبتان را با انواع توطئه تهدید می
آینـد و   هاي احمق بـه جنـگ شـما مـی     تزویرِ بلعم باعوراهاي زمان و ابوموسی اشعري

دان  د و به زبالـه ها را قطع کنی شما باید با سالح ایمانتان، ریشۀ این شیطان و شیطانک
  .تاریخ بیندازید
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  )شهرکرد 1340 - 1363(شهید ایرج بابانژاد  
تـر   به مراتب سخت] آن[اکنون آزمایشی دیگر در پیش است، آزمایشی که شرایط 

در حالی قلم به دست گرفتم که پس از نزدیک به پـنج سـال از گذشـت    . از قبل است
هاي جانگـداز بـر ملّـت، هنـوز     تها و وارد آمدن مصیبجنگ تحمیلی و تحمل سختی

انصـاف   یک طرف این میدان، دشمن جانی بـی . پیکار حق و باطل به شدت ادامه دارد
که دست جنایتش قلب ملّـت مظلـوم را بـه درد آورده    ] باشد می[و به دور از انسانیت 

نـه از زدن  ] و[؛ دشمنی کـه جنایـت و کشـتار و ددمنشـی را بـه اوج رسـانده       ]است[
پنـاه؛  خریب اماکن مسکونی ابا دارد، نه از به خاك و خون کشیدن مردم بـی شهرها و ت

هاي شـب، اطفـال شـیرخوار را معصـومانه     دشمنی که در اوج رذالت و پستی در نیمه
شـود   کند و جنایتکاري که نظیرش در تاریخ کمتر دیده میطعمۀ آتش کینۀ خود می

دن نـور انقـالب اسـالمی بسـته     نابودي اسالم و خاموش کـر ] به[و در یک کالم، کمر 
  ].است[

  
  )الر 1336 - 1360(شهید بهمن باقري  

باشـم، لشـکریان کفـر، نفـاق و یزیـد      نامه میاکنون که من مشغول نوشتن وصیت
بـراي  ] انـد و [را به دست گرفتـه  )السالم علیه(زمان، علم عناد و دشمنی با یاران حسین

محرومان و مستضـعفان جهـان اسـت،    نابودي این نهضت حسینی که تنها روزنۀ امید 
هاي آلودة خود را در دست شیاطین مزدور جهـان بـه رهبـري شـیطان بـزرگ       دست

را بـار دیگـر    )السالم علیه(تا شاید بتوانند فریاد مظلومیت حسین] اند[داده] قرار[آمریکا 
 در حلقوم تاریخ خفه نمایند و این یک آرزوي پوچ و واهی است؛ زیرا کـه یـار و یـاور و   

 )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(ضامن پیروزي این انقالب، صاحب اصلی او، آقا امام زمان
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و نرید ان نمنّ علی الّذین استضـعفوا فـی   «: فرماید است و این ارادة خداوند است که می
  .1»االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

  
  )بهبهان 1339 - 1366(فرد  شهید حمید باولی 

خواسـتند بـا    هایی که دارد، دشمنان کـوردل مـی  ی ما با تمام ویژگیانقالب اسالم
جنگ تحمیلی آن را نابود کنند تا بتوانند مثل گذشته بر مردم و کشور مـا و فرهنـگ   

هاي خدادادي که در این مملکت است، دست یابند و همـۀ مـا را   ساز ما و نعمت انسان
انقـالب و مسـئولین محتـرم و     زیر سلطۀ خود بکشانند، ولی با هوشیاري رهبر بـزرگ 

هـا خنثـی   این توطئـه  ،)الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(تمامی برادران بسیجی عاشق مهدي
  .اند، به یأس مبدل گردید شد و همۀ فکرهایی که در سر داشته

  
  )خوي 1331 - 1361(شهید منوچهر پیرسمساري  

تند، باعـث  جنگ تحمیلی کنونی که طرّاحان آن مشـترکاً آمریکـا و شـوروي هسـ    
خسارت جانی و مالی فراوانی به دولت عراق و ایران شد، ولی هدف عـراق تنهـا چنـد    
متر زمین تفتیده و صحراي سوزان نبود، بلکه به قـول اماممـان، خمینـی کبیـر امـام      

ط اربابـان زر    امت، نوك پیکان آن ها به اسالم عزیزمان است که هزار و اندي سال توسـ
به بند کشیده بودند و اینک امت با الهـام از قیـام خـونین امـام     ] آن را[و زور و تزویر، 

زنـدگی بـا   ] را بـر [ساز آن حضرت که مرگ با عزّت  تاریخ] قیام[و  )السـالم  علیه(حسین
ت    ذلّت ترجیح داد، به پا خاسته و در پیشاپیش خود فردي را دارند که چند سـال امـ

ست و ایـن نهضـت اسـالمی اسـت کـه      را در رسیدن به این هدف، یار و یاور بوده و ه
                                                             

  5سوره قصص؛ آیه  -1



 

 111         آیـــیـــن پـــاســـداري

 

و مستکبران را خـوفی عظـیم بـر دل انداختـه     ] داده[ملل مستضعف حاضر را آگاهی 
  .هدف دوم مستکبران متوجه کوبیدن رهبر عزیزمان، خمینی کبیر است. است

  
  )خمین 1342 - 1365(علی تدبیري  شهید غالم 

نـد،  اکـه یـاور انقـالب    هـا  وظیفه است که خائنین را بشناسیم و به مردم و بسیجی
هاي دشـمنان   اما از جمله توطئه... ها به سرنوشت شوم خود برسند  معرّفی کنیم تا آن

هاي بعـدي ایـن    ، آن است که نسل]اند[نابکار ما که براي اسالم و انقالب تدارك دیده
ها را نسبت بـه قـوانین دیـن مبـین اسـالم،       ملّت را از اسالم و انقالب دور سازند و آن

تفاوت نمایند و احکام اسالم را کـه زیربنـاي اسـالم هسـتند، بـه دسـت فراموشـی         یب
هـاي شـما را از در خانـۀ خـدا بگیرنـد و بـه دام        سپرده یا سبک بشمارند و جگرگوشه

فانه تـاکنون توانسـته    هـاي زیـادي، خصوصـاً بـراي      انـد دام  شیاطین بیندازند و متأسـ
  .اند گاهی هم موفّق شده کودکان و نوجوانان پهن کنند و متأسفانه

  
  )زرند 1339 - 1361(شهید ابراهیم توکّلی بنیزي  

اکنـون کـه جهـانخواران شـرق و غـرب و غـارتگران، تـرویج اسـالم و قـوانین           هـم 
پیروان اسـالم و  ] با[اند تا  بینند، مهیا شدهبخش را موجب فنا و نابودي خود می رهایی

برخیزند و به هر قیمتی که شده، نگذارند قرآن که همچون کوه مقاوم هستند، به نبرد 
قوانین الهی در بین مسلمانان رواج پیدا کند و در همـین رابطـه اسـت کـه آمریکـاي      

اي جدیـد زده و   جنایتکار و به قول امام، شیطان بزرگ، هر روز دست به توطئه و حیله
فعـه ضـربۀ   اندازد، به گمان اینکـه ایـن د  زند و در آخر، جنگ تحمیلی را به راه می می

سازد و سپس با خیال راحت بـه تجـاوزگري خـود     نهایی را بر انقالب اسالمی وارد می
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اما غافل از اینکه جوانان برومند این مرز و بوم با رشادت و جانبـازي بـه   . دهد ادامه می
اینجاسـت کـه   . فرسـتند ها را در میهن خود به جهـنم مـی  تازند و آن دشمن زبون می

حسـین زمـان، خمینـی بـزرگ، پاسـخ      » هل من ناصر ینصـرنی «وظیفۀ ماست که به 
مثبت داده و در صحنۀ مبارزه حاضر شویم و راه شهیدان عزیزمان را که دشـمن را در  

  .اند، ادامه دهیم خون خویش غرق نموده
  

  )تربت حیدریه 1338 - 1365(نژاد  اصغر حسن شهید علی 
اش، مـا را در میـان دول    ایوبیهاي پیامبرگونۀ این پیر جماران بود که با صبر  پیام

شرق و غرب سرافراز کرد و روزگاري که کلیۀ کشورهاي جهان به جز چنـدتایی، همـه   
ما را در محاصرة اقتصادي قرار دادند و با هم پیمان بستند که بـا ایـران رابطـه برقـرار     

ولـی بـا    نکنند تا اینکه ما را در انزوا قرار دهند تا بلکه این انزوا باعث شکست ما شـود، 
هـا نقـش بـر آب     رهنمودهاي امام عزیزمان و همت ملّت سلحشـورمان، تمـام توطئـه   

و پوزة تمـام کشـورهایی کـه چشمشـان تـوان دیـدن اسـتقالل کشـورمان را         ] شده[
بینیم که همان کشورها چطـور بـه خودشـان    ، به خاك مالیده شد و حاال می1نداشت

  .کنند رابطۀ حسنه می آیند و تقاضاي آمده و هر روز به کشورمان می
  

  )گرگان 1344 - 1364(شهید سیدابراهیم حسینی نوده  
امروز تمام جهان بسیج شده تا اینکه قدرت اسالم را در نطفه خفه کرده و نـور الهـی   

  .دمیده در پیکرة اجتماع را خاموش کنند، ولی باید این آرزو را به گور برند
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  )مغان 1340 - 1366(شهید قربان خورشیدي  
از اینکه من بدون خبر شما به جبهه آمدم، ناراحت نباشید؛ چـون وظیفـۀ   ! یزانمعز

] عنـوان [تمام دنیاي کفر به اسالم هجـوم آورده تـا آن را بـه    . باشد هر انسان عاقل می
در این موقـع بـر مـؤمن شایسـته نیسـت سـاکت بنشـیند و        . مقرّ مسلمین خفه سازد

عقیـدتی،  (مـام شـئونات زنـدگی    هـا، بـر ت   دشمنان ضمن در دست گـرفتن دیـن آن  
  .مسلّط گردند) سیاسی، اقتصادي

  
  )آباد بستان 1342 - 1364(آباد  شهید محمد داننده بستان 

طلب، میدان توطئه علیه اسـالم و انقـالب   به اشخاص ضدانقالب و منافق و فرصت
شـما  اي بکنند، خون شهیدان به هدر رفتـه و  را ندهید؛ زیرا که اگر آنان بتوانند توطئه
ام و دوسـتانم ایـن   تأکید بزرگ من به خانواده. در پیشگاه خداوند قهار مسئول هستید

طلب و منافقان داخلـی فاسـد، فرصـت سـوء     است که به اشخاص ضدانقالب و فرصت
شرکت کنند، بلکـه  ] نا[لسشاستفاده از خون شهدا را نداده و نگذارند در مراسم و مجا

  .ها را در جامعۀ اسالمی بر باد دهید ده و آبروي آنها را آشکار نمو اعمال کثیف آن
  

  )قم 1342 - 1361(شهید حسین دالوري  
هـاي گونـاگونش در مـیهن انقـالب اسـالمی      آمریکاي جنایتکار به دنبـال توطئـه  

ت و هوشـیاري ملّـت        و شکست همـۀ آن ] باشد می[ ط رهنمودهـاي امـام امـ هـا توسـ
رود تـا بـا رهبـري امـام     لّـت اسـالم مـی   هنگامی که دید م. قهرمان و شهیدپرور است

علیـه  ] مظلومـان را [بزرگوار و تکیه بر بینش اسالمی، سراسر منطقه را آگاه سـاخته و  
ظالمان جنایتکار و غاصب و به طور کلّی استکبار جهانی بشوراند، تصـمیم بـه توطئـۀ    
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اش گرفت و صـدام یزیـد خـائن را بـه جنـگ بـا ایـران         جدید توسط ایادي سرسپرده
  ... .قالب اسالمی را به تصرّف درآورد فرستاد؛ به امید اینکه چهار روزه، وطن ان

  
  )بندر دیر 1347 - 1364(دوراهکی قاسم  شهید 

همۀ رزمندگان، با علم به اینکه امروزه تمامی دشـمنان اسـالم در   ] که[باید بدانید 
امـروزه  . نگنـد ج اند، اسلحه بر دوش گرفته و مـی  اي واحد علیه اسالم بسیج شده جبهه

دانند که اسـالم بـا تمـامی نیـرو و تـالش در برابـر کفـر جهـانی          رزمندگان اسالم می
  . ایستاده است

  
  )کازرون 1342 - 1365(شهید داریوش دهداري  

ت و ایثـار ملّـت     ١وارمـان اکنون اسالم در زیر سایۀ رهبري تاریخی امامِ بزرگ و همـ
ه از این تولّـد دوبـارة اسـالم، خـود را در     حزب اللّهی، حیاتی دوباره یافته و شیاطین ک

انـد   بینند، متّحد و متشکّل در برابر این انقالب خدایی، قد علم کرده معرض نابودي می
تا به خیال خود جلوي صدور این انقـالب را گرفتـه و مـانع از شکسـت حتمـی خـود       

  . شوند
  

  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی  شهید رضا دهقان 
اي با خود فکر کنید کـه مـا    شما لحظه! ران و اي مردم شهیدپروراي ملّت مبارز ای

ما ملّـت ایـران نـوکر    . کردیم در پیش از انقالب، چگونه مردمی بودیم و چگونه فکر می
اي نداشتیم و آلت دسـت ابرجنایتکـاران بـودیم؛     گونه اراده دیگران بودیم، از خود هیچ
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سال مملکت مـا را غـارت کردنـد و    گفتند، همان بود و بس و چندین  ها می هرچه آن
تر، دین ما و مکتب ما را از بـین بردنـد و    آنچه توانستند، بردند و خوردند و از همه مهم

هـا موفّـق هـم شـدند و بـه      کوشش کردند تا ما را از اسالم و قـرآن جـدا سـازند و آن   
و  ناموس ما تجاوز کردند و چنان تبلیغ کردند که دیگر مردم، حرام و حـالل و محـرم  

شناختند و در این دوران خفقان کسی نبود که به داد این مـردم برسـد و    نامحرم نمی
بودند، خیلی کـم بودنـد کـه    ] که[ها را از این خواب غفلت بیدار کند و افرادي هم  آن
بردند و آن حکومت، مردم را بـه هـر نحـوي کـه بـود،       ها را هم در زندان از بین می آن

  ... .خواستند کردند  یگانگان هرچه میسرگرم کرده بود و خودش و ب
  

  )کازرون 1345 - 1365(نسب  شهید مصطفی دیانتی 
سعی دشمنان اسالم این است که شما را از صحنۀ سیاسی و اجتماعی کنار بزننـد  
و شما را از مسائل جامعه و کشور دور کنند؛ زیرا در این صورت هست که امکان نفـوذ  

مالـک اصـلی ایـن    . آن از پایه و اساس وجود دارد کن کردن در انقالب اسالمی و ریشه
مبادا با کنـار زدن شـما مالـک خـون     . انقالب، شما مردم مستضعف و پابرهنه هستید

فرزندانتان شوند؛ همچنان که انقالب مشـروطه را بـه جـایی بردنـد کـه وقتـی شـیخ        
کـف زدنـد   خبر جشن گرفتند،  اهللا را در مأل عام به دار کشیدند، مردم نادان و بی فضل

  . و هورا کشیدند
  

  )قائنات 1342 - 1364(شهید محمدموسی ربانی پایهان  
خواهند هر روز بیش از روز پـیش، ملـل جهـان سـوم را      از آنجا که ابرجنایتکاران می

بـرداري نماینـد، مشـغول     هـا بـه نفـع خـود بهـره      بچاپند و از منابع و افکار و معـادن آن 
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تواننـد بـه آن اهـداف     یدو راه است که م] به وسیلۀ[ها گردند و تن استعمار و استثمار می
اســتعمار . اســتعمار نظــامی - 2سیاســی  - اقتصــادي  - اســتعمار فرهنگــی  - 1 :برســند

محـروم  ] ي[هـا  توده] با[سیاسی، یعنی بیگانه کردن فرهنگ اصیل و اسالمی  - فرهنگی 
  .آنخدایی خود به جاي  گزین نمودن فرهنگ بیها و جای و از بین بردن آن

  
  )کاشان 1339 - 1362(علی رزاقی  شهید عباس 

 - اکنون که امپریالیسم غارتگر بـا بـه هـم خـوردن معیارهـاي سیاسـی و نظـامی        
جنـگ متقابـل بـا سـپاه اهللا      1بینـد و از  اش، خود را در ورطـۀ شکسـت مـی    اقتصادي

و غیـره را راهـی میـدان حـق علیـه       2]خائن[خوردگانی چون صدام  هراسد، فریب می
  .سازد تا با حق درآویزد طل میبا

  
  )خمین 1338 - 1365(شهید محمدنبی رفیعی  

ایـم کـه تکلیـف بـر مـا از هـر        امروز ما در موقعیتی قرار گرفته! برادران و خواهران
تر است؛ چرا که کفر با تمـامی تـوانش در برابـر اسـالم ایسـتاده      زمان دیگري سنگین

نظام الهی جمهوري اسالمی ناجوانمردانـه   کن کردن اسالم بر پیکرة است و براي ریشه
دي   می بینـد؛   مـی  )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (تازد؛ زیرا آن را تبلور عینی اسـالم محمـ

انگیـز ایـن    بنابراین براي رسیدن به اهداف پلیدش و ضربه زدن بـر اسـتقامت حیـرت   
اش، رجیکند و با همکـاري مـزدوران داخلـی و خـا     ملّت، از هیچ جنایتی فروگذار نمی

بینـد و جنـگ   اي نو و مکري تازه علیه ایـن نظـام خـدایی تـدارك مـی      هر روز توطئه
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هاست کـه دشـمن غـدار بـراي در      ترین آن ها، بلکه بزرگ تحمیلی یکی از همین حیله
  .هم شکستن انقالب اسالمی بر ما تحمیل کرد

  
  )جهرم 1330 - 1360(شهید محمدحسن شبیري  

هـا  ها با ما کار ندارند، بلکـه هـدف آن  جنگ هستیم و آنها در  ما با تمام ابرقدرت
  .باشد که هرگز به آرزوي خویش نخواهند رسید نابودي اسالم در سرتاسر جهان می

  
  )جهرم 1338 - 1362(شهید محمدعلی صادقی نقدعلی  

و نهضـت   )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (بعد از هزار و چندي سال از بعثت رسول اهللا
رت، فرزندي از ساللۀ پاك و معصومش در ایران اسالمی قیـام کـرد و   اسالمی آن حض

به اتّکاء اهللا و ملّت شهیدپرور اسالم، حکـومتی بـر مبنـاي اسـالم در ایـن مـرز و بـوم        
شان، ایـن حکومـت و ایـن     گذاري کرد، ولی شیاطین شرق و غرب و ایادي داخلی پایه

آینـد؛ گـاهی بـا حملـۀ      پـیش مـی  اي به  گذارند و هر دم با دسیسه ملّت را راحت نمی
خواهند این نهضـت را بـه    مستقیم نظامی، گاهی با کودتا و گاهی با ترور و تخریب می

نحوي خاموش کنند و صداي اسالم عزیز و مظلومیت این ملّت را نگذارنـد بـه گـوش    
و علیـه ظلـم و سـتم     ٣ندو ملل جهـان بیـدار شـو    ٢ندقیام کن 1جهانیان برسد تا مبادا

ولی غافـل  . ٤ندگرشان، قیام و انقالبی به پا کن ارجی و ایادي مرتجع و سلطهجباران خ
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شـود بـا ایـن     نـور اسـالم را نمـی   . 1»مکروا و مکراهللا و اهللا خیـر المـاکرین  ] و[«از اینکه 
  . 2هاي شیطانی خاموش کرد دسیسه

  
  )نهاوند 1316 - 1370(شهید محمد طالبیان  

است و چون جنگ مـا اکنـون جنـگ     تر از جنگ براي سرزمین جنگ عقیده مهم
گـذاري کـرده    بار جهانی به طور وسـیع بـراي شکسـت مـا سـرمایه     قیده است، استکع
در این جنگ، شخص آسان از امکانات مـالی گذشـته، حتّـی از جـان خـود و      ]. است[

. رو خواهد شـد  گذرد و استکبار جهانی ان شاء اهللا با شکست قطعی روبه فرزندانش می
عراق، جنگ دو ملّت نیسـت، بلکـه جنـگ بـین اسـالم و اسـتکبار        اکنون جنگ ما با

  ... .جهانی است 
  

  )داراب 1339 - 1361(شهید حسین عامري  
دانید تمام دشمنان اسالم، کمر به نـابودي اسـالم و    چنان که می آن! خواهر و برادر

کمـال  بـا  . انـد  اند و در این راه، تمام توانشان را بـه کـار گرفتـه    جمهوري اسالمی بسته
نیـز   - کـه از کفّـار بدترنـد     - تأسف غیر از دشمنان صریح اسالم، ما امروز از منـافقین  

آورتر و بدتر اینکه گاه حتّی برخی از دوستان مـا هـم    بینیم و از همه تأسف ها می ضربه
به صـف طـوالنی خصـم پیوسـته و      - یا بهتر بگویم دشمنان در لباس دوست ما هم  - 

هم به اسم اسالم و گـاه حتّـی بـه نـام طرفـداري از جمهـوري       کنند، آن  ها می خیانت
  .کنند به آن ضربه بزنند اسالمی سعی می
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  )نقده 1340 - 1361(شهید مهرداد فروردین  
هاي کوچـک، همـه دسـت بـه      ها و شیطان بزرگ و شیطان اکنون تمامی ابرقدرت

خشـمناك  اند که صداي این انقالب را، فریاد بـه حـقّ مسـلمانان و غضـب      یکی کرده
  ... .خفه کنند ] را[مستضعفین 

  
  )بوشهر 1325 - 1367(شهید محمد قائد عبدي بوشهري  

 )السـالم  علیـه (شـماري از یـاران امـام حسـین     هـاي بـی   ما هر روز شـاهد موفّقیـت  
خواهم که هرگز منحرف به شرق و غـرب نشـوند و تعـداد     از این جوانان می. باشیم می

ردن و نابودي انقالب و جمهـوري اسـالمی چیـزي    که جز بدنام ک] را[شماري  انگشت
  .خواهند، رسوا نمایند نمی

  
  )تهران 1333 - 1367(رضا قدمی  شهید علی 

بـر دوش گـرفتن و همـراه بـا بـرادران      ] سالح[سخن از رفتن به جبهه است، 
رزمندة جنوب، صف به صف جنگیدن تا دشمن و شیطان بزرگ را به خاك سـیاه  

راق را به عنوان عامل خود در منطقه به جلو انداخته است، گرچه آمریکا، ع. بنشانیم
وجه فراموش نخواهند کرد که این آمریکاسـت کـه    ولیکن ملّت عزیز ایران به هیچ

هاي از دست دادة خود را باز  خواهد انقالبمان را به باد دهد و در این بین طعمه می
اخـتالف کـردن در ایـن    شناسـید، بگوییـد    که می] ى[ینبه مجاهد... به دست بیاورد 

  . مقطع، جز به سود دشمن اصلی ما، آمریکا نخواهد بود
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  )داراب 1339 - 1362(شهید اسماعیل کاردان  
مبادا به دشمنان امام و انقالب، اجـازه  ! بخورید] را[نما  مبادا فریب دشمنان دوست

ه کوبیـدن    کـ  - هایشـان   شان در میانتان نفوذ کنند و برنامـه  دهید که با چهرة منافقانه
را پیاده کنند و یاران امام را به هرگونـه   - حزب اهللا و کوبیدن جوانان حزب اللّهی است

بـرادران  ... هـاي مختلـف    که بتوانند کنار بزنند، حتّـی بـا تهمـت و افتـرا و بـه بهانـه      
ب       بازان را نخوریـد و بـه آن   فریب این نیرنگ! روستایی هـا اجـازه ندهیـد کـه از تعصـ
دس شما سوء اسـتفاده کننـد در جهـت اهـداف شومشـان کـه همانـا        مق] و[مذهبی 

کوبیدن اسالم است که اگر خداي ناکرده در این مسـائل موفّـق شـوند، بـراي اسـالم،      
  .مسلمین و مستضعفین جهان، مصیبتی بس بزرگ است

  
  )داراب 1344 - 1365(شهید محمدحسن کاویان  

یخ روزهـاي حساسـی را ورق   آري، تـار . در انجام فرایض دینی خود کوشـا باشـیم  
شود کـه دوبـاره دشـمنان جامعـۀ اسـالمی و اسـالم،        زند و اندکی غفلت باعث می می

هـا و   اي بـه اسـالم عزیـز وارد کننـد کـه دیگـر سـال        چنـان ضـربه   مسلّط گشته و آن
  . توان از اسالم و قرآن سخنی بر زبان آورد هاي طوالنی، نمی زمان

  
  )زنجان 1339 - 1360(شهید جواد گلشنی منفرد  

، ایشـان را از خطـر دشـمنان داخلـی،     1خواهم که جنگ با عراق از مردم مؤمن می
؛ 2هاي ضد روحانی در خطّ ضـد اسـالم غافـل ننمایـد     خدایان و گروهک منافقین و بی
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بیار معرکـه هسـتند کـه بـه     باشند و آتشساز کودتا و جنگ میزیرا که همینان زمینه
قـاتلهم اهللا  «. فروشـند  کشـور اسـالمی را بـه بیگانـه مـی     نام طرفداري از زحمتکشان، 

  . »بأیدینا
  

  )ایذه 1348 - 1366(شهید ذوالفعلی مرادي  
هایی که در کشـورمان بـه وجـود آمـده،      گرایی دوري نمایید که این حزب از حزب

هـا از دشـمنانی کـه بـر مرزهـاي       فروش هستند و خطـر آن  وطن] و[نوکران بیگانگان 
ها نابودي اسالم و انقـالب ماسـت؛   نند، بیشتر است؛ زیرا هدف آنک کشور ما حمله می

  .ها را نخوریدها سخت مبارزه کنید و فریب آن پس با این
  

  )همدان 1323 - 1360(شهید اکبر مقصودي  
همیشه اسالم از درون خود ضربه و آسیب دیده است و این آسـیب واردکننـدگان   

و خواهند بـود و در ایـن برهـه از زمـان، بـاز       اند در طول تاریخ، منافقین و خائنان بوده
منافقان، مکتبی ساختند و به اسم اسالم راستین، در جامعه در برابر پیشواي زمان بـه  

توانیم ساکت بمانیم و مانند اصـحاب کوفـه در تـاریخ،    مخالفت برخاستند و چون نمی
ان بـه جـدل   دانیم که با ایـن دورویـ   لعن و سرزنش شویم، لذا وظیفۀ اسالمی خود می

  .برخیزیم
 

  )تهران 1344 - 1364(قصابی  ملک) مهدي(شهید خسرو  
مسئلۀ دوم، حرکتی است که استکبار جهت نابودي انقالب و خـروج حـزب اهللا   ... 

] و[، جدیداً در شهرها به راه انداخته و آن، موج فساد و بدحجابی و اعتیـاد  ]از صحنه[
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گـري و امثـالهم اسـت و     اوین پـانکی سیاسی، تحت عن 1هاي مذبوحانه و مرموز حرکت
فانه بـا    دشمن ایـن بـار از راه فرهنـگ جوانـان وارد شـده و ایـن مـوج مـی         رود متأسـ

  .تفاوتی نیروي عظیم حزب اهللا، جاي خویش را در جامعه باز یابد بی
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