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                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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

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

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

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

اي در با توجه به اوضاع جهان و مسلمین، انتخاب شایسـته » بسیج«موضوع 
  .در برابر هجمۀ بیگانگان است سازي عقاید مسلمیناتحاد و یکسانراستاي 

بالد که در سایۀ عنایات پروردگـار متعـال و توجهـات    نشر شاهد به خود می
توانسته دفتر اول از ایـن مجموعـه را    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حضرت ولی عصر

هاي آیندة خود را در دفترهاي بعـدي از ایـن   به سامان برساند و دورنماي فعالیت
  .نمایدمجموعه ترسیم 

پور و ملیحه وفـا  هاي مستمر خواهران زهرا ملکدر پایان الزم است از تالش
  .اند؛ قدردانی نماییمکه در تدوین دفتر اول از این مجموعه کوشیده مقدم

  
  نشر شاهد

  1388شهریور 
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                                                                     پیشگفتار    
  

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

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

کـه   از آنجـا  . روزمرة زندگی، دین خود را نسبت به این عشـاق پاکبـاز ادا نمـاییم   
هاي شهدا حاوي مطالـب ارزشـمندي از مسـائل اعتقـادي، اجتمـاعی،       نامه وصیت

دارد این اسـناد تـاریخی از نظـر موضـوعات     باشد، ضرورت  سیاسی و فرهنگی می
تا نسل حاضر با مطالعه و عمل به آن، فاصله زمانی  ررسی شوندمورد نیاز جامعه ب

هـاي   کمرنـگ شـدن ارزش   را به حداقل برساند و مانعخود با دوران دفاع مقدس 
  .گردد واالي آن دوران
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هـاي   نامـه  در دفتري که پیش رو دارید، تالش بر این بـوده اسـت کـه وصـیت    
   .گیرند، مورد بررسی دقیق قرار »بسیج«شهدا با موضوع 

فرهنگ و تفکر بسیج رابطۀ مستقیم با فرهنگ ایثار و شهادت دارد و چکیـدة  
  .توان شهادت دانستفکر و عمل بسیجی را می

   شـیعی و عصـارة فرهنـگ غنـی و      -هـاي بـاغ تفکـرات اسـالمی    شهدا نوبرانـه 
انـد و ایـن   ساز ایثار و شهادت هستند و در امتـداد تفکـر عاشـورا قـدم زده    انسان
رحمـه اهللا  (هـاي امـام راحـل   ه مستقیماً با فرهنگ بسیج مرتبط است و آموزهدیدگا

معمار کبیر انقالب در مورد تشکیل بسـیج و اتحـاد همـۀ مـردم، مقاومـت و      ) علیه
امعۀ آرمانی اسـالمی، اعتقـاد بـه ایـن راه و روش و     جایستادگی آنان براي ساخت 

  .کندمسأله را روشن میجان دادن براي رسیدن به این هدف واال به عینه این 
     هــاي واالیــی جــان خــود، یعنــی رمــاناز ایـن رو کســانی کــه بــراي چنــین آ 

ها محترم و اند براي همیشه نزد تمام نسلترین سرمایۀ زندگی را ایثار کردهبزرگ
سخن و کالم آنان بـراي دیگـران پـذیرفتنی اسـت و اعتقـادات آنـان و فرازهـاي        

اي ا مانده از آنان متجلی است بـه مثابـۀ گنجینـه   سخنانشان که در وصایاي به ج
خرمن کالم آنان در مورد موضـوعات  از . هااست از براي همۀ مردم در همۀ دوران

  .توان خوشه خوشه کالم ناب انبار کردخاص می
عقاید شهدا و کالم و وصایاشان از این رو مورد قبول و متقاعد کننده است که 

اند تا الً برترین گوهر زندگی خود را عاشقانه نثار کردهآنان شعار را رها کرده و عم
انـد کـه بـراي    هـایی بـوده  شـهدا شـمع  . دیگران در آرامش و امنیت زندگی کنند

اند تا دیگـران در پرتـو ایـن نورافشـانی زنـدگی      درخشان کردن جامعۀ ما سوخته
  .کرده و راه از چاره بازشناسد
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ي افکارشان را در وصایاشان براي هها ابتدا عمل کرده و سپس مغز و چکیدآن
اند و عمالً طرز اندیشیدن خـود را بـه همـه نشـان داده و     دیگران بر جاي گذاشته

بـه ایـن   . انـد ترین امتحان اجتماعی بیرون آمـده سربلند و همیشه پیروز از سخت
آیـد و پرچمـی ابـدي در    چـرا کـه از دل برمـی    ؛نشینددلیل کالم آنان بر دل می

  .است اندیشۀ ایران اسالمیصحراي 
در دنیاي امروز که جنگ نرم، ابزار عظیم سلطه و تأثیرگذاري بر مـردم تمـام   

ي سـخنان شـهیدان پتانسـیل بزرگـی بـراي      رود، گنجینـه جهان بـه شـمار مـی   
شـهدا همیشـه   . آیـد درخشش در عرصۀ اطالع رسانی و جنگ نرم به حساب مـی 

بـه  . ثر و نافذ استشان براي هر نسلی مؤمعتبرترین افراد جامعۀ ما هستند و کالم
تواند ابـزار مقدسـی بـراي    سخن آنان در موضوعات خاص می همین دلیل چکیدة

  .توجه دادن مردم به مسائل ویژه باشد
بسیج ماندگارترین یادگار بنیانگذار انقـالب اسـالمی و میـراث پربرکـت امـام      

نورانی آن پیر سفر کرده بدون ام است و تشکیل بسیج با پی )رحمه اهللا علیه(خمینی
  .تردید از معجزات الهی و الهامات غیبی است

قبل از پیروزي انقـالب  ) رحمه اهللا علیه(گیري بسیج را امام خمینیاندیشۀ شکل
تفکـر مـردم در یـک     معتقد بودنـد اگـر   )رحمه اهللا علیه(امام. اسالمی مطرح کردند

توان انجام داد و بزرگ را می همسو شود، با دست خالی کارهاي جهت قرار گرفته
هـاي مـردم   جهت کند و خواستهتواند تفکر مردم را همسو و همآن چیزي که می

شـود و  را متعالی سازد اسالم و دین خداست و این افراد را به صورت عمومی مـی 
) رحمـه اهللا علیـه  (همین تفکـر امـام  . جهت کردین اسالمی متشکل و همدر جهت د

سو و متحد کرد تا علیه رژیـم پهلـوي   ب آرام آرام مردم را همقبل از پیروزي انقال
  .قیام کنند



 

    ) 1(انامه شهدگزیده موضوعی وصیت     12
 

فرسـتادند و مـردم چـون سـخنان     از نجف پیام می) مه اهللا علیهحر(حضرت امام
کردند که منافع شخصـی در آن وجـود نـدارد    را الهی تلقی می) رحمه اهللا علیه(امام

سـاقط و نظـام اسـالمی را     بسیج شدند و امام توانست با دست خالی رژیم شاه را
  .وم بسیج استهبرپا کند، و این مف

انـداز  اگر بر کشوري نواي دلنشین تفکر بسـیجی طنـین  «ایشان معتقد بودند 
خواران از آن دور خواهد گردیـد واال هـر لحظـه    شد، چشم طمع دشمنان و جهان

بـه   باید منتظر حادثه ماند، بسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینـان خـاطر  
  .»کار خود ادامه دهد

بسیج در حال حاضر و در ایران یک نهاد انقالب است که از تودة مردم و آحاد 
برخـی از جامعـه شناسـان و صـاحبان علـم سیاسـت       . جامعه تشکیل شده اسـت 

شوند تا ي مردم بسیج میآید، یعنی تودهمعتقدند بسیج براي انقالب به وجود می
هاي مردم براي برپـایی  از همین روي به حرکت توده. انقالبی را به نتیجه برسانند

اصوالً بر اساس چنین تفکري، پـس از  . شودنظام حکومتی جدید، بسیج گفته می
دهـد و  تغییر نظام حکومتی و سیاسی، بسیج فلسفۀ وجودي خود را از دست مـی 

نی یع. دهندها، جاي خود را به نهادهاي قانونی و اقدامات نهادینه میحرکت توده
  .شودبا ایجاد نظام حکومتی و تشکیل نهادهاي قانونی، حرکت بسیجی متوقف می

هاي دموکراتیک، مشارکت مـردم و مشـارکت   ها به ویژه حکومتالبته حکومت
پذیرنـد؛ زیـرا باعـث اسـتحکام و پایـداري نظـام       بسیجی را بـراي ادارة امـور مـی   

شـت خـود و ادارة امـور    نمایند تـا مـردم را در سرنو  شود و تالش میحکومتی می
نامنـد کـه در سـایۀ    این نوع اقدام را مشارکت مدرن می. مملکتی به بازي بگیرند

بنـابراین  . شـود حضور مردم در انتخابات، شوراها و خدمات اجتماعی تعریـف مـی  
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و حضـور  ) مشارکت بسـیجی (چنین دیدگاهی بین حضور مردم در صحنه انقالب 
  .تفاوت قائل است) نمشارکت مدر(مردم در ادارة مملکت 

بسیج و بسیجی در هر عصر و نسلی بـراي انجـام رسـالت خطیـر حفاظـت از      
هـاي  یتاز عهـدة مسـئول  ... دستاوردهاي انقـالب در ابعـاد سیاسـی، فرهنگـی و     

  .مده استخطیري که بر دوشش بوده برآ
ساز دفاع مقدس سرافراز بیـرون آمـد، گرچـه نقـش     بسیج از امتحان سرنوشت

   هـاي دفـاع مقـدس چنـان چشـمگیر و عظـیم بـود کـه بـر همـۀ           بسیج در سال
اي پررنگ انداخت، امـا امـروز هـم بنـا بـه مقتضـیات       هاي پس از آن سایهفعالیت

هاي بزرگی دسـت  کنونی جامعۀ اسالمی توانسته است در زمینۀ تولید به موفقیت
  . یابد

هـاي  راهه است، نظیـر احـداث   دمعرصۀ سازنگی هم سرافراز بیرون آ بسیج در
شـود و  هاي متنوع دیگري که در قالب طرح هجـرت انجـام مـی   روستایی و برنامه

حاصـل تـالش   . ..هایی مثـل فلـج اطفـال و    کن کردن بیماريمه ریشهتر از همهم
ترین نقاط ایران اسـت  شبانه روزي بسیجیان در واکسیناسیون مردم در دورافتاده

کـه بـه واسـطۀ خواسـت عمـومی      . ..هاي ورزشی، هنـري و  طور در عرصهو همین
نچنـان کـه   آ هـایش بسیجیان و پرهیز از تبلیغات براي گمنام کار کردن، فعالیـت 

  .شاید و باید در سطح جامعه انعکاس نیافته است
یکی دیگر از افتخارات بسیج حضور جوانان مومن و انقالبی در عرصۀ دینی و 

یت جوانان و نوجوانان بسیج امروز بهترین مأمن براي ترب. فرهنگی کشور است
وي کارآمد و صحیح براي مشارکت کادرسازي، فرهنگ سازي، انتخاب الگ. است
 بخش در این ساز و کارساز کشور به نحوي اطمینانهاي سرنوشتعرصهدر 

گرانه، امروز حرکت بسیجی حرکتی روشنگرانه، هدایت. گیردمقدس شکل می
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هم جهت و گره خورده است و منطقی و هدفمند است که با انقالب اسالمی 
، سرنوشت نظام به میزان حضور. ناپذیر استسرنوشت این دو از یکدیگر جدایی

بدین لحاظ هدف و آرمان بسیج را حراست . و سالمت بسیج بستگی داردصالبت 
  . انداز دستاوردهاي انقالب اسالمی برشمرده

ساله کشور  20انداز طبیعی است که بسیجیان باید براي تحقق اهداف چشم
روحیه و تفکر بسیجی در تولید علم و جنبش . بیشتر از همه نقس داشته باشند

دارد و کارهاي بسیار هاي کور و خألهاي متعدد را از پیش رو برمیافزاري، گرهنرم
باید در این مسیر موانع تولید علم را شناسایی کرد و . زندبزرگی را رقم می

هاي آنان را براي یک فراهم ساخت و انگیزه بسترهاي رشد نیروهاي نخبه را
  .جهاد علمی تقویت کرد

هاي خاص در مورد بسیج و اهمیت آن بسـیار  رهبر معظم انقالب در مناسبت
هـر کـس کـه در    « :فرمایندهاي شهدا میچنانچه در اجتماع خانواده. تأکید دارند

ارزش قائل اسـت  دلبراي سرنوشت خود، سرنوشت این ملت و آیندة ایران اسالمی 
آن کسی است که براي استقالل و هویت ملت خود ارزشی قائل اسـت، آن کسـی   

هاي بیگانه بیزار است، آن کسی که برایش آیندة ایـن کشـور و   که از تسلط قدرت
شود، آن کسی کـه از  این ملت و آیندة دنیاي اسالم یک هدف بزرگ محسوب می

کسی که مایل است بـیش از یـک   آن ... هاي ملت فلسطین دلش خون است رنج 
میلیارد مسلمان دنیا قدرت عجیبی را تشکیل بدهنـد کـه بشـریت را بـه سـمت      
کمال هدایت کنند و خودشـان در قلـۀ کمـال قـرار بگیرنـد، آن کسـی کـه ایـن         
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ها را دارد و حاضر است در این راه قدمی بردارد او بسـیجی  احساسات و این درك
  ١.»است

روحیۀ بسیجی و معرفت بسـیجی بایـد فراگیـر    «: فرمایندایشان همچنین می
شود تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بـر دوش دارد کـه همـان بـار هـدایت      

   ٢.»شدنی نیستهاست، به سر منزل برساند، لذا بسیج تمامالهی و سعادت انسان
  

   ایوب سیف زاده
   

                                                             
 24/8/79هاي مکرم شهداي اراك اجتماع خانواده -1
 27/8/71در دیدار با فرماندهان بسیج  -2
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  درآمد   
 

شهدا و ایثارگران بـه مثابـه حافظـه تـاریخی و میـراث      آثار و اسناد مربوط به 
هـا  مکتوب انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس است و گردآوري، حفظ و نشر آن

  . باشدرسالتی است که بر عهده نسل کنونی می
واحد انتشار اسناد و آثار شهدا و ایثارگران در خصوص تحقق این امر اقدام بـه  

  .هاي شهدا در موضوعات مختلف نموده استامهنانتشار گزیده موضوعی وصیت
در راستاي تدوین این گزیده وصایا، در ابتداي امر با مراجعه بـه مرکـز اسـناد    

هـا بـه   شهدا و ایثارگران اصل وصایا جمع آوري و جهت تأیید صـحت انتسـاب آن  
پس از تأیید نهایی، اصـل وصـایا در   . اندشهدا تحت بررسی کارشناسی قرار گرفته

بنـدي و جسـتجو بـراي انجـام     متن تایپی آماده سازي شده تا امکان طبقـه  قالب
  .کارهاي تحقیقی فراهم گردد
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 53000در این مرحله بر روي وصایاي شهداي کل کشـور کـه شـامل حـدود     
باشد، بازبینی کلی صورت گرفتـه و بـا مـدنظر قـرار دادن عنـاوین      نامه میوصیت

  .ور موضوعات مختلف تعریف شده استهایی حول محموجود در وصایا، کلیدواژه
بندي موضوعات بر اساس نیاز روز و اهمیـت موضـوع،   ي کار با اولویتدر ادامه

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

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

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

بیان مطـالبی پیرامـون موضـوع     باید از عهدهمی ه بر اختصار و ایجازتخابی عالوان
در این خصوص توجه ویـژه  . موردنظر برآید و از هرگونه ابهام و گنگی به دور باشد

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

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

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

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

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

در خصوص آیات و آحادیث وارد شده در متن پس از اطمینان از صحت مـتن  
آیه و یا حدیث، در پاورقی به آدرس آن اشاره کرده و در صورت وجـود لغـزش در   

ی نقل آیه و حدیث توسط نویسنده اصلی، متن صحیح آیه و حدیث نیـز در پـاورق  
  .گرددذکر می

خورگی، سوختگی، پـارگی و مـواردي از ایـن قبیـل کـه      با توجه به وجود قلم
نامـه بـه   شوند، گاه در اثنـاي مـتن وصـیت   منجر به آسیب دیدن اصل وصیت می

داند بـا  کارشناس محترم خود را موظف می. خوریمکلماتی ناخوانا و نامفهوم برمی
جـایگزین  []موردنظر را داخل قـالب  دقت در متن وصیت، در صورت امکان کلمه 

کرده و در پاورقی به ناخوانا بودن ان در اصل وصیت اشـاره کنـد، امـا در صـورت     
* عدم وجود جایگزین قطعی براي کلمـه ناخوانـا، قسـمت مـوردنظر بـا عالمـت       

  .مشخص شدده و در پاورقی به ناخوانا بودن کلمه در اصل وصیت اشاره کند
هـا کـه   نامـه و تصحیح وصایا، مجموع گزیده وصـیت پس از اتمام کار ویرایش 

انـد، در فصـول مجزایـی بسـته بـه عنـاوین       بندي شدهقبالً از نظر موضوعی طبقه
گزیـده   700گیرنـد و نهایتـاً در هـر دفتـر حـدود      ها جاي مـی موجود در متن آن

که شامل نام، نـام خـانوادگی، تـاریخ والدت، تـاریخ شـهادت، محـل       -نامه وصیت
  .شودگردآوري می -نامه استمتن گزیده وصیتوالدت و 

شـهداي   وصایاي -نامه وصیت 53000، از بین  »بسیج«موضوع در خصوص  
ایـن  . به این مهم اشاره شـده اسـت   نامهوصیت هزار 3000بیش از در  -کل کشور

  .دفتر به این موضوع بپردازیم یکامر ما را بر آن داشت تا در قالب 
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شهدا حاصل کار جمعـی گروهـی    موضوعی وصیت نامهاین مجموعه از گزیده 
از کارشناسان متخصص در امر تصحیح و ویرایش متون است که در زمانی قریـب  

  . اندساعت نفر کار کارشناسی صرف به ثمر رسیدن آن نموده 1000ماه حدود  1
تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري

عجـل اهللا تعـالی   (نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر  مورد 
  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد )فرجه الشریف

  
  واحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگران
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  بسیج و پیروي از والیت فقیه: فصل اول   

  
  )مشهد 1346 -1362( خرتیآحسین  غالم شهید 

اول از شما  ۀدر مرحل !برادران عزیزم: منویس یم چند کلمه براي برادران بسیج
و دیگر اینکه سـنگر عبـادي و    ؛بخشید یشاء اهللا که مرا م طلب بخشش دارم و ان

  . سیاسی مسجد را حفظ کنید و پشتیبان والیت فقیه باشید
  

  )تهران 1348 -1365( رمیونآمجید  شهید 
را  بسـیج  .هیچ موقع بسیج را خـالی نکنیـد  ...  !همسنگرانشما اي دوستان و 

بفرمایید و خـوارج زمـان را از   دریغ  حمایت بی از امام .قدرت نگه داریدمحکم و پر
  . روزگار محو کنید نۀصح
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  )همدان 1338 -1361(زمون آرضا شهید  
عجل اهللا تعالی (عنوان یک بسیجی سرباز امام زمانه بسی خوشحالم که ب ،حقیر

 رراقـ  ،در صـف سـربازان ایـن رهبـر بـزرگ      ،عمـومی  در این بسـیج  )فرجه الشریف
 هـا را بـه  نآینـدگان بـاز کـنم و    آراه را براي  ،باشد که با نثار خون خود ؛ام هگرفت
لذا پیامم به شـما اي عزیـزان ایـن اسـت کـه راه مـا را ادامـه         .خوانم راه فرا ۀادام

  . دهید
  

  )اراك 1341 -1362(شتیانی آشهید حسین  
مـه و  ئهمان راه ا م،راه امام و خط اما !اهللا و امت حزب پاسدار و بسیجبرادران 

صراط  1همان ،ت فقیه نه یک کلمه کم و نه زیادوالی. خداست و )السالم یهمعل(انبیا
تید و دامـن روحانیـت را رهـا    نیف مواظب باشید از خط امام جدا ].است[ مستقیم

  .یید کنیدأشما ت ،یید کردأامام تر کسی را که ه !برادران. نکنید
  

  )رودسر 1347 -1366( قاجانیآمرتضی شهید  
ـ     قـدم باشـند و    تسالم مرا به برادران عضو بسیج برسـانید کـه در راه حـق ثاب

  .گاه از امام جدا نشوند هیچ
  

  )کرج 1346 -1365(خان بابایی قاآشهید مهران  
امیـدوارم از طـرف بـرادر    پیامی بـا شـما بـرادران بسـیجی قهرمـان دارم کـه       

 ،با تشکیل دادن جلسـات مـذهبی و اسـالمی    !اي برادران ؛تر خود بپذیرید کوچک
                                                             

  و همان: تیدر اصل وص -1



 

 23         بــســــیـــج  

 

 ۀرا پیشـ  اتقـو « :فرماید کنید و این سخن حضرت امام که می ایمان خود را محکم
مـی در مقابـل هـواي    سالح محک ا،چون سالح تقو ؛فراموش نکنید را» دخود کنی

از یاد خدا غافـل   همیشه به یاد خدا باشید و. استهاي شیطانی  نفسانی و وسوسه
هـا بـه    نآرو خط رهبري و اهدافی که شـهداي عزیزمـان در قبـال     نشوید و دنباله

  . باشید ،شهادت رسیدند
  

  )اصفهان 1337 -1363(قاخانی آرضا  غالم شهید 
هـایی کـه دسـت از امـام      نآبـه   ،م ا یچند توصیه هم به برادران عزیـز بسـیج  

امـا   ،انـد  ههر چند شهدا بسیار گفت ؛کنم می ،دارند یبرنداشته و برنم) یهوالیت فق(
، سـروران  عزیزان: طلبان در امان باشند تذکر تا از گزند منافقین و فرصت من باب
مواظـب باشـید امـام عزیـز تنهـا       !گاه امام است هشمایی که بازوانتان بوس ،گرامی
هـا و   مسـتلزم تحمـل سـختی    ،یاري کنید او را هر چند یاري کـردن امـام   .نماند

پشت سر امـام   ؛عقب هم ننشینید ؛جلوتر از امام حرکت نکنید .باشد یها م مشقت
العـین خـود قـرار    ب را نصـ  نآتان سخنان او را بشنود و شـما هـم   باشید تا گوش

باشـند و ارکـان    مـی  مان پیروان راستین والیت فقیهکه ه ]را[ یاران ایشان .دهید
و  ،بوده و هستند و خواهند بود تا سر حد جـان  1*تش و خون و آانقالب در زمان 

ـ  ،این را با گوشت و پوست خود ثابت کردند نگـري و   یهـاي واهـی و منفـ    هبا بهان
کرده باشند یا حداقل بـه   خواهند از شما بگیرند تا خط والیت را کور یسازي مجو

ایناننـد کـه خـار چشـم      ؛ییـد امـام عزیزنـد   أکـه مـورد ت  ایناننـد  . انحراف بکشند
هـا   نآیاري کنیـد   .ها را نآیاري کنید  ؛نان راآهمراه باشید  .طلبان هستند تفرص

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
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سـال امـام را بـا     15هـایی کـه    نهمی ؛ها هستند را که ضامن تداوم انقالب همین
نمودنـد و فریـاد زدنـد و راه    ها یاري  شکنجه دیدن و تبعید کشیدن ،زندان رفتن

نشـان بـراي   ریخته شدن خو ةمادآها هستند که  یش نگرفتند و همینپ] در[تقیه 
والیـت فقیـه کـه     .باشـند  یمـ  )السـالم  یـه عل(یبن علـ ن تداوم حرکت خونبار حسی

گـر باشـید کـه ثمـر      هدرخشد را همیشه نظـار  یانقالب م ۀاي بر قل ههمچون ستار
 ]مواظب باشید. [باشد می )السـالم  یهعل(پیروان راستین علیتن از  خون هزاران هزار

 ه و هر انجمنـی و هـر کسـی   هر گرو. شود]می[خاموش نشود که انقالب فراموش 
شـان از   وجـودي  خاطر پر نمودن خأله ب(اهر پیرو والیت فقیه ظالی هم که عل ]را[

ـ  یو در نهایت ضد والیت فقیه م) ریاست و مقام حب خـوبی شناسـایی   ه باشند، ب
  .نمایید که افت خطرناکی براي اسالم و انقالبند 1ردطها را  نآکنید و 

  
  )اصفهان 1309 -1365( مارنانی قاداوديآعباس شهید  

بـا   و شـدیداً  ؛دنپیـرو خـط اصـیل والیـت فقیـه باشـ       ،برادران بسیج و مسجد
امام را هرگز تنهـا نگذاریـد و از    .فقیه مبارزه کنید ت هاي انحرافی و ضد والی خط

قـدر   نآنـه   ،ل روزئل جامعـه و در مسـا  ئو در مسا .خط رهبري انحراف پیدا نکنید
قدر کند بروید که از قافلـه عقـب    نآتندروي کنید که از خط امام جلو بزنید و نه 
ایـد و سـقوط خواهیـد کـرد و بـراي       بمانید که در هر دو صـورت خسـران نمـوده   

  .مانید می بازهمیشه از راه 
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  )تالش 1346 -1366(گهی آسیدقاسم شهید  
رحمـت  ! اي پشتیبانان جمهـوري اسـالمی   ،رهبر 1هاياي امید ،اي بسیجیان

. شما را براي اسالم و مسلمین حفـظ کنـد  هللا اء شا خداوند ان .خداوند بر شما باد
 !اي مـردم  .به معنویات بیش از پیش توجه داشته باشـید  .پیرو والیت فقیه باشید

 ،قدر بسیجیان و سـپاهیان کـه بحـق    ،خواهید پشتیبان والیت فقیه باشیداگر می
عجـل  (هر سربازي امام زمانم ،هااین .بازوان قدرتمند والیت فقیه هستند را بدانید

ـ آ ۀن چیزي کـه بـر سـین   آ .اندرا بر سینه زده) اهللا تعالی فرجه الشریف چسـبیده   انن
  .هاستنآمدرك حاکمیت والیت فقیه بر  ،است
  

  )مشهد 1323 -1367( عزیزاهللا ابراهیمیشهید  
هـا را   مبادا یک وقت خداي نکرده اطراف امام عزیز و جبهه...  !عزیزان بسیجی

  .طلبم شماها و دیگر دوستان حاللیت می ۀکنید و از هم که نمی مخالی کنی
  

  )تهران 1342 -1362( ابوالقاسمیحسن  شهید 
ن اینکه در کارهایتان اطاعـت  آی خودمان دارم و یک توصیه به برادران بسیج

شنیدن فرمانش باشید که مـا   ةمادآ ،از امر والیت را فراموش نکنید و با گوش دل
ربال را بـاز کـرده و   از اوست و این را هم بدانید که شمایید که راه کـ  ،چه داریمهر

  .زاد خواهید کردآقدس عزیز را 
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  )یزد 1343 -1364( محمدکاظم ابوترابی زارچیشهید  
ن گـوش  آبه پیـام قـر   !زند بازویتان بوسه می اي رزمندگان بسیجی که امام بر

  .به نداي اسالم و رهبرمان گوش دهید. دهید
  

 )کرج 1344 -1362( عبدالحسین احمدي شهید 

و  برادران و خواهران، سپاهیان، ارتشیان، بسیجیان و دیگر خدمتگزاران اسـالم 
هـا   نآتوجـه کنیـد و بـه     ،شـکن  خمینی بت ،مین امام امتاهمیشه به فر !انقالب

  .را بدانید و تمامی کارهایتان براي خدا باشد  عمل کنید و قدر امام
  

  )تهران 1341 -1365( زمانی  احمدي محمدرضا شهید 
بگیرید فقط خط زندگی را از امام و یاران واقعی امام ! ... دل بسیج برادران دریا

 .هاي شیطانی بروید و جبهه و بسیج را خالی کنید و مبادا دنبال وسوسه
  

  )تهران 1344 -1362( یلجیناخالقی  محرم شهید 
 .دـج برسانیـ ـرادران بسیـ ـوص بــخصه ب ،اللهیب زـرادران حـرا به بـسالم م

باشـید و   ،امـام خمینـی   ،فرمـان امـام خـود   ه اهللا که همه مطیع و گوش ب شاء ان
  .امیدوارم که مرا حالل کنید

  
  )تالش 1336 -1362( بهرام اسدپورشهید  
پاسـدار   ]ان[یعنـی بـرادر   ،خواستم براي برادران همرزم خودماي هم میجمله
ن هسـتم کـه بـه شـما     آتر از چند که من خیلی کوچک هر ؛پیام دهم ،ما بسیجی



 

 27         بــســــیـــج  

 

ن ایـن اسـت کـه همیشـه     آو  ؛پیـام بـدهم   ،برادران ایثارگر از جان و مال گذشته
جلسات دعاهاي توسـل و دعاهـاي کمیـل را     .گوش به فرمان امام عزیزمان باشید

همچنـان کـه امـام     .جمعـه بیفزاییـد   نمـاز ] بر شـکوه [تر کنید و هر هفته فشرده
  .بازوي مسلح امام و روحانیت اسالم است ،سپاه و بسیج ،بزرگوارمان فرموده

  
  )کرج 1345 -1365( علی اسدي غالم شهید 

حـالل کنیـد و    مرا ،اگر از من بدي دیدید !برادران بسیجی و دوستان مهربانم
بخــش  خــواهم کــه راه ســعادت ا مــیـکــنم و از شمــ از شــما طلــب بخشــش مــی

خونتـان از اسـالم    ةخرین قطـر آدامه دهید و سعی کنید تا ارا  )السالم یهعل(حسین
مـن  . گذارید و همیشه از او پیـروي کنیـد  عزیز دفاع کنید و حسین زمان را تنها ن

اگـر شـما موفـق    . اش را نیـافتم  بوسـی  یدارش نشدم و افتخار دستکه موفق به د
بیـر تـا نثـار    از یـاري خمینـی ک   .از طرف من نیز دست ایشان را ببوسـید  ،شدید

بـه مـن و    1* ن را بـا کلمـات  آقر ]و[نداي حق امروز امام . جانتان دست برندارید
هشـیار  . دهـد  راه سعادت و کمال را به ما نشان می ،فهماند و راه مستقیم شما می

کنم که سـعی   ی توصیه میبرادران بسیج ۀبه کلی...  .باشید که از راه او کنار نروید
و سایر رهبران انقالب را سرمشق کارهـاي خـود قـرار دهنـد و      امین امامکنند فر

عی کنید همیشه سنگرها را پر س ؛طور که امام گفت امروز مسجدها سنگرند همان
  .کنید
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   )تهران 1344 -1366(رازي  سدياسیاوش شهید  
ن آایـن دوسـتانم دارم و    ،این همرزمانم ،هاسخنی با این بسیجی ،در پایان... 

 .این است که هرگز امام را تنهـا مگذاریـد و دعـا بـه جـان او را فرامـوش مکنیـد       
  .رزمندگان را یاري کنید تا به پیروزي نهایی برسیم

  
   )تهران 1344 -1362( اسکندري سعیدشهید  

 ،خواهم که راه مرا که همان راه اسـالم اسـت  از شما می !برادران عزیز بسیجی
ادامه دهید و امام را تنها نگذارید و همچون کوه استوار و محکـم و پایـدار باشـید    

   .حق بر باطل پیروز است ،که سرانجام
  

  )مشهد 1344 -1364( زاده جواد اسماعیل شهید 
طور که شما از شهدا انتظار شـفاعت را داریـد، مـا هـم      همان !یبرادران بسیج

و فقط هـدفتان خـدمت   این انتظار را داریم که رهبر کبیر انقالب را تنها مگذارید 
راه بدهید کـه مخلـص انقـالب     شما برادران کسانی را در بسیج. ... به اسالم باشد

  .باشند
  

  )کازرون 1344 -1364( عبدالکریم اسماعیلیشهید  
 به عنوان یک بسیجی و یک عاشق کـربال و شـهادت   !ان عزیزربرادران و خواه

تقاضامندم که هرگز از پشتیبانی والیت فقیه دریغ نفرمایید و همیشـه و در همـه   
 .1دیمان باش حافظ اسالم و وطن اسالمی ،حال
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  )مبارکه 1341 -1361( اسماعیلی علی غالم شهید 
نیروهاي انتظـامی ارتـش و سـپاه و بسـیج و      مخصوصاً ،از شما امت حزب اهللا

اگر صد  ؛حیف و افسوس که یک جان دارم .غیره خواهانم که پشتیبان امام باشید
مـام دعـا کنیـد و پاسـدار خـون      بـراي ا  .کردم فداي اسالم و امام می ،جان داشتم

] کـه [در هر پسـت و مقـامی    ،خواهم افرادي را در ارگانی از شما می .باشیدشهدا 
 ،زننـد  که دارند به امام پشـت پـا مـی    ]ي[افراد 1گونه نآ ؛شناسایی کنید ،هستید

اسالم و امام  ،چون تا حزب اهللا هست ؛اند ولی کور خوانده ،خواهند بزنند یعنی می
و چـون   .علی الخصوص در بسیج ،سازي کنید طور افراد را پاك خالصه این ؛هست

خواهم ایـن موضـوع    والن میئاز مس ،شود ها شروع میین ستادوحدت مردم از هم
غشـته بـا   آبلکـه   ؛طور ظهـور نکـرده   این انقالب همین .شدت پیگیري کننده ب را

 هـا، باهنرهـا،   ، رجـایی هـا  شهیدانی همچـون مطهـري   ،]است[ خون هزاران شهید
ها  نآف دارید و در اهدا ها را پاس شما باید خون این .ها و غیره ، دستغیبها مدنی

  .کوشا باشید
  

  )سمنان 1348 -1365( مهدي اشرف شهید 
گـوش بـه    !غشـته بـه عشـق   آاي عاشقان شهادت و اي مرغـان   ،اي بسیجیان
ان هماننـد  مـ انقالب و روحانیت اصیل باشیم و نگذارید کـه امام  فرمان رهبر کبیر

هـاي سیاسـی و اقتصـادي و     تنهـا بمانـد و در صـحنه    )السالم یهعل(حسین بن علی
هـا   در جبهه هاي مقاومت و نمازهاي جمعه و جماعت و خصوصاً اجتماعی و پایگاه

شرکت فعال داشته باشید و نهـال جمهـوري اسـالمی را یـاري نماییـد و خـداي       
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 ۀمـ ئاصیل انقالب اسالمی که همـان خـط ا  یا از خط  ناکرده یک وقتی منحرف و
هـاي   هئـ خارج نشـوید و همـواره توط   ،ن استآو خط قر )السالم یهمعل(نبیااطهار و ا

راهنمـایی بـه خـط اسـالم      ها را بـا ارشـاد و   نآازیم و منافقین انقالب را خنثی س
  .دعوت کنید

  
  )تهران 1345 -1365( وديرحسن  اصغرزادهنوراهللاشهید  

شماها باید حافظ اسالم باشـید و دور امـام را خـالی     !و شما اي برادران بسیج
ها را پر کنید تا دشمنان اسالم خیال نکنند با به شـهادت رسـاندن   نکنید و جبهه

  .دیگر کسی نیست که راه شهدا را ادامه دهد ،ما
  

  )قم 1344 -1365(حسن اصفهانی مابوالشهید  
نـورانی   ةو اي کسانی که بـا چهـر   ،درگاه اهللا اي متقربان به ،اي برادران بسیج

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (یار امـام باشـید و یـار امـام زمـان      !مشغولید ابه عبادت خد
تـاکنون فسـاد    ،که اگر امام نبود و انقالب ما بدون وجـود مبـارکش بـود    ،)الشریف

ل شـوید  ئـ ارزش قا ،هاامیدوارم که به این خون !برادران .شد]می[زمان هر بدتر از 
از امـر بـه    .همیشه در صدد پیروي از وصـایا باشـید   .استخود ریخته نشدهکه بی

زنـدگانی را   .1باشـد گرچه بـه ضـررتان    ،گردان نباشید معروف و نهی از منکر روي
  .از خنده و شوخی بیجا بپرهیزید .هواهاي نفسانی قرار ندهید ۀبازیچ
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  )اصفهان 1336 -1363( علی اعتباري محمدشهید  
اخالق اسالمی را پایه و اساس حرکت خویش قرار داده و به ...  !نشما بسیجیا

  .خدا توکل کنید و فرزندان والیت فقیه باشید
  

  )تهران 1344 -1362( اکبري حسین شهید 
کـه هـر کجـایی     کـنم  اسـالمی توصـیه مـی    به برادران بسیج و نیروهاي واقعاً

گـوش بـه فرمـان    خـواهش دارم کـه    ،ن رزمندهآاعم از فرمانده و اعم از  ،هستید
و همــراه ایــن توصــیه، . دهیــد ،]مظلومــان[ فریــادرس ]و[ رهبــر، رهبــر انقــالب

هانتان از فرمانـد  ،چـه در جبهـه و چـه در پشـت جبهـه     : کـنم  اي دیگر می هتوصی
  .ت کنید و راه شهدا را ادامه دهیداطاع

  
  )تهران 1350 -1367( يمرتضی اکبر شهید 

نکند که خداي نکرده امام را تنها بگذاریـد و پـی کـار خودتـان      !یاناي بسیج
  .بروید که خدا شما را نخواهد بخشید

  
  )ابرکوه 1346 -1366( ابرقوئیشهید حسن اکرمی  

اعم از بـرادران روحـانی، ارتشـی،     ،بازماندگان ۀاما من به عنوان وصیت به هم
 ۀو نیـز از همـ   ]کنم سفارش می[ اسالمیروهاي انقالب نی ۀی و همپاسدار، بسیج

یـاري و حمایـت اسـالم و     ]از[ خر دستآتقاضامندم تا لحظات ی نهادهاي اسالم
بـرادران  . ... دهیـد ه تمامی شهداي انقالب اسالمی را ادامـ ه امام امت برندارید و را

 ،مساجد را خواهم که سنگرها را ترك نکنید و همچنین سنگر یاز شما م !بسیجی
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اسـالمی  ق و تنها نیروي جاذبه، اخال. کنید اتحاد و همبستگی دعوت و مردم را به
  .مبارز دفاع کنید که الگوي اسالمند از روحانیت. و عمل صالح است

  
  )تهران 1345 -1365( وردي هللا علیشهید  

ـ    ...  !برادران بسیج بـا تنهـا    .جـان امـام کنیـد   ه امام را تنهـا نگذاریـد و دعـا ب
توانـد بـه ایـن انقـالب      هیچ قدرتی نمـی  ،نگذاشتن امام و با کمک خداوند متعال

شما با فعالیت خـود مشـت محکمـی بـر دهـان       !برادران بسیج .اي وارد کند ضربه
  .د]ن[کنن بزنید تا نتوانند به محرومان و مستضعفین ظلم آمریکا و نوکران آ

  
  )تهران 1343 -1365( الهی حمدشهید م 

سعی کنید بیشتر در مسجد و بسیج حاضر شوید و بیشـتر بـه    !برادران بسیج
ها توجه کنید و از خداوند طول عمر بـاعزت   ها و دعاي کمیل ت و دعاي توسلأهی

براي امام عزیزمان بخواهید و یادتان نرود کـه همیشـه پشـتیبان امـام و انقـالب      
  سـعی کنیـد ادامـه    باشید و خداي نـاکرده پشـت سـر امـام را خـالی نگذاریـد و      

  .ددهندگان راه شهیدان باشی
  

  )دهدشت 1339 -1366( رفامدادي سپهدارشهید  
خواهم که وحدت خـود   از برادران پاسدار و ژاندارمري و بسیج مستضعفین می

فقیـه   بهتـر حفـظ کنیـد و پیـرو والیـت      ،کردیدحفظ می که قبالً طوري را همان
  .نشودسیبی به این انقالب وارد آباشید تا 
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  )تهران 1346 -1363( پوراصغر امیرقلی شهید 
گـاه شـوید و بـه ایـن     آشما هـم   !بسیجی و سپاهی و غیره ةاي برادران رزمند

از  ،نماز جماعت و نماز جمعه بروید کـه مـا هرچـه داریـم     ،نآجلسات قر، هاتأهی
 مخصوصـاً  ،هـا را سـبک نشـمارید   تأهیـ و  این جلسات .برکات این جلسات است

و بیاییـد در راه تـداوم انقـالب    . )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(منتظران مهديت أهی
لبیک گویید و او را یاري کنیـد و   ،شکن خمینی بت ،اسالمی به نداي رهبر میهن

جهـان برافـرازیم و    هاي پرچم پرافتخار اسالم را بر بلندي ،با کوشش و جهاد خود
جهـاد اکبـر و جهـاد اصـغر را      ،هر فرصـتی کـه پیـدا کردیـد     .رهبر را یاري کنیم

  .تر اینکه امام را تنها نگذارید و امام را دعا کنیدفراموش نکنید و از همه مهم
  

  )شیروان 1344 -1366( امیري مقدم علی غالم شهید 
را  )السـالم  یـه عل(ارتشـی تقاضـا دارم راه حسـین    از برادران سپاهی و بسیجی و

  .فرمان امام باشنده ادامه دهند و گوش ب
  

  )اصفهان 1324 -1365( حسن امینی شهید 
 در بسـیج پـس چـرا    ،شـما پیـرو امامیـد    گویم که اگر واقعاً یبه مردم محل م

از انقـالب حمایـت    ،بدانید که اگـر امـروز بـه بسـیج نرویـد     ...  ؟کنید یشرکت نم
  .اید و در نهایت از اسالم عزیز هنکرد
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  )شهرضا 1344 -1362( علی امینی عباسشهید  
ما سربازان و بسـیجیان   !طور ملت شهیدپرور ایران شنایان و همینآدوستان و 

جان بر کف از شما تقاضا داریم کـه راه شـهیدان را ادامـه دهیـد و نگذاریـد کـه       
هـاي امـام را لبیـک     ها را پر کنید و پیـام  مساجد و حسینیه .ها خالی بماند جبهه
  .گویید
  

 )اصفهان 1345 -1364( یامینشهید محمود  
ن برندارید و در آخواهم که دست از اسالم و قر از شما می !اي برادران بسیجی

  .خط امام حرکت کنید و پشتیبان والیت فقیه باشید
  

  )نیشابور 1326 -1363( محمد اندرابی عیدشهید  
هـا را خـالی نکنیـد و همیشـه      شما برادر بسیج تقاضا دارم که این جبهـه ] از[

  .گوش به فرمان امام باشید
  

  )تهران 1345 -1366( علی انوريشهید  
خواهم که حرف امـام عزیـز و مهربـان را گـوش فـرا       می! برادران پاك بسیجی

  .عمل بپوشانید ۀن جامآدهید و به 
  

  )بابل 1339 -1367( باباجانیان ناصرشهید  
هایی که عاشوراي حسینی را در کـربالي ایـران    نآو اي  ،اي بسیجیان مقتدر

نبرد شدید و لـرزه بـر پیکـر     ۀوردید و پرچمدار خونین صحنآنمایش در ۀبه عرص
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مریکا انداختید و همواره از جان و مال خود گذشتید و آعنصر   استخوانی و سست
نبـرد حاضـر    ۀب االمام خمینی لبیـک گفتیـد و در صـحن   ئنا ۀگون به پیام حسین

ــ 1*شــدید و سیاســت و  هایتــان فشــانی دســت گرفتیــد و بــا جــانه کشــور را ب
تان هاي وسیع و حساب شدهنانه و کاذب شرق و غرب را با جملهئهاي خا تسسیا
و ماهیـت   هم پاشیدید و دست کثیف اسـتعمارگرها را در منطقـه رو نمودیـد   در 

کثیفشان روشن گشت و در نتیجه به موضع ضعف نشانیده شدند که همان عمـل  
ــد 2* ــالب محم ــلم (يانق ــه و س ــه و آل ــلی اهللا علی ــ )ص ــرت را در دوران رس الت حض

پایـان بـر    پس درود بی !کند ها تداعی می در ذهن ،3)صلی اهللا علیه و آله و سلم(محمد
 نِآپیروزید و پیـروزي از   !نبرد ۀتازان صحن و اي یکه ؛شما یادهاي سفیران انقالب

  .حق است
  

   )سمنان 1349 -1365( رسول بابایی شهید 
فرمـان امـام عزیـز و    ه گوش ب !اي امت حزب اهللا و بسیجیان عاشق به شهادت
دل خـودش را  ددر )لیه السـالم ع(روحانیت در خط او باشید و نگذارید همچون علی

جمهوري اسالمی  ،اجتماعی - هاي سیاسیبا حضور خود در صحنه .چاه بگویده ب
 ؛هاي ناشی از جنگ صـبور باشـید  یاري دهید و در مقابل مشکالت و سختی ]را[

  .خداوند صابران را دوست دارد
  

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
 را )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دوران رسالت حضرت محمد: در اصل وصیت -3
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  )اصفهان 1349 -1367( مصطفی باقري شهید 
 ]!را[ ها پشت جبهه اي جنگ را دارید و همه ی که هم جبههاي برادران بسیج

مواظب باشـید کـه    .ترسند ید که شیاطین از مساجد مینسنگر مسجد را ترك نک
 ]و[ دسـت از یـاري امـام    .ملت بـه دسـت شماسـت    ]نجات[ از هم دور نشوید که

راهـی را کـه    .یـاور هـم باشـید    یار و .جنگ را فراموش نکنید .نداریدیاران امام بر
راه را ادامه دهیـد کـه شـما     این .راه شهیدان مظلوم تاریخ است ،اید انتخاب کرده

  .بحقید
  

  )قزوین 1349 -1365( محمدحسن برجعلیشهید  
فقط گوش به فرمـان امـام بـوده و در چهـارچوب      ،به برادران بسیجی بگویید

  .اسالم عمل کنند
  

   )کرج 1344 -1362(کاظم بورقی شهید  
شـما   ؛با شما بسیجیان عزیـز هسـتم   .خود کنید ۀپیروي امام را پیش! رادرانمب

انقالب و با ایمـان   داخل با ضد در جبهه و یاوران راستین اسالم که با نبردتان در
ایثـارگرانی هسـتند کـه از تمـام      ،بـرادران بسـیج   .راسخ و ایثارتان نمونه هسـتید 

راه انقـالب   ایثارگرانـه در  و انـد خودشان گذشته ۀخانه و کاشان چیزهاي زندگی و
نم که بخواهم براي این برادران عزیـز پیـامی   آتر از  من کوچک. کنند فداکاري می
عنوان یک پاسـدار، فرمـان امـام     خواهم به ها می نآصورت از  هر در ؛داشته باشم
هـدف را   راه و مسـلک و  و فراموش نکنند ،هر کجاي ایران هستند ا درعزیزمان ر

 شـرکت در  .خودشـان قـرار بدهنـد    ۀهمیشـه تقـوا را پیشـ    و خاطر نبرند هرگز از



 

 37         بــســــیـــج  

 

 ]و[ مســاجد محــل جماعــات در جمعــه، نمــاز جملــه نمــاز از ،مجــالس مــذهبی
بسـیجی   هـر  ]هـاي [هخصیص باید این نوع کارها از ،هاي خدماتی به مردم فعالیت

  .باشد
  

  )فردوس 1340 -1362( اکبر بهادران علیشهید  
در ایـن مقطـع حسـاس از     !برادران پاسدار و بسیجی و امت حـزب اهللا ایـران  

 و علیـه  اهللا صـلی (براي یاري نمودن دین خدا و خوشحال کردن پیامبر اسالم ،زمان
راه  .ها برویم و نگذاریم که سنگري خالی بماند باید به جبهه ،از خودمان )سلم و آله

ادامه  ،است )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اهللا  شهیدان و راه امام را که همان خط رسول
  .دهید
  

  )مبارکه 1341 -1361(علی بهرامی  قاسم شهید 
وشید که در خـط رهبـري و والیـت فقیـه باشـید تـا       کب !شما اي برادان بسیج

از  .باشـید  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (اي بـراي امـام زمـان    هبتوانید سرباز نمون
ـ  امـام اگـر ایـن روحانیـت      ةفرمـود ه روحانیت مبارز و خط امامی جدا نشوید که ب

  .از اسالم اطالعی نداشتیم ،نبودند
  

  )شهرکرد 1345 -1365( قاسم بهرامی سامانیشهید  
 پشـتیبان امـام و   !مسـلمان  اي بـرادران  وی برادران بسـیج  ،برادران حزب اهللا

دشمنان اسالم به مـا   تان نگذارید شجاعت با ایمان و سالح با و والیت فقیه باشید
  .کنند ضربه وارد
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  )تهران 1351 -1367( بهروزي پیش رباط محسنشهید  
 زیـرا مـا در بسـیج    ؛ها مستحکم بدارید هو جبه حضورتان را در بسیج !برادران
سـخنان امـام را   . ایـم  دهي اسـالم کـر  ها را فـدا  ، نوبختها حیدري ها، نمحمدحس
یابیـد و خـود را تسـلیم اوامـر او     ت کنید و سعی کنیـد عظمـت او را در  بیشتر دق

  .سازید
  

  )بهار 1341 -1365( مهد اهللا بهمنی عزتشهید  
در همـه حـال امـام     از بسیجیان عزیز تمنا دارم امام خود را فراموش نکنند و

هاي حق علیـه باطـل    جبهه همیشه در !برادران بسیجی و .دعا کنند عزیز خود را
 البته که ان ؛همچون امت کوفه نباشید که امام را تنها گذارید حضور پیدا کنید و

 .طور نیست اهللا اینء شا
  

  )اهواز 1334 -1360( یئبهم شکرخداشهید  
چـه دوسـت    ؛چـه بزرگنـد   ،انـوار الهـی   ]و[ هاي سپاه و بسیج، یاران امامبچه
 ،خـر آدر . یاران امام بهترین یاران هستند و تسـلیم خلـوص   ،راستیه و ب !داشتنی
   .امام را یاري کنید ؛کنم امام را، امام راسفارش می مجدداً
  

  )تویسرکان 1350 -1367( رحمان بیاتشهید  
عنوان بازوان پرتوان والیت فقیه و سربازان امـام  ه شما ب !برادران سپاه و بسیج

یاد سربازان صدر اسالم را  ،هاو در خاطره هستید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
صـیانت از   ،نآگـاه باشـید و   آ ،شرعی که دارید ۀپس باید به وظیف .کنیدزنده می
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باید شب و روز براي رضـاي خداونـد و حراسـت از     ،اسالم عزیز است و در این راه
این رهبر و این انقالب هستیم و بایـد  ما مدیون  ۀهم. کردن و دین خدا تالش آقر

عجـل اهللا  (قا امام زمـان آظهور  ۀاین انقالب را به اقصی نقاط دنیا صادر کرد و مقدم
از غیبت، تهمت و افترا دوري کنیـد و همـه در    .وریمآرا فراهم  )تعالی فرجه الشریف

  .هنین براي خدا پیکار کنیدآیک صف 
  

  )تهران 1344 -1362( علی بیاتلورکاب شهید 
بـرادران و   .عشـق اسـت   ۀسازي است و مدرس انسان ۀدرود بر بسیج که کارخان

 .مقـدس اسـت   ،بسـیج  .نـام کننـد   در بسـیج ثبـت   حتماً ،توانندخواهرانی که می
فرمــان امــام اســت کــه  لبیـک بــه  ،شـرکت شــما بــرادران و خــواهران در بســیج 

ر ایـن امـر خـدمت    اگر با خلوص نیـت د  ».مساجد را خالی نگذارید« :فرمایند می
  .رسید ن باشید به سعادت خواهیدئمطم ،کنید
  

  )دزفول 1344 -1365(دزفولی ی مهدي بیچک شهید 
 !بـرادران : رزم در سـنگر مسـجد و بسـیج   هایی نیز به شما بـرادران همـ   هتوصی

ولی امـر   ؛دوستی با شما بسیار خوب و زیبا و دوري از شما نیز بسیار سخت است
تـاکنون در راه اسـالم    طـور کـه   امیـدوارم همـان   !برادران. خداوند باید اجرا گردد

هستی خود  ۀهمچنان به فعالیت روزافزون خود ادامه داده و هم ،اید هفعالیت کرد
چـون مریـدي صـادق در    توحید و حق مصروف دارید و هم ۀالي کلمترا در راه اع

شـهدا کوتـاهی    ةاز سر زدن به خانواد !رادرانب. اطاعت از فرمان والیت فقیه باشید
ـ  ،امام ةها بگویید که ما همه به فرمود نآنکنید و به  در و مـادر  در اصل نه فرزند پ
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گونه جانبازي و ایثـار   هستیم و از هر )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(که فرزند رسول اهللا
  . کنیم یکوتاهی نم

  
  )برخوارومیمه 1342 -1365( حسن بیدرام شهید 

اي  اي جهـادگران و  وهللا دل سپردگان ا ،شما اي برادران بسیجی جان بر کف
دوسـتان شـیطان   ه ب راه خدا جهاد کنید و همچنان در !پاك باختگان راه خمینی

 .بسیار ضـعیف اسـت   ،سیاست شیطان ها هیچ بیم مکنید که مکر و نآاز  بتازید و
همـواره یـاد کنـد و ایـن نعمـت       شما راذکر خدا را فراموش مکنید که خدا  یاد و

یعنـی امـام خمینـی،     ،عظیم را که پروردگار بر ما ارزانی داده و بر ما منت نهـاده 
ـ  ،دا و عشق بـه او ـشکرگزار باشید و شکر خ ایـن فرزنـد    ،امـدون پیـروي از امـ  ـب

   .میسر نیست )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(رسول اهللا
  

   )آبادخرم 1336 -1367(احمد پاپی شهید  
یـن خــود را بـه اسـالم و انقـالب اسـالمی ادا       د برادران بسیجی کـه حقیقتـاً  

کـنم؛ چـون   اند و من همیشه بـه بسـیجی بـودن خـود افتخـار کـرده و مـی        کرده
ام و همیشه خـودم را  در هیچ کجا ندیده ،اماخالصی که در بین این برادران دیده

 ،مبادا دمی تعلل !ولی اي برادران. امبسیار حقیر و پست یافته ،هانآدر مقایسه با 
 .اسـت  دست شما سـپرده شـده  ه امروز اسالم و انقالب اسالمی ب !نی غفلتآمبادا 

امـروز   .اسـت  خون شهدایمان به شـما سـپرده شـده    ]انتقام[ گرفتن ۀامروز فریض
 ۀوز همـ امـر  .هاي شـهدا و فرزنـدان یتـیم شـهدا بـه شماسـت      چشمــان خانواده

زادي کربال و قدس را از شما انتظار دارنـد و امـروز چشـم امیـد     آ ،مظلومان زمان
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امـام را تنهـا نگذاریــد و     ،تـر  و از همـه مهـم  . به شماسـت  )الفدا له روحی(امام امت
بـا دل و جـان در    ،نگاه که فرمانی صـادر شـد  آفرمانش باشید و  گوش به همیشه

  .اجرایش بکوشید
  

  )بابل 1343 -1364( پاشا امیري شهید حشمت 
ی کـه  شما اي برادران ارتشی و پاسداران و بسیجیان و دیگـر نیروهـاي مردمـ   

 که شما باعث افتخار اسالم و درود بر شما باد !جنگید براي دفاع از اسالم عزیز می
شکسـت   ،کنیـد  در راه خدا و در خط امام حرکت می ]که[ چنین و این ]هستید[

   .لشکریان اسالم است نِآنخواهیم خورد و پیروزي همیشه از 
  

  )آبدانان 1348 -1367( محمد پرکاسیشهید  
 ،خوانیـد  اي کسانی کـه ایـن نوشـته را مـی     اي بسیجیان و اي سربازان امام و

امام عزیزمان را به رسم امانـت پـیش شـما     ،بدانید که ما شهدا !حتی شما برادرم
  .از خدا کمک بخواهید و پشت به دستوراتش نکنید. ایم گذارده
  

  )دهدشت 1342 -1365( حیدر پرواز شهید 
...  ،پس از عرض سالم به پاسداران جان بر کف و همکارانم و بسیجیان ایثارگر

 )یففرجـه الشـر   یاهللا تعـال عجـل  (ر و شکیبایی را از امام زمانصب] خواهم از شما می[
چـون   ؛الهام گیرید و چنان خدمت کنید که امام عزیزمان از شما خوشحال شـود 

  .هاي شهدا سرکشی کنید ضی است و امیدوارم که به خانوادهامام از شما خیلی را
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  )تهران 1343 -1361( محمدرضا پلمه شهید 
مـاده کنیـد و   آ ،ینـده اسـت  آخود را براي رنج و سختی که در  !برادران بسیج

پشتیبانی کامل خـود را   .غاز هر کاري کنیدآاخالص و ایمان و توکل به خدا را سر
  .از والیت فقیه کنید و دستورات او را در توان خود اجرا کنید

  
  )شهرخمینی 1345 -1364(درچه  پناهی ناصرشهید  

و  گـوش کنیـد   کنم که به اوامر امام و والیت فقیهبه برادران بسیج توصیه می
کـه   طـور  عملی در درون خود کوشش کنیـد و همـان   ]ي[اوردن تقوآوجود ه در ب

ها را سنگري محکـم  همچنان ادامه بدهید و جبهه ،ایدها را پر کردهتاکنون جبهه
   .و استوار در برابر دشمن سازید

  
  )گرگان 1343 -1367(اعتمادي حمیدرضا پور شهید 

واهم بـا پشـتکار   خـ  مـی  بسـیج  شـوراي پایگـاه مقاومـت   اعضاي  همکاران و از
پیـرو راه امـام    خـواهم  م الهی قـدم بردارنـد و عاجزانـه مـی    نظابیشتري براي این 
 حضـور در  ]و[ تـام االختیـار حضـرت امـام در منطقـه باشـند       ةعزیزمان و نمایند

  .، نظامی و اقتصادي را از یاد نبرندهاي سیاسی جبهه
  

  )مشهد 1344 -1362( خسروانیحسین پور شهید 
ن آباشـد و   یو سـپاه مـ   سخنم با برادران و خواهران حزب اهللا و برادران بسیج

قالب در صحنه بودند، باشـند و  که از اول ان 1نانکه امام را تنها نگذارند و همچنای
                                                             

 همچنین: تیدر اصل وص -1
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داي ـو شهـ  )السـالم  یـه عل(رو راه حسین ابن علـی ـکنند و رهرو پر ـها را از نی هجبه
را انتخـاب نماینـد و در دریـاي مـرگ شـنا      فی سبیل اهللا باشند و عاشقانه مرگ 

  .کنند تا به ساحل نجات برسند
  

  )قم 1340 -1361( سرحمامیشهید حسن پورمحمود  
متقـی و   ]ي[فـرد  !بـرادران عزیـز  : وصیتم به برادران بسیج و انجمن اسـالمی 

یـار  . ریا و خالصانه براي خدا باشـد  یب ،دهید یرا که انجام م ]ي[کار. عادل باشید
امام را تنها نگذارید کـه  . اطاعت نمایید ،باشید و هر امري را که امام فرمودندامام 

  .باشد یخصلت مردان کوفه م ،تنها گذاشتن امام
  

  )تهران 1313 -1363( عبدالحسین پیروي شهید 
کنم که راه شهدا را ادامـه بدهیـد و نگذاریـد امـام      خواهش می !برادران بسیج

  .نیاز به چنین شهدایی دارد ،تنها بماند که اسالم در زمان فعلی
  

  )دزفول 1340 -1361(تختایی  عباس شهید علی 
د همیشـه در خـط امـام باشـید و     ـبای ؛ا باید تالش کنیدـشم !رادران بسیجـب
  .ندارید وقت دست از امام بر هیچ

  
  )اقلید 1345 -1362( تدین احمدشهید  

 و خط والیت فقیه باشـند  خواهیم که همواره پیرو سپاه می برادران بسیج و از
خـط امـام پیـروي     اسالم و خونشان از ةخرین قطرآ تا ها رجایی و ها مانند بهشتی
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  . این راه هم به باالترین سعادت دست یابند در و کنند
  

  )تهران 1345 -1363( ششتمدپور  حسین تقی شهید 
بلکه ایـن   ،من به جبهه از روي غرور من نبود رفتن !خواهران و برادران عزیزم

شرعی و اسالمی بود که درك کردم وقتش فرا رسـیده کـه بـه سـنگر      ۀیک وظیف
 ،حـق علیـه باطـل اسـت     ۀبود که سنگر اصلی را که همان جبهبسیج بروم و این 

فرجـه   یعجل اهللا تعـال (ب امام زمانئحسینی نا »هل من ناصر«نداي  ]به[ شناخته و
توانید به یاري حسین  سوي جبهه شتافتم و شما هم میه لبیک گفتم و ب )یفالشر

  .بشتابید و دین خدا را یاري کنید زمان
  

  )دزفول 1339 -1361( دزفولی  زاده عزیز تقیشهید  
از  .سنگر بسیج را تـرك کنیـد   ،نکند با کشته شدن من! ... شما برادران بسیج

خرین نفس در صحنه و سنگر مانده و همیشه پیرو اسالم و آخواهم که تا  شما می
شما طلب مغفرت دارم و شما را به صبر و اسـتقامت توصـیه    ۀو از هم. امام باشید

  .کنم می
  

  )تهران 1344 -1366( پور محمدجواد تهرانیشهید  
مانند گذشته براي پیشرفت انقالب کوشا باشید و نگذارید خون  !عزیزان بسیج

مال شود و منافقـان  عزیز بسیجیان پاي ]ي[ها و دیگر شهدا عزیزانی چون بهشتی
و دوش به دوش رهبر انقـالب پـیش برویـد و بـا هـر       ؛خبر دلشاد شوند از خدا بی

ضد انقـالب  هنین برخورد کنید و تشکیالت آ چون سد ،مشکلی و هر ضد انقالبی
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 شـاگردان مکتـب   ،شما ۀجاي بمانید که هم هم بپاشید و مردانه و استوار بر را بر
  .باشید می )لیه السالمع(شیعیان حضرت علی ]و[

  
  )تهران 1347 -1364( حمیدرضا ثابتی شهید 

لحظـه از خـط امـام و     کی خودم نیز بگویم که هرگز یـ خدمت برادران بسیج
اجتماعـات  . ل اسـت ئچون تنها وحشت دشمن از همین مسـا  ؛بسیج غافل نشوید

هر چند کـه   ،ها هایتان را از دل هکین .جمعه را ترك نکنید مذهبی را باالخص نماز
از  .خالی و محبت را به یکدیگر نزدیک کنید تا شیطان از شـما دور شـود   ،ندارید

  .برید ارکه تحقق بخشیدن احکام او به ب ا توان بیشتر بخواهید تا در راهخد
  

  )گلستان 1350 -1366( جعفري سیدمجیدشهید  
خواهشـمندم جـز اسـالم از چیـز دیگـر       !اي برادران انجمن اسـالمی و بسـیج  

عزیزمـان را تنهـا    مو امـا  همواره پشتیبان امـام عزیزمـان باشـید    تبعیت نکنید و
  .نگذارید

  
  )شهر خمینی 1336 -1362( اهللا جعفري عبد شهید 

فرمــان رهبــر عزیزمــان باشــید و بــه بســیج و ســپاه و گــوش بــه ! ... عزیــزان
  .در جلسات بسیج شرکت کنید .هاي انقالبی بروید و همکاري کنید ارگان
  

  )اهر 1338 -1361( دیربقی حمزه جعفري شهید 
کـه   شـود  و بسیجی و نظامی توصـیه مـی   به تمام مسلمانان و برادران سپاهی
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. اصـیل و مبـارز باشـند    روحانیـت و والیـت فقیـه و    همیشه پشتیبان رهبر عزیـز 
 نگذاریـد  .صـفت و ضـد انقـالب در ایـن انقـالب نفـوذ کننـد        اد منافقنگذارید افر

  .من خالی باشدؤهاي انقالبی و اسالمی از افراد منهاد
  

  )صدوق 1330 -1363( اشکذري نسب شهید محمدحسین جعفري 
مختلـف  جـات   هنفوذ دسـت   کنید که پایگاه بسیج محل  سعی !برادران بسیجی

  ممکـن اسـت   ،اسـالمی  ولو ،گروه هر. بدهد  نشود که هدف اصلی خود را از دست
خاطر کسی  هشما ب .شما هوشیار باشید ؛دهند پایگاه را براي خودشان وسیله قرار

پـس   ؛]کنید فعالیت می[ فقیه  خاطر خدا و امر امام و والیت  به ؛ییدآ به بسیج نمی
  .حق باشید طرفدار و را بسنجید و بگیریدحق ؛ نظر نگیرید شخص را در اصالً

  
  )دلیجان 1342 -1365( سیدنظام جاللیشهید  

جـداً پاسـدار اسـالم و خـون      خـواهم کـه  از شما برادران پاسدار و بسیجی می
شهیدان انقالب اسالمی باشید و با پیروي از والیت فقیه و رهبر عزیز که فرمانـده  

باشد، براي بقیه الگـو باشـید و قـدر ایـن گفتـۀ امـام را بدانیـد کـه          و مقلمان می
اي کاش من هم یک پاسدار بودم؛ و بیندیشید آیا آن پاسداري هسـتید  : فرمودند

  هد یا خیر؟خوا که امام می
  

  )گرگان 1346 -1362( ردی کنامیر جلیشهید  
هـاي   و شب ]شرکت کنید[ و نماز جماعت هدر نمازهاي جمع !برادران بسیجی

مسجد را پر کنید و با هم اتحاد داشته باشید و از هر گونـه   ،ماه رمضان ]و[ محرم
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هللا که منبع اصلی ء اشا اندازها را بگیرید و ان اختالفات دوري کنید و جلوي تفرقه
نـه   ،گوش به فرمان امام باشـید  !برادران .را از بین ببرید نآو  1ها را پیدا کنید نآ
 ]را[ ن لباسـی آو حرمـت   .ن روزش را نیـاورد آخدا  ؛دست از امام بکشید که]ینا[

  .بدانید ،که به عنوان بسیجی در تن دارید
  

  ) تهران 1345 -1363( ی بنادکیشهید ناصر جندق 
جهـت   ایـن اسـت کـه در    ،موزي دارمآپیامی که به برادران بسیج دانشیک  و

 دریـغ  ،هرگونـه توانـایی کـه دارنـد    ] از[ ،مـوزي آشدن بسیج دانـش  ترهرچه فعال
ان بسـیجی  زمـو آاین انقالب به دست شما دانش ،گاه هستیدآهمچنان که . دنورزن

خـواهم کـه امـام را    پایان از شما برادران مـی  در و. رسید به پیروزي نهایی خواهد
خواهم کـه بـه جهـاد علیـه     فراموش نکرده و همیشه به یاد خدا بوده و از شما می

  . کنید تا به ساحل حق برسید بیایید و در دریاي مرگ شنا کفر
  

  )اهواز 1341 -1360( یچاوش جواد  عبدالکریمشهید  
انقالبی ایـن  هاي  برادرانم در سپاه و بسیج و جهاد و سایر ارگان] به... [وصیتم 

 .2دیاست که سعی کنید خود را از والیت فقیه دور نسازید و بیشتر فعالیت کن
   

                                                             
  کنید می: تیدر اصل وص -1
  کنند: در اصل وصیت -2



 

    ) 1(انامه شهدگزیده موضوعی وصیت     48
 

  )اصفهان 1340 -1361( آبادي حسین عباس جوشقانیشهید  
مواظب باشید که در ایـن جریانـات    قدر خودتان را بدانید و !اي برادران بسیج

جریانـات را خـوب    وارد نشـوید و  ،کننـد  ها مطرح می ها و انجمن سیاسی که گروه
در هـیچ یـک از احـزاب و    ...  .پیرو امـام باشـید   بفهمید و براي مردم افشا کنید و

  .باشد حرام و گناه کبیره می ،ي اماماها وارد نشوید که به فتو انجمن ها و گروه
  

  )آباد خرم 1342 -1367( یارولی جوکیشهید  
همواره گوش بـه زنـگ   ...  :شنایانآیان و بسیج ،پرورپیامی دارم به امت شهید

مو بـه مـو اجـرا کنیـد و      ،شود که از جانب امامتان صادر می ]را[ یامیباشید که پ
منان بایـد در راه  ؤم« :فرماید]می[ن آبه خود راه ندهید و بدانید که قرهرگز ترس 

هـر کسـی    جهاد کنند و ،اند خرت ترجیح دادهآمادي را به  که حیات نانیآخدا با 
دي اجري عظیم بـه او عطـا   زوه ب ،جهاد فی سبیل اهللا کشته شود یا فاتح شوددر 

  1».خواهد شد
  

  )بریزت 1344 -1363(جهانی جعفر  شهید 
 ، کـه بـی او بسـیج را یـاراي غـرش و     شپیر روشنایی بخشَ جماران و بنازم بر
  . عشق نباشد

   

                                                             
اهللا فیقتل او فلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیاه الدنیا باالخره و من یقاتل فی سبیل «اشاره به  -1

 74؛ سوره نساء، آیه »یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیما
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  )سمیرم 1348 -1373( جوانمرديجهانی جهانبخش شهید  
چه سعادتمند هستید که امر واجب کفـایی   !سپاهی و ارتشی ،عزیزان بسیجی

  .نی قرار دادید و عاشق واقعی شدیدواجب عی ،]است[ حفظ انقالب ]که[ رهبر را
  

  )تهران 1346 -1365( یوسف چاپارچی شیرازي شهید 
عجل (از شما سربازان امام زمان.. . !خصوص برادران بسیجه ب ،اهللاب برادران حز

هـل مـن ناصـر    «اهللا و پاسـخگویان بـه نـداي    ح و یـاران رو  )یففرجه الشر یاهللا تعال
زیـرا   ؛خواهم جاي پاي هر شـهید را پـر کنیـد    می )السالم یهعل(ابا عبداهللا »ینصرنی
ن واجـب  آجنگ اسالم و کفر است و شـرکت در   اکنون جنگ ما« :فرماید امام می

  ».کفایی است
نان ندهید که بر علیه شما اقدام حرکتی به دشم ۀسعی کنید که نقط !برادران

سـتید و بدانیـد کـه نـور چشـمان امـام، خطـا        زیرا شما نور چشمان امام ه ؛کنند
  .کنند و خوش رفتار هستند ینم

  
  )بردسکن 1344 -1364( حسن چوپانی شهید 

االن مـوقعی اسـت    !برادران عزیـز : و سپاه و اما چند کلمه براي برادران بسیج
حسین زمان بلند اسـت و شـما بـرادران عزیـز      »ینصرنیهل من ناصر « که فریاد

 یعجـل اهللا تعـال  (باید لبیک بگویید و روح شهدا را شاد کنید و همچنین امام زمـان 
  .حقش را در جماران شاد کنید ب برئو نا )یففرجه الشر
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  )اردستان 1340 -1360( حسین چوپانیشهید  
از خـط امـام کوتـاهی     !عزیزاي دوستان  اي برادران و ،برادران پاسدار و بسیج

 تقلید و روحانیت اصیل و انقالبی رهبران مذهبی و مراجع ۀپیرو امام و بقی .نکنید
  .س کار مملکتی هستندأکه در ر به خصوص کسانی ،باشید
  

  )بجنورد 1342 -1365( ولی حاجیان محمد شهید 
خواهم در خط امام همواره تالش و کوشش نماییـد و یـاور    از شما می !برادران

  .خوبی براي اسالم و امام و رزمندگان اسالم باشید
  

  )اردستان 1344 -1364( عظیمی حاجی  شهید محمد 
دست از امام و انقالب برندارید و بسیج را ترك نکنید و دیگر عرضی  !دوستانم

  .ندارم
  

  )شهر خمینی 1345 -1364( فروشانی شهید حسین حاجیها 
 پاسداران مخلـص کـه از   هاي عاشق و بسیجیم، اما سخنی با همرزمان خود و

 کوشش کنید و و امام باشید یاور و یار دستاوردهاي انقالب خود پاسداري کنید و
 شـیطان در  !گاه باشید کـه اي بـرادران  آ و دهید دیگر علما گوش به فرمان امام و

حالی کـه جهـاد    خالصه در حال وسوسه کردن است و ن درآ هر گاه است وکمین
ن آ جهاد اکبر را فراموش نکنیـد کـه از   ،کنید می یعنی جهاد اصغر ،فی سبیل اهللا

  .است تر جهاد مهم
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  )کبودرآهنگ 1347 -1364( مصطفی حاصلیشهید  
کـنم امـام را    ه این امت از جان گذشته توصیه مـی من به عنوان یک بسیجی ب

هـاي   همگی باید به پیـام  .از امام است ،چه داشتیم و داریمچون هر ؛تنها نگذارید
 یـه عل(امام لبیک بگوییم تا در این زمان اعالم کنیم که اگر مردم زمان امام حسین

ـ  ،)السـالم  یـه عل(حسین »هل من ناصر ینصرنی«به نداي  )السـالم  نفـر از   72جـز  ه ب
  .ولو اگر شهید یا پیروز بشویم ،گوییم لبیک می ما ،اند لبیک نگفته ،یاران
  

  )اراك 1339 -1361( محسن حبیبی شهید 
ایـن   ،]گـران [هـا و جهـاد   کمیته ،بسیجی ،و اما سخنی چند با برادران سپاهی

یـاري   ،کنم در تمامی نقاط مملکـت  به شما عرض می !برادران :بازوان والیت فقیه
 ،]اسـت [ این پیر جماران ،ها امام عزیزمان نآصدر ] در[ 1که ،براي روحانیت مبارز

اسالم  ۀاصیل جمهوري اسالمی و اهداف عالیهاي  رمانآامیدوارم در راه . ... باشید
  .اي سالمتی امام عزیزمان دعا کنیدبر .پیروز و منصور باشید

  
  )تهران 1349 -1366( محسن حبیبیان شهید 

پـس بـه    .نجا شناختمآجایی است که من خودم را در  بسیج !پدر و مادر جان
خواهم تا حد توانشان  ی میاز برادران بسیج ... .ها احترام بگذارید بسیج و بسیجی

سانی که بـا شـما دوسـت و    خواهند ک اگر می .توانند جبهه را خالی نگذارند که می
دست از  ،از دست شما راضی و خشنود باشند ،اند اند و حال شهید شده رفیق بوده

بزنیـد و   شـهدا سـر   ةید همیشه بـه خـانواد  عی کنیاري امام و جهاد برندارید و س
                                                             

 از: تیدر اصل وص -1
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  .ها را حل نمایید نآل ئمشکالت و مسا
  

   )کرج 1345 -1366( کاظم حدادپورشهید  
فرد مسلمان را  ،ذکر گفتن و مداومت ،دانید که میي طور همان !برادران بسیج

خـود را بـا روحانیـت و     ۀرابط !عزیزان بسیجی .کند اوج داده و به خدا نزدیک می
خط امام بیشتر کنید و به روحانیت احترام بگذارید که دشمن از روحانیت و خط 

وحشت دارد و یقین داشته باشید کـه   ،باشندخاطر اینکه مجري اسالم می امام به
 . تضعیف اسالم است ،تضعیف روحانیت ،در هر نقطه و هر جا

  
  )تهران 1341 -1362( رضا حدادي محمدشهید  

عـدهاي  که تمام ب  چون ؛]است[ له در رابطه با رهبريئمس! ... برادران بسیجی
است که تمام دشمنان ما سعی دارند تا مـا را   هلئنظامی و سیاسی روي همین مس

  .یا ما را منحرف کنند تا به رهبر عزیزمان دست پیدا کنند از بین ببرند و
  

  )فردوس 1337 -1361( حسین حدادیان شهید 
هاي امـام را  رهنمود .خواهم که سنگر را خالی نکنند می برادران بسیج ۀاز کلی

چـرا کـه    ؛ینـد آبر دستورات فرمانـدهی کـامالً   ]عهدة[ از. یک به یک انجام دهند
خداي نخواسته منافقان دست نگذارند که  .امري است واجب ،طاعت از فرماندهیا

  .درخنه کنن ه بزنند و یا در بسیجئبه توط
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  )مشهد 1346 -1365( رضا کاخکی غالم شهید 
و  هللاو اي مـردم حـزب ا   ؛اسـتقامت  و پـر  هـاي مقـاوم   یسالم به شـما بسـیج  

الم باشـید و پیـرو   خون شهیدان اسـ  ةامیدوارم که ادامه دهند !هاي مقاوم یبسیج
باشید و امیدوارم که همچنان بـه یـاري امـام     )السالم یهعل(الحسین هللاخون ابا عبدا

  .ادامه دهید و استقامت از خداوند طلب نمایید
  

  )تهران 1342 -1362( کارگر سامانیمرتضی  شهید 
هاي خودتان را به بسیج و به جبهه بفرستید و از جـان   هبچ !اهللاب اي امت حز

اي . ... عاشـقان شـهادت اسـت    ۀمدرسـ  ،و مال در راه خدا انفـاق کنیـد و بسـیج   
بسیج باید در محله به قوت خودش باقی بماند و جلوي منافقین محلـه را   !برادران
  .»اي حسین زمانه ،لبیک یا خمینی« :یادتان نرود !برادران بسیج .بگیرید
  

  )کرج 1317 -1360(حسین کاظمی  شهید 
کنید خط امام و والیـت فقیـه را    سعی !هاي پیرو خط امام بسیج و دیگر گروه

  .ي امکان نداردسازکه این جز با خود...  1]در پیش گیرید[
  

  )آباد نجف 1340 -1361( علی کاظمی غالم شهید 
و در بسـیج   2دیـ فرمایش امام خمینـی لبیـک گوی  ه کنم ب از شما خواهش می

  .و تمام فنون نظامی را یاد بگیریدشرکت کنید 

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
 گویند: تیدر اصل وص -2
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  )شهر خمینی 1340 -1362(کاظمی اندانی  یداهللا شهید 
انقـالب اسـالمی    ایـن رهبـر و   قـدر  !کـف  بسیجیان جان بر شهیدپرور وم مرد

  .منافقین بیفتدت دسه انقالب ب دنگذاری ایران را بدانید و
  

  )دزفول 1336 -1362( یینو قلعه  رضا کاوندي علیشهید  
فقیـه    پشـتیبان والیـت  هـا   نآبسیج و سپاه را تنهـا نگذاریـد کـه    ! ... همسرم

  .هستند
  

  )دزفول 1347 -1363( علی کایدخورده مغالشهید  
ن و دیگر برادران ایـن اسـت   آت قرئقرا ۀوصیت من به برادران بسیجی و جلس

چنان گرم نگاه هاي نبرد را هم هدر صحنه حضور داشته باشید و جبهچنان که هم
ال قـرار خواهیـد   ؤفرداي قیامت مورد سـ  ،دارید که اگر در این مورد سستی کنید

سـرافرازي در دنیـا و    در راه خدا جهاد کنیـد کـه جهـاد موجـب     !برادران. گرفت
در  .خرت و ترك جهاد باعث ذلت در دنیا و عذاب در قیامت اسـت آرستگاري در 

چـراغ   ،او را در دنیـا کنم کـه مـن    یبار دیگر به اطاعت از امام سفارشتان م ،پایان
  .دانم یشفاعتم م ۀوسیل ،خرتآر هدایتم و د

  
  )دزفول 1347 -1365(کایدخورده مصطفی  شهید 

به ارتش سبز معـروف بـود    )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(سپاهی که در زمان پیامبر
ن زمـان بـه حیـرت و شـگفت     آانصار و مهاجرین بودند که کفار  اي از هکه مجموع

ولـی   ،فتح مکـه بـود   ]آن[ یافت ون سپاه به پیروزي بزرگی دست آ ،افتاده بودند
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هـایی   یبسـیج  ،)و آله و سـلم  یهاهللا عل یصل(دومین سپاه محمد ةتشکیل دهند ،حال
رونـد   ین امام عزیزشان را لبیک گفته و مـ که سخ ،هستند چون مهاجرین و انصار

دشـمن زبـون را از    ۀدست یافته و ریش ،کربالست ن فتحآفتحی بزرگ که ] به[تا 
  . نندکَق برالمی عراکشور اس

  
  )تهران 1348 -1364( مهدي کبیرزاده شهید 

همسـنگران عزیـزم و دیگـر     ،برادران عزیز انجمن اسـالمی، بـرادران بسـیجی   
هـا بـراي هـر کـس      هـا و زمـان   این مکان .دنیقدر موقعیت خودتان را بدا !برادران

، و هر کس استفاده کرد از ایـن نعمـت  نعمتی در دست شماست  .شود یفراهم نم
امـام  . راه شقاوت را در پیش گرفته اسـت  ،سعادت را و هر کس ناسپاسی کرد راه

امـام باشـید و    ۀپشـتوان  .هاي خیلی بزرگ بـراي ماسـت   خود یکی از نعمت ،عزیز
از شما راضـی   )یففرجه الشر یعجل اهللا تعال(اننداي او را لبیک گویید تا قلب امام زم

  .شود یاز شما راضی نما قلب امام را نرنجانید که خد. و خشنود باشد
  

  )کاشان 1345 -1364(کحال  منصور شهید 
 .امیدوارم که شما مـرا ببخشـید   :ما سخنی دارم با دوستان و همکاران بسیجی

مـام نکشـید و   دست از اسـالم و ا  ،تا توان و جان در بدن دارید !شماها اي عزیزان
 ]نجـات [ اهللا وشدن حکومت ه خود قرار دهید و براي پیاد ۀوالیت فقیه را سرلوح

  .م و نجات مستضعفان جهان کار کنیداین مرد
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  )تهران 1346 -1362( کدخدا رضا مغالشهید  
خـدا کـار    از شما تقاضا دارم امام را تنهـا مگذاریـد و بـراي    !اي برادران بسیج

  .دهد یکنید که اجرتان را او م
  

  )آباد نجف 1332 -1367( آبادي نجفمحمدعلی کرباسی شهید  
وار به دور شمع وجود امام بگردید کـه   پروانه ؛امام را تنها نگذارید! ... بسیجیان

  .شما پاسدار واقعی امام و انقالب و اسالمید
  

  )داراب 1349 -1366( احمدرضا کرمیشهید  
من که خود لیاقـت   .باشد شما لباستان، کفنتان می] براي[ !اي بسیجیان عزیز

خـواهم کـه رهـرو     از شـما مـی   1]امـر را [چنـد ایـن    هر ؛بسیجی بودن را نداشتم
باشید و اجازه ندهیـد کـه ایـادي شـرق و      )السالم یهعل(عبداهللا الحسین راستین ابا

به اسالم و مسلمین ضربه بزننـد و قـدر امـام     ،چه در داخل و چه در خارج ،غرب
  . بزرگوارمان را بدانید

  
 )تهران 1347 -1363( محمداکبر کریمی شهید 

جـا نـاظر و حاضـر بـه       سعی کنیـد خـدا را همیشـه و همـه     ...! بسیج برادران
قـرار دادن قـوانین    سعی کنید که با مد نظـر  .اعمالتان بدانید تا سعادتمند شوید

 هللا،امـت حـزب ا   ةایـن قلـب تپیـد    ،اسالم و شرع و با اطاعت از اوامر امام عزیزتان
باشید غ خوبی براي اسالم عزیز در منطقهج و مبلّبتوانید مرو.  

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
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  )جهرم 1337 -1364( دهزیري کریمی علیشعبانشهید  
که بسیج تحت فرمانـدهی حضـرت    بدانید که تا زمانی !برادران بزرگوار بسیج

کـه   ،سـوي کمـاالت نفسـانی   ه عروجی است ب ۀروزن ،باشد )الفدا له روحی(امام امت
و توجـه داشـته باشـید کـه اگـر خـداي        ؛کنـد مین میأخرت را تآسعادت دنیا و 

 .افتیـد بـه هالکـت مـی    ،نخواسته از تحت فرمان حضرت امام امـت خـارج شـوید   
یعنـی   ،شـرکت شـما در بسـیج    ؛یعنی مبارزه با کفر ،شرکت شما در کالس بسیج

و پیشـوایان دینــی بــا   )علـیهم الســالم (معصــومین ةقـرن مبــارز  14مثبــت  ۀنتیجـ 
یعنی پیدا کردن راه سعادت و خوشـبختی   ،ستمگران تاریخ و وارد شدن در بسیج

بر شما باد که تقویت کنیـد اسـالم را و تقویـت اسـالم بسـتگی بـه        .خرتآدنیا و 
بستگی به تقویت نماینـدگان امـام و    ،تقویت امام امت دارد و تقویت حضرت امام

جمعـه و  ] نمـاز [ون حضـور فعـال شـما در صـفوف     هم بد آن جمعه دارد که ۀمئا
 . شودنمی ]میسر[ جماعات و حضور شما در صحنه

  
  )اصفهان 1341 -1362( کردآباديعلی کریمی  عباسشهید  

مـرا حـالل کنیـد و اگـر از مـن بـدي        اوالً !اي همسنگرانم در سـپاه و بسـیج  
و همیشه مطیع امر امام  ؛مرا ببخشید که خدا بخشندگان را دوست دارد ،اید دیده

ها را از خود دور کنیـد   نآامت باشید و مواظب منافقین و افراد دو چهره باشید و 
  .ستم و زورگویی مبارزه کنید و با ظلم و و از ضعیفان حمایت کنید

  
  )گچساران 1346 -1367( کرم کریمیان اهللا شهید 

الزم  !پاسـدارم  ام و بـرادران  بـرادران بسـیجی   :ما چنـد پیـامی بـه همرزمـانم    ا
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قدر این انقالب اسالمی و ایـن امـام عزیـز را     ]و ما باید[ امت نای ]بگویم[ دانم می
از این همه فسـاد و تبـاهی نجـات     ]را[ که امانت بزرگی از طرف الهی است که ما

بـا   .بدانیم ،راهنمایی نمود ،که راه خداوند تبارك و تعالی است 1راه اصلیبه و  داد
بایـد   ،کـه بـر تـن داریـم     2خصوص لباس سـبز ه ین لباس رزم و بتوجه به اینکه ا

جهت پاسـداري از اسـالم    ،کفنمان باشد و با تعهد خاصی که نسبت به خدا داریم
بدانیم کـه ایـن لبـاس     ها را نآارزش  ،ایم خون شهدا لباس رزم شهادت پوشیده و

م سپاه چشـ « :گوید یم ،امام امت ،است که بارها والیت بزرگوار )السالم یهعل(حسین
  ».من است و چشم من نباید خطا کند

قدر خودتان را بدانیـد و کـردار و عملتـان را محاسـبه      !پس اي برادر پاسدارم
  .پس تکلیفتان را خوب انجام دهید .کنید کار میه دارید چ ]که[ نمایید
  

  )اصفهان 1342 -1362( محمد کشاورزشهید  
 3* از رهبـر و  ،تـن شماسـت   این سفارش را دارم که تا جان در !برادران بسیج

 .الفساد مبارزه کنید  خرین نفس با امآدین جدا نگردید و تا 
  

  )شیراز 1339 -1365( سروستانیکمالی  اهللا حشمتشهید  
ه و بعـد از  نان شرکت کـرد آ ةدا به این نیست که در تشییع جنازراه شه ۀادام
هـاي بـزرگ خداونـد را     بلکه به این است که قدر نعمـت  ؛نان را رها کنیدآچندي 

                                                             
 راه اصلی را: تیدر اصل وص -1
 لباس سبز را: تیدر اصل وص -2
 ناخوانا: در اصل وصیت -3
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 ]و[ جماعـات  ،نمـاز جمعـه   ،مسجد ،بدانید و در حفظ سنگرهاي گوناگون انقالب
دار حضرت ابا عبـداهللا  و پرچمبدانید که بنیانگذار بسیج  !مردم. بسیج کوشا باشید

 خمینـی روح اهللا  ،)یهـا سـالم اهللا عل (و فرزند پاك فاطمه الزهرا )السالم یهعل(الحسین
 ،او نـداي خداسـت   1]نـداي [کـه   ]را[ والیـت امـر   با شرکت در بسیج نداي. است

  . لبیک بگویید
  

  )تهران 1347 -1366( کوثري )داود( علیشهید  
نکند خداي نـاکرده از خـط امـام     !پیروان واقعی امام و اسالم ،برادران بسیجی

دانید که مشکالت بسـیار   شما می .نکند امام عصر خود را تنها بگذارید ؛جدا شوید
  .پس بنابراین باید استقامت داشته باشید و راه شهیدان را ادامه دهید ؛است
  

  )مشهد 1346 -1365(شهید اصغر گلی  
! بسیج و سـپاه و دیگـر بـرادران    ،برادران کمیته :سفارشی براي برادران عزیزم

ـ   .کارهایتان قرار دهیـد  ۀنظم را سرلوح .تقواي الهی را پیشه سازید سـوي  ه گـام ب
پیوند خود . اخالق و انقالب اسالمی بردارید ،ن، احکامآشناخت بیشتر خداوند، قر

 سـنگر مسـجد را همیشـه پـر نگـه     . حق مستحکم نماییـد  بر را با روحانیت مبارز
و انقالب راستین را بشناسـانید و   ]ی[ماخالق اسالمی و برخورد خوش اسال .دارید
ـ  ،باشدکه همان دستورهاي اسالم می ]را[ فرامین امام امت ،همه تر از مهم کـار  ه ب

ایـن دانشـگاه    2سويه ب رو ،شهادت ]و[ و با شناختی کامل نسبت به جبهه بندید

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
 و پیش به سوي: در اصل وصیت -2
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  .ورید و قبول شویدآعظیم الهی 
  

  )تهران 1348 -1363( محمدي اهللا گل تحج شهید 
 ،بسـیج و غیـره   ،در تمام مراحل، مسجد ،با حضور در صحنه...  !امت حزب اهللا

و شما بـرادران بسـیج کـه    ...  .انقالب بزنید گویان ضد همشت محکمی بر دهان یاو
سـعی   .طلبم یشما حاللیت م ۀاز هم !چند مدتی افتخار همکاري با شما را داشتم

راه  ةادامـه دهنـد   ،انقالب هستید ۀپشتوان ،جماران قول پیره شما که ب ۀکنید هم
مـام و والیـت   سنگر مسجد را هرگز خالی نگذارید و طرفدار ا .تمامی شهدا باشید

  .فقیه و انقالب باشید
  

  )تهران 1348 -1362( شکر مسعود گالب شهید 
هایتان را تـا محـو سـتم، زمـین      سالح :دارمدر بسیج  با شما همرزمانسخنی 

  .امام را تنها نگذارید .مگذارید
  

   )آران و بیدگل 1341 -1362( آرانی رضا گلشنشهید  
خـواهم  از شما می !برادران عزیزم :است] این[ وصیتم به برادران بسیج و سپاه
 ،که این رهبر عزیـز مـا   ؛امام عزیزمان معتقد 1پیرو والیت فقیه باشید و به رهبري

شـما  ۀ گوید همـ طور که می نآچشم امیدش به شما برادران بسیج و سپاه است و 
طـور کـه او    نآهسـتید و مـا بایـد    ) عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (زمانارتش امام 

اي کـاش مـن   « :گویدخود ببالیم که امام عزیزمان میه ما باید ب .باشیم ،گوید یم
                                                             

 رهبریت: تیدر اصل وص -1
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  »!کنمکنند و من چه میها چه می نآ ؛هم یک پاسدار بودم
خـونینم را از زمـین برداریـد و     ۀاسلح ،اگر که من شهید شدم !برادران عزیزم

 ،که برادرانمـان تاختنـد   چنان نآ ؛بر کفر ظالم بتازید ،بودید 1چهنآتر از خروشنده
چنان  نآ ،خواهد اگر شهید شدمدلم می .چنان که برادران ما شوریدند نآ ؛بشورید
خـواهم  می .نکه چند روزي براي مجالس من بیاییدآنه  ،خواستم عمل شودکه می
که در بسیج و سپاه کـار   ]ى[ناي برادرا ،اي برادران عزیزم. م را ادامه دهیدکه راه

که این مرجـع و   اي رهبري ،گاهآ يپیرو والیت فقیه باشید که این رهبر !کنیدمی
ن آکـه درس و الهـام از قـر    ،2است صـالح و خداگونـه   اي رهبري ،این امام ما دارد

و وصـیت   .گویـد ن مـی آاسـت کـه قـر   ن آ ،گویدگیرد و بدانید که هرچه او می یم
خـواهم  چنان که می نآخواهد دلم می !ما برادران بسیجی :جدیگرم به برادران بسی
پیرو والیت فقیـه و روحانیـت متعهـد     ،دانیدچنان که می نآراهم را ادامه دهید و 

در جلسـات خـود    .روحانیتی که بازوي این اسالم و ایـن انقـالب هسـتند   ؛ باشید
  .ز و پیرو خط امام را دعوت کنیدروحانیت مبار

  
  )مشهد 1346 -1365(شهید اصغر گلی  

! بسیج و سـپاه و دیگـر بـرادران    ،برادران کمیته :سفارشی براي برادران عزیزم
ـ   .کارهایتان قرار دهیـد  ۀنظم را سرلوح .تقواي الهی را پیشه سازید سـوي  ه گـام ب
پیوند خود . اخالق و انقالب اسالمی بردارید ،ن، احکامآشناخت بیشتر خداوند، قر

                                                             
 آنکه: تیدر اصل وص -1
ی که این مرجع و این امام ما یترهبرپیرو والیت فقیه باشید که این رهبریت آگاه، : تیدر اصل وص -2

 دارد رهبریتی است صالح و خداگونه
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 سـنگر مسـجد را همیشـه پـر نگـه     . حق مستحکم نماییـد  بر را با روحانیت مبارز
و انقالب راستین را بشناسـانید و   ]ی[ماخالق اسالمی و برخورد خوش اسال .دارید
ـ  ،باشدکه همان دستورهاي اسالم می ]را[ فرامین امام امت ،تر از همه مهم  کـار ه ب

ایـن دانشـگاه    1سويه ب رو ،شهادت ]و[ و با شناختی کامل نسبت به جبهه بندید
  .ورید و قبول شویدآعظیم الهی 

  
  )تهران 1339 -1362( شهید رضا گودرزي 

 ،از شما برادران بسیج و سپاه پاسـداران کـه سـرداران رشـید اسـالم هسـتید      
   .کشورها صادر کنیدخواهم امام را تنها نگذارید و انقالب را به تمام  می

  
 )ریز نی 1344 -1364( محمدحسین اللهشهید  

خرین نفس با ایـن ظالمـان زمـان    آخواهم که تا  از برادران پاسدار و بسیج می
  .وقت این پیر جماران را تنها نگذارند بجنگند و رهبر را یار و یاور باشند و هیچ

  
  )تهران 1349 -1366(مرتضی مبین  شهید 

 ،اولی که پاي در بسیج گذاشـتیم  ]همان[ بدانید که ما رزمندگان از !اي مردم
من با امام خـود پیمـان بسـتم و بـه او      ،ريآ .دانستیم که سرنوشتمان چیست می

  .ن وفادار استآزیرا که او به اسالم و قر ؛وفادارم
   

                                                             
 و پیش به سوي: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1345 -1361( یعلی محسنرمضانشهید  
یک شهید  ةانداز به هللا ءشا خداوند اناي پاسداران سپاه و کمیته و بسیج که 

 هللا ءشـا  به راه خود ادامه دهید که راهتان حق و پاینده و ان !به شما پاداش دهد
   .به رهبري امام خواهد بود

  
  )تهران 1345 -1367(  محمدخانیاهللا حفت شهید 

این است وصیت من به شما و عزیزان بسیجی کـه   !شنایان عزیزآاي برادران و 
همیشـه و  . فرداي عالم باید جوابگـو باشـیم   ؛حتی یک لحظه امام را تنها نگذارید

  .شکن جمعه و دعاي کمیل شرکت کنید نهمیشه در نمازهاي دشم
  

  )تهران 1343 -1365( نایینی    ئی ار محمدرضا محمدشهید  
ـ (همـ ئخـرت نـزد ا  آخواهید رستگار شـوید و در   اگر می !برادران بسیجی  یهمعل

از اسـالم و ایـن انقـالب و     1خـود  ۀدست از حمایت خالصان ،روسفید باشید )السالم
  .والیت فقیه برندارید

  
  )مشهد 1348 -1365( مجید محمدزاده شهید 

گشـاي کـربالي    هـاي بوسـتان انقـالب و راه    شمایی کـه گـل   ،عزیزان بسیجی
سـعی کنیـد بـا مـردم بـا زبـان خـوش         !و قدس عزیز هستید )السالم یهعل(حسین

. 1دخـاطر شـو    زردهآ ،هستید 2]ملت[مبادا قلبی از شما که امید  معاشرت کنید تا

                                                             
  خود وجود داردحمایت خالصانۀ : در اصل وصیت -1
 ناخوانا: تیدر اصل وص -2
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ۀهـایش را جامـ   امر خود باشید و صحبت سعی کنید همیشه گوش به فرمان ولی 
 یـه عل(هللاعبـدا  عاشـقان ابـا   .یاري بکنیـد  2انتخون ةخرین قطرآانید و تا عمل بپوش

ـ    سعی کنید که کدورت !)السالم ه ها را از قلب خود بزدایید و از خدا بخواهیـد تـا ب
ســعی کنیــد بــه . مهــر و وفــا و صــمیمیت را جــایگزین قلبتــان کنــد ،نآجــاي 

فرامـوش   3را نماز شـب  نمازها را با جماعت بخوانید و نمازهایتان اهمیت بدهید و
   .یدنکن

  
  )کبودرآهنگ 1344 -1363( طیب محمديشهید  

بسـیجیان ایـران و بـه خصـوص      ۀملـت ایـران و همـ    ۀو اما پیام مـن بـه همـ   
وصیت من بـه   :سن و سال خودم که در طول زندگی با هم بودیم هاي هم بسیجی
ه برویـد کـه بـه خـدا     عزیز این است که امام را تنهـا نگذاریـد و بـه جبهـ    برادران 

و بلکه بهتـر بگـویم   همان جنگ احد و جنگ خیبر  ،کنم که جنگ سوگند یاد می
  . جنگ کربال است

  
  )اردبیل 1346 -1363( فرامرز محمديشهید  

کنم که مسـاجد را   سنگر سپاهی و بسیجی سفارش می به دوستان همیشه در
عـالم  ابازوي والیت فقیه است و از روحانیت در خط امـام   ،خالی نکنید که بسیج

  .محکم بایستید ،که با والیت فقیه مخالف هستند  نانآحمایت کنید و در مقابل 

                                                                                                                                   
 شوید: تیدر اصل وص -1
 خونمان: تیدر اصل وص -2
 از نماز شب: تیدر اصل وص -3
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  )سمیرم 1341 -1361(گودرز محمدي  شهید 
عنوان بازوي مسلح والیت فقیه و سربازان اسالم ه شما ب !برادران سپاه و بسیج

کـه   طـور  همـان . کنیـد یاد سربازان صدر اسالم را زنده می ،هاهستید و در خاطره
 ،باوفاتر از اصـحاب خـودم   ،قسم به خدا«: گفت در روز عاشورا )لیه السـالم ع(حسین

 ،گوید که باوفاتر از سـپاه و بسـیج  در این زمان خمینی می، »اصحابی سراغ ندارم
سـنگینی بـر دوش    ۀکه وظیف ]است[ سربازانی در جهان سراغ ندارم و در این راه

 خون از دین خدا حراست کنید و براي رضاي خدا ةخرین قطرآشماست و باید تا 
و خون شهیدان کربال و ایـران هسـتیم و بایـد     ما مدیون رهبر ۀهم تالش کنید و

اي بـراي ظهـور حضـرت    اینکـه مقدمـه   این انقالب به تمام جهان صادر بشـود تـا  
زیر پوشش عدل خدا قـرار   باشد و تمام جهان را )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي

  .هدد
  

  )تهران 1348 -1366(شاهی  مزرعهي حمید محمد شهید 
ها را پر کنیـد و در هـر حـال     خواهم که مسجدها و جبهه از برادران بسیج می

 ،زیـرا کـار شـما    ؛نرود و همیشه در کـار خـود بکوشـید    2انتدعا براي امام یاد 1*
  .است 3یاري امام ،پاسداري از دین و اسالم است و کار شما

   

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
  یادشان: تیدر اصل وص -2
 یاري از امام: تیدر اصل وص -3
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  )رودسر 1343 -1363( محمدیان شهید الیاس 
ها که رسالت پاسداري را بـه   سخنی به برادران بسیجی و سپاهی و سایر ارگان

خر اینکه امـام عزیزمـان را تنهـا    آو خالصه براي خدا کار کنید و در  ؛عهده دارید
  .نگذارید

  
  )اصفهان 1370-1361( زازرانی رضا مختاري علیشهید  

بسیج رفته و هـم سـنگر مدرسـه و هـم سـنگر       خواهم به از برادران عزیزم می
  .مسجد را حفظ نمایید و یار امام و اسالم باشید

  
   )کرج 1345 -1366( ننجی ابوالقاسم مختاريشهید  

هـاي شـوم دشـمن را    توجه داشته باشـید کـه حقـه    !شما اي برادران بسیجی
مبادا خود عـاملی باشـید در پیشـبرد     .ن را در نطفه خفه کنیدآشناسایی کرده و 

ه هستند و منتظر فرصت هستند تـا  ئهاي دشمنانی که همیشه در حال توطهدف
بایـد   .روز ایثـار و اسـتقامت اسـت    ،باید توجه داشته باشید که امـروز  .ضربه بزنند

مقاومت کرد و از امام عزیز پیروي نمایید و سنگر مدرسه و پایگاه را خالی نکنیـد  
   .در کمین استکه دشمن 

  
  )تهران 1345 -1362( مجید مخملی شهید 

اي برادرهـا کـه    :کـنم  یبیـان مـ  ) ها بسیجی(سخن خود را نسبت به دوستان 
 ةدهنـد ه امیـدوارم کـه ادامـ    !ایم هدي با هم در مسجد و در دعاها بودهاي زیا شب
م عزیزمان را اما. باشید ،است )السالم یهعل(سرخ شهادت که همان خط حسینخط 
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سعی کنید که رضاي خدا در هر کاري شـرط باشـد    .گذارید یتنها نگذارید که نم
پیـروزي   ،بیندیشـیم  »اهللا«یعنـی   ،]او[ که تنها او خالق جهان است و اگر تنها به

  .نزدیک است
  

  )تهران 1340 -1362( مرادي اهللاذبیحشهید  
ن فکـر  آاسـالم و قـر   ]به[جز ه یک لحظه ب !غیورمردان بسیج و شیعیان ایران

تمـام   ،بدانید که اگر امام تنها بماند و قلبش بشـکند  .نکنید و امام را تنها نگذارید
پاسدار والیت فقیه باشید تـا اسـالم احیـا شـود و      !عزیزان .ولیدئمس ،شما جوانان

 ،یلئمریکا و شوروي و اسـرا آها را سرکوب کنید و بدانید که ابرقدرت ]است[بهتر 
ن آکاهی در برابر سـیل خروشـان اسـالم هسـتند و هـیچ تردیـدي در        همانند پر

  .نیست
  

  )تهران 1344 -1365( علی مرادي عباس شهید 
گاه باشید که هسـتید  آ ،خطیري که دارید ۀباید به وظیف ! ...بسیجیان قهرمان

گـاه از   پاسداري از اسالم است و همه به ریسمان الهی چنـگ زنیـد و هـیچ    ،نآو 
  .برنداریدرهبر عزیز دست 

  
  )تهران 1346 -1362( محسن مرجانی شهید 

خـواهم کـه همچنـان ماننـد      از بـرادران مـی   :وصیتی دارم به بـرادران بسـیج  
خـواهم بگـویم    استوار و مقاوم در پشتیبانی از امـام باشـند و اینکـه مـی     ،گذشته

  .باید نمونه و الگوي اخالق اسالمی باشند براي مردم برادران بسیج
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  )تهران 1347 -1366( مروج ستار شهید 
امام عزیز در جمع  که]ینو ا[ قدر خودتان را بدانید...  !ما دوستان عزیز بسیجی

االن در  ،کـرد کـرد و امـام عزیـز را یـاري نمـی     اگر خدا بر ما رحم نمـی  .ما هست
طور که هستند کسانی که خود را اسیر ایـن دنیـاي   همان ؛لجنزار دنیا غرق بودیم

خواهم کـه   از شما می. هاستنآدانند چه عذابی در انتظار خود نمیفانی کردند و 
ن و آن عمل کنید کـه همـان حـرف قـر    آهاي امام عزیز را گوش دهید و به حرف

هـا بکوشـید کـه    نآسـت و در راه عمـل بـه    ا )و آله و سـلم  یهاهللا عل یصل(رسول خدا
مشکل اسـت مـا    که جداً ؛ولیت بزرگی بر گردن ماست که باید جوابگو باشیمئمس

هـا بـه مـا    نآسرمان پایین باشـد و   ،ن دنیا در پیش شهیدانآکاري بکنیم که در 
چرا امام را یاري  ؟مال کردیدگویند که چرا خون ما را پايچه خواهند گفت؟ نمی

ما رفتیم خون خود را دادیم که شما نسبت به دنیا بیشـتر دل ببندیـد و    ؟ندادید
  باشید؟تفاوت نسبت به هم بیشتر بی

 ،خـواهم طبـق وصـیت بـرادر شـهید     از شما مـی  !باز اي برادران عزیز بسیجی
اخالقی باشید و سعی کنید  ۀنمون ،این الگوي اخالق در محل ،سعید محمدصادق

ل محـل  ئبودید با مردم خوب رفتار کنیـد و نسـبت بـه مسـا     طوري که قبالًهمان
هـا را  هـا و رنـج  سختی .را در زندگی فراموش نکنید هجدي برخورد کنید و گذشت

هـا دوري  نآمدن در بسـیج کنیـد و از   آتحمل کنید و برادران دیگر را تشویق به 
از  )و آلـه و سـلم   یـه اهللا عل یصـل (نکنید و همگی کاري کنیم که خداونـد و رسـولش  

به امید روزي کـه بـرویم ماننـد کسـانی کـه االن رسـتگار        .دست ما راضی باشند
در مسـجد بخوانیـد و در مجـالس دعـا و      نمازتان را !اي برادران بسیجی. هستند

شرکت کنید و دعاهاي روزانه را بخوانید و مراقـب   )علیهم السالم(عزاداري اهل بیت
اعمـال خـود را    .راسـتگو باشـید   .هایتان باشید و دروغ نگویید و غیبت نکنید زبان
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دوستانی کـه  قدر یکدیگر را بدانید و با  .را کنترل کنید هامار درست کنید و نفس
ها را از دام نآتوانید راه نروید و سعی کنید اگر می ،گذارندروي شما اثر منفی می

نعمـت   به او و یارانش وفادار باشید که جـداً  .امام را یاري کنید .شیطان رها کنید
   .استبزرگی نصیب ما شده

  
  )گلستان 1345 -1362( حمزه مزنگیشهید  

و انقـالب و اسـالم خـارج     ماز خـط امـا  ...  !اسالمیاي برادران بسیج و انجمن 
هـاي منـافقین و ضـد     مبـارزه بـا گـروه    .اید اهللا نشدهحال بحمده تا ب ]که[ نشوید

. انقالب را فراموش نکنید و با عوامل فسادشان در هر کجاي منطقه مبارزه نمایید
 شـتیبانی روحانیـت و والیـت فقیـه    دعاي خالص به جان امام کنیـد و دسـت از پ  

ـ  هم که سالح خونین بـر زمـین افتـاده   خوا برنداشته و همچنین از شما می ه ام را ب
شـمار بگوییـد کـه بـرادران بسـیج و        ن ضد انقـالب انگشـت  آبه ...  .دوش بگیرید

هللا بـه مظلومیتشـان پـی    ء اشـا  انـد و روزي ان  هانجمن اسالمی مظلوم واقـع شـد  
 ی ودایی و بسـیج ـنیروهـاي خـ  هـا را فقـط    بگویید که جبهـه  1ها نآبرند و به  می

چرا با این برادران صـدیق و پـاك و    پس ؛د]ن[کن حزب اهللا و حزب اللهی اداره می
حانیت ی و انجمن اسالمی و رودشمنی با برادران بسیج ؟ورزید من دشمنی میؤم

  .ن و امام و امت استآشمنی با اسالم و قرد ،اصیل
  

  )دزفول 1347 -1363( رضا مسگرزاده مغال شهید 
امیـدوارم کـه    ،ضمن عرض سالم به تـک تـک شـما   : خطاب به برادران بسیج
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 .اي سسـت نشـوید   هذر ،اید هحفظ کند و از راهی که انتخاب کردخداوند شماها را 
توانیـد از   یمـ  کـه  نجـا آایـد و تـا    هشما که چنین راهی را انتخاب کرد فرین برآو 

رسـانید و از  ببه تمام برادران بسیج سالم مرا ...  .سخنان امام عزیز استفاده نمایید
 رضا صورت تـک تـک شـما    ملب مغفرت نمایید و بگویید که غالها براي من ط نآ
  .هاست کند که از قشر بسیجی یبوسد و افتخار م یم ]را[

  
  )تهران 1346 -1362( مظاهري اصغر علیشهید  

  .فقیه باشید  سنگر مسجد را خالی نگذارید و پیرو والیت !برادران بسیج
  

  )تهران 1343 -1362( معصومی حمیدرضاشهید  
ا نگذارنـد و  ـام را تنهـ ـــ ه هیچ وقـت ام ـج بگویید کـهاي محل و بسی هبه بچ

هایشان را بخوانند و با هم تفـاهم   هیچ وقت سنگر انقالب را خالی نگذارند و درس
هاي بسیج داشتم که بگویم که این گـروه را بـا    ههم با بچو سخنی  .داشته باشند

 ،هـا نیسـت   ن مکـان آجایشان در  جان و دل نگه دارید و نگذارید کسانی که واقعاً
هـا مبـارزه    نآها ایستاد و بـا   نآبیایند و میان شماها تفرقه بیندازند و باید جلوي 

  .کرد
  

  )تبریز 1346 -1365( حسن مقدم ساداتمیر شهید 
ي کشـد و چـه سـرّ    عشقی است که این رزمندگان بسیجی را به جبهه میچه 

ال ؤباید از خود سـ  ؟در این وجود دارد که تمام جهانخواران را متعجب کرده است
چه منظوري اسـلحه در دسـت گرفتـه و بـه     نیم هدف شهدا چه بوده است و به ک
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امامشـان   مگر این نبـوده اسـت کـه بـه نـداي      ؟اند رفته و شهید شده میدان نبرد
  ؟ایستادگی کنند 1ادحجوانمردانه در برابر کفر و اللبیک بگویند و 

  
  )مشهد 1345 -1365( کیان  عباس مقدمشهید  
برادرانم در بسیج و دوستانم انتظار دارم که در خط والیت فقیه بوده و  ۀاز هم

  .ادامه دهند ،که همان راه امام است ]را[ راه من و دیگر شهدا
  

  )اصفهان 1346 -1361( دستگردي محمدي ملک رضا محمدشهید  
 ،سـمانی آکتاب  ،نآهاي قر خواهم که پیرو فرمان از شما می !اي برادران بسیج

باشید و از امامان و رهبران دینی اطاعت کنید و در راه انقـالب و والیـت فقیـه و    
  .روحانیت مسلمان و مبارز باشید

  
  )تهران 1349 -1365( محمدحسین منتظريشهید  

: فرماینـد  شـما مـی   ةدربـار  ،بهشتی ،پیامم به شما بسیجیان که شهید مظلوم
...  :»غشته به خونی هستند که جایشان در ایـن دنیـا نیسـت   آمرغان  ،بسیجیان«

مـرا برداشـته و همـواره پشـتیبان و گـوش بـه        ةدوست دارم سالح از دست افتاد
  .فرمان رهبر باشید
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  )فراشبند 1344 -1364( عبدالرحیم منصوريشهید  
که مانند کوه استوار باشـند و در   یمکن برادران بسیج و سپاهی توصیه می] به[

برابر تهدیدات دشمنان خم به ابرو نیاورنـد و امـر امـام را بـه نحـو احسـن انجـام        
  .بدهند
  

  )شهر خمینی 1341 -1361( دهنوي يشهید محمدعلی موحد 
 و ]را اطاعت نمـوده [ امامهمیشه امر ...  !بسیج شما اي همسنگرانم در سپاه و

  .کنید خود دور ها را از نآ چهرگان باشید و دو مواظب منافقان و
  

  )شهر زرین 1349 -1366( بیستگانیذنی ؤمسعود م شهید 
ها را خالی نگذارید و در جواب فرمـان   کنم که جبهه از عموم برادران تقاضا می

 ،دارد دسـت از ایـن انقـالب برنمـی     ،اگـر خمینـی تنهـا بمانـد     :امام که فرمودنـد 
مگر این بسیجیان مرده هستند که شما تنها بمانیـد و   !که اي امام عزیز د]ی[یبگو

نیا خالی از بسیجی بمانـد کـه خـدا    شما هنگامی باید احساس تنهایی کنید که د
  . وردآ ن روز را هم نمیآ

  
  )قیروکازرین 1350 -1365( قلی مهرابی حسنشهید  

م در ا توانـایی  ةیجی قـرار داد تـا بتـوانم بـه انـداز     گویم که مرا بسخدا را شکر 
دان نبرد حـق علیـه   راهش قدم بردارم و به فرمان امام عزیزم لبیک گویم و در می

  .باطل حاضر گردم
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  )تهران 1349 -1367( مهدي مهرعلی بوانی شهید 
یرند و توفیق عنوان یک بسیجی و رزمنده بپذه رزو و حاجت من بود که مرا بآ

از  سـتیز و مبـارزه بـا یکـی    ه گاهی داد که به فرمان رهبرم بآیافتم و خدا به من 
دشـمنی خونخـوار    ،نوکران کفر جهانی و دشمن اسالم و انقالب و امام و این ملت

بپردازم و از زرق و برق ظاهري این دنیـا کـه    ،ترین فرد تاریخ قانون دین و بی و بی
ن و آکـه همـان اسـالم و قـر     ]را[ م و هـدف اصـلی  ربگذ ،جز فریب چیزي نیست

هللا در روز ء اشـا  را دنبـال کـنم تـا ان    و فرمان امام عزیزم] است[مبارزه و انقالب 
  .عمل کرده باشم خود ۀوظیفه و ب ]بوده[ قیامت روسفید

  
  )خوانسار 1344 -1361( عباس میرباقريشهید  

امیـدش بـه شـما     ؛است چشم امام امت به شما دوخته شده...  !برادران بسیج
دشـمنان   بزند که موجبات خشـنودي  نکند اعمالی از ما سر ؛جوانان مخلص است

بروي انقالبمان را آافراد فاسد را در بین خود جاي ندهید که  .وردآاسالم را فراهم 
  .مال خواهند کردخواهند برد و خون شهیدان را پاي

  
  )لنگرود 1343 -1362( کله پلت هاشم میرباهوششهید میر 

و بگویید کـه  برسانید ... ادارات و سپاه و بسیج و ارتش و  ولینئپیام مرا به مس
هاي کفار و  فقیه بر دهان دشمن بکوبید و نقشهي از والیت با وحدت کلمه و پیرو

  .ب سازیدآمنافقین را نقش بر 
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  )تهران 1344 -1365( عباس میرزاییشهید  
هـا را خـالی    جبهه. عزیزمان را تنها گذاریدوقت امام  مبادا یک !برادران بسیج

از اسالم عزیـز دفـاع   . وقت فراموش نکنید  نگذارید و اطاعت از امر رهبري را هیچ
  .کنید
  

  )تهران 1347 -1366( اییزمیر علی مغال شهید 
هـا را پـر کنیـد و امـام را تنهـا       هجبهـ  !برادران من: سخنی با برادران بسیجی

  .را ادامه دهیدد و راه ما شهیدان نگذاری
  

  )تهران 1343 -1363(کریم میرزایی شهید  

این را از شما طلـب   ،خون شهدا !برادران عزیز :سخنی با برادران سپاه و بسیج
 1*دست از یـاري امـام برنداریـد کـه      .زمین نگذارید در ]را[ هاکند که اسلحهمی
   .نعمتی است براي تمام مسلمانان جهان ،امام

  
  )مراغه 1346 -1363( فردوسسالمی حسین میر شهید 

هـاي مقاومـت و    بسیج و پایگـاه بدانید که امر امام در گسترش  !اي امت اسالم
اسـالم   که حـال زمـان حسـاس    ؛هاي اسالمی است و رزم در کربالي ایران انجمن

سعی کنید از حسینیان باشید و نسل معصوم جـوان را بـه سـوي حقیقـت      ؛است
بکوشید و اطاعـت جـزء جـزء حـدیث     و در رونق بسیج  اسالم مقدس سوق دهید

  .بکنیدرا  امام امت
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )مشهد 1347 -1366( سمیع یزديمحسن میر شهید 
 وةاین اسـ  م،این است که اماپیام من به برادران و همسنگرانم در سنگر بسیج 

و حتـی یـک لحظـه، از    خر این سفر یاري کـرده  آامت را تا  ةو این قلب تپند اتقو
ب االمام و راهبر مظلوم این امـت  ئزیرا اوست که امروز نا ؛برندارنداطاعتش دست 

  .است
  

 )تهران 1343 -1362( سیدمحسن میريشهید  
خواهم کـه همیشـه یـاور و    اینک خاضعانه از شما می: سخنی با برادران بسیج

عمـل   ،ن سـخنان آپیرو امام باشید و سخنان امام را سرمشق خود قرار دهید و به 
  .منین هستیدمؤبدانید که از  .کنید
  

 )تهران 1342 -1361( اقدم شهید محمد نامدار فرزانه  
رو ایـن رهبـر بـزرگ باشـند و      گـویم کـه همگـی دنبالـه     می به برادران بسیج

  .شهادت حد نهایی تکامل انسان است و ؛طور حامی خون شهدا باشند همین
  

  )کرج 1344 -1363(حسین نانکلی  شهید 
کـه از   اي کسانی ،اي دالوران اسالم ،جان بر کف و ایثارگر بسیجو اما برادران 

همـین راه   !کوشـید  اید و فقط براي یاري اسالم مـی  تمام وجود و هستی خود زده
ارزش را ادامه دهید و هـیچ گونـه خسـتگی در ایـن راه بـه خـود راه ندهیـد و        پر

اي از فـرامین ایـن ابرمـرد تـاریخ      به فرمان امام عزیز بوده و لحظـه  همیشه گوش
 .هللا شـاء  ان ،و این را بدانید که خداوند شما را رستگار خواهد کـرد غافل نباشید 
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دانم که جز این نیست و  را فقط براي خدا انجام دهید و میسعی کنید کارهایتان 
ه انقالب اسالمی و ژاندارمري و سپاه پاسداران و غیر ۀامثال کمیت ،ها با تمام ارگان

تـرین   گري و هیچ منافقی نتواند کوچک هئي الزم را کرده تا اینکه هیچ توطهمکار
  .هللا شاء ان ،اي به این انقالب عظیم اسالمی وارد نماید خدشه
  

  )کرج 1342 -1360( نجاري علی غالم شهید 
 ،شـکن  خمینی بـت بسیجی و هم از برادران خودم تقاضا دارم مبادا از برادران 

 ]و[ به فرمایشـات ایشـان دهنـد    شگو 1]ها باید آن[ .حسین زمان را تنها بگذارید
و [بـا دل و جـان قبـول     ،، هـر فرمـانی دادنـد   هر دسـتوري  و وقتی ، هرزمانی هر

  .کنند 2]اطاعت
  

  )استهبان 1349 -1365(  نصرياهللا فضلشهید  
تشـکیل  موزي کـه در مـدارس   آ دانشبسیج  ]و[ سپاه ،در بسیج ،شما برادران

از روحانیت جدایی نگیرید و وحدت کلمه را حفظ کنیـد و  . شرکت کنید ،شود می
هرچه  ،در دعاها و نماز جمعه. وقت امام، امام، امام را تنها در صحنه نگذارید هیچ

  . تر شرکت کنید باشکوه
  

  )کرج 1348 -1366( دهوکی باغمحسن نصیري  شهید 
خـواهم کـه    ها مـی  نآاست که از  ]این[ من به برادران بسیجی ۀدیگر توصی... 

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
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مرا حالل کنند و دیگر اینکـه سـنگر مسـجد و بسـیج را      ،زده اگر بدي از من سر
اهداف انقالب اسالمی ایران کوشـا باشـند و    ]در پیشبرد[ خالی نگذارند و همواره

رمان بودن گوش به ف ،زیرا تنها راه پیروزي جنگ ؛همیشه پیرو والیت فقیه باشند
  . والیت فقیه است امام و
  

  )آباده 1344 -1361( الهی نعمتحمیدرضا شهید  
هستند که مملکت و اسالم را تا به حال به رهبري بزرگ  این بسیجیان بوده و

  .اند داشته فردي همچون امام خمینی زنده نگه
  

  )مشهد 1348 -1365( باديآ محسن نعیمشهید  
را تنها نگذارید و  خواهم امام یان اعم از سپاهی، بسیجی و غیره ماز شما برادر

کنید و دست در دسـت  زادي و عدالت و حامی مستضعفین حمایت آاز این سنگر 
جهـاد کنیـد و از جنـگ و     ،هایی استوار برخیزیـد  هنین خود با گامآهم با وحدت 

رذایل اخالقی را از خـود  در راه کسب فضایل اخالقی بکوشید و . شهادت نهراسید
  .دور کنید

  
  ) تهران 1342 -1365( رضا نورالهیشهید  

براي پیـروزي خلـق اهللا و در انتظـار    ! اهللا در سبیل اهللا اي جند ،هااي بسیجی
ـ  ،اهللا فرمان روح اهللا و بهء با هدف لقا ،واي کالم اهللاآبقیه اهللا و با  پـا خیزیـد و   ه ب

تشین ایمان بـه  آگیرید سالح  بر] در[هم کوبید کاخ ظلم ظالمان ستمگر را و  در
  .را »اهللا اکبر«
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  )تهران 1344 -1362( مهرداد نورالهی شهید 
ـ    !برادران عزیزم که در بسیج هستید ه خدا شاهد است که من تمـام شـما را ب

کنم که ایـن بـرادر کوچکتـان را     یدارم و خواهش م یخاطر پاکی قلبتان دوست م
حالل کنید و مطالعات خود را زیاد کنید و  ،اید هببخشید و هر بدي که از من دید

پیام انقالب و پاسـدار اسـالم مطالعـه کنیـد و      ۀهاي زندگی امام را در مجل ویژگی
را چـه در   ]ی[مرمشق خود قـرار دهیـد و اخـالق اسـال    زندگی این عزیز امت را س

زیرا که شـما سرمشـق و    ؛چه در بیرون و چه در خانه رعایت کنید ،محیط مسجد
  .چه خانواده و چه مردم را بسازید ستید و باید با رفتار و اخالقتاننمونه ه

  
  )اردبیل 1344 -1362(  نوروزيسعداهللاشهید  

مقاومـت   ،از تمام برادران بسیج عاجزانه تقاضـا دارم کـه در پشـت امـام امـت     
نصـیب اسـالم    ،نمایند و فعاالنه با همدیگر همکاري نمایند تا باشـد کـه پیـروزي   

  .گردد
  

  )شیراز 1350 -1366( پور علی نوريشهید  
 ،مسلمان هستید و اسـالم را دوسـت داریـد    اگر واقعاً !برادرهاي خوب بسیجی

هـر وقـت   . هاي مبـارکش گـوش کنیـد    امام را هم دوست داشته باشید و به حرف
  .سنگرهاي خالی را پر کنید ،جبهه احتیاج داشت
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  )فسا 1343 -1360( علی نیکومنش محمدشهید  
شما باید از امـام امـت پشـتیبانی کنیـد و در برابـر منـافقین خلـق         !دوستانم

 شـهید بهشـتی گفـت    هللا  یتآطور که  همان ،بایستید و نگذارید که این منافقین
  .و از سپاه و بسیج حمایت کنید ؛سازي کنند مهرها براي م
  

  )اراك 1332 -1361( کویی رادیشهید جعفر ن 
من این است کـه   ۀرسانم و خواست میخدمت تمامی برادران عضو بسیج سالم 

  .امام را تنها مگذارید و راه شهیدان را ادامه دهید
  

  )آبادنجف 1347 -1364( بهروز واعظشهید  
 ،حمایت خود را از والیـت فقیـه معلـوم سـازید کـه بسـیج       ،مدن در بسیجآبا 

  . بازوي پرتوان امام است
  

  )تهران 1350 -1367( چانی  علی وطنیشهید  
رهبر انقـالب را تنهـا   . شهدا را نگذارید بر زمین بماند ۀاسلح ... !بسیج برادران

  .هاي بسیج را ترك نکنید پایگاه .نگذارید
  

  )تهران 1344 -1361( ایدلو وفادارحسن  شهید 
هـاي نیـایش و دعـا     خواهم که به مراسم و برنامـه  از شما می !برادران بسیجی

 حـد  حتـی اگـر تـا سـر     ،را تنها نگذاریـد  امام را دعا کنید و هرگز امام بیفزایید و
قلـب   ،چـون بـا ایـن کـار     ؛زرده شودآروید و نگذارید امام عزیزمان  شهادت پیش
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کاري کنیـد کـه    و د]ی[کن را افسرده می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حضرت مهدي
  .راضی باشد از شما )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان

  
  )دختر پل 1342 -1365( رضا هاشمی حاجیشهید  

ـ  !اما شما برادران پاسدار و بسیج  ،عنـوان بـازوي مسـلح والیـت فقیـه     ه شما ب
بایـد   .مطـرح هسـتید   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ر امام زمانکسربازان اسالم و لش

 ۀپـس بایـد بـه وظیفـ     .سربازان صدر اسالم را زنده کنیـد  ةخاطر ،در میدان عمل
در این راه  .شما صیانت از اسالم عزیز است ۀوظیف .باشیدگاه آ ،خطیري که دارید

 ۀزیـرا همـ   ؛باید شب و روز براي رضاي خداوند و حراست از دین خدا تالش کنید
اقصـی نقـاط جهـان    به  ،ما وظیفه داریم که این انقالب را به رهبري الهی که دارد

را فـراهم   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ظهور حضرت مهدي ۀصادر کنیم و مقدم
  . وریمآ

  
  )تهران 1346 -1365( سعید هداشهید  

خود را به سالح ایمان و علم مجهز کنیـد   !و شما اي برادران و خواهران بسیج
شـما   .دوش شماسـت  هـا بـر  ولیتئترین مسـ اي غافل مباشید که حساسو لحظه

بیانات . ها باشیدنخست خود باید مجهز به این ؛رهبران فکري و معنوي این امتید
 .امام امت را با گوش دل بشنوید و با تمام وجود در انجام فرامینش کوشـا باشـید  

ول در پیشگاه خداونـد  ئقدر یکدیگر را بدانید و خود را مس ید؛ولئشما برادران مس
حـذر باشـید و مراقبـت و     دنیا بـر  غیبت و حب ،تهمت ،متعال بدانید و از سستی

  .نفس را فراموش نکنید ۀمحاسب
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  )مراغه 1346 -1365( زاده مجید هشترودي شهید 
هـل مـن   «بـه نـداي    ... !برادران عزیزم و برادران بسیجی و سـپاهی و ارتشـی  

هـاي نـور علیـه ظلمـت      م پاسخ مثبت بدهید و به سوي جبههاما »ینصرنی 1ناصر
  .و پیروزي با رزمندگان اسالم است بشتابید که فتح

  
  )همدان 1312 -1366( یادگار یاريشهید   

ن آهـا و مثـل    هـا و دسـتغیب   وصیت دوم من این است کـه مثـل صـدوقی   ... 
ي سیزده ساله و غیره در امام ذوب شـوید و همچـون پروانـه بـر شـمع      ها بسیجی

  .د امام بگردیدوجو
  

  )دامغان 1344 -1367( حسین یحیی شهید 
که  اي کسانی ،اي اسطورگان ایمان و شجاعت ،مردان اي دالور ،اي بسیجیان

که دشمنان اسالم از نام شما لرزه بر اندامشـان   اي کسانی ،و یاور امامید بحق یار
 !2دهند ذهنشان هم عبور نمی ازرا  شما و فکر ورود به حریم پاك و مقدسافتاده 

و اطاعت مطلق را از امام داشته باشید کـه   جا پشتیبان امام باشیدهمیشه و همه 
ه هه را خالی نگذارید و همیشـه بـ  هیچ موقع جب !اي عزیزان .شما همیشه پیروزید

از یادتان بیرون نکنید و قدر خودتان را بدانیـد کـه    ]را[ فکر قیامت باشید و مرگ
  . امام و انقالب به شما نیاز دارد امروز اسالم و

  

                                                             
 ناصراً: در اصل وصیت -1
  دهند فکر ورود به حریم پاك و مقدس بر شما را هم در ذهنشان عبور نمی: در اصل وصیت -2



 

    ) 1(انامه شهدگزیده موضوعی وصیت     82
 

  )فالورجان 1344 -1361(خسرو یزدانی شهید  
سـالم عـرض    ،کـه خـدمتگزار هسـتند    1تمام برادران بسـیج و کتابخانـه  ] به[
به بزرگی خـود   ،زد خواهم که اگر اشتباهی از من سرکنم و از همگی شما می می

  .گاه دست از امام نکشید و مسجد و کتابخانه را خالی نکنید و هیچ ببخشید
  

  )تهران 1342 -1363( فرد نداود یعقوبیا شهید 
خواهم حافظ  از این برادران می...  ؛اي با برادران بسیج صحبت دارم چند کلمه

بـه فرمـان    ،در دعاها شـرکت کننـد   ،باشند و از انقالب حفاظت کنند خون شهدا
  . و حامی خون شهدا باشند امام گوش فرا دهند

  
  )کردکوي 1350 -1366(یوري توفیق  شهید 

هـاي جنـگ و بـه خصـوص درس      شرکت فعال در جبهه...  !اي برادران بسیج
ماسـت   ۀهم ۀست که وظیفا امر ضروري ،اطاعت از فرامین حضرت امام خواندن و

 و واقعـاً  خود قرار دهید ۀا را فراموش نکنید و تقوا را پیشو همچنین استغفار و دع
سـمان  آفرشـتگان   ،که به راستی شـما بسـیجیان   تمام معنا باشید یک بسیجی با

  .هستید
  

  )تهران 1347 -1364( رضا یوسفی محمدشهید  
یک لحظـه از خـط امـام و     ،بگویم که هرگزخدمت برادران بسیجی خودم نیز 

  .ل استئچون تنها وحشت دشمن از همین مسا ؛بسیج غافل نشوید
                                                             

 تمام برادران بسیج و کتابخانه را: در اصل وصیت -1
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   ر مخلص خدابسیج، لشک: دومفصل   

  
  )ممسنی 1322 -1366( بساالنآشکراهللا  شهید 

 ،خروشـند مـی  واربیـنم کـه حسـین   مـی  وران شیردل راآ رزم ،برادران بسیجی
 هـاي دشـمن بعثـی را   ها و موضـع تازند و تپهپیش می به پا همچون شیري غزال

ـ     »ال الـه اال اهللا «و  »اهللا اکبر« با فریاد] و[ گیرندمی ه همچـون سـیلی خروشـان ب
 ،کفـان بسـیجی و سلحشـوران غیـور     نازم به قدرت ایـن جـان بـر    .روندپیش می

 ؛حـق علیـه باطـل    ةهاي پیکار و مبـارز  رادمردان راه حق و ارتشیان دالور در پهنه
 ،گردنـد گرد هدف اسالمی خود مـی  وار بهپروانه ،نوشندرزمندگانی که مستانه می

 از ،مالقـات معبـود   ]و[ و براي دیدار با خدا 1ندنوشگونه شربت شهادت میحسین
راه خـدا و   راه هـدف و در  را در نآگذرند و می یعنی جان ،خود ۀعزیزترین سرمای

                                                             
 نوشیدند می: در اصل وصیت -1
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  .کنند می خود هدیه میوطن اسال کشور و دفاع از
عنوان یک سرباز از سربازان اسالم که هدفم جز خدمت به خدا و خلق خدا  به
بسیجیان و رادمـردان   ،سربازان ؛رسانمرا به عرض می نآوصیتی دارم که  ،نیست

خـون خـود    ةخرین قطرآتوانیم تا  اسالم براي ما همه چیز است و تا می !پیرو حق
اي از یاد پا خیزید و دفاع کنید و لحظهه رمان کشورمان بآراه اسالم و دفاع از  در

ولین دلسـوز کشـورمان   ئفرمان رهبـر و مسـ   خدا غافل نباشید و پیوسته گوش به
   .باشید
  

   )کرج 1337 -1366( جرلوآاحمد  شهید 
ـ  ،کـف  و اما شما سپاهداران جـان بـر   :نامه به سپاهداران و بسیجیان وصیت ه ب
همه این را به خـوبی تشـخیص    ،زینت این ملتید و مردم ما ،)علیه السالم(قول علی

این را بایـد بدانیـد کـه اگـر ایـن همـه عـزت و        . 1هستنددهند و قدردان شما می
چیـزي  ، نماینـد پیروزي نصیب شما شده و امام عزیزمان این همه اظهار عالقه می

بـراي   .رهـا خدا و توکل به او در تمام کا ایمان به -1 :جز رعایت چند عامل نبوده
، سـپاهیان  -2 .خدا هـم نصـرش را بـر مـا نـازل نمـود       ؛رضاي خدا حرکت کردید

 ]و[ امـت عزیـز   امامـت  ،فرزنـدان شـهدا   ،دانید که چه امیدهایییا میآ !بسیجیان
   ؟مظلومین جهان به شما دارند
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  )دزفول 1339 -1362( رجب خوندآعلی شهید  
انـد و یـا همکـاري الزم را     گرفتـه  ]ه[برادرانی که به عللی از بسـیج کنـار  ] از[
ـ  ـۀکلیـ  .ت کنندـرکـه در بسیج شـه فعاالنـکنم ک ا میـاضـتق ،کنند نمی رادران ـب

رم کننـد کـه بـا    ـل بسیج را گـمحف ،هـق و عالقـت و صمیمیت و با عشـذشـگ با
  .شود ها گرم می جبهه ،گرم کردن بسیج

  
   )تهران 1347 -1366( زادفردآ اسداهللا شهید 
مرا ببخشید و همواره در پشت جبهـه   هامیدوارم که هم !برادران بسیجیشما 

ورده و بـا  آبـرادران را بـه بسـیج     ۀخواهم کلیبراي خدا خدمت کنید و از شما می
طــور کــه  هــا را در ایــن دانشــگاه الهــی پــذیرش کــرده و همــاننآ ،روي خــوش

امیـدوارم   .دباشـ شهادت مـی  ،نآ ۀعشق است و کارنام ۀمدرس ،بسیج 1]دانید می[
  .که همه در این مدرسه شرکت کرده و قبول بشوید

  
  )مشهد 1336 -1363( زادمنشآ نوراهللا شهید 

 !بـرادران  .خواهم که به وصیت برادر کوچکتان عمل کنیـد از برادران بسیج می
کاري که رضاي خـدا در  . فقط کار براي خدا کنید ،کنیدشما که در بسیج کار می

و  .از این انقالب اسالمی خـوب پاسـداري کنیـد    !برادران .انجام ندهید ،ن نباشدآ
  .]است[کرده  سمانی است که خدا به ما عطاآ ةدئاین یک ما

   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )ریزنی 1343 -1361( سمندآاکبر شهید  
در  خواهیـد شما که مـی  !ما برادران ارتشی و ،برادران پاسدارم ،برادران بسیجی

فقـط  . هـا و کمبودهـا نهراسـید   از جنگ و از سختی ،1ریدصراط مستقیم گام بردا
  .شماهاست کنندةخدا خود یاري  ؛در نظر داشته باشید خدا را
  

   )اصفهان 1341 -1364(جو شتیآابوالقاسم شهید  
هسـتی و   ۀکـه از همـ  ] یی هسـتند [هانآ ،برادران سپاهی و بسیجی و ارتشی

ه اش رها نمـوده و بـ  بتیحمخاطر این همه بیه نیستی خویش گذشته و دنیا را ب
  .شوندکنند و شهید مییند و عروج میآ یم 2]جبهه[سوي 
  

  )قم 1344 -1365( قاجانیآ شهید مهدي  
 ،داشتی به مالی و یـا مقـامی   که عاشقانه بدون طمع و چشم اي برادران بسیج

گـاه باشـید کـه    آ !جنگیـد  و در راه خدا با تمام وجودتان میفقط براي رضاي خدا 
کـس غیـر خـدا     فرین شـما را هـیچ  آبسیار است و پاداش عمـل افتخـار  ما اجر ش

دانـم کـه    البتـه مـی   ؛تان را خالص کنید شرط اینکه نیته البته ب ؛تواند بدهد نمی
و یا به یـک سـري موانـع     دو اگر در بین راه نامالیماتی دیدی .شما خالص هستید

 کنید که این کـار نکرده کنار بکشید و صحنه را ترك  نکند خداي ،برخورد کردید
توکلتـان   ،مواظب باشید که در تمام امور .باشد شما در پیشگاه خدا ناپسندیده می

طـور کـه تـا حـال      سـعی کنیـد همـین   . دیگري نباشدغیر از خداي یکتا بر کس 

                                                             
  برداشته: در اصل وصیت -1
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 87         بــســــیـــج  

 

  .وقف اسالم و انقالب عزیز نمایید خودتان را ،اید بوده
  

  )اصفهان 1344 -1361( قاداديآمهدي  شهید 
به خدا قسـم اگـر   ...  .گر است جلوه هاي بسیج بچه 2* ةچهر بر 1خدا نورامروز 

 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (توجهی به این فرزنـدان امـام زمـان    ترین بی کوچک
که جوابی نداریـد کـه بـه    ن باشید ئولید و مطمئدر قیامت همین خدا مس ،بکنید

 هـا هسـتند   و همـین زاد کردنـد  آهمین عزیزان بودند که خرمشهر را . خدا بدهید
شـوند و چشـم امـام     د میها حضور فعاالنه دارند و مرتب شهی جبهه ۀدر هم ]که[

افرادي کـه از   ؛ها باشید مواظب رفتار خود در مقابل این بسیجی. هاست نیز به این
ا را در نظـر خـود مجسـم    انـد و فقـط خـد    تمام هستی خود در راه خـدا گذشـته  

  .و نه به فکر مالند و نه هیچ چیز دیگر ]اند[کرده
  

  )تهران 1340 -1362( قارضاییآداود  شهید 
به عشق شهادت و جهـاد   ،ایم هکه به تن کرد این لباس را ،ما بسیجیان !خدایا

بگذرد و ما از  )علیه السالم(نداریم کاروان سرخ امام حسین ایم و دوست هبه تن کرد
رزمنـدگان را   ،در نمازهاي شـبتان  !ام یبرادران عزیز بسیج. ... عقب بمانیم 3افلهق

گاه سنگر برادرانتان را چـه در پشـت    دعا کنید و امام عزیز را نیز دعا کنید و هیچ
اگـر یـک لحظـه غفلـت      !بـرادران بسـیج  . ... جبهه و چه خط مقدم خالی نگذارید

                                                             
  سوز خدا واقعۀ جان: در اصل وصیت -1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
 غافله: در اصل وصیت -3
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  . شوید به تمام شهداي اسالم یمدیون م ،کنید
  

  )مشهد 1338 -1366( زاده شعرباف یقاسآحسن  شهید 
هـا نصـیبم شـد و از نزدیـک شـاهد       ههـا و جبهـ   توفیق حضور در این میـدان 

از جـان گذشـتگی جوانـان مخلـص و      هـا و  هـا و ایثـارگري   ها و جانبـازي  رشادت
مـوختم و از  آالفبـاي عشـق بـه خـدا و راه او را      ،هـا  نآنظیر بـودم و در جـوار    کم

هـا سـیراب    نآی و پاسدار و فرمانـدهان  همنشینی با رزمندگان بسیجمعاشرت و 
یـا  «گوینـد و   یگفتن نمـ  »یا حسین«را بدون  »اهللا اکبر«ها  نآ ،ريآ...  .]گشتم[

را بـدون عشـق    گویند و جهاد حسینی یرا بدون جهاد حسینی کردن نم »حسین
انـد   هها را دریافت ینا ۀمگر اینکه هم ،کنند یگویند و جهاد نم یبه شهادت و اهللا نم

انـد   ههاي این الفاظ و گفتارهـا رسـید   معانی و حکمت ۀهم هب ،بسیج ۀو در مدرس
  .ن نرسندآهاي تحصیل به  هاي علم شاید در سال هکه طلب
  

  )کرج 1342 -1366( قاییآباقر  شهید محمد 
همیشه مواظب اعمال و رفتار خود باشید و همیشه براي ...  !ما برادران بسیجی

  .رضاي خدا کار کنید
  

  )تهران 1342 -1362( بویه آلحمیدرضا  شهید 
یابد و  یترین بندگان خویش را م هاي بسیج است که خداوند پاك از این پایگاه

  .شوند یخدا تربیت م يعاشقانی براي لقا
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  )فردوس 1343 -1363( ورجهآعلی  عباسشهید  
کنیـد و همچنـین امـام     باید لبیک بگویید و روح شهدا را شاد! برادران بسیج

ب بـر حقـش را در جمـاران شـاد کنیـد و      ئـ و نا )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(زمان
اي ـهـ  وادهـانـ ـهاي معظم شـهدا و مفقـودین را شـاد کنیـد و خ     همچنین خانواده

دسـت توانمنـد رزمنـدگان اسـالم شـاد       ه زاد شدن فرزندانشان بـ آرا را هم با ــاس
  .حق است ،چون که مرگ ؛مرگ نترسیدکدامتان از  گردانید و هیچ

  
  )کوهپایه 1344 -1362( یتیآاکبر  علیشهید  

خواهم که همیشه به یاد خدا باشند، براي او کـار کننـد    از برادران بسیجی می
  .و بیشتر فعالیت کنند

  
  )تهران 1348 -1365( حسین ابراهیم شهید 
غلتنـد   یخود میند و در خون آ یبسیجیان م .عاشورا و کربالست ۀصحن ،جبهه

هـل مـن   «ند به رضاي او و به پاسخ ا ولی راضی ،کنند جنگ را رنگین می ۀو صحن
حسین زمان است کـه ایـن همـه عشـق و فـداکاري در جوانـان و        »ناصر ینصرنی

طور بـه   نآ )السالم یهعل(چرا که حسین ؛حبیب بن مظاهرهاي این زمان وجود دارد
  . موختآاینان 
  

  )آبادنجف 1348 -1365(ابراهیم ابراهیمی شهید  
خاطر خـدا کـار کنیـد و از مـردم تـوقعی نداشـته        به !و اما شما اي بسیجیان

مبـادا کـاري    .هـا بکشـانید  مردم را به بسیج و جبهـه  ،با عمل نیکوي خود .باشید
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بسیار زشـت   ،کردن هدر لباس بسیجی گنا .ن یک بسیجی نباشدأبکنید که در ش
   .انقالب ندهید ضد سعی کنید بهانه به دست .باشدیم

  
  )مشهد 1349 -1366( حمید ابراهیمی شهید 

برادرهایشان را جهـت   ]و[ خواهم که فرزندهایشان یاز تمام پدران و مادران م
فرزندشان در  موزي پایگاه تشویق نمایند تاآ دانش شرکت در بسیج پایگاه و بسیج

  .تربیت بیند )علیه السالم(راه حسین بن علی
  

  )مشهد 1344 -1362( ابریشم بایگرضا  علی شهید 
از شما تقاضا دارم در بسیج مستضعفین، این نیروي الهی، این سـپاه  ! دوستان

ین خود را به مین امام امت، داشرکت فعال کرده و با انجام فر ،حامی مستضعفین
با یکـدیگر رفتـاري    .اسالم و انقالب و شهداي راه پرافتخار این مکتب انجام دهید

ناگسستنی نمایید و براي شهدا  ،عالی داشته و پیوند خویش را با روحانیت و سپاه
  .حقیر دعا کنید و منِ
  

  )مشهد 1341 -1364( بوالبشرياحسن  شهید محمد 
 1یـد استوار برقرار کن ارتباط مستحکم و ،عشق ۀاین مدرس ،با بسیج! ... برادران

 ،بسـیج  .مـوزد آ که چگونه زیستن و عاشق شدن و به معبود رسیدن را بـه مـا مـی   
ساز حکومت حـق   ظلم و زمینه ةهم کوبند الهی است و موجی است که در ةمعجز

  .باشد می
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  )تویسرکان 1349 -1365( رحیم ابوالقاسمیشهید  
داي ـه شـب صـ  ـبیـنم، وقتـی در نیمـ   وقتی برادران بسـیجی را مـی  ]! خدایا[

 ،بیـنم هایشان را مـی شنوم، وقتی ناله و زاريشان را به درگاهت می»العفو ،العفو«
ـ        .کنم که اینجا جاي من نیستحس می ه اما بـاز چشـم امیـدم بـه توسـت کـه ب

  .گوشه چشمی هم به این بنده داشته باشی ،نانآجواري با مه ۀواسط
  

  )تهران 1348 -1367( فرید ابوطالبی شهید 
هاي مسـجد کـه مـن بـه      شنایان و بسیجیآدوستان و  ،مسجدو اما اي اهالی 

بدانید که کار را باید براي خـدا کـرد و سـعی کنیـد در      !شما خیلی عالقه داشتم
کارهایتان اخالص باشد و به خاطر خدا دست از کارشکنی درکار خیـر برداریـد و   

  .را خالص کنید هدفتان
  

  )اردکان 1343 -1365( سروعلیا ابویی  مدد یعل شهید 
خواهم که وحدت را حفظ کنند و راه شهدا را ادامـه دهنـد و    مردم می ۀاز کلی

  .جاي شهدا را در بسیج پر کنند
  

  )همدان 1341 -1364( محمود اجاقیشهید  
کـه خـدا    ]را[ خواهم که این ارزشـی  سیج و سپاه و کمیته میباز شما برادران 

  .بیشتر حفظ کنید ،به شما عطا کرده
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  )قم 1351 -1367( طجري ابوالقاسم احد شهید 
گونـه حماسـه   غشـته بـه خـون کـه ایـن     آاین مرغان  ،سالم بر بسیجیان عزیز

 ۀوظیفـ  ،کننـد و چـه خـوب   فرینند و از اسالم و کشور اسالمی خود دفاع میآ یم
دهم به مظلومیـت  را قسم میو ت !پروردگارا. ن عمل کردندآخود را شناختند و به 

حقیـر را   ةاین بنـد  ،همچون بسیجیان عزیز ،و مقربان درگاهت )علیه السالم(حسین
  .با اینان محشور گردان

  
  )همدان 1342 -1365( قلیچ اهللا احدي نبی شهید 

 ،یـاران فـداکار اسـالم و امـام هسـتند      ،از برادران بسیجی و کتابخانه که بحق
 1هاسـتوار باشـند و بـ   خواهم ماننـد همیشـه   نان میآکنم و از صمیمانه تشکر می

رو ندهید و به  ،شوندمزاحم کار شما می ،ت]ا[قو]ا[ ۀچهره که در هم منافقین دو
ـ  .المی جـایی ندارنـد  ـهاي اسـ ها بفهمانید که در پایگاهنآ رادران بسـیجی و  ـاز ب

زاده و خواهم با وضو وارد بسیج بشوند؛ چرا که شهیدانی چون نبی حزب اللهی می
  .نجا پا نهادند و شهید شدندآالهی و واثقی در فتح

  
  )تهران 1344 -1366( باديآ حمدارضا  علی شهید 

  .دنفقط براي خدا بخوان ،همیشه درس را در همه حال...  ،برادران بسیج
  

  )سمنان 1345 -1364( زادهمحسن احمد شهید 
از شـما بـرادران   ...  :بـرادران پاسـدار و بسـیجیان قهرمـانم     ]بـه [ پیام کوتاهی
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ص براي خـدا باشـد و   سعی کنید خال ،دهید خواهم که اعمالی را که انجام می می
 :که بارها امام فرمود طوري همان .هاي جنگ حضور داشته باشید بیشتر در صحنه

هللا بـرادران عزیـز پاسـدار و بسـیج     که الحمد »انیدداصلی خود را جنگ ب ۀلئمس«
گین آجبهـه را بـا حضـور خـود عطـر      ]ي[دارنـد و فضـا  حضور فعال را در جبهـه  

  .اند نموده
  

  )اصفهان 1346 -1365(حیدري مهدي احمدي  شهید 
هـاي   که سختی اي کسانی ؛دارم ، برادران بسیجسخنی با یاران باوفا و خالصم

ه دقت عمل ب ،در این راه مهم !کشید یرامش مردم مآها را براي  خوابی بی ،شب را
چه گفتیـد و مخالفـت   یشتر کنید و در این کار هرو اجرتان را هرچه ب یدخرج ده

شید و با هم با یکدیگر وحدت داشته با .گوش ندهید و براي خدا کار کنید ،کردند
  .کارها را انجام دهید

  
  )اصفهان 1339 -1360( شاپورآباديعلی احمدي  عباس شهید 

 ،علـی  عباس ،سعی کنید در بسیج شرکت کنید تا اگر روزي برادرتان !برادرانم
راهش باشید و سـعی کنیـد در خـط امـام      ةبتوانید ادامه دهند ،به شهادت رسید

  .د]ی[شبا
  

  )شهرکرد 1344 -1364(شبانی   شیخ احمدي سیدمرتضی شهید 
خالصـانه   رو ایـن شـهدا باشـند و   خواهم که دنبالهسپاه می از برادران بسیج و

عجل اهللا تعالی فرجه (دست امام زمانه این انقالب را ب براي این ملت خدمت کنند و
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  .برسانند )الشریف
  

  )تهران 1342 -1362( احیایی جیدم شهید 
ایـن   ،ایـن راهیـان قـدس    ایـن عاشـقان اهللا،  ، ی دارمصحبتی با برادران بسیج

ـ نا و )الشـریف عجل اهللا تعالی فرجه (گویان به امام زمانشان کلبی امـام   ،حقـش  ب بـر ئ
 ،کـنم و بداننـد سـعادتمند هسـتند     ها طلب بخشـش مـی   نآ ۀاول از هم ؛خمینی

شـنا  آهـا   سپاسگزارم از تو که مرا با این !خدایا .خرتآدر این دنیا و هم در  1]هم[
 درس معنویــت، درس تقــوا، درس اخــالص،، مــوختمآهــا درس  کــردي و از ایــن

بدانیـد در مـوقعیتی    !بـرادران . عاشقی و درس جهاد ،شجاعت شهادت و شهامت،
بنـده  . هایتان واقف باشید ولیتئاگر به مس ،هستید که خداوند به شما عنایت دارد

مدم بـه جبهـه امتحـانش را بـدهم و     آموختم و آ عاشقی را در بسیجخودم درس 
  .اهللا شاء ان ،امیدوارم که خداوند رحمی کند و مرا قبول در راهش کند

 براي خداسـت یـا بـراي غیـر     ،دهید متوجه باشید کاري که انجام می !انبرادر
 ،ل فکر نکنید و از روي هواي نفس کـار بکنیـد  ئخدا اگر در مورد این مساه ب .خدا

هواي نفس ایـن نیسـت کـه    . خرت خواهند گرفتآبدانید شهدا جلوي شما را در 
ــدا کــردم    ــواي نفســم رهــایی پی ــد کــه مــن از ه ــا کن ــئحتــی ا ؛کســی ادع  ۀم

حال که مـا   .ها دچار این نفس بودند وفاي اینو اصحاب با )علیهم السـالم (معصومین
 .ل بیشتر توجه داشـته باشـیم  ئباید به این مسا ،دانیم کسی نیستیم و چیزي نمی

بـه کارهـاي بسـیج     .کسی نباشد که غرق در کار شود و نداند کـار بـراي کیسـت   
 ]و[ از این همبستگی ،به خوردندچه ضرها هر بیشتر توجه کنید که تمام ابرقدرت
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  .خورند بسیج عمومی بود و هنوز هم دارند می
  

  )بندرگناوه 1333 -1361( شهریار ارجمندشهید  
 جنگـیم و گــونه مـی  علـی  دلیــرانه و  قـاطــعانه و  ،راه خــدا  1یانمـا بسـیج 

چرا که هـدف داریـم،    ؛دانیم ن را افتخاري بزرگ میآ ایم وپیشه کرده شـهادت را
  .هـدف رسیدن بـه اهللا

  
   ...) 1343 -1363( اسپندار خسروشهید  

عشق و ایثـار و جانبـازي    ۀاین مدرس ،این سنگر بزرگ اسالم و بسیج ،مساجد
کنید تا دشمن کور شود از سیل نیروهـاي   ها را پرجبهه .به خدا را خالی نگذارید

 قدر و منزلت خود را دریابید و خدا را شکر کنیـد کـه واقعـاً    !هااي بسیجی. اسالم
   .ورزممن به تمام شما عشق می .شما موجودات الهی هستید

  
  )خوانسار 1341 -1362( رحیمیحسن استاد شهید 

حضـور در   اهللا که با عضـویت خـود در سـپاه و بسـیج و     ءشا ان...  !ملت ایران
. حسین زمان لبیک خواهید گفـت  »هل من ناصر ینصرنی«میدان جنگ به نداي 

زاهـدان شـب    شما که شیران روز و ،ام یو اما شما برادران عزیز سپاهی و بسیج... 
اي کاش من هم یـک  « :گوید شما که امام عزیز خطاب به شما می ،اید ب گرفتهلق

طلبـی را بـراي همیشـه در     شـهادت  ۀاین حالت معنوي و روحیـ ...  »!پاسدار بودم
خواسـتیم بـر    وحیه در سپاه اسـالم نبـود و مـا مـی    اگر این ر خود حفظ کنید که
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یم و بایسـت اینـک در کرخـه باشـ     مـی  ،هاي کالسیک دنیا بجنگـیم  اساس جنگ
هـاي شـما را تـاریخ ثبـت      ایثارها و فـداکاري  .هم از دست داده باشیم ]را[ بادانآ

دنیاي اسـالم   ةیندآاهللا الگوي جوانان  ءشا واهد کرد و فراموش نخواهد شد و انخ
و  خضوع ،و در مقابل ]کرده[ را تقویت خواهید بود و روز به روز ابعاد معنوي خود

  . خشوع بیشتري از خود نشان دهید
  

  )فالورجان 1347 -1363( عزیزاهللا اسديشهید  
سـت کـه   ا بسـیجی دارم و ایـن   ،بـا بـرادران سـپاهی    ]صحبت[ اي چند کلمه

ـ  ]فعالیت شـما . [دهید بدهید که انجام میصحیح انجام ] را به طور[ نتا وظیفه ه ب
اگر غیر  .کرده براي ریا نباشد نا يخدا ؛ن باشدآیعنی خلوص در  ،خاطر خدا باشد

گیرنـد و شـما بایـد در     جلوتان را مـی  ،روز قیامت شهیدان ،ها انجام بدهید از این
  .هاي الهی جواب بدهید هدادگا
  

  )اصفهان 1343 -1362( مهدي اسفندیاري شهید 
 ]و[ شما رزمندگان نوجوان بسیجی با اعمال و رفتـار : سخنی با برادران بسیج

 ،ب بـر حقـش  ئـ و نا )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان ،اخالق نیکویی که دارید
  . کنید امام خمینی را شاد می

  
  )تهران 1346 -1365( علی اسناوندي نحسیشهید  

ـ  طلبم و می یحاللیت م ،خصوص برادران عزیزم در بسیجه ب ،از همه ه خواهم ب
 :کـه گفـت   ،شـاپورزاده  ،راه مقدس خویش ادامه بدهند و به وصیت شـهید عزیـز  
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  .عمل کنید ،ن را عبادت بدانیدآرا معبد بدانید و کار کردن در  بسیج
  

  ) اردکان 1348 -1365(شهید رضا افخمی  
قبـال   ایثارتان را دیدم و حرکت توحیدي شـما در  !دوستانم و برادران بسیجی

کاروانی از سپاهیان اسـالم   !ولی اي دوستان و اي برادران .انقالب اسالمی را دیدم
ـ  »اال اهللا قولـوا ال الـه  «فریاد ] با[حرکت کرده که سراپا  از ایـن   .رود پـیش مـی  ه ب

ایـن   نظـر بـر   ،)فعجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـری    (قا امام زمانآکاروان عقب نمانید که 
   .کاروان دارد

  
  )پاکدشت 1347 -1362( راد  یحسن افخم شهید 

عشق را پـر نگـه دارنـد تـا      ۀخواهم که این مدرس یم من از این برادران بسیج
  .چشم دشمنان اسالم کور و خوار باشد

  
  )نهاوند 1341 -1361( پور افراسیاباسداهللاشهید  

ـ  .بسـیجی اسـت   ،روي زمـین  بهترین انسان .قدر بسیجی را بدانید !برادران ه ب
تـرین عرفـا در مقابـل     خـدا بـزرگ  ه ب .خدا امام هم در مقابل بسیجی خاضع است

گـویم کـه مـردن و    ها می نآوقتی به  ؛حال بسیجی خوش به ... .بسیجی خاضعند
من خـود را   .کندروحشان پرواز می ،مثل عوض کردن لباس کثیف است ،شهادت

ولـی اي   ؛تواند بگویددرس اخالق نمی ،بچه بسیجی .دانمهیچ میها در مقابل این
بیایید پیش ایـن   !اي عرفا .بیایید و از عملش درس اخالق بگیرید !معلمان اخالق

   .ها عاجز استینا زبان من از بیان حال و شور .خدا را بشناسید ،هابچه بسیجی
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  )کرج 1348 -1366( رضایی  شهید عباس افشار 
ن و آقدر خود و رهبر عزیز را بدانید و از خـدمت بـه قـر   ! ... بسیجیانشما اي 

 ،هـا  مقابل سـختی  هاي خون دریغ ننمایید و در خرین قطرهآاسالم و محرومین تا 
  .مقاومت کنید ،همچون کوهی استوار

  
  )تهران 1345 -1364( نجفی فشارامحمد  شهید 

مراعـات کنیـد تـا الگـوي     خواهم اخالق اسـالمی را   از شما می! برادران بسیج
تان التماس دعا دارم و سعی کنید کـه پایگـاه را کـه سـنگر       و از همه دمردم باشی

خالی نگذارید و سعی کنیـد مـردم را بـه     ،عاشقان اهللا و عبادتگاه عابدان اهللا است
  .احترام شهدا را داشته باشید ،پایگاه بسیج جذب کنید و در داخل بسیج

  
  )تهران 1344 -1362( شهاب افغانشهید  

اي کـه عاشـقانه بـه    سـاله  13 ن بسیجیآعشق  ؛کنممن از عشق صحبت می
ن آعشـق   ؛کنـد رود و راه را براي پیروزي اسالم بـاز و همـوار مـی   میدان مین می

واهللا شهادت از عسـل   :گویدگیرد و میاي که مسلسل به کف میساله 13 بسیجی
  !تر استهم برایم شیرین

  
  )شهر خمینی 1343 -1365( درچه علی اکبري حسین شهید 

معنویت است که  ،]ها[نآی ستون اصل بسیج و ترین ارکان سپاه و مهم یکی از
علیـه  (منینؤالمـ بـه قـول امیر   ن باشـیم و آتقویـت   صدد کدام وظیفه داریم در هر

بـه   و ».جـاي خـود تکـان نخـور     از تـو  ،خوردندن تکا جا ها از کوه] اگر[«، )السالم
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کشـیده   رنج و دلسوز انقالب و کبیر رهبر این زمان پیرو ثابت کنیم که دردشمن 
 تـا  خـارجی را کنـارخواهیم زد و   هاي داخلی و تفاله رنجکش مسلمین هستیم و و

  .مبارزه ادامه خواهیم داد جنگ وه عالم ب رفع فتنه از
  

  )نورآباد 1303 -1363( راد  عسگر اکبريشهید  
ه بـه شـهادت   کیجی است سرزوي قلبی هر بآ این! ... محترم و عزیزم ةخانواد

  .شهدا مهمان خداوند هستند ؛پایان زندگی نیست ،مرگ .برسد
  

  )بردسکن 1345 -1363( قاسم اکبري زارع شهید 
ـ  را از پـا   شـما  ایـن جنـگ   !خصـوص بـرادران سـپاهی   ه اي برادران بسیج و ب

کـار خـود    ۀچون که اگر ما شهادت را سـرلوح  ؛مت کنید تا شهادتمقاو. درنیاورد
بدانیـد کـه پیـروز     ،دنترسـ  قرار دهیم و اگر کسی از مرگ که همانا شهادت است

شاء اهللا این رژیم بعث عراق را نابود کنیـد و در انتظـار ظهـور مهـدي      و ان. است
ظهـور   ۀمقدمـ  ،اهللا این جنـگ  شاء که ان باشید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(موعود

  .دن حضرت باشآ
  

  )تهران 1343 -1362( اکبري کجوسنگی علیشهید  
این نعمت جنگ را تا تمـام  . باشید )لیه السالمع(راهرو راه حسین !اي بسیجیان

برادرانی که تاکنون به جبهـه   مخصوصاً ؛بروید به جبهه ]غنیمت شمرید و[، نشده
رود  جبهـه چیسـت کـه هـر کـس مـی       بروید به جبهه و ببینید که واقعاً ،اند نرفته

 بعـداً  ؛اگـر نرویـد   ،سف خواهید خوردأت. عشق است ۀمدرس ،جبهه. شود عاشق می
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سوي خـدا قـدم   ه ب. وریدآبه بسیج روي  !اي برادران ،اي مردم .شوید پشیمان می
  .شود خدا ده قدم به شما نزدیک می ،سوي خدا گذاریده قدم که ب یک. بردارید
  

   )الرستان 1346 -1364(زاده اسماعیل اکبريشهید  
خـرین نفـس   آخواهم که دست از بسیج برندارند و تا  ان بسیج میربراد ۀاز کلی

خدمت مردم باشند و سعی کنند که مـردم را بـه بسـیج جلـب      در ،خون ةو قطر
  .نمایند تا به نیروهاي بسیج بیفزایند

  
  )تهران 1345 -1366( نسب مجتبی اکبري شهید 

ل خـود  مـا  برادران بسیجی و برادرانی بودند که جان و ،دوستانمهمانا بهترین 
  .را وقف جنگ و انقالب کردند

  
  )مرودشت 1340 -1367(  الطافیخیراهللاشهید  

 :دادنـد ار مـی ـان شعـرمـامام کبیو  که امت عاشقان اسالم شنیده بودم زمانی
 ،رهبـر مـن  « :امام امت فرمودند ،»]رهبر ماست[ خمینی ،رگ ماست تا خون در«
خود  که نارنجک به بدن بسته و) حسین فهمیده(اي است ن کودك سیزده سالهآ

 ،امـا ندیـده بـودم کـه چگونـه کـودکی خردسـال        ،»اندازدرا زیر تانک دشمن می
 ]و[ شـود دانستم که چگونـه مـی  و نمی ؟گیردعهده می رهبر اسالم را بر 1رهبري

هـا  نآ ةاي دارنـد و چهـر  این رهبران واقعی از چه قشري هستند و چه ایـده  اصالً
هـا بـه اعلـی    شود کـه انسـان  دانستم که چگونه میاین را نیز نمی و ؟چگونه است
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و قابـل درك بـرایم    ؟روندک مقرب خداوند نیز باالتر میئرسند و از مال یعلیین م
 خداونـد در « :فرمودنـد م کـه مـی  یت اهللا موسوي اردبیلی را بپذیرآ ۀنبود که گفت

و ارزش و مقـام و منزلـت و ایثـار     »بسـیجی را  ،زمین ک را دارد و درئسمان مالآ
  .اما قابل درك نبود ،مجاهد فی سبیل اهللا را شنیده بودم

  
  )شهر زرین 1348 -1365( چرمهینی دادیاناهللا ابراهیمشهید  

بـازوان   امـام امـت بـر    .شما نور چشم امـام هسـتید   !سپاه اي برادران بسیج و
 در مقابـل مـردم و   شما سعی کنیـد کمـال تواضـع را    .زندپرقدرت شما بوسه می

نـان بـا کمـال مهربـانی رفتـار      آبا  برادران عزیز و خواهران محترم داشته باشید و
  .کنید
  

  )تهران 1344 -1362(امارم  رضاشهید  
نیروهاي مخلص و پـاکی   درود بر نیروهاي مردمی بسیج مستضعفین که واقعاً

  .هستند
  

  )اسفراین 1348 -1366( سرچشمهزاده  محمد امان قربان شهید 
برادران کوچکم را در راه اسـالم هـدایت کنیـد و دیـن      !پـــدر و مادر مهربانم

. ... ی باشـند ینده فردي پاك و بسیجآها یاد دهید که در  نآبه  ]را[ مقدس اسالم
نـان کـه بـه مـن     آو از  خصوص دوستان بسیجه ب ،تمامی دوستانم را دوست دارم

 !نبرادرا: یانسخنی با بسیج...  .خواهم که راه ما را ادامه بدهند می ،عالقه داشتند
رم ـجنـگ، بـه حـ    ار گرفته ازــغب ةب و چهرآالی از ـاي خـه هـاه که با قمقمـنگآ
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  .وریدآراه یافتید، ما را هم یاد  )علیه السالم(اهللا الحسینابا عبد
  

  )کرمانشاه 1345 -1362( مرادعلی امیريشهید  
شاهد باش که من عاشـق امـام و روحانیـت پیـرو خـط امـام و ایـن         !خداوندا

کننـد و از تمـام قیـدهاي مـادي و      یفشـانی مـ   ی که عاشقانه جـان برادران بسیج
  . هستم ،اند ههاي جهاد نهاد لصانه در راه خداوند پا به میدانمعنوي گذشته و خا

  
  )تهران 1339 -1361( مصطفی امیري شهید 

برادرانی که یک عمر با هم بـودیم و   ؛یدوستان و برادران بسیج ۀسالم به کلی
رفیع  ۀنان به درجآاي از  هبرادرانی که عد ؛تشکیل بسیج با هم هماهنگ بودیم در

 ،ريآ. و روزشان کمک به این انقـالب بـود   برادرانی که شب ؛ل گشتندئشهادت نا
مدرسـه   در سنگر و روزها ]گذرانده[ ها را به نگهبانی اي برادري که شب ،اي برادر

 .ولیت من و شما بسـیار سـنگین اسـت   ئامروز مس !1استیخ ه به مبارزه برکارخان و
 مـا و شماسـت کـه    ۀوظیف ،2پیوندد به ملکوت می از این انقالب ]که[ هر شهیدي

نـان کـه   آ کنیم و به قول دکتر علی شـریعتی  کنیم و راه او را دنبال جاي او را پر
  .بایستی کار زینبی کنیم ،ما که ماندیم ؛کاري حسینی کردند ،رفتند
  

   )اصفهان 1347 -1362( احمد امینیشهید  
بـه پـاي ایـن بچـه      ،تـرین عارفـان دنیـا   دانشگاه عارفان است و بـزرگ  ،جبهه

                                                             
  خواستی کارخانه به مبارزه برمی مدرسه و روزها را در سنگر: در اصل وصیت -1
 شود از این انقالب بارور می: در اصل وصیت -2
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را مـانع بـین    ]چیـزي [ هـیچ  ،ها که در هنگام راز و نیاز با خداي خـویش بسیجی
و گریه و ناله و راز و نیاز این  ضرعچه زیباست ت .رسند نمی ،دنبینخود و خدا نمی

که قلم و بیـان عـاجز    ،به درگاه خداوند رحیم )علیه السالم(سربازان عاشقان حسین
توان حاالت این عاشقان خدا را به تصویر کشـید و  چگونه می .ن استآاز توصیف 
  .شدنی نیست این ؟بیان نمود

  
  )آباد نجف 1341 -1362(علویجه  امینی مجیدشهید  

بنـان و  در جنـوب ل مسـلمان و مقلـد امـام     ةدیـد ج سالم و درودم بر مردم رن
امـام   ،سیدالشـهدا  ۀگوشـ ش غوش کشـیدن قبـر شـ   آفلسطینی که در انتظار در 

توسط نیروهاي سپاه و بسیج هستند و پس از قوت گـرفتن از   )علیه السـالم (حسین
 1در هم پیچیدنز و راهی قدس عزی ،)علیه السالم(جوشش خون ابا عبداهللا الحسین

که ما خـود بـه عینـه     کا و شوروي از بالد مسلمین هستندمریآیل و قطع ید ئاسرا
داشتند که ناجیان مـا   یکنده از مهر به امام اظهار مآدیدیم که چگونه با قلبی  یم

 ةخـرین قطـر  آمـا تـا    ،ريآ. ها هسـتند و بـس   یتنها و تنها این پاسداران و بسیج
  .ردخونمان استقامت خواهیم ک

  
  )مشهد 1347 -1365(اي طرقبه نصراهللا انجیريشهید  
. اهللا ءبیایید درس عشـق بیاموزیـد، عشـق بـه لقـا      .عشق است ۀمدرس ،بسیج

پس بدانیـد کـه    ،دانیداگر نمی !مشتاقان زیارت کربال ،)علیه السالم(عاشقان حسین
گفـتن   »یا حسین ،یا حسین«با کنج خانه نشستن و  ؛خواهدکربال رفتن خون می

                                                             
 به در هم پیچیدن: در اصل وصیت -1
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متوجه باشـید کـه    !دوستان عزیزم که به تحصیل مشغولید .شودراه کربال باز نمی
جبات وا جنگ از اهم ،طلب علم و دانش واجب است و در حال حاضر به قول امام

راه خـدا   ،خدمت در بسیج را هم ادامه دهید و هرچه بیشتر مصمم و استوار. است
تیزتـر   ،اگر بشـکنیم  ؛ایمبدانید که ما مثل شیشه !دشمنان کوردل .را پیش گیرید

عجـل  (من، یاران واقعـی مهـدي   ةبه عقید !همسنگران بسیجی و محافظ .شویم یم
  .شمایید )اهللا تعالی فرجه الشریف

  
  )محالت 1339 -1365( حسین انصاريشهید  

این سـربازان گمنـام    ،قدر این جوانان حزب اهللا و عاشقان فتح کربال !اي مردم
 را... و پاسـداران و جهـادگران و    یانایـن بسـیج   ،نآو بی نام و نشان اسالم و قـر 

انقالبی حمایت کنید کـه ایـن پیـام خـون     بدانید و از مجلس و دولت و نهادهاي 
یعنـی دانشـگاه امـام     ؛سـازي اسـت   ها دانشـگاه انسـان   جبهه ،حقب...  .است شهدا

پـذیرد و   این دانشگاه همیشه باز است و دانشجو می است و درِ )السالم یهعل(حسین
  .1دییان و نیروهاي مردمی هستو بسیجشما پاسداران  ،دانشجویان این دانشگاه

  
  )ساوجبالغ 1341 -1364( شمس نورالدین انگوران شهید 

الهـی و   ۀبه بسیج بیشتر توجـه داشـته باشـید و ایـن سـرمای      !ولئبرادران مس
نعمت بزرگ خدادادي را بیشتر مورد نظر داشته باشید و سعی کنیـد بـراي ایـن    

بیشـتر برسـید و سـطح معلومـات      ،2کفان بسیج این عزیزان و جان بربه باشد که 

                                                             
 هستند: تیدر اصل وص -1
  را کفان بسیج این عزیزان و جان بر که: در اصل وصیت -2
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ارتش  ،قویت کنید و از بسیجهر زمینه باال ببرید و این بازوي سپاه را ت ها را درنآ
کـه در ایـن    ]را[ زیـرا خلـوص و تعهـدي    ؛نام و معناي واقعی بسازید توحیدي به

توان محاسبه کرد و با ایمان راسخشان کـه تـا حـال در    هرگز نمی ،عزیزان هست
و ؛ ]باشـند در صـحنه  [تـر  کامل ]و[ بعد نیز مجهزتره از این ب ،جنگ بودند ۀصحن

اهللا بتـوانیم در روز قیامـت    ءشـا  هـا اسـتفاده کنیـد کـه ان    نآ اي ازهر زمینه در
  . روسفید و سربلند باشیم

  
  )تهران 1349 -1364( علی اوسطی عباسشهید  

 ،نآغیر از ه مبادا ب .بدانید که وجود شما بهایی جز بهشت ندارد !اي بسیجیان
  .خود را بفروشید

  
  )تهران 1345 -1367( ح اوضاهللا عزت شهید 

برادران بسیج و تمام عاشقان اهللا این است که دعا را از یاد نبریـد  ] وصیتم به[
پس به دعـا   ؛هاي قلب انسان پاك شود ]را[نگشود ز و این دعا است که موجب می

هـایی کـه    ن معصـیت آقـدر اشـک بریزیـد تـا      نآ ،و در ایـن دعاهـا   توسل جویید
گناهانتـان را   قدر گریـه کنیـد تـا خـدا     نآبه صورت اشک بیرون ریزد و  ،اید کرده

 علـیهم (مـه ئرا واسطه قـرار دهیـد و بـا ا    )السالم علیهم(مهئا ،ببخشد و در این دعاها
اي بــرادران  اي همسـنگران عزیـزم،   و اي بـرادران بسـیج،   .گفتگـو کنیـد   )السـالم 
شـهدا و غیـره    ]هـاي [هخـانواد  ]میـان [ که هر هفته در ]را[ ن دعاهاییآ !مخلص

از دعا داریـم و   ،زیرا که ما هر چه داریم ؛ادامه بدهیدن را آباز هم  اید، گذاشته می
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هـاي شـرق و غـرب     توانستیم جلوي این ابرقدرت ن نمیما اال ،اگر این دعاها نبود
  .بایستیم

  
   )مرند 1335 -1365( اوهانی اهللا رحمتشهید  

 کران شهادت و تا دریاي بی ]نتا[نخو شطّ .بسیجیان سالم بر شما پاسداران و
یـا   یـده و رب روزي در پـاوه سـر   ،روزي در جنوب پاره پـاره  ؛]ست[کربالمقصدتان 

 .شـوید هـا اسـیر مـی   هاي مخوف خلیفـه زندان هاي سوراخ سوراخ درروزي با بدن
هـاي شـهادت   پیـروزي بـر اسـب    مانید که هنگام فـتح و راستی شماها به چه می

دهیـد کـه   سرود سـرخ شـهادت سـر مـی     روید وچنین مظلومانه میاین وارید وس
زمـین   تـش چهـل پـاره و   آ ،تان تشینآهاي ناله از یید وآها میگویی از فتح ستاره

همواره از خدا براي مـا   د،ایاکنون که به پیشگاه او راه یافته؟ گرددچاك چاك می
   .رزوي شهادت نمایید تا شاید ما هم به خیل شما بپیوندیمآ

  
  )کرج 1342 -1366(فرد  امیروحید ایران شهید 

کـه چطـور صـادقانه بـه جبهـه      بیـنم   وقتی بعضی از عزیزان صادق را می من
یعنـی ایـن    ،یا ممکن اسـت خداونـد لشـکرش را   آ :کنم ال میؤاز خود س ،اند مدهآ

. برسـانید  بـرادران بسـیج   ۀسالم مـرا بـه کلیـ   ...  ؟بسیجیان معصوم را یاري نکند
خـرت بـا ایـن    آخواهم که مرا در  وست داشته و دارم و از خداوند میشان را د همه

  . ندبسیجیان عارف محشور گردا
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   )تهران 1344 -1365( ایلیات پرویز شهید 
. باشـد  کار بسیار خطرناك می نگذارید که برادرانم از بسیج دور بمانند که این

مبادا ایـن سـنگر را کـه شـهدا و مفقـودین       .از این بسیج داریم ،ما هرچه داریم... 
ترك  ،انداند و در نهایت به شهادت رسیدهاند و تربیت شدهپا نهادهن آبسیاري در 

   .کنید
  

   )تهران 1342 -1362( ایوبی اصغر شهید 
اي  اي شـیران روز و ، اي دالوران رزمنـده ، شما اي برادران و خواهران بسیجی

هـاي اسـالم را خـالی مگذاریـد و از رنـج کارهـا       این پایگـاه  ،مساجد !زاهدان شب
بـر   !برادران و خـواهران حـزب اهللا   .شکست ندارد ،که کار براي خدا سست نشوید

وقتی قلب الهی  ،امام عزیز ۀهایتان کار نمایید تا الهی شود؛ چون به گفتروي قلب
 مخصوصـاً  ؛خـود را بیشـتر نماییـد    ۀمطالعـ  .شـود همه چیز انسان الهی مـی  ،شد

بخوانید و عمل نماییـد تـا از   بها و اخالق استاد شهید دستغیب را هاي گران کتاب
هر نظر براي مردم الگو و سرمشق باشید و تا سرنگونی تمـام دشـمنان اسـالم بـه     

  .پیش بروید و بر خدا توکل نمایید
  

  )کرج 1340 -1362( نظر بابا شهید 
 ،و بـا ایـن سـالح    ،جز یک سالح ایمانه ب ،هیچ نوع سالح ندارد ،یک بسیجی

 کوبـد و هم مـی  ن و اسالم را درآرفته و دشمنان قر] نشانه[شبانه بر قلب دشمن 
یـک فـرد بسـیجی کـه همـه چیـز خـود را در راه خـدا         . کندذلیلشان می خوار و

درددل  ؛نامـه دارد بلکـه نصـیحت   ،نامه نداردتوصی ،دهد و مال و اموالی ندارد یم
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 دنه با کسانی کـه منـافق و ضـ    ،خدا و باتقوا هستند درددل با کسانی که با ؛دارد
  . بشریت هستند

  
  )اصفهان 1346 -1365( صادق باباعلیان شهید 

بسیج را پر کنید و پشتیبان برادران بسیج باشید تا بحمد اهللا این  ... !اي مردم
ایـن جنـگ را بـه اتمـام      ،)عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (قا امام زمانآهاي بسیجی

   .رسانند و وحدت خود را حفظ کنید
  

 )تهران 1349 -1365( شهید محمد بابایی 
میـان   در !خون که جایتان در این دنیا نیسـت ه غشته بآاي مرغان  ،بسیجیان
 بـا مهـر و انـس و الفـت و بـا رویـی       .ها را قوت دهید و بیشتر کنیـد  خود دوستی

  .مشکالت دارید حتی روزي که ناراحتید و ؛گشاده با یکدیگر روبرو شوید 
  

  )همدان 1347 -1364( مجید بادامیشهید  
 ۀبه گسترش معنویت در جبهه و جهادگران را به ادامـ  برادران سپاه و بسیج را

  .کنم ام را به صبر و ستایش وصیت می جهاد و خانواده
  

  )تهران 1345 -1364( وییرحسین با شهید 
تاریک کـه همـه    ]و[ هاي تار سالم بر برادران بسیج که با بیداري خود در شب

در راه خـدا مجاهـده    دهید و جـداً  یسداري مپا ،از خواب خود گذشته ،در خوابند
  .به این حد مقام شما متعالی است و باید از چنین مقامی نگهبانی کنید .دیکن می
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ت و أو هیـ  یش در بسـیج پـ امیدوارم که بیشتر از  :هاي محل هوصیتم به بچ... 
  .ول را یاري نماییدئن شرکت کنید و برادران مسآجلسات قر

  
  )املش 1341 -1362( بتنسیدعلی باششهید  

ـ      !مردم شهیدپرور خصـوص بـرادران بسـیجی    ه قـدر ایـن بـرادران پاسـدار و ب
طوري بـراي  این اندیشه هستند که چگونه و چ نان همیشه درآ .خودتان را بدانید

  . دناسالم و براي این ملت خدمت نمای
  

 )تهران 1347 -1362( محمدرضا باغباديشهید  
 ۀو ایـن مدرسـ   ؛اهللا عشـق بـه لقـاء    ،عشـق اسـت   ۀمدرسـ  ،بسیج !اي بسیجی

زیـرا بسـیج    ؛بر توست که در این مدرسـه ثبـت نـام نمـایی     ؛1]ن خداستا[شقعا
  .تو است ]چون[ و انقالبی و باتقوا و بااستقامت 2]مکان افراد مؤمن[

  
  )کوهپایه 1336 -1363( رانیفعلی با شهید 

هـاي اسـالمی و    سـپاه و انجمـن   ،شما عزیزان از نهادهاي انقالب مانند بسـیج 
نگذارید که یک وقت خـداي نـاکرده ناکسـی بـر      .سازندگی پشتیبانی کنید جهاد

در شـهر   يخـواهم از نهادهـا   نوجوانان شهرمان مـی  ۀمن از طبق .ها رخنه کند نآ
  .است ]شهید[ خون این عزیزان ۀبسیج که سرمای مخصوصاً ؛پشتیبانی کنید

  

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
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  )تهران 1345 -1365( صالحي مجید باقر شهید 
ر یـک جملـه بگـویم سـعی     د !ی، دوستان مدرسـه ، دوستان بسیجرفقاي عزیز

و براي رضاي او باشد و انجـام  تمامی براي خدا  ،، راهتان و اعمالتانکنید هدفتان
   .شود

  خدا باش و هرچه خواهی کن  یب    با خدا باش و پادشاهی کن
ـ    هـیچ  ،اگر خداوند هر لحظه در نظرتان باشد دور از رضـایت او  ه گـاه کـاري ب

  .اعمالتان و افکارتان ناظر بدانیدپس خدا را بر  ؛دهید یانجام نم
  

  )سپیدان 1339 -1364( عوض بانشیشهید  
شما اي برادران بسیج و دیگر نیروهاي مردمی که براي دفـاع از اسـالم عزیـز    

مملکـت   ]و[ شما باد که شما باعـث افتخـار اسـالم و دیـن     درود ما بر !جنگید می
راه خدا مخلصانه حرکت  چنین در این ،میدان و بدانید که تا در ؛1دیاسالمی هست

  .است  لشکریان اسالم نِآشکست نخواهید خورد و پیروزي همیشه از  ،کنید می
  

  )نهاوند 1341 -1362( فرید بحیراییشهید  
پاسـداران و   !یـا حسـین   ؛»لبیک یا شهید کـربال « ؛»لبیک یا حسین مظلوم«
امروز سـربازانت   .جان و سر به نداي تو لبیک گفتند يیان و ارتشیان با اهدابسیج

ــان و ــاد محروم ــه فری ســتمدیدگان و مستضــعفان و گرســنگان جهــان لبیــک   ب
  .شتابند ها می نآگویند و به یاري  می

  
                                                             

  هستند: اصل وصیت در -1
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  )فالورجان 1345 -1362( دشتلویی شیرزاد بختیارشهید  
راه ما را ادامه بدهید؛ همچون ما که راه دیگر شـهدا را   !شما اي برادران بسیج

   .دشمن هجوم بردیم تا شهید شدیم ۀسوي قلع ادامه دادیم و به
  

  )همدان 1345 -1362(  براتیاهللا تنصر شهید 
خـدا نگهبـانی    به !برادران .مبادا سنگر بسیج را ترك کنید !شما برادران بسیج

ماننـد وارد شـدن در    ،یـک عبـادت اسـت و وارد شـدن در بسـیج      ،شما در بسیج
هـا چشـم   وضو بگیرید و وارد بسیج شوید؛ زیرا این بسیج و بسـیجی . مسجد است

بـرادران   .کور شود چشم دشمن که بدبین به بسیج اسـت  .1ندا دشمن را کور کرده
  . ست بروید و با وضو نگهبانی دهیدوضو بگیرید و به سر پ !بسیج
  

  )تهران 1344 -1365( بادي فراهانیآحسین برز مغال شهید 
احتیاج به فـداکاران   ،احتیاج به جانباز دارد ،اینک اسالم احتیاج به سرباز دارد

 همـان اسـالمی   ؛و دلیران دارد که از همه چیزشان بگذرند همانند برادران بسـیج 
امـام   همه با هم و بـا وحـدت کـافی بـه اسـالم و     . ... ن استآکه همه چیزمان از 

  .و غیره از طریق وارد شدن در بسیج ؛از هر طریق که ممکن است ،کمک کنید
  

  )تهران 1348 -1365( علی سرایی قصاب برزگرمصطفی  شهید 
لهـی و عاشـقان   دانم بـراي شـما بنـدگان ا    نمی !من و بزرگوار بسیجؤبرادران م

ایـد و اینکـه فعالیـت     ههر بدي از این حقیـر دیـد   .چه بنویسم )السالم یهعل(نحسی
                                                             

 کرده است: تیدر اصل وص -1



 

    ) 1(انامه شهدگزیده موضوعی وصیت     112
 

سات دیگر و گریـه بـر امـام    دعاي توسل و جل. مرا ببخشید ،کمی در بسیج داشتم
ها و در صحنه بودن  هیروي از او و همچنین شرکت در جبهو پ )السـالم  یهعل(حسین

و دوري  اتقـو  ،تر میت مهوص. به جنگ و انقالب را فراموش نکنیدو کمک رساندن 
  . استلودگی آگونه گناه و  از هر
  

  )تهران 1335 -1366( سرابی سیفی برندهشهید سردار  
و شـهداي انقـالب و    )علیه السـالم (گویی اصحاب امام حسین !اي برادران بسیج

پـس   ؛تبریـک گوینـد   1]بـه بهشـت  [د تا ورودتان را نجنگ تحمیلی منتظر هست
 از دور !اي برادران بسیج .ایدتا فرصت را از دست نداده ،اهللاجند بپیوندید به صف 

خـواهم   یشما م ۀبوسم و خالصانه و خاضعانه از همبازو و صورت شما را می ،دست
اهللا خداونـد  ء شـا  ان...  !اي بـرادران بسـیج   .که براي رضاي خدا مرا حالل نمایید

رویم سفید  ،توفیق دهد روز قیامت در مقابل شهداي بسیج و شما برادران مخلص
اهللا ء ي از همسـنگران بسـیجی مـا بـه لقـا     ادانیـد عـده  خودتـان بهتـر مـی    .باشد
به خصـوص شـهداي    ،غشته به خون شهداآ ۀایم به جبهه تا اسلحمدهآ. اند هرسید

 )و آله و سـلم  یهاهللا عل یصل(بسیج مستضعفین را برداریم و به طرف دشمن رسول اهللا
براي رضاي خـدا سـوراخ سـوراخ     ]را[ هانآهاي ناپاك و کثیف نشانه رویم و قلب

  .ها و مظلومین تاریخ را از دشمنان بگیریمنآه و انتقام کرد
  

  )جرقویه 1342 -1361(شیدانی ی حسین برهانشهید  
مچنـان در راه  رام نگیریـد و ه آشما  :پیامی به برادران انجمن اسالمی و بسیج

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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 ،ت خـداي ـل اهللا باشـد کـه دسـ   ـان فی سبیـ ـایتـارهـک ۀاد کنید و همـخدا جه
تفـاوتی را   بـی . میعادگاه شماست با خداي بـزرگ  ،شماست و بهشت ةیاري دهند

  .کنار بگذارید و راه شهیدان را ادامه دهید
  

  )امیدیه 1348 -1366(دیلی  مهرگان بگ شهید 
وردن آاز درزخـرین نفـس و تـا بـه اهتـ     آان تا یاین را همه بدانید که ما بسیج

حتی اگـر بـدن    .دهیم خویش ادامه می ةپرچم اسالم در تمام نقاط جهان به مبارز
هـاي بـدن مـا از امـواج دریـا       هباز قطع ،ما را قطعه قطعه کنند و در دریاها بریزند

  . خویش ادامه خواهند داد ةو به مبارز 1آمدبیرون خواهند 
  

  )دختر پل 1345 -1366(زاده  علی بگ دوستشهید  
ادعـا  زننـد و پر  فراد کـه سـنگ اسـالم را بـر سـینه مـی      سفارش من به دیگر ا

ان و ـیـ اي بسیجـهـ  د و دالوريـــ ه بیاینـــ جبهه ـه بـ ـت کـ ـن اسـ ـای ،ندـهست
هاي جنگی این  نان را از نزدیک مشاهده کنند و با تکنیکآي ها]ی[ینفرآحماسه 

برد کـه   د]ن[هپی خوا ع کــه به معنی بسیجوقن مآتا  ؛]شوند[ شناآدالور مردان 
  .2هستند بسیجیان ،زمینهاي روي  ترین انسانیکی از واال

  
  )تهران 1348 -1366( بندسري علیرمضانشهید  

کــه در راه خــدا خــدمت  دســت و پــاي تمــامی کســانی را ،روي ادب مــن از

                                                             
 خواهند آورد: تیدر اصل وص -1
  بسیج است: تیدر اصل وص -2
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اند و با خون خود رنگین کرده ها رابالخصوص برادران بسیجی که جبهه ،کنند می
 وردآدشمن را به لـرزه در مـی   ،اند و صداي تکبیرشاننهرهایی از خون راه انداخته

کشـند و از حـریم   خـوابی مـی  در شهرها تا پاسی از شب بـی  ،در پشت جبهه ]و[
دست  ،نی به اسالم و انقالب ضربه بزندئکنند که مبادا منافق یا خااسالم دفاع می

هـا و ایـن خـدمتگزاران    من خاك زیر کفـش ایـن بچـه    .بوسمرا می 1هاو پاي این
ه را دارم که همیشه پشتیبان والیـت  واستاین خ ]شما[ از تمامیباشم و اسالم می

  .فقیه باشید
  

 )کرمانشاه 1341 -1362( عبدالمحمد بوتهشهید  
راه انبیا و اولیا است  ،اید گام نهاده ]در آن[ بدانید راهی که !اي بسیجیان عزیز

پـس دیـر یـا زود شـهادت نصـیبتان       ؛انجامد به شهادت می ]و[ شروع ،و از جهاد
 ۀترین درجـ  گاهید که این بهترین راه است و عالیآخواهد شد و شما خود بر این 

در  ]کـه [ و چه شیرین و دلپذیر است مرگـی  ؛انسانیت و به ملکوت اعلی پیوستن
  .راه خدا باشد و در سنگر

  
  )تهران 1348 -1365( حسین بوربور شهید 

 ]قـوانین [ کان تـداوم ارها  این ؛را باید تقویت نمودهاي اسالمی  بسیج و انجمن
شـب و روزشـان در حـال     ؛را بدانیـد  مقدر ایـن قهرمانـان گمنـا    .اسالمی هستند

  .جز رضاي خداي متعال ،خدمت است و هیچ نظري ندارند
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  )مالیر 1344 -1366(داود بهرامی شهید  
هـاي شـما    وکوشـش ها  رنج الکن است از اینکه از زحمات و ،زبان ناتوان و ،قلم

اهللا تعالی پاسخ زحمات شـما  ء شا ان...  .شما مادر مهربانم تشکر کنم و پدر عزیزم
بسـیجی از   ةد تا همگان بدانند که تشکر رزمنـد خون ناقابلم خواهم دا يرا با اهدا

پهلـوي   ،تـا شـما در روز محشـر    بـوي خـون دارد و   رنگ خـون و  ،ذي الحقوقش
ـ (اطهـار  ۀمـ ئا و )و آله و سـلم  یهاهللا عل یصل(پیغمبر سـربلند   روسـفید و  )السـالم  یهمعل
  .باشید
  

  )شهرکرد 1348 -1366( نژاد اکبر بهشتی علی شهید 
 بـر  نامـام عزیزمـا   .قدر خودتان را بدانید :است  پیام من به شما بسیجیان این

پس قدر خـود را خیلـی    ؛بوسه افتخار کرده است ]ن[یا بر بوسه زده و شما  بازوي
  .بیشتر بدانید

  
  )مشهد 1343 -1365( بهلولی اللج شهید 

 ؛به خدا قسـم شـما خیلـی ارزش داریـد     .قدر خودتان را بدانید !عزیزان بسیج
در امـر خـدمت کـردن در بسـیج     ...  .چون حافظ دین خدا و اسالم عزیز هسـتید 

  .کار کنید همکاري کنید و فقط براي رضاي خدا
  

  )تهران 1348 -1366(بادي آ بهمن مجتبی شهید 
، راه مرا ادامه دهند و در بسـیج و  م تقاضا دارم که بعد از شهادت مناز برادران
 ]و[ و از دوسـتان و بـرادران بسـیجی تقاضـا دارم    ...  .ها خدمت کننـد  سایر ارگان



 

    ) 1(انامه شهدگزیده موضوعی وصیت     116
 

ن این است کـه تـو را بـه خـدا     آمن گوش دهند و  ۀنام دوست دارم به این وصیت
  .را پر کنید و رهرو انقالب باشید ها را خالی نگذارید و جبهه بسیج
  

  )تویسرکان 1351 -1366( یعقوب بیاتشهید  
بـا ایثـار و   ها ی کـه در سـنگر  من هم مانند هـزاران بسـیج   !مادر عزیزم پدر و

و گـاهی  آشـوم و ایـن راه را بـا     عازم جبهه مـی  ،جنگند فداکاري علیه دشمن می
  .انتخاب کردمشناخت و تمایل خود 

  
  )تهران 1344 -1362( مانیزانی عباس بیاتشهید  

بتواننـد بـه ایـن     وکنم که پایگاه را خالی نکننـد   از برادران بسیج خواهش می
هـا را   مملکت اسالمی در راه خدا خدمت کنند و تـذکر مـن ایـن اسـت کـه دعـا      

راه ایـن   ةدهنـد   بتوانند دشمنان اسـالم را نـابود کننـد و ادامـه     تافراموش نکنند 
  .شهدا باشند

  
  )شهرکرد 1343 -1363(مجید بیاتی اشکفتکی  شهید 

سـنجید  ب !شماسته جوان که امید امام امت ب خواهران نوجوان و ون برادراي ا
لب خندان جان خویش را  عاشقانه با ،بسیجیان ۀکه براي چه چیزي است که هم

گاهی کامل آبا  ،وارد بسیج شدمدانی روزي که  تو خود می !بارالها. ... کنند فدا می
تـش  آمـرا از   پس باز هـم هـدایتم کـن و    ؛ثیر احساسات نبودمأتحت ت ؛وارد شدم

مـن   .ام هرا به عشق وصال تو پوشید من لباس پاك بسیج !بارالها .جهنم نجات بده
ن آمـرا الیـق    !پـس خـدایا   ؛ام شـهادت پوشـیده   وي پیروزي رزوآه این لباس را ب
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  .ما مبارك گردان را براین جامه  گردان و
  

  )تهران 1341 -1360( بیانی هدش حمیدرضا شهید 
 ،بسـیجی  ،برادران ارتشی ،بدانید که در قلب ما پاسداران...  !اي دنیا ،اي ملت

 حـال پخـش شـدن   [ ایمانی جاي گرفته که همچـون نـور یـا چراغـی در     ،عشایر
  .حتی با کشتن ما ،ن شودآتواند جلوگیر  یکه حتی ارتش دنیا هم نم 1]است
  

 )شهرکرد 1346 -1364( هرچگانی  بیگی لیعشهید  
هاست که امـت را   هچون همین پایگا ؛بسیج را خالی نگذارید! هاي بسیجی بچه

هاسـت کـه شـما     هاز ایـن پایگـا   ،ريآ. نمایـد  مـاده مـی  آ براي دفاع از اسالم عزیز
واقعـی کـه عارفـان      کمـال   بـه  کنیـد و  بسیجیان ره صد ساله را یک شبه طی می

سـعی کنیـد مـردم را     .رسـید  مـی  ،برسـند   نآکنند که به  چندین سال تالش می
ل اهللا تعـالی  عجـ (اهللا جزو سربازان امام زمان شاء تا ان ،بیشتر دعوت کنید به بسیج

  .قرار بگیرند )فرجه الشریف
  

  )بجنورد 1347 -1366( حسن پارسا شهید 
یابیـد کـه ایـن    خـویش را در  !زیورهاي مـادي ، اي دلدادگان اي حریصان دنیا

عاشقی را از  .که حیوانیت است یت نیستانسان ؛بلکه شقاوت است ،سعادت نیست
خرت دیگر دیـر شـده   آاموزید و خویش را دریابید که در بسیجیان جان بر کف بی

نیروهاي حزب اللهـی   .خود را در امور اداري خالصه نکنید !مساجد بسیج...  .است
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  .به فراموشی سپرد را نباید
  

  )تهران 1339 -1367( اکبر پارسا علی شهید 
فضـاي   ،ها عزیزان بسیجی عاشق که با حضورتان در مساجد و سنگرها و جبهه

ادارات و  .ن را از کف به زمین نگذاریـد ـرآالح و قـس! اید گین نمودهآرـایران را عط
  .ایران را پایگاه مقاومت کنید ۀشنا سازید و همآهمه جاي ایران را با بسیجی 

  
 )تهران 1341 -1362( محمود پارسا شهید 

ید و یک روز هم از آ که انسان یک روز به دنیا می ]یید[برادران بسیج بگو] به[
  .دپس چه بهتر که مردن در راه خدا باش ؛دنیا خواهد رفت

  
  )پاکدشت 1347 -1364( علی پازوکی شهید 

شما هم انسجام خویش را بیشتر از پیش حفظ کـرده و در راه   !برادران عزیزم
رضاي حق تعالی قدم بردارید و به مانند سابق در بسیج کـه یادگـار چنـد شـهید     

  .فعالیت کنید و نگذارید جاي من در این بسیج خالی بماند ،است
  

  )دزفول 1348 -1364(پاالش حبیب  شهید 
 ۀخواهم کـه در درجـ   یاز شما م !برادرانم :سخنی هم با برادرانم در بسیج دارم

اعمالتان را براي رضاي خـدا انجـام    !و برادران .اول مرا ببخشید و مرا حالل کنید
بـراي   1درگاه خداوند سبحان است که خالص مورد قبول ]ى[لدهید که فقط اعما

                                                             
 خالصاً: تیدر اصل وص -1
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خواهم که بسیج را خـالی نگذاریـد و بـا حضـور در      یاز شما م !برادران. خدا باشد
  .جاي مرا خالی نگذاریدها  هجبه

  
  )دهدشت 1347 -1365( رضا پرمر غالم شهید 

سالم بر شما اي پاسداران و اي بسیجیان که جان و مال خود را دور گذاشتید 
ارتان ـرویـد و شعـ   جنگ می ۀکنید و به جبه تان دفاع می و دارید از کشور اسالمی

درخت اسـالم   خواهید با خون خود ترس ندارید و می است و اصالً »ال اهللا اال اهللا«
ـ   !گ فی سبیل اهللا را انتخاب کردیـد بیاري کنید و فقط مرآرا  ن آسـوي  ه همـه ب
کـه در   )السـالم  یـه عل(مثـل امـام حسـین    .دانیم رویم و این مرگ را شهادت می می

رویم تا مثـل او در میـدان کشـته شـویم و بـه       هم می ما ،میدان جنگ کشته شد
تضـعف و  بنـابراین مـردم مس  . او لبیـک گـوییم   »نیهل مـن ناصـر ینصـر   «نداي 
  .ها احترام بگذارید نآهاي خود بدانید و به  این پاسداران را نور چشم !پرورشهید
  

  )دهدشت 1339 -1365( زاده نمصطفی پرویشهید  
خدا کنید شما نیت به  ؛کند خدا نگاه به قلب و نیت می...  !اي برادران بسیجی

  . و حضور قلب داشته باشید
  

  )دهدشت 1300 -1362( حسین پژواكشهید  
غوش خـود  آباي شهادت را تنگاتنگ در توانم شاهد زی کنم که می احساس می

زیرا امکـان شـهادت مـن بـا خـدمت در بسـیج        ؛بفشارم و تا ابد از خود جدا نکنم
  .]فراهم شده است[ ،باشد اسالم و مسلمین می] به[ضعفین که خدمت مست
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  )گچساران 1343 -1364( امراهللا پژوه شهید 
، ارتشـی و  بـراي نیروهـاي مسـلح از قبیـل سـپاهی     قدر و ارزش ...  !امت عزیز

درخشند و افتخـار بـراي    اینانند که در دنیا می ،حقزیرا که ب ؛ل شویدئی قابسیج
  .رسانند به حاکمان جور جهانی به اثبات میفرینند و حقانیت ملتمان را آ شما می

  
  )کازرون 1346 -1365(  پوررمضانیاهللا فتحشهید  

کف، اي  اي سپاه و بسیج جان بر: و اینک خطاب به برادران بسیجی و سپاهی
ی کـه  لرزنـد، اي پاکبـازان   فرینان که دشمنان از شنیدن نام مقدستان میآحماسه 

، اي )السـالم  یـه عل(ل علـی آایـد، اي عاشـقان علـی و     بر کفار و منافقین خشم کرده
بر دشـمنان اسـالم و    !و اي سرفرازان دو عالم )السـالم  یهعل(تباریان هابیل و ابراهیم

  . شماست نِآکفار بتازید که فتح و پیروزي از بر 
  

  )دهدشت 1350 -1365( پیرا شاد علیشهید  
سـپاهی   دنیا اعالم کنم که بسیجی و  به بروم تا خواهم می ... !مردم غیور ایران

ها زیاد اسـت   نآولی ایمان و تقواي  ،باشند یکم] به تعداد[اگرچه  ،ارتش ایران و
  .هاست نآو این را بدانید که پیروزي رزمندگان در گرو ایمان و تخصص جنگی 

  
  )شهرکرد 1342 -1364( اشکفتکیتاجی شهید یداهللا  

تمـام   اگـر ! نـوازد  بازوانتان مـی  بوسه بر اي کسانی که امام عزیز ،اي بسیجیان
انیـد کـه   پـس بد  .امام بـس اسـت شـما را   همین یک کالم ، بگویند بدتان را دنیا

 فـانی  دنیـا  زیـرا ؛ ن را تعویض نکنیـد آبا هیچ قیمتی  وکارتان ارزش زیادي دارد 
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  ؟است کاره پس فانی را با باقی چ ؛خرت است که باقی استآ است و
  

  )تهران 1344 -1363( مصطفی ترابی شهید 
می و اخـالق اسـال  به تمامی برادران بسیجی و جان بر کف کـه بـا    حقیر ةبند

 یعجل اهللا تعـال (اي از سربازان امام زمان هتوانند نمون عمل به دستورات دین خدا می
این قلـب   ،خواهم براي امام عزیز رسانم و از شما می سالم می ،باشند )یففرجه الشر

 ،حقیر که روسیاه درگاه خداونـد متعـال هسـتم    ةجهان و براي این بند 1*ة تپید
  .دعا کنید

  
  )گلستان 1350 -1366( جزي ترك رمضانشهید  

هیچ دلبستگی و امیدي به زنـدگی   ،نویسممی نامه رااالن که دارم این وصیت
مرغـان   ،بسیجیان« :شهید دکتر بهشتی فرمود ادر این دنیاي فانی ندارم که همان

غشته به خونی هستند که جایشان در این دنیا نیست و فقط به امید خدا و براي آ
  ».ندرواست که به جبهه می نآاسالم و کتاب قر ،دینشان

  
  )کرج 1343 -1363(ترکان  )منوچهر( مجیدشهید  

هـاي حملـه بـا     ها کـه شـب   این ؛ها ، این دریادالن جبههدرود بر شهداي بسیج
رنگـی از خـون    ؛کنند ها را رنگین می جبهه ،عشق به اهللا و با ایثار خون سرخ خود

فریـد کـه تـاریخ نویسـان شـاید نتواننـد       آي ا حماسـه ی در جبهه بسیج...  .شهید
ـ  !برادران عزیز. ... ن اهللا استآتواند بنویسد و  می بنویسند و فقط یک نفر خـدا  ه ب

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
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 ،سـپاهی  ،یکربال بوي خون و خون هـم بـوي بسـیج    ؛دهد ها بوي خون می جبهه
  . دهد یارتشی را م

  
  )نهاوند 1342 -1361( حسن ترکمان محمدشهید  

گیـرد   ن قرار میآدر اختیار مکتب اسالم و قر و کماالً بسیجی تماماً! ... برادران
  .رساند داب هنرجویی را به اتمام میآ ،و در مکتب اسالم

  
 )کرج 1338 -1367( حسن ترکیان شهید محمد 

بوسه به دست و « :فرماید اي کسانی که امام می ،اي بسیجیان فاتح و ظفرمند
نـام  ه راه سومی ب ؛یا پیروزي یا شهادت ،ما دو راه بیشتر نداریم !»زنم بازوانتان می

دهد کـه زیـر بـار     مان وجود ندارد و اسالم اجازه نمی تسلیم و سازش و صلح براي
  .ظلم و ذلت برویم

  
  )تهران 1343 -1365( منش محمود تصرفی شهید 

 ،خـون و اشـک   :داز یاد نبرید که درخت انقالب به دو چیـز نیـاز دار   !برادرانم
  .ها همچون شما بسیجی ،چشم و خون افراد پاك و خالص  اشک
  

  )اصفهان 1347 -1363( محمدعلی تقدیسیشهید  
از فعالیت در بسیج مسجد دریغ ننمایید کـه حضـور در   ...  !شنایانآدوستان و 

شود روحی تازه در  پاك و صدیق و خالص باعث می مسجد و در بین برادران واقعاً
  .وردآ مد و انسان را از غرور بلندپروازي به پایین میدها ب چهره
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  )تهران 1337 -1360( راد تقوي نصراهللاشهید  
کس  من یک پیام براي تمام سپاه و بسیج و سربازان و تمام مردم دارم که هر

تنها بـا خداونـد متعـال معاملـه      ،در حد امکان خدمت به جمهوري اسالمی نماید
  . باشدکرده و خداوند یار تمام مستضعفین جهان می

  
  )اندیمشک 1343 -1360( زاده نمدمالتقی منصور  شهید 

چـون راه خـداي    ؛نگیرید ،روند را که به بسیج و سپاه می جلوي فرزندان خود
  .است )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(پیامبر و رسول اهللا

  
   )کرج 1341 -1365( تمجیديضیغام شهید  

امـروز خداونـد نعمـت     !بـرادران مـن   ؛قدري با برادران بسـیجی صـحبت دارم  
بیـاییم از ایـن نعمـت بـه خـوبی       .بزرگی را در اختیار من و شـما گذاشـته اسـت   

همـین خـدمت در بسـیج     ،فایـده دارد ] و[مانـد  نچه براي ما مـی آ .استفاده کنیم
. هاي جنگ حق علیه باطلگرفته تا ناحیه و جبههها از پایگاه کوچک محله ،است

مـاده  آ ،بسیج را یک نیروي قوي و مجهز براي همیشـه علیـه مسـتکبران جهـانی    
  .نگهداري کنید

  
  )ساوه 1332 -1362( محمد تورانلو شهید 

مثـل  : گروه مقاومـت  ،سپاه ،دیگر به برادران انجمن اسالمی و بسیج ۀتوصی... 
  .رضاي خدا با هم برداریدها را در جهت  گذشته قدم
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  )تهران 1345 -1366( داود توکلی شهید 
و  بوده )السالم یهمعل(ما بسیجیان همیشه افتخارمان عشق به اهل بیت !خداوندا

و  ]ن[مـا قلوب ةقوت دهنـد  ،هاي حق علیه باطل خواهد بود و در فضاي پاك جبهه
  . دانستیم همیشه از توسل به این عزیزان می تقرب جستن به درگاهت را

  
  )مشهد 1345 -1365( نژادسیدمجید توکلیشهید  

 ،اهللا ءعشق بـه لقـا   ۀمن همچون شما در بسیج و در این مدرس !برادران بسیج
ولی نتوانستم خدمتی مخلصـانه   ،ها نجات یافتماز گمراهی ،رشد کردم و الحمدهللا

کنید بسـیج  خواهم که سعی اینک از شما می .انجام دهم ،اسالم باشد ۀکه شایست
داریـد؛ چـون جهـاد و اخـالص در کنـار یکـدیگر        و سپاه را در اخالص کامل نگه

ن وقت زیباییم که نـور  آما  ۀباید بدانید هم !و شما جوانان عزیز .ورندآپیروزي می
ن آشـما وجـود دارد و    ۀگـر شـود کـه در همـ    مان جلوهایمان و اخالص در چهره

ن وقـت  آبا دشمنان اسالم به تن کنـیم و  قامت ماست که در نبرد  ةلباسی برازند
بر نفس خـود   )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(پیغمبر اسالم ۀباکیم که به گفتشجاع و بی

  .غلبه پیدا کنیم
  

  )تهران 1348 -1364( عباس تیموراشهید  
این راه را انتخـاب کـردم و    ،گاهانه با کمک برادران بسیجیآمن  ! ...مادر جان
که امام عزیزمان فرمـود کـه    طور جبهه را از خدا طلب کردم و همان ،با بینشی باز
  ».یک دانشگاه بزرگ به تمام معنا است ،جبهه« ،ن نیستآشکی هم در 
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  )مشهد 1345 -1362( اسماعیل جاقوريشهید  
یـک پیـام    ،به تمام اعضاي بسیج و امت حزب اهللا و یـاري دهنـدگان روح اهللا  

هـر  . دارم که دوستی و صمیمیت خود را حفظ کنید و همیشه به یاد شهدا باشید
فقـط هـدفتان فـی سـبیل اهللا باشـد و       ،خواهید کاري را انجام دهیدوقت که می

حاصل کارتـان همیشـه بـاقی بمانـد و      ]تا[همیشه به خاطر رضاي خدا کار کنید 
 .که امـروز اسـالم نیـاز بـه شـما دارد     غفلت نورزید  ؛دیجبهه بیایه توانید باگر می

هـم   این را .باید عمل کنیم ؛شودبا حرف نمی ؛خواهیم انقالبمان را صادر کنیم یم
هر چند جبهه بـه قـول امـام عزیزمـان      ؛به جبهه نیایید ،ایدبگویم تا ساخته نشده

  .اما احتیاج به خودسازي قبلی هم دارد ،باشددانشگاه می
  

  )تهران 1348 -1364(مصطفی جانثار  شهید 
  .غشته به عشقی هستند که جایشان در این دنیا نیستآمرغان  ،بسیجیان

  
  )رامهرمز 1350 -1365( فزا ناهللا جا بحبی شهید 

پیـرو   ،ارتش و سپاه و بسیج و سایر قواي مسلح نظامی و انتظامی و مردمی ما
وده و براي اسالم هستند که همه چیز خود را در راه هدف و عقیده فدا نمی اولیای

  .فرینندآ می افتخار شرف و ،نآو پیروان معظم 
  

  )تهران 1346 -1363( طلخیساجاویدسپاه فرهاد  شهید 
مساجد باید پر باشد و بسـیجی داشـته   ! ... برادران حزب اهللا و بسیجیان عزیز

هایی کـه بتواننـد جـاي     بسیجی...  ؛نه مانند من ،هاي مخلص البته بسیجی ،باشد
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کنند و با نـداي امـام    اند، پر سوي معشوق شتافتهه ها ب برادرانشان را که در جبهه
 .به سوي میدان نبرد با کفار بشتابند ،همراه با امت حزب اهللا ،شکن بت

  
  )همدان 1347 -1365( مهدي جمعهشهید  

مدم چـون  آ ؛مدمآ ناراحت نشو که چرا من مدرسه نرفتم و به بسیج !مادر جان
این را هم بدانید کـه بسـیج    .توانم خود را بسازم ست که میفقط اینجادانستم  می

 ؛چـون پسـرت بـه دانشـگاه رفـت      ؛خوشـحال بـاش   !مادر جـان  .هم مدرسه است
  .دانشگاه ایمان و اخالص

  
  )تهران 1345 -1363( مرتضی جودکی شهید 

ن دهیـد تـا شـاید    در اعمالتـان اخـالص نشـا    !شما اي برادران عزیز بسـیجی 
  .راه راست هدایت شونده خبر بی از خدا بمنافقان 

  
  )فسا 1345 -1364( جوکار اکبرشهید  

شود بـا زبـان   دوش داریم که نمی تی سنگین بریولئما بسیجیان وظیفه و مس
ما این وظیفه را با قلبی صـاف و مملـو    ،ريآ .روي کاغذ نوشت گفت و یا با قلم بر

را  زمـین رزمنـدگان عزیـز    افتاده برهاي ما سالح .دهیم یاز عشق و ایمان انجام م
خون تپیده را محکم به کمر بسـته   ن عزیزان درآهاي  فانسقه .گیریمدست می در

 »اهللا«بـا نـام    بندیم وپشت می خون خفته را بر در ن شهیدانآ هاي پشتی و کوله
ن هستیم که این جنگ تحمیلی ئبریم و مطمن یورش میآدشمنان اسالم و قر بر

   .رسدو رزمندگان دلیرمان به پایان می عزیزان مبارزبا پیروزي 
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 )آستانه اشرفیه 1347 -1365(شهید مصطفی جهاندیده  
زیـرا بـرادران    ؛هاي الزم را بنماییـد  با برادران بسیج همکاري !اي مردم گرامی

جبهـه را انتخـاب   ، هجـرت بـه سـوي    هـا  در تمام حرکت بسیج و حزب اهللا امروز
؛ ها، رنگ سـرخ را  و در تمام رنگ ؛را )السالم یهعل(حسین ،زادگانآکردند و در تمام 

ـ (در تمام انبیا و ؛پرواز را ،ها تمام قصه در و ؛ها، الله را و در تمام گل  ،)السـالم  یهمعل
را  )السـالم  یـه عل(علـی  ،و در تمـام عـادالن   ؛را )و آلـه و سـلم   یهاهللا عل یصل(رسول خدا

خـدمت بـه محـرومین بـه پـیش       و با قلبی مملو از عشق به خدا و انتخاب کردند
  .رفتند
  

  )آباد خرم 1346 -1365(محمد جهانگیري شهید میر 
ار دوقتــی خداونــد دوســت ].اســت[ معشــوق رزمنــدگان )الســالم یــهعل(حســین

 )السـالم  یـه عل(عاشق حسـین  ،چرا بسیجی ،باشد یم )السالم یهعل(دوستداران حسین
  ؟نباشد
  

  )اراك 1341 -1362( جیریایی هللا شهید عزت 
کـه یکـی از    2]بدانیـد [هـا را پـر کنیـد و     جبهـه  1بیاییـد  !اي برادران بسیجی

   .ها است در همین جبهه ،هاي بهشت ب در
   

                                                             
 بیایند: در اصل وصیت -1
 ناخوانا :در اصل وصیت -2
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  )ابرکوه 1348 -1364( ابرقویی شهید مجید چاکرالحسینی 
گاه باشید یک قطره اشک و یک قطره خـون  آمقاومت را پر کنید و ي ها پایگاه

  . هاي این دنیا است هزاران برابر تمام ثروت ،سرخ بسیجی
  

  )آباده 1343 -1365( نگوناخداداد چترشهید  
 ،ام وردهآتحریـر در  ۀبـه رشـت   ]سـخنانم را [ دست گرفته و اکنون که قلم به هم

از شـجاعت بـرادران    ؛اي بنویسـم زمینـه  چـه  دانم که از کجا شروع کنم و در نمی
 ۀمـ ئاز عالقـه بـه ا   یـا  ،هانآ فداکاري و یا از ایثار سپاه و بسیجیان عزیز بنویسم و

   .کنند که به کربال برسندشماري میکه دارند لحظه ،)علیهم السالم(دین
  

  )ایالم 1344 -1364(جعفر چناري شهید  
هـاي   سرزمینسالم و درود خدا بر تمامی شهداي بسیج و سپاه و ارتش که از 

افغانستان و صـحرا و ایـران و عـراق، کربالهـا را بـه وجـود       اعم از لبنان و  ،اسالم
سـالم  . اند ههاي افراشته را با خون شست اند و ریگزارهاي صحراها و کوهستان هوردآ

اند و با پروازهاي ملکـوتی خـود،    هیران که اکنون اسالم را زنده کردبر خداجویان ا
سـالم و درود  . انـد  هن کـرد ـان را روشـ ـانـد و جهـ   هدـخود نشانخورشید را بر بال 

کـه   )السـالم  یـه عل(بر حسـین و پیـروان حسـین    )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(اهللال رسو
ن درس عبـرت  آینـدگان از  آشان باید در تاریخ بمانـد تـا    هو حماس نامشان ،حقب

  .بگیرند
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  )تهران 1346 -1361( اردهانی  محمد چنگیزيشهید  
بـه مـردم محـل    . پشتیبان نهادهـا باشـید  . عشق است ۀمدرس ،بسیج! عزیزان

ام بگویید اگر پشتیبان والیت فقیه نباشـید   بگویید، به دوستانم بگویید، به خانواده
 ]برپـا [ باشـکوه  ةخواهم براي من ختم یـا تشـییع جنـاز    یا این انقالب، حتی نمی
  .دصلوات بفرستیبراي من فاتحه یا  ،من کرده و یا بیایید سر قبر

  
  )محالت 1348 -1367( رضایی شهید علی حاج 

، کنیـد  ولیت مـی ئشنا هستید و احسـاس مسـ  آوظایف خود  ه ب ناشما بسیجی
ولی از شما تقاضا دارم که همواره خدا را در نظر داشته باشید و سـعی کنیـد کـه    

 ،نآقرار داده و خداي را عبادت کنیـد و بـا قـر    هاخالص را در اعمال خود سرلوح
ل عجـ (سربازان واقعی امام زمـان  هللا شاء شما بسیجیان ان. ... نوس باشیدأبیشتر م

پـس مبـادا کارهـایی را انجـام دهیـد کـه امـام         ؛هسـتید  )اهللا تعالی فرجـه الشـریف  
  .از شما ناراضی باشد )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
  

  )شاهرود 1334 -1361( مهدي حاجعابدین شهید  
توسعه  ،هر قیمت که شده] به[را  جبسیج درخواست دارم که بسیبرادران ] از[
هاي امام همین است کـه   زیرا یکی از گفته ؛دند خودسازي کننتوان د و تا مینبده

  .خود را بسازید
  

  )دزفول 1343 -1361( ندزادهویحاج پرویزشهید  
خوبی پشتیبانی بکنند و بدانیـد  ه خواهم که از روحانیت باز برادران بسیج می
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ل ئوقـت نگذاریـد مسـا    اسـالم باشـد و هـیچ    ةینـد آکه هر یک از شما باید امیـد  
ن چیـزي کـه بـراي شـما     آاصلی دور بکنـد و   ۀلئشما را از یاد خدا و مس ،کوچک

  . تنها پیروزي اسالم و رضاي خدا باشد ،مهم باشد
  

  )جرقویه 1346 -1365( باديآ رتضی حاجیان حسینم شهید 
شــما  !اي عزیــزان :در پایــان بــا بــرادران بســیجی و ســپاهی ســخنی دارم... 
 ]ى[مرفتـار اسـال   ،]نیک[ اخالق ]و[ شما با کردار .هاي این انقالب هستید سرمایه

ام دهیـد  را به مردم نشان دهید و کارهایتان را براي خدا و خالص براي خـدا انجـ  
 ]هـا [االثـر  هاي شهیدان و مفقـود  دیدار از خانواده .دهد که خداوند اجر شما را می

  .یادتان نرود
  

  )دزفول 1343 -1366( پورحبیب سیدمصطفیشهید  
 ؛هـاي مخلـص را بدانیـد   کنم که قدر این بسـیجی شما را سفارش می !عزیزان

ها یـافتم کـه    نآو اشخاصی را در  امها بوده نآهاي زیادي با چون من خودم مدت
شود که شخصـی  مگر می اصالً .شان خیلی کم باشداسالم هم نمونهشاید در صدر 

اي کسـانی کـه تـا حـاال      ؟ولی خالص نباشد ،از جان خود براي اسالم عزیز بگذرد
سعی کنید با عدالت به این برادران نظر کنید؛  !ایداین مظلومان بسیج را نشناخته

خود را براي خدا ن وقت است که خواهید فهمید چقدر با این سن کمشان آچون 
  . اند هساخت
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   )دهدشت 1340 -1366( خشی ده سوجیط زمانیشهید  
بر لب صداي عشـق، در   ،وازم بلندآام و دهم که من بسیجی بهتر است ندا سر

خـون   ةام بـا خـون، بـا قطـره قطـر     پیمان بسته ،دل سرود خون، بر سر کاله سبز
 .فشـنگ ایسـتادگی کـنم   خـرین  آخـرین نفـس و   آخر و آ ۀتا لحظ ]که[ شهیدان

 ،المـه در راه اسـ ـکـنم کـ   ار مـی ـایستم و افتخـ وه میـون کـچ ،وارـمحکم و است
ام سنگر شـلیک و اسـتقامت اسـت و بـا     حجله ،ريآ .شوممیقطعه قطعه و شهید 

   .در این راه استوار باشیم ،ام و باید مردانهنوعروس خونین به خلوت نشسته
  

  )شهر قائم 1339 -1365( شهید حمید کارگر 
را  )یففرجـه الشـر   یعجـل اهللا تعـال  (سربازان امام زمان .ها را تنها نگذارید بسیجی

  .تنها نگذارید
  

  )کرج 1346 -1364( مهدي کاظمی شهید 
تقاضایم از تمام شما این است کـه هـیچ زمـان و در هـیچ      !ام برادران بسیجی

از پیش براي انقالب اي خالی نگذارید و بیش  پایگاه را حتی براي لحظه ،شرایطی
انقـالب   ۀنـه تنهـا صـحن    ،فعالیت کنید تا دشمنان بدانند با شهادت یک بسیجی

  . شود تر گشته و راه کربال هموارتر می بلکه موج انقالب خروشان ،شود خالی نمی
  

  )تهران 1344 -1361( کاظمی مقدمحمید شهید  
دوسـتان ایـن اسـت کـه      وصـیتم بـه  : )و بـرادران بسـیج  (وصیت به دوسـتان  

، مساجد و جبهه را خالی نگذارید و همیشه سعی کنید که هـر  سنگرهاي مدارس
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ه خاطر خدا باشد و نـه بـه   فقط و فقط ب ،خواهید براي اسالم بردارید گامی که می
زیـرا   ؛هـدف داشـته باشـید    ،کنید یاز کاري که من و همیشه سعی کنید آغیر از 

ش موفـق  ا وقـت در زنـدگی   هـیچ  ،اشـته باشـد  ش هدف ندا انسانی که در زندگی
  .نخواهد شد

  
  )تهران 1341 -1362( کاظمی میاندشتی مجتبیشهید  

گونـه رفتـار    خواهم کـه هـر   یاز شما م !حق تاریخاي مظلومان ب ،اي بسیجیان
شما در نـزد خـدا    .به بزرگی خودتان مرا ببخشید ،اید هاي که از من دید هناشایست

ایـد   هاي رفتـ  هقدر خودتان را بدانید که به مدرسمحبوبیت دارید و افتخار کنید و 
عشـق اسـت و    ۀمدرسـ  ،به راستی بسـیج  ،ريآ .گویند یعشق م ۀمدرس ،نآکه به 

ـ  ،و از شـما بـرادران   1* .شما عاشقان این مدرسـه هسـتید   عنـوان یـک بـرادر    ه ب
بـه  [، سـنگر مسـجد بیشـتر فعالیـت کنیـد      خـواهم کـه در   یم ،تر از شما کوچک

تـک شـما   ک و کارهایتان از مسـجد باشـد و از تـ   تبلیغات  أکه سرمنش 2]اي گونه
اول خود را بسازید و بعد دیگران را و سعی کنید همیشـه   ۀواهم که در مرحلخ یم

ناراحت  ،خوردیدها بر و اگر به مشکالت و سختی کننده داشته باشید حالت ارشاد
بور باشید که انسان ها ص تقامت به خرج دهید و در مشکالت و سختینشوید و اس

رسـد و   یکند و به کمال م یها صعود م يها و در این پستی و بلند يدر این دشوار
تقوا سیاري به افراد خالص و مخلص و بااحتیاج ب ،این را بدانید که اسالم و انقالب

  . دارد

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
  همان -2
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  )تهران 1351 -1366(فر رضا کاووسیشهید  
با قلبی سرشار از مهر و محبت و  ،ما اعضاي بسیج مستضعفین انقالب اسالمی

ـ  ،سراپا عشق به اهللا و از جان گذشته ،ایمان سـرخ شـما ملـت     ۀکه گلبرگی از الل
نبرد  1]میدان[رهرو  )علیه السالم(گرفته از ابا عبداهللا با پاهاي جان ،شهیدپرور است

  .نبرد شدیم
  

  )تهران 1342 -1365( مهر هافشین کاو شهید 
 ،مالـک اشـترها   هـا،  لمسلم ابـن عقیـ   ها، مقاس ،ها یقدر این بسیج !ملت عزیز

هـاي اصـلی ایـن جنـگ و      هزمانمان را بدانید که پای ]ي[...و  حبیب ابن مظاهرها
در شـهرها   که هایی یچه بسیج، ها هستند ههایی که در جبه یچه بسیج. کشورند
شـود   یهمه جـا مـ   ،هدف اگر خدا باشد ؛هدف مهم است ؛کند یفرقی نم ،هستند

  .باید دید ضرورت در کجاست ؛2]خدمت کرد[
  

 )دامغان 1347 -1366( محمدرضا کربالیی هاشمیانشهید  
درس  ،نآ اي بدانید کـه در  عنوان مدرسهه ب سنگر بسیج را...  !بسیجیان عزیز

  .موزیدآ می عشق را ایثار و
  

  )تهران 1348 -1367(مهدي کرمی  شهید 
را خالص نمایید و عمل  همواره بدانید که اگر شما نیت خود !عاشقان بسیجی

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
  همان -2
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 .تماده اسـ آفیع براي شما فراهم و رقامتان الهی و درجاتی م ،خود را صالح کنید
چون عبادت بـراي   ؛کماکان سعی نمایید که در بندگی خدا و عبادت کوشا باشید

ندازه که ایمان انسان بیشـتر  این است که حیات ایمانی انسان تجدید بشود و هر ا
  .کند خدا است و کمتر معصیت می بیشتر به یاد ،بشود
  

  )شهر زرین 1328 -1365(چمگردانی علی کرمی  قربان شهید 
سـعی کنیـد    ،داریـد  هـر قـدمی کـه برمـی     !بـرادران  :خطاب به برادران بسیج

خالصانه و فقط براي خدا باشد که خدا با ماست و ما پیروزیم و این را بدانیـد کـه   
نیاز به سرباز مخلص دارد و این براي من بـه   )یففرجه الشر یعجل اهللا تعال(امام زمان

چشمشان به شما دوخته شـده   ،قوا وضوح روشن شده که امام امت و فرمانده کلّ
مسـلمانان جهـان    ۀدر دل همـ  ،باشـد  دین مقدس الهی میید اسالم را که تا بتوان

جهـان بـا برکـت خـدا بـه اهتـزاز        ۀو پرچم اسالم را بـه بلنـدترین قلـ    زنده کرده
  . وریدآدر

  
  )تهران 1345 -1366( نژاد یکرممهدي  شهید 

ا منـت  امروز که خداوند بـر شـم   !امام امت ]نا[چشماي نور ...  ،برادران بسیج
قرار داده است  )یففرجه الشر یعجل اهللا تعال(قا امام زمانآنهاده است و شما را سرباز 

عی کنیـد کـه کارهایتـان بـوي     سـ  ،کنید یو مملکت خود دفاع م و دارید از اسالم
 ،قدم به قـدم ایـن پایگـاه   ] در[. ر بگیریدباشد و رضایت او را در نظ خدایی داشته

هفتگی فعاالنه ها و جلسات  در پست .دهد یهید مشهید پا گذاشته است و بوي ش
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  .گونه باشیدن حسی ؛دیوار باش یبرخوردتان بسیج 1*شرکت کنید و در 
  

  )اقلید 1343 -1364(تیمور کریمی شهید  
کوتاه این ي در حیات چه رازي در درون این عاشقان اهللا وجود دارد و چه سرّ

همـان   ؛مرغـان ابابیـل امامنـد    ،این بسیجیان ،ريآ...  ؟عارفان بی نام نهفته است
 ۀاز گوشـ  ]کـه [ گین و ملکوتی امام راآپري که نداي عطر ]و[ پرندگان خوش بال

 )یففرجـه الشــر  یعجــل اهللا تعـال (اهللا خیـزد و در فضــاي کشـور بقیـه    جمـاران برمـی  
ري آ. ..و عاشقانه  3*و  د]ن[یگشا و عاشقانه بال می د]ن[کن می 2]گوش[ ،پیچد می

  .روند یند و عاشقانه میآ عاشقانه می
  

  )فیروزآباد 1349 -1367(قهرمان کریمی شهید  
زاران هـ بـه یـاد    ،شـود  اري مـی ـان ما جـشهادت بر زب ايـزیب ۀقتی که کلمو

هـا در بـین مـا خـالی      نآافتیم که جاي  هیاهو و بسیجی می اهللا و عارف بیحزب 
هـا را برداشـته و بـه راه     نآ ةبر زمـین افتـاد   ۀما است که اسلح ۀپس وظیف ؛است

  .ول نباشیمئها مس نآم تا در روز قیامت در برابر خون ها ادامه دهی نآ
   

                                                             
 ناخوانا: تیدر اصل وص -1
 همان -2
 همان -3
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 )تهران 1344 -1365( بابا شهید محمود کریمی حاج 
هاي بسیج را پر کنید کـه بسـیج واقعـی و     پایگاه .سنگرهاي اسالمند ،مساجد

شما  مخصوصاً ،به بسیج اهمیت بدهید !برادرها. ... مقدس هستند ،بسیجی واقعی
یعنـی   ،یک توصیه به برادران مسجدي و بسیجی دارم که این مطالـب . ... جوانان

دو را یـک   جـدا از هـم ندانیـد و هـر     ۀلئمسجدي بودن و بسیجی بودن را دو مس
  .له بپنداریدئمس

  
  )کرج 1349 -1366(مصطفی کشاورز  شهید 

قدر این برادران بسـیج  . را پر کنیدبسیج  مساجد و همیشه در صحنه باشید و
تعـداد   کننـد و  رامش را براي شما فـراهم مـی  آها  ها هستند که شب نآ ؛را بدانید

رزویشـان کـه همـان    آبـه   فریننـد و آ ه میـاسـها حم هـها نیز در جبه نآزیادي از 
ن هسـتم کـه   آتر از  من کوچک: بسیجخدمت برادران . ... رسند می ،قرب اهللا است
ولـی   ؛پیـامی داشـته باشـم    ،این یاري دهندگان همیشگی اسالم ،ها براي بسیجی

 !برادران عزیز. کنیم ما هم براي شما تکرار می ،اند هپیامی را که شهدا به ما رسانید
امام را یـاري   .در کارهایتان نظم داشته باشید گاه فراموش نکنید و خداوند را هیچ

ها را حفـظ کنیـد و پیـام     پشت جبهه .لی نگذاریدها را خا جبهه ا وه پایگاه کنید و
  .را عمل کنید شهدا
  

  )تهران 1340 -1365( معرفت کالنتري شهید 
و  ]ه[ن کسانی هستید که هدفتان از قبل تعیـین شـد  آشما از  !برادران بسیج

  .است )لیه السالمع(گرفتن پرچم سرخ حسین ،نآ
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  )کرج 1344 -1365(جعفر کمال زارع  شهید 
 ]مراحـل و [ۀ دریادل که در همـ  سالم بر تمام بسیجیان جان به کف و درود و

 ،حـق بسـیجیان محـل کـه ب    مخصوصـاً  ،را سربلند نمودنـد  اسالم ،ها تمام عملیات
 را پیمودنـد و  )علیـه السـالم  (که راه امام حسـین  نانآچه  ؛باشند گلچینان محل می

 !اي عزیـزان  فخرتـان بـاد   .دهند نان را ادامه میآراه  روا که زینب نانآچه  رفتند و
 هللابوجـه ا  مخلصـاً  استوار بدارد و قدم و خداوند شما را در این راه ثابت هللاشاء ا ان

  .در راه خدا قدم بردارید
  

  )آباد نجف 1343 -1362( رضا کمالی علیشهید  
بسیج شرکت فعال داشته باشـید کـه    خواهم در شما می از !سخنی با دوستان

 .خدمت به اسالم است ،خدمت در بسیج
  

  )کرج 1337 -1365( دهقان اهللا کمالی نبی شهید 
سـعی کنیـد بسـیج و    ...  !ایـن انقالبیـد   ةیندآموزان عزیز که امید آ شما دانش

بدانید محلـه   ،هر کجا این نهادها وجود دارند انجمن اسالمی را تقویت کنید و در
   .هاي انقالبندها خانهاینگاه باشید آنجا از نظر معنوي باال بوده و باید آو 

  
  )کبودرآهنگ 1344 -1363(ذالفقار کنعانی شهید  

حق پاسداري را به خوبی ادا نمایید که  ،قول امام به !اي برادران سپاه و بسیج
 ،را فشـار دهیـد   نآاگـر   ،پوشـید همگی در خسارت هستیم؛ چون لباسی که مـی 

عنـوان  ه ن بـ آپس در استفاده از  ؛چکدخون هزاران شهید می ،نآبینید که از  یم
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  .قدر این لباس را بدانید .دیپاسداري از خون شهدا باش
  

  )نهاوند 1347 -1365( کیانی نورمحمد شهید 
سپاه بـه مـا اسـتراتژي خـون در مقابـل شمشـیر و        خون این عزیزان بسیج و

 موخـت و بـه ملـت یـاد داد کـه در     آمشت در مقابل تانک و سینه در برابـر تـوپ   
مظلومیت مـردم   ،الحـاین س .خ استـالح تاریـترین سدهـبرن ،ون شهیدـخ نهایت

یا مقلب «دعاي  مد وآوجود ه ها بایران بود که انقالب در قلوب و دل ۀخاست پا به
کنم که توفیق خـدمت در  بار دیگر شکر می .را به اجابت رساند» القلوب و االبصار

 چـه گرفتـه و  بسیج شوید؛ چون هرهمه  ،شما عزیزان .1را داشتمهاي جنگ جبهه
کس به هـر نحـوي سـعی بـر      هر ،این حقیر ةاز بسیج است و به عقید ،ایمموختهآ

تـذکر دیگـر ایـن     .اسـت  گناه بزرگی مرتکب شده ،متزلزل ساختن این نهاد نماید
پـرچم   دیگـر شـهدا باشـید و    ما و ةبه زمین افتاد ۀحقیر این است که وارث اسلح

زیـرا شـما وارث   ؛ برداشته و به جهاد با دشمنان اسـالم برخیزیـد  خونین اسالم را 
در راه کسب علـم بیشـتر تـالش     .ن در روي زمین هستیدآ ةانقالب و صادر کنند

از یاد مرگ غافل نشوید و به یاد دوستان کـه   .ن نیازمندیمآینده به آکنید که در 
  .باشید ،عاشقانه رفتند

  
  )تهران 1343 -1365( حسینی لحمیدرضا گ شهید 

به برادران بسیجی و دیگران بگویید که حضورتان را در جبهه ثابت نگه داریـد  
جنگیم تـا   یرویم و م قدر به جبهه می نآ :خود نوشت که ۀنام که برادري در وصیت

                                                             
 هاي جنگ نمودم توفیق خدمت در جبهه: تیدر اصل وص -1
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ینی داریم که باید ادا کنیمشهید شویم و ما هم به شهدا د.  
  

  )گچساران 1336 -1361( اي جواد گناوه شهید 
این است که شهیدان ما روزي  ،جوانان عزیز تذکر دهم] به[اي که باید  لهئمس

پس بـر شماسـت    ؛اند که پایگاه منتظران شهادت و رزمندگان است بودهدر بسیج 
بیشـتر بـا   . روید و جاي شهدا را خالی نگذاریـد راه شهدا به بسیج ب ۀکه براي ادام

به این ارگان  ،به انقالب د افراد مخلص و معتقدبسیج در رابطه باشید و سعی کنی
  . ی بروند و حافظ خون شهیدان باشندانقالب
  

  )مشهد 1350 -1364( سیدحسن گوهري شهید 
بـراي اینکـه بسـیجی     ؛امروز بسیج ما، سپاه ما و ارتش ما پیروز اسـت  !عزیزان

ایـن   ،گذشـته از رفـع تکلیـف    .جز رفع تکلیف ،جز خدمت به اسالم ،هدفی ندارد
دریافتـه کـه امامـانش چـرا شـهید       ؛بسیجی امروز دریافته که روح اسالم چیست

  .دریافته که دیگر مثل پدرانش زیر بار زور و زورگویان نباید برود ؛شدند
  

  )تهران 1345 -1362( احمدرضا لشگري شهید 
تند و به کـه  شما هم عاشق شوید تا دریابید که این بسیجیان کیستند و چیس

دهیـد تـا بفهمیـد     شان را گوش گوي واي اهللا اهللاآزنند و  ریسمانی چنگ میو چه 
را بشـنوید کـه تـا دریابیـد      حسین جانشـان  ۀکند و سوز و ضج حکایت از چه می

شـان چـه   هانیـد فرماند بد شـان را کـه   یست و فریاد مهدي مهديمقصد ایشان ک
کـه در مقـام شـفاعت     ]دقت کنید[ شان کسی است و در این جمالت زهرا زهراي
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  .به چه کسی رجا و امید دارند
  

  )اندیمشک 1348 -1365(مالزیري جهان  شهید 
ا پایگـاه خـویش قـرار دهنـد کـه      خواهم که مسـاجد و بسـیج ر   از برادرانم می

  .خرت استآ] در[شما  ۀتقوا را پیشه کنید که تنها توش عشق هستند و ۀمدرس
  

  )اصفهان 1347 -1364( برزانی  علی ماهرانی عباسشهید  
خواهم کـه   ا عاجزانه میـاز شم...  !جـبسی ۀنـدر صح رـالبی حاضـرادران انقـب

پـاك و خـالص باشـد و     1انتسعی کنید که اعمال .راه شهیدان باشید ةادامه دهند
  .اش براي رضاي خدا باشد همه ،کنیم هایی که می این همکاري

  
  )مشهد 1346 -1365( حمید ماهی جاغرق شهید 

و در  .دفـن کنیـد  مرا با همان لباس مقدس بسیج  ،اگر لیاقت شهادت را یافتم
نمـاز   ]و[ ها را خالی نگذارنـد  هخواهم که جبه یمسجد مهاي بسیج  هخاتمه از بچ

  .ورندآتر به جا  هجماعت را هرچه باشکو
  

  )تهران 1344 -1363( مصطفی مبینی شهید 
مـا را   )علیـه السـالم  (عشـق حسـین  . هللا عشق به لقاء ،عشق است ۀمدرسبسیج 

و برادران عزیـز   .موختندآبه ما بسیج  ۀوادي کشاند و این عشق را در مدرسبدین 
در خود را بدانیـد کـه   ـق !)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ناي یاوران امام زما ،بسیجی

                                                             
  اعمالمان: در اصل وصیت -1
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ن مکـان مقـدس نیسـت و خـدا را شـکر      هر کس را شایستگی وارد شـدن در ایـ  
علیـه  (با ابا عبـد اهللا الحسـین  شما و شما مرا با بسیج و بسیج مرا  کنم که مرا با یم

نیـز ممنـونم کـه تقاضـاي مـرا       )علیه السالم(شنا کرد و از موال امام حسینآ )السالم
را بدانیـد کـه   قـدر خـود و بسـیج     !برادران .خواند یسوي خود مه پذیرفته و مرا ب

 )اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    عجـل (شـهید را پروریـده و تقـدیم امـام زمـان      نهتاکنون 
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (سـرباز امـام زمـان    ،ها سعی کنید که بیشتر از این .اید هنمود

هـا در   را پرورش دهید و بیشـتر از ایـن   )علیه السالم(و عاشقان امام حسین )الشریف
  .نویسی کنید این مدرسه نام

  
  )تهران 1344 -1362( حسین متین شهابی شهید 

نویسی کنید تا بتوانیـد بیشـتر    مناسعی کن بعد از من در بسیج  !تو اي برادرم
  .به اسالم خدمت کنید

  
  )شهر خمینی 1341 -1364(فروشانی  شهید حیدر مجیري  

دوسـت دارم وصـیتی    ،بیـنم  ویش را در معرض شهادت و دیدار میحال که خ
سـال   اي کسـانی کـه یـک    ،و امـا اینکـه عزیـزانم    ؛نیز به برادران عزیز بسیج کنم

توصـیه بـه تقـوا و اخـالص در عمـل      خود و شـما را   !خدمتگزار شما و مردم بودم
ی خود را براي روزي بگذاریـد کـه جنـگ نباشـد و     ئاختالف جز !برادران .کنم می

اي بسـیجیان  . د]ی[نج نکشـا یدشمنی در میان نباشد و این اختالف نظر را به بسـ 
هـیچ افتخـاري    !ن گمنـام اي سربازا ،دوش شماست عزیز که بار سنگین جنگ بر

سـرباز گمنـام ولـی اهللا     ،بسـیجی  :باالتر از این نیست که روز قیامت گفتـه شـود  
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  . است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان ،االعظم
  

  )همدان 1339 -1362( رضا محرمیشهید  
چند برادر بسیج و سپاه بود  ،در میان ما که دیشب با همه حرکت کرده بودیم

ا در کدر حـالی کـه وزن دوشـ    ؛1آوردنـد مـی ا را به باالي ارتفـاع  ککه باید دو دوش
دیدم که در ایـن مـدت زمـانی کـه     من می و باشد میکیلوگرم  60الی  50حدود 

ولـی ایـن    ،یمدبرهمراه میه مانند اسلحه و غیره را به سختی ب ،خود ةوسایل ساد
بـا   !ندیدکشـ ا را با خود به بـاالي ارتفـاع مـی   کتیربار دوش ،]ی[عشقبرادرها با چه 

اسـالم و   جز ایمان بـه خـدا و انقـالب و    ،یا این کارآها به خود گفتم که  نآدیدن 
پس بیـاییم   ؛خیر ؟دادندکار را انجام می آنها یا اینآ ،امام است و اگر جز این بود

فقـط   ،دهـیم کاري کـه انجـام مـی   ها هر  نآها باشیم و مانند  نآکه ما همه مانند 
  .براي خدا و اسالم باشد

  
 )تبریز 1346 -1364( شهید حسن محروم 

 ،هـا بفهمـانم کـه بسـیجی     اکنون خوشحالم کـه بـه ابرقـدرت    !امت حزب اهللا
ها بگویم که سرباز مسـلمان چـه بکشـد و چـه کشـته       نآطلب است و به  شهادت

  .اوست نِآسعادت از  ،شود
   

                                                             
 بیاورند: در اصل وصیت -1
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  )کرج 1344 -1364( محمدکریمیشهید محمد  
 !اســالم ۀ، عاشــقان دلباختـ )السـالم  علیـه (رهــروان راه حسـین  بـرادران بسـیج،  

 ور حضـرت ولـی  ـان ظهـ ـتـا زمـ   ،کنیـد  ور کـه فعالیـت مـی   ـطـ  دوارم همینـامی
همچنان عاشقانه و بااخالص به خدمت خود ادامه  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(عصر

 .دهید
  

 )ماهنشان 1343 -1362( محمديعلی  محرمشهید  
نویسـی کنیـد و در خـدمت اسـالم و مسـلمین       اسـم  بروید در بسیج! برادرانم

  . باشید
  

  )سنندج 1351 -1366(محمدي یداهللا شهید  
داشـتی بـه    که بدون هیچ چشم هستند ]ی[یها رزمندگان شما همین بسیجی

ی یـک بسـیج  . گذارنـد  خالصانه جـان خـود را در طبـق ایثـار مـی      ،ل دنیويئمسا
خـرین لحظـات   آگذرد و بـا خـون سـرخ خـود در      از جان و مال خود می حقیقی

قـدر   نآدر جبهـه  . نویسـد  شعار رهایی انسان را می ،زندگی بر خاك خونین جبهه
هـاي شـیطانی و عالقـه بـه دنیـا ذوب       وسوسـه جوشان است که  ،خون رزمندگان

  .سازد من میؤد و رزمندگان را افرادي خالص و مشو می
  

  )تهران 1343 -1361( یداهللا محمدي اروجه شهید 
خللی وارد نیاید  ،در تمام ابعاد ،گاه در ایمانتان نسبت به حکومت اسالمی هیچ

زیـرا ایـن نیـروي الهـی و ایمـان اسـت کـه تـاکنون          ؛)سپاه، بسیج، دادگسـتري (
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  .ورده استآهایی به این صورت پدید  همعجز
  

  )کرج 1350 -1365( محمد محمدي همدانی شهید 
 بگذارید نامتان بسیجی بماند و بسیجی به سـوي یـارانِ   !اي بسیجیان دریادل

  .ها پر باشد و قلب امام همیشه شاد گردد سعی کنید جبهه .از دست داده بروید
  

  )تهران 1343 -1362( محمدیان ابوالفضل شهید 
هـا را  جبهـه به برادران بسیجی در مسجدها بگویید که شما اجر رزمندگان در 

  .کران بر شما برادران بسیجیدرود بی. دارید و مساجد را خالی نگذارید
  

  )تهران 1348 -1367( نیا يمصطفی محمدشهید  
علیـه  (قا امام حسـین آبه عشق  ،به خاطر خدا ،این بسیجیان دالور با نیت پاك

محمـد  «و  »ال الـه اال اهللا «روند و به قول امام تا بانگ  یو امام امت پیش م )السالم
مبـارزه را ادامـه    ،در جهـان طنـین نیکفنـد    1»)و آله و سـلم  یهاهللا عل یصل(رسول اهللا

  .2مستضعف باید خون بدهد ،خواهند داد و هر کجا که مبارزه هست
  

  )تهران 1343 -1362( محموديحسین  شهید 
رزویم این بوده کـه  آروه مقاومت برسانید و بدانید که سالم من را به برادران گ

  .ی گمنام باشمبسیج

                                                             
 را» محمد رسول اهللا«: در اصل وصیت -1
  بدهید: در اصل وصیت -2
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  )سمیرم 1341 -1362(فاضل محمودي  شهید 
 ؛قدر ارتشی، سپاهی، بسیجی و عشـایر و افـراد ایثـارگر را بدانیـد     !ملت ایران

دارم رزو آ .کنند یها زندگی م روز در زیر رگبارهاي مسلسل هها هستند که شبان نآ
 ،واره شـدند آنان که آیا آ .از نزدیک مشاهده کنید تشریف ببرید جبهه و صحنه را

ن پاسداران عزیز و سربازان بودند که بـا  آپس  ؟خواهران و برادران دینی ما نبودند
به جنگ حق علیـه   ،ن و دینآقر دفاع از کشور و ]با[ کمک ملت ایثارگر توانستند

اوزان را بردارنـد و قـدس   متجـ  ۀروند تـا ریشـ   یمریکا بروند و مآصدام و مزدوران 
کنند و ملت مستضعف را از زیـر  و این انقالب را به جهان صادر  زاد کنندآعزیز را 

  .زاد کنندآمریکا و شوروي آ ۀسلط
  

  )مشهد 1340 -1365( طرقبه احمد محمودیان شهید 
شـما در لبـاس    !عزیـزان و بـرادرانم   ،کـنم به همسنگرانم در بسیج عرض مـی 

ایـن   ۀبه این لباس احترام بگذارید و خود را الیق و شایسـت  ؛ایدمقدس قرار گرفته
   .لباس بدانید و در این لباس باقی بمانید

  
  )فالورجان 1344 -1360( باغکومه علی مختاريرجب شهید 

خواهم که الگـوي دیگـران باشـند و مـردم را بـه راه راسـت        از افراد بسیج می
هـا بگوینـد کـه    نآهدایت کنند و مردم را براي شرکت در بسیج ارشاد کنند و به 

کننـد؛ چـون   هدف بسیج چیست که بدون حقوق و پاداشی بـراي خـدا کـار مـی    
فق و شما مو ۀاهللا همء شا ان. دهندها مینآن دنیا به آشان را در  دانند پاداش می

  .پیروز باشید
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  )شیراز 1340 -1361( مدد حسنشهید  
نداریم  بدانید که ما هدفی جز رضاي خداوند نداشته و !دوستان عزیز ،برادران

 ةدیگـر نیروهـاي رزمنـد    بسـیج و  سـپاه و  هاي ارتش و همین رمز تمام پیروزي و
  .هاي ایران است جبهه مسلمان در

  
  )تهران 1348 -1367( فراهانی مشهدي وحیدرضا شهید 

جیان یاز شما بسـ  ،من هرچه دارم ... !امدوستان بسیجی ،شما برادران بسیجی
خدا و امام عزیزمـان   ،نآخوب دارید و  ۀدانم شما یک پشتواندارم و این را هم می

باور کنید  .انداند و راه را نشانم دادهمرا افراد بسیجی و مخلص هدایت کرده .است
 ،اهللا یعنـی جنـد   ،ام بسیجی را ندارم؛ چـرا کـه بسـیج   که من حتی لیاقت بردن ن

در ایـن   .زمین اسـت  ةیعنی حزب اهللا و هدفش هم استقرار حکومت اسالم در کر
ولـی   ،رزو داشتم یک بسیجی باشمآهمیشه  ،]ه[چند سالی که بسیج تشکیل شد

  .نام او نصیب من شد ،فقط از این همه ایثار و عظمت بسیج
  

  )تهران 1341 -1365( فراهانی  الکوبه  عباس مشهدي شهید 
هـا را تـو    ها را تو داري و بهتـرین  با تو چه بگویم که بهترین !اي برادر بسیجی

عالقه بـه امـام را تـو داري و شـهادت و      ،ایمان به خدا ،اهللا عشق به لقاء ؟دانی می
کـربال و عاشـورا را    ؛امام و خط امام را نگهبان هسـتی ؛ دانی خط امام را هم تو می

  .طالبی
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   )مشهد 1347 -1364( سیدفرید مشیرفراهی شهید 
اي  ،هاي پیکـار و مقاومـت  اي سلحشور مردان صحنه ،و اما شما اي بسیجیان

اي پیـروان مخلـص پیـر     ،و جانبـازي  ]ي[هاي فـداکار اي نمونه ،عاشقان شهادت
و اي لبیـک گویـان بـه     ،)علیـه السـالم  (اي درس گیرندگان مکتب حسین ،جماران

 ۀباختـ  اكـازان پـ ـربـ ـس ،)علیـه السـالم  (حسـین » رنیـهل من ناصـر ینصـ  « نداي
این شمایید کـه از   !رزومندان کربالآاي  ،)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(صاحب الزمان

ـ       ،میان مـردم قهرمـان ایـران    پـا  ه بـراي ادب کـردن ایـن دشـمنان اسـتکباري ب
بـا   ،1اسـت  پایـان خـود کـه از خـدا سرچشـمه گرفتـه      و با قدرت بـی  ؛اید هخواست

هم کوبید  هاي مخالف را درزمزمه ،با تمامی قدرت .دشمنان بشریت مبارزه کنید
 .ها نیاز به نیرو داشته باشدنگذارید جبهه .دارید تش جنگ را گرم نگهآو همیشه 

  . اهللا پیروز هستید ءشا ان
  

  )تهران 1335 -1362( معظم سیدابوالقاسم شهید 
 .را تبدیل به یک کـانون پرمحبـت و باصـفا کنیـد     نآبسیج را تقویت کنید و 

   .بردملذت می ،خدا شاهد است که من از اینکه در بین برادران بسیج باشم
  

  )تهران 1343 -1365(فریدون ملکی شهید  
خدا شاهد است هرگاه شما را  !بسیجشما اي برادران : بسیجسخنی با برادران 

هاي خودم را فرامـوش   کرد و غم هاي دنیا را از دلم زایل می خداوند غم ،دیدیم یم
شـما   .ناراحـت و غمگـین بـودم    ،کردم و هرگاه به هر دلیلی از شما دور بـودم  یم

                                                             
 اید گرفته: در اصل وصیت -1
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را در  در امور خود فقط خـدا  .ک گوییدیپس نداي وي را لب ؛یاوران بسیج هستید
نی بـر دوش  امانت سـنگی  محافظت کنید که بار از لسان خود شدیداً .نظر بگیرید

ن ئمطمـ . نماییـد  1»عاهـدوا اهللا  ]مـا [رجال صدقوا « ۀیآشماست و خود را مصداق 
ن باشـید  ئو مطم در روز عاشورا شما را ندا داده بود )علیه السالم(باشید امام حسین

 ةه طبـق حـدیث از جنـاز   ـانی هسـتید کـ  ـکسـ ا ـشم .که نصرت الهی با شماست
اهللا شما  شاء خداوند ان. شوید سرور خویش وارد میبر  گذرید و کشته شدگان می

  . قرار دهد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(را از سربازان حضرت مهدي
  

  )تهران 1345 -1362( قزوینی محسن ملکی شهید 
نخسـت فقـط    ۀکـه در وهلـ  خواهم با تشکیل دادن بسـیج   از شما می !عزیزان

کارهـا را   ،براي رضاي خدا و انجام تکلیف الهی شروع کرده و طبق ضوابط اسالمی
خصوص شهداي ه ب ،ین خود را نسبت به خون پاك شهدا و اسالمانجام دهید تا د

قـدر از   پاسداري و حراست از خون این شـهیدان گـران   ]در[ ادا کرده و ،این محل
ها با  نآچرا که  ؛کار ببریده دریغ نورزیده و نهایت تالش خود را ب ]ی[ششهیچ کو

فرسا به گردن ما نهادند که تنها  باري بسیار گران و طاقت ،دادن خون و جان خود
  .باشیم ن میآدرگاه ایزد منان قادر به انجام  با یاري و استعانت جستن از

  
  )گرمسار 1341 -1363( پورداود ملکی محمد شهید 

پایگاه و قدمگاه عاشـقان راه   ،بسیج !اي جوانان با غیرت و شهامت ،عزیزاناي 
توانیـد بـه    نمی ،این را بدانید اگر خدا نخواهد .نکند بسیج را خالی کنید .خداست

                                                             
  23آیه بخشی از احزاب؛ سوره  -1
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  .باشد ا جبهه پایگاه پاکان و مخلصین میزیر ؛بروید جبهه
  

  )نیشابور 1339 -1363( حسن مماوي شهید 
وفقیـت شـما را از درگـاه    رسـانم و م  شما سـالم مـی   ۀبه هم !برادران بسیجی

دس رزم را بر تن شما که با میل و رغبت خود لباس مق. نمایم لت میئخداوند مس
خود را خالص کنید و بدانید که براي رضـاي خـدا دسـت بـه      باید کامالً ،اید کرده
  .اید کار زده این

  
  )داراب 1342 -1363(حسن منتظري شهید  

بـه خـدا از    به شما غلبه کرده است و بـه اتکـا   قدرت ایمان !اي برادران بسیج
قدرت ایمان را تقویت کنید تـا   ،خدا و ذکر خداه توکل ب ]با[ کس نترسید و هیچ

  . خدا از شما راضی و خشنود شود
  

  )مشهد 1339 -1365( یامی الدین موفق جالل شهید 
عاجزانه به برادران عزیز پاسـدار و بسـیج ایـن اسـت کـه قـدر نعمـت         ۀتوصی

هـا،   تحمـل مشـکالت و رنـج    1بـا در این راه عظماي پاسداري از اسالم را بدانند و 
بـزرگ را  ، از میدان بیرون نرونـد و اسـتقامت و توکـل در راه هـدف     خداي نکرده

تحمـل   ]و[ نیل به پیروزي قرار دهند کـه خداونـد متعـال رنـج و زحمـت      ۀوسیل
 به پاسداري عشق بورزید و ایثار و. براي دوستان خویش قرار داده است مشقات را

خود کنید تا در قیامـت، در پیشـگاه امـام     ۀفداکاري و شهامت و شجاعت را پیش
                                                             

 از: در اصل وصیت -1
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 ، روسـفید و در )صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   (و پیامبر بزرگ اسالم )علیه السالم(حسین
  .یدسوده گیرآجوار خداوند منان 

  
  )مشهد 1346 -1367( بادآقاسم احمد موالییشهید  

شما کـه بـا    :هاي اسالمیهاي بسیج و انجمنو اما سخنی با برادرانم در پایگاه
توانید از خدمت به نجا که میآتا  ،کنیدخلوص نیت به اسالم و انقالب خدمت می

را نداشـته  اسالم و مسلمین کوتاهی نکنید و امید تشویق و تحسین از غیـر خـدا   
تـان خللـی وارد نکنـد و    گـاه در اراده آهـاي دشـمنان و دوسـتان نا   باشید و طعنه

تان نکند که کار براي خدا خستگی ندارد و بـه خـدا توکـل    سختی وظایف، خسته
تحصـیل   ،و در عین حال ؛شد سان خواهدآهر مشکلی  ،کنید که در زیر لواي حق

 ی،شما به عنـوان یـک فـرد اجتمـاع    فراموش نکنید که  را تانو کارهاي اجتماعی
هـاي اقتصـادي کشـور را بچرخانیـد و بـا      پایه ،پاي سایر مردم به ینده پاآباید در 

ـ  ،تولید ۀهمت و کوششتان در زمین نیـاز   یما را در تمامی جهات از شرق و غرب ب
   .گردانید

  
  )گرگان 1342 -1364( یساقی منمؤمهدي  شهید 

 ،اید کنم در راهی که قدم گذاشته عرض میانجمن اسالمی  به برادران بسیج و
همچون کوه استوار و متین پابرجا باشید و کارتان خالص و فقط براي رضاي خـدا  

  .صورت عمرتان بر فناست در غیر این ؛باشد
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  )تهران 1348 -1367( نایینیه زاد نمؤمحسن شهید  
خـرت را  آسفر به دنیـاي   تا پر کنند تا بلیکه باید مسجدها ر، و اما بسیجیان

ـ    ،ها کـم باشـد   ههست و با بچبگیرند و اگر کسی در بسیج  دسـت  ه چیـزي کـه ب
هـاي دیگـر ایــن    عي زیـادي را از دسـت داده کـه در جمـ    چیزهـا  نیـاورده هـیچ،  

ــدارد، ــ برخوردهــا وجــود ن و هــایی  تهــاي پــاك و خلــوص نیــ بو همچنــین قل
  .)یج وجود نداردکه در غیر بس(به معنی واقعی کلمه ] یی[ها دوستی

  
  )تهران 1345 -1362( نژاد منیؤعباس م علیشهید  

این سنگر تقوا و ایمان را خالی نکنیـد و همیشـه    ،مسجد !اي برادران بسیجی
ن آشکسـت در   ،چون کاري که براي خدا باشد ؛با یاد خدا کار خود را دنبال کنید

  .نیست
  

  )مشهد 1344 -1365( حسین مهدویان دالور محمدشهید  
فکر خـدا و بـه فکـر    ] به[خواهم که همیشه  از شما عاجزانه می! برادران بسیج

گـاه   هـیچ  ،و خـون شـهدا   )السالم علیهم(اطهار ۀمئخدا و ا. پیام و خون شهدا باشید
هـایی کـه در    هاي در جبهـه و تجربـه   این پیروزي ،مان بلکه ما همگی ؛یادتان نرود

همه و همـه از خـون ایـن شـهدا      ،بریم جنگ براي نابودي دشمن زبون به کار می
خواهم در بین مـردم خیلـی خیلـی خاضـع و خاشـع       از شما عاجزانه می ... .است

چند هم کوچک باشـد   هر ،1باشید و مواظب اعمال خودمان باشیم که یک خالف
اعتنایی به خـون   محکم بر پیکر انقالب و بی ۀبدانید که یک ضرب ،در نظر خودمان

                                                             
 که با یک خالف: در اصل وصیت -1
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باید در این مدرسه  ؛عشق است ۀمدرس ،بسیج ،ريآ .استهایشان  شهدا و خانواده
  .خوب خودسازي کنیم

  
  )کرج 1349 -1365(منصور مهدي  شهید 

چند  و. را پر کنیدهاي بسیج  خاصه پایگاه ،مراکز نظامی سعی کنید مساجد و
ارزش  !، کـه اي بـرادران عزیـز   بسـیج عنوان وصیت به بـرادران عزیـز   ه کالم هم ب

عجـل  (لشکر امام زمـان  ،ها بسیجی ]شما[ بدانید که وجود خودتان را درك کنید و
جنــود خــدا بایــد داراي  و در حقیقــت جنــود خداییــد و )اهللا تعــالی فرجــه الشــریف

معنویـات را   !پس اي عزیـزان . باشد 1اتی باشد که بیانگر این مدعصفا اخالقیات و
توسـل بـه حضـرت     خصوصـاً  ،توسـالت بـه   حفـظ کنیـد و   ،امور اسـت  که از اهم

عجل اهللا تعالی فرجـه  (رت حجتحض و )علیه السالم(به ابا عبداهللا و )سالم اهللا علیها(زهرا
  . اهمیت بسیار دهید )الشریف
  

   )آران و بیدگل 1344 -1361( بیدگلی مهدي محمدسیدعلیشهید  
امـان بـا   بـی  ةمبـارز ] بـه [هـا  نآکردم گروهی را بیابم کـه بـا   رزو میآهر روز 

هـا حـاکم   نآگروهی که خلوص و بندگی خداونـد در بـین    ؛استکبارگران بپردازم
که بتوان والیت او را پذیرفت و بدان وسیله بـه  ] باشد[ن با کسی آباشد و رهبري 

در پادگان یا در جبهه و یا بسـیج و  ] اینکه[نیافته بودم تا  .ریسمان خدا چنگ زد
  .ن را یافتمآ ،یا سپاه عزیز
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  )فارسان 1349 -1366(پور منوچهر مهر شهید 
پربهـا چـه    ۀو گنجینـ  ر، ایـن محـرم اسـرا   بر کهن تـاریخ  ،در این هشت سال

جـودات مقربـی و چـه گزیـدگان     هـا چـه مو   این حماسه ؟هایی برایمان دارد گفته
 .شنا و مقـدس اسـت  آبسیار بسیار  ،ها در قاموس انقالب نآاي بودند؟ نام  شایسته

تر از بسیجی است که سالحی بلند ،ريآ. است ،بسیجی ،او یار همیشه بیدار ،ريآ
را بر دست گرفته است و تـاریکی در اسـارتش    2* 1اما مقاوم ،امت کوچک و الغر

بیایید تا ما هم مثـل ایـن بسـیجیان باشـیم و      !پس اي یاران همیشه بیدار ؛است
  . ایثار و عشق و دلدادگی در ما ظهور پیدا کند

  
  )تهران 1345 -1362( سریزدي سیدمحمدعلی میرافضلی شهید 

اهللا انجـام دهیـد و    بـراي  نهکارتـان را خالصـا   !برادران بسیج و انجمن اسالمی
وقت خودتان را با فعالیت در بسیج و غیره پر کنید و سعی کنید دعاهاي مختلف 

 »اهللا بسـم «د و یکارتان را سخت نگیرید و براي شروع کار وضو بگیر .را اجرا کنید
  .بگویید و سعی کنید تا از نظر کارهاي خیر از یکدیگر سبقت بگیرید

  
  )اصفهان 1347 -1366( بلندمحسن میرزا شهید 

اي کسانی کـه خـود را روز    ،اسالم ةیندآاي امیدهاي : نی با برادران بسیجسخ
کنید و شهرها  ه خالصانه و بدون توقع فعالیت میاید و چ هدو شب وقف انقالب کر

 !ایـد  هجوري که قدرت هر کاري را از ضد انقالب گرفت ،در محافظت خود داریدرا 

                                                             
 مقاومت: در اصل وصیت -1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
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من به عنوان  !اي برادران عزیز. قط و فقط براي رضاي خدا کار کنیدسعی کنید ف
ام و دوسـت و   اعات عمـر خـود را در مسـجد گذرانـده    بهترین س ،1]بسیجی[ یک
کـنم   ر به شما وصیت مـی به همین خاط؛ ام قی بهتر از برادران بسیجی نداشتهرفی

ن روزي که شما سنگر بسیج و مسـجد را  آ .که سنگر بسیج و مسجد را رها نکنید
ن روز، روز خـوار شـدن مسـلمین    آ ؛ن روز، روز شکست اسالم استآ ،خالی کنید

  .است 2]اسالم[روز سربلندي دشمنان  ن روز،آاست و 
  

   )تهران 1347 -1367(رسول میرزاخانی شهید  
دوست داشتم ... . 3استاین انقالب و اسالم  ۀپشتوان ،است که بحقنهاد بسیج 

ایـن گمنامـان زمـین و مشـهوران      ،هـا شناختند ایـن بسـیجی  مردم دنیا می ۀهم
کـه جایشـان در ایـن دنیـا نیسـت و ایـن        ]را[ غشته به خونآاین مرغان  ،سمانآ

   .ک رائمال
  

  )تهران 1342 -1362(میرزایی  جمشید شهید 
مبـادا   ؛روز در تالشـند  نهشبا ،داشتی مبرادران بسیجی که بدون هیچ چشما و ا

  :چرا که ؛گیرد بر س و ناامیدي شما را درأاي ی هلحظ
  بان گر به شوق کعبه خواهی زد قدمدر بیا
  ها گر کند خار مغیالن غم مخور شسرزن

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
 هستند: در اصل وصیت -3
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  .کنید و اجرتان را از خدا بخواهیدبراي خدا کار 
  

  )تهران 1344 -1362( میرزاییرضا  مغال شهید 
ـ   ،بدانید که امروز !شما اي برادران بسیجی شـما افتخـار   ه اسالم و امام عزیـز ب

 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ما سربازان راسـتین امـام زمـان   کند و بدانید ش یم
را  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (سعی کنید که خداي نخواسته امام زمان .هستید

دانـم داریـد و سـعی     یکنم کـه مـ   یشما را به تقواي الهی دعوت م. ناراحت نکنید
  .ید که نمازهاي شبتان فراموش نشودکن

  
  )تهران 1345 -1368( محمد نادري والشجردي علی شهید 

کنـد؛   کار می[ مخلصانه در راه خدا ]کهی [بسیجبه  ،به بسیج بروید !خواهرانم
  .به اسالم خدمت کنید ]و

  
  )بافق 1347 -1367( محمدرضا نارگانیشهید  

هـاي خـون و    که اگـر از بسـیج و بسـیجیان جبهـه     ]بدانید! [بسیجیان فداکار
کمال  ،غافل شوید ،خوانند نه کسانی که بعد از جنگ خود را بسیجی می ،شهادت

  .انصافی است و در قیامت جوابگو خواهید بود بی
  

  )میبد 1343 -1366( حسین ناصري سورکی شهید 
پیام من به برادران بسیجی این اسـت کـه در کارهایتـان اول خـدا را در نظـر      
بگیرید و همیشه سعی کنید در حالت استغفار از خداوند باشید و همیشـه در راه  
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روز، روز  نآکـه   د]ن[کناو قدم بردارید و نکند که شما را از روحانیت مبـارز جـدا   
  .شکست شماست

  
 )تهران 1345 -1365( میر شهید محمد ناظري بیجه 

قدر خودتان را بدانید که بسیجی هسـتید و افتخـار کنیـد     !بسیجیان دریادل
نعمـت   ،بسـیجی بـودن   .افتـد  بـه لـرزه مـی    ،شنود دشمن وقتی که نام شما را می
...  .شـود  ها هدیه کرده است و نصیب هـرکس نمـی    بزرگی است که خدا براي شما
عبادتگاه شماست و سعی کنید بـه احتـرام خـون     ،بسیج را ترك نکنید که بسیج

  .ن زیاد بخوانیدآقر .شهدا و بسیج با وضو وارد بسیج شوید
  

  )کرج 1345 -1364( عباس نانکلی شهید 
فقط خدا را در نظر داشته  ،شما باید در تمام مراحل جهاد...  !برادران بسیجی

 ؛باشید و باید فقط براي خدا خدمت کنید و باید اخـالق و رفتارتـان نمونـه باشـد    
   .چون الگو هستید

  
  )تهران 1345 -1365(بادي روزبهانی آ نبی حسین شهید 

خـرت  آشـما نیـز در    !1دیو بسیج را ببین هللاد حزب ایتوان یاي کوردالنی که نم
تش که از آاین  ۀتش دوزخ و سایآب جوشان و آپاداش دارید و پاداش شما یعنی 

بسـیج دري   !نـان اسـت  آپـاداش   ،و خوردن از درخت زقـوم  ؛تش بدتر استآخود 
زیسـت و   هللاحـزب ا  ]بسـیجی . [شهادت است ةبسیج درواز ]و[ رنگ و ریاست یب

                                                             
  دنو بسیج را ببین هللاد حزب انتوان یاي کوردالنی که نم: تیاصل وصدر  -1
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  .جان سپرد هللاحزب ا
  

  )اصفهان 1343 -1361( زادهاهللا نجار یتآ شهید 
اي  ،اي بـرادران بسـیج   ،)عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (اي سپاهیان امام زمان

  .د نیرو براي سپاه خدا مهیا سازیدتوانی رها نسازید و تا می بسیج را !سربازان امام
  

  )تهران 1341 -1365( پور رضا نجف غالم شهید 
است و ایـن مـردم در   ناپذیر  پایان ،بدانید خیل بسیجیان عاشق !اي مردم دنیا

اي از اینکه  نشانه ،دهند به فرزندانشان می )علیه السالم(الشهداتولد تربت سید ۀلحظ
جنگـیم کـه    قدر مـی  نآپس بدانید  ؛باشی )علیه السالم(قا امام حسینآتو باید پیرو 

  . فتنه را از روي زمین برداریم ۀریش
  

  )تهران 1350 -1366( نجیبا سعید شهید 
برادرانم در بسیج این است کـه سـنگر مسـجد و بسـیج را حفـظ      ام به توصیه

اکنـون کـه عـازم خـط     هم .شودمی ها با حضور شما دارد پرنمایید و بدانید جبهه
ن را آبیـنم کـه   شور و حال دیگري مـی  ،دل این برادران بسیجی در ،مقدم هستم
را همچـون   قدر خودتان را بدانید که دنیا هرگـز جوانـانی   ،ريآ .بینمدر خود نمی

  .شما به خود ندیده است
  

  )دزفول 1343 -1361(نصرالهی حمیدرضا  شهید 
شما هم بایـد مثـل    ،ن طوري که من دوست دارمآرا بسیج  برادران !ام هخانواد
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 .دهنـد  یعاشقانه جان خود را در راه خدا م زیرا اینان هستند که واقعاً ؛من بدانید
اي برادرانی که وصـیت مـرا گـوش     ،خرآو در ...  .ها را حفظ کند نآامیدوارم خدا 

  .مرا خالی مگذارید ۀخان ؛من است ۀخان ،بسیج !دهید یم
  

  )برخوارومیمه 1343 -1363(حیدرعلی نصیریان  شهید 
تقـوا را فرامـوش    !ن عزیزابرادر...  :سخنی با برادران جان بر کف سپاه و بسیج

هـم از   ولیت پیروزید و قطعاًئدر این برهه از زندگی و مس ،اگر باتقوا باشید. نکنید
سـعی کنیـد هـر     !ان عزیز و مهربـان ربراد. روي اراده بر هواي نفس خود مسلطید

چون کار بـراي خـدا ارزش    ؛فقط خالص براي خدا باشد ،دهید عملی که انجام می
چـرا   ؛ام ه را به خود نگویید که دلسـرد شـده  لئهیچ موقع در کارتان این مس. دارد

هـا را بایـد    و تمـام نـاراحتی  . کار براي خدا کردن دلسردي ندارد ،امام ۀکه به گفت
امام با هم ید  ۀهمدیگر بپرهیزید و به گفت ١از از تفرقه و جدایی. براي خود بخرید

تان به شما  ولیتئهاي بیشتر در مس خداوند پیروزي هللا شاء ید واحده باشید تا ان
  .کند اعطا

  
  )تبریز 1344 -1362( خانلو نژادقینرسول  شهید 

صـدر اسـالم را    ةخـاطر  !شما اي بسیجیان و سپاهیان و اي ارتشیان ظفرمنـد 
ایـن انقـالب را بـه ثمـر رسـاندید و حـال        ،زنده کردید و با جهاد و جانبازي خود

   .است دست پرقدرت و باکفایت شما سپرده شدهه انقالب ب
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  )همدان 1346 -1365( شهرام نوروزي شهید 
هایتـان پـاك   قلـب  !شما اي یاران پاك و مخلص در بسیج و انجمـن اسـالمی  

تـر کنیـد و همیشـه در راه کسـب تقـوا      اعمالتان را مخلصـانه  .تر کنیدپاك ؛است
 .راه شـهدا اسـت   ۀادامـ  ،چون کارهایتان ؛بدانید اجري بزرگ دارید. کوشش کنید

ل و مشـکالت  ئمسـا  ۀشته باشید؛ چون همـ در این راه از هیچ مصیبتی هراس ندا
 ؟اسـت  یا ایمان در عمق شما نفوذ کردهآبراي این است که صاحب شما ببیند که 

  .طور استاهللا همینء شا که ان
  

 )تهران 1347 -1365( طارملو  شهید محمود نوري 
هاي شـهیدان زیـادي    که با خون ]است[ مکان مقدسی ،بسیج! برادران گرامی

هسـتید کـه ایـن انقـالب را بـا       1نیـاراه کس ةدـه دهنـا ادامـشمبنا شده است و 
در  ،یـدن در خـاك و خـون خـود    تاند و با غل خونشان به اینجا رساندهة قطره قطر

 ،هـاي منتظرشـان   اکنـون نیـز چشـم    مقابل کفر و ستم ایسـتادگی کردنـد و هـم   
  .گر اعمال شماست نظاره
  

  )مشهد 1339 -1363( تحسن نوعدوس شهید 
شرکت کنیـد و اسـم   در بسیج ... خواهم که  یها م دوستان عزیزم و از جواناز 

  .ثبت کنید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(سربازان امام زمان ۀخود را در جرگ
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  )کاشان 1347 -1365(مصطفی نیازي  شهید 
گاه بار دیگـر  آمایی که توانستید با چنین رهبري ش ؛با سالم بر شما بسیجیان

شما بسیجیانی که بار دیگر شمشیرها را از غالف بیرون  ؛زنده کنیدکربال را  ۀواقع
د تا کلک صدام را از منطقه ماده هستیآ کشیده و با گفتن لبیک به رهبرتان عمالً

  .کند یام بزرگ و اسالم بر شما افتخار مامروز ام !اي دوستان ،باري .بکنید
  

 )اردستان 1343 -1362( نیسیانی  شهید محمد نجفی 
کنـد و   بدانید که امروز اسالم و امام عزیز به شما افتخـار مـی  ! یبرادران بسیج

سـعی   .هسـتید  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(بدانید شما سربازان راستین امام زمان
  .را ناراحت کنید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(نکنید که خداي نخواسته امام زمان

  
 )بردسکن 1339 -1363( شهید محمود نودهی 

این جان بر کفان عاشق خدا و انقالب کـه بـی هـیچ مـزد و     ، برادران بسیجاز 
تقاضـا   کننـد نیـز   ن مـی آوقتشان را صرف بقـاي انقـالب و دوام    ،منتی ایثارگرانه

ل اهللا عجـ (گاه از سپاه جدا نشوند و خودشـان را سـرباز امـام زمـان     کنم که هیچ می
سپاه بدون بسیج و بسیج . و پاسداران را فرماندهان خود بدانند )تعالی فرجه الشـریف 

از سایر برادران عزیـز نیروهـاي نظـامی و     .کاري از پیش نخواهند برد ،بدون سپاه
کـه مـدتی را دوشـادوش هـم در سـنگر مقـدس        ريانتظامی، شهربانی و ژانـدارم 

ـ آایم نیز خداحافظی کرده و به  حراست و پاسداري از انقالب بوده ان نیـز توصـیه   ن
نـان را در جهـت   آجـدا نشـوند و    ،که از نیروهاي انقالبـی سـپاه و بسـیج    کنم می

  .ولوژي راستین اسالمی و مکتبی، مربی خود بدانندئفراگیري اید
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  )تهران 1346 -1365( نقی نوروزیان علی شهید 
شـهدا را   ]هـاي [دهخـانوا ] دانـم کـه   می[...  !برادران و عزیزان مخلص بسیجی

بـا   .کنید جاي خالی فرزندانشان را پر می ،ها نآزدن به  کنید و با سر فراموش نمی
بـا یکـدیگر بـا اخـالق      .یکدیگر مهربان باشید و در کارها اتفاق نظر داشته باشـید 

سـعی کنیـد کارهایتـان     .کارهاي بسیج را فراموش نکنید .اسالمی برخورد نمایید
  .خدا باشد ریا و فقط و فقط براي رضاي بی

  
  )تهران 1341 -1362( بین نیک محمد شهید 

عشـق اسـت و    ۀمدرس ،فعاالنه شرکت کنید که بسیج ،در بسیج !برادران عزیز
نـام   نجا ثبـت آبیاید به بسیج و در  ،اهللا است هر کس طالب لقاء .اهللا عشق به لقاء

سخن دیگر با مردم دارم که فرزندان خود را به بسیج معرفی نمایید و به ...  .نماید
اگر قلب  .حسینی بودن را بیاموزید و نکند دل یک بسیجی را بیازارید ةها شیو نآ

دانم  می !اي برادران بسیج...  .اید وردهآقلب امام را به درد  ،یک بسیجی را بشکنید
سـعی نماییـد از    .داب اهللا هسـتید آدب بـه  ؤکه شما متخلـق بـه اخـالق اهللا و مـ    

هواي نفس را زیر پا بگذارید تا شجاع  ]اً[مو تما] بوده[برخوردار  ،نیکوترین اخالق
 .ها راضی شوند شوید و خدا و مردم از شما بیشتر از این

  
  )شهر خمینی 1347 -1364( خواه مرتضی نیک شهید 

مواظـب باشـید عمـل     .راه پاك خود ادامه دهید 1هصبور باشید و ب !ها بسیجی
 .بیایید خود را با مطالعـه بسـازید   .خالفی از شما سر نزند که مردم را ناراضی کند
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ن غربـال انقـالب در   آحاال کـه هـر    .مخلص شوید ]و[ بیایید خود را خالص کنید
 ،هـایش را از خـود بیـرون بریـزد     ن ممکن است ناخالصیآحال تحرك است و هر 

  .خود را خالص کنید
  

  )کرج 1342 -1365(دهقان  نیک شهید مجید 
خـواهم کـه ایـن     از برادران بسیجی عزیـزم مـی  : بسیجاما وصیتم به برادران  و

بـراي بسـیج کـار    ، نچه در تـوان دارنـد  آ توقع را تقویت کنند و بی ارگان مظلوم و
بیشتر در بسیج  باز از برادران بسیج تقاضا دارم که بسیج را ترك نکنند و...  .کنند

ایمان  تیسس این نشانگر ؛کنار بکشید خداي نکرده خسته نشوید و. کنندفعالیت 
قـدر خودتـان را بدانیـد کـه      جـداً  شوید و باعث خوشحالی دشمن می شماست و

ایـن   ۀخداونـد حفـظ کنـد همـ     .الیـی نـزد خـدا داریـد    امقام و هستید و بسیجی
 .ها را بسیجی

  
  )تهران 1343 -1362( فرهاد نیکوکالم شهید 

چـون شـماها    ؛دانم به شما چه چیزي بگویم نمی! ما دوستان بسیجیبرادران و 
ولین ئتـوانم بگـویم هرچـه مسـ     فقط می. معلم من هستید و من شاگرد تنبل شما
فقـط بـراي رضـاي     تان خـالص و فقـط و   بگویند با جان و دل پذیرا باشید و نیت

  .خداوند تبارك و تعالی باشد
  

  )کرج 1347 -1365(ی مجهانگیر وسی شهید 
در بسـیج عضـو    حتماً ،وقتی بزرگ شدند ،برادران مرا که کوچکند !پدر عزیزم
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چون بسیج جـایی اسـت کـه     ؛کن و اگر توانستی خودت هم در بسیج فعالیت کن
  . ندزموآ ن درس عاشقی میآدر  )علیه السالم(عاشقان حسین

  
  )بید خرم 1339 -1366( احمدرضا هاشمیشهید  

تـرین   حقیر به شما امت شهیدپرور این اسـت کـه امـروز بـزرگ     ةپیام این بند
خـواهم کـه ایـن سـعادت را      خدمت، خدمت در بسیج است و از خداي بزرگ مـی 

  .نصیب ما بگرداند تا در خدمت بسیج مستضعفان باشیم
  

  )بوانات 1343 -1365( زاده حسین هاشمیشهید  
 ،شـهادت رسـید  پسرت بـه  روزي  سعی کن در بسیج شرکت کنی تا اگر !مادر

  .راهش باشی ةبتوانی ادامه دهند
  

  )همدان 1345 -1364( رضا هراتی علیشهید  
حتـی   ،اي عزیزان که زحمت شب و روز شـما  ،برادران مخلص انجمن و بسیج

حقیر و درمانده این را بپذیرید که هر  ةاز بند !همه و همه براي خداست ،خوابتان
اهللا  شاء ان ؛براي منت و غرور انسانی نباشد ؛براي خدا باشد ،کنید کاري را که می

خود با مردم و با هر کس دیگر که  ۀسعی کنید با اخالق حسن .طور نیست که این
باشد که این رفتار شما باعث جذب کـردن افـرادي    ؛رفتار کنید ،باشد 1خواهد می

  .دبه جمهوري اسالمی باش
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  )اندیمشک 1341 -1360(یارعلی  علی قربان شهید 
شما اخـالق اسـالمی را فرامـوش     !اما شما اي دوستان و اي برادران بسیجیو 

  .نکنید و تنها هدفتان اهللا باشد
  

  )همدان 1335 -1365( طاقلو سهرابی علی یارم غالمشهید  
اگر کسی از برادران بسیجی به جبهه رفـت یـا    .هاي مقاومت را پر کنید پایگاه
ماست که از اسالم  ۀهم ۀظیفامروز و .جایش را در پایگاه پر کنید فوراً ،شهید شد
  .خود را انجام دهد ۀتواند باید وظیف هر کس هر طور که می .دفاع کنیم

  
  )تهران 1346 -1365( علی یزدانیان شهید 

خدا و خلق خدا را فراموش نکنیـد و مـردم را    هخدمت ب! ... مادر و پدر عزیزم
  .یند و براي خدا خدمت کنندآارشاد کنید که به بسیج 

  
 )تهران 1349 -1365( فشکی  رضا یعقوبی علیشهید  
التمـاس   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(شما بسیجیان و سربازان امام زمان ۀاز هم

  .باشم بوس بسیجیان مخلص و حسینی می دعا دارم و دست
  

  )تهران 1341 -1362( رضا یوسفی علی شهید 
دعا را  .عشق است ۀمدرس ،در بسیج عضو شوید که بسیج ... !اي برادران دینی

  .فراموش نکنید که باعث ریختن گناهان است
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  )تهران 1344 -1364( یوسفی مشکیمجید  شهید 
امیدوارم که هدف . کنم سالم عرض می اهللا،این عاشقان لقاء  ،به عزیزان بسیج

باشـید و بـه راه   نهایی را فراموش نکنید و از دشمنان اسالم هیچ ترسـی نداشـته   
باشد که خداوند اجر شهید را به شما نیز بدهد تا بتوانید از ایـن   ؛حق ادامه دهید

  .سفر بزرگ استفاده ببرید
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  بسیج، محور وحدت اقشار مردم: فصل سوم   

  
  )تهران 1345 -1361( مرسار جانیقاآرضا  غالم شهید 

، کمیته و ، سپاهاز قبیل بسیج ،کنید یاي کسانی که در پشت جبهه خدمت م
یی تـان را محکـم سـازید کـه هـیچ زورگـو       وحدت ،چنان در پشت جبهه. .. !غیره

  .نتواند در داخل شهر و شهرستان بشود
  

  )تهران 1349 -1365(مره برچلویی آامیرمسعود  شهید 
حقیر را ادامه دهند و در خط انقـالب و   ةخواهم راه بند از برادران بسیجی می

  .ها نفوذ نکند نآامام باشند و با هم وحدت داشته باشند تا دشمن در میان 
  

  )کرج 1350 -1366( ش احمديوکور شهید 
بین شـما   که باید در ]را[ تیین صمیمآسعی کنید ! بسیجیان عزیز دوستان و
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سـعی کنیـد    لفظی نپردازید وهاي خودي با هم به جدالبی ].برقرار کنید[، باشد
  .کارهایتان رنگ خدایی داشته باشد هایتان زیاد وگریه هایتان کم باشد وخنده
  

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

طـور کـه امـام عزیزمـان      همـان  ؛خواهم که سنگر بسیج و مسجد را رها نکنید یم
، امیـدوارم در ایـن امـر   » .سنگرها را حفـظ کنیـد   ؛سنگر است ،مسجد« :فرمودند

مـال شـود و بـا مبـارزه بـا      گاه نگذارید خون شهیدانمان پايکوتاهی نکنید و هیچ
از خون شهیدانمان پاسداري کنید و خداوند به شما توفیق  ،رویی و کفرونفاق و د
روز ـو پیـ  قـموفـ  ،دـایـ ی کـه قـدم برداشـته   ـا را در راهـشم دـداونـخ. عطا کند
اهللا ینصـرکم  ] وا[ان تنصر« ؛خداوند شما را یاري خواهد کرد. اهللاء شا ان ،بگرداند

  .1»و یثبت اقدامکم
  

  )مشهد 1341 -1365( مسعود ارشادي شهید 
خواهیـد   یکارهایی که م ۀکلی !و انجمن اسالمی و دوستان عزیز برادران بسیج

یک تشـکیالت   2ازن کار آهنگ عبادت داشته و آسعی شود که ابتدا  ،انجام دهید
زیـرا   ؛ز تفرقه و پراکندگی جلوگیري کنیـد ا. و نظم و اتحاد خاصی برخوردار باشد

 رحمـه و الجماعـه  «: فرمایند یم )صلی اهللا علیه و آله و سلم(طور که پیامبر اکرم همان
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بزنید به ریسمان الهـی و از تفرقـه و جـدایی    همگی چنگ «. 1»الفرقه عذاب مهین
یید تا بتوانید در راه دشمنان اسـالم و  آیک امت واحد در و به صورت 2»بپرهیزید

  . گویان باشید مشت محکمی بر دهان یاوه ،انقالب
  

  )تهران 1343 -1364( اصغر ازناولی علیشهید  
اي ...  .کـنم  افتخـار مـی   ،ام شنا شـده آاز اینکه با شما بسیجیان  !برادران عزیز

تـرین   خاطر کوچـک ه خواهم که قدر یکدیگر را بدانید و ب شما می ۀاز هم !عزیزان
 ،دل شـدن خودتـان   بـا یـک   .خوبتان اختالف نیندازید ]هاي[بین دوستی ،حرفی

  .چشم دشمنان اسالم و انقالب را کور کنید
  

  )کرج 1343 -1362(مهراب اسالمی  شهید 
مکـاران را   ۀفریب مکر و حیل !شما اي برادران بسیجی خصوصاً ،امت حزب اهللا

بـا ایمـان   . به اسالم و انقالب اسالمی بزننـد  دشمنان در کمینند تا ضربه. مخورید
بـه عـدالت رفتـار نمـودن و بـا      به اهللا و یکتاپرست بودن و به حق سخن گفـتن و  

ران از ه مارك چسباندن مکـا مکر مکاران را خنثی کرده و از هر گون ،کلمهوحدت 
شهیدان بر گـردن شـما   . جلوگیري کنید...) منافق و  ،گر هئتوط ،نفاق افکن(قبیل 

  . ین خود را ادا کنیدشما باید د ؛ها رفتند نآ. حق دارند
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  )تهران 1347 -1367( همدانی  اشرفی محمدرضاشهید  
 1]پـر [تنها سفارش من به شما این است که مساجد را همیشه  !ها اي بسیجی

  .ترسد از وحدت شما می ،چون دشمن ؛داریدنگاه 
  

  )شهرخمینی 1341 -1364( اسفریزي رحمن اصغري شهید 
امیدوارم که همواره بـا دیگـر افـراد امـت حـزب اهللا       !و اما اي برادران بسیجی

مواظـب باشـید کسـی در صـف      .و انقالب کوشا باشـید  متحد باشید و در راه خدا
، لهئمتحد شما رخنه نکند و بین شما مردم عزیـز جـدایی نیفکنـد کـه ایـن مسـ      

راه  ۀن ادامــآســنگینی بــه دوش داریــد و  ۀشــما وظیفــ .بســیار خطرنــاك اســت
ایـن   ،ريآ .شهیدانی است که از بین شما هجرت گزیده و به دیـار حـق شـتافتند   

خداونـد بـه    .کنـد سلمان سنگینی مـی اي است که بر دوش هر زن و مرد موظیفه
  .اهللاء شا ان ،گران را به منزل عطا بفرماید این بار همه توفیق رساندن

  
  )شیراز 1346 -1361( ابراهیم افسریانسید شهید 

شـما بایـد    !گذاریـد هی و سپاه و بسیج به خود میلال اي کسانی که اسم حزب
شـما  . مثل دکتر بهشتی که یک ملت بود براي این ملت ؛براي ملت ما الگو باشید
 ۀبـه گفتـ  . مریکـا را از بـین ببریـد   آیل و ئتوانید اسرامی ،با این مغزهایی که دارید

برادرهـا و  . بـرد ب مـی آیل را ئاسـرا  ،ب بریـزد آهر مسلمانی که یـک سـطل    ،امام
ـ  این گفته ،را به خداو ت !خواهرها  ؛ه دیـوار بزنیـد  هاي امام را قاب طال بگیریـد و ب

یـا  آ. سازدمریکا میآهایی است که  اتم] بمب[ارزشش بیشتر از  ،هاچون این گفته
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تواننـد بـا   ها نمـی آن ؟ها نبود که تن ریگان و صدام را به لرزه انداختهمین گفته
  .هاي امام برسندبه پاي گفته ،رادیوها و تبلیغات

وقت به این منافقین ندهید که بتوانند مغزهـایی ماننـد    ،را به خداو ت !برادرها
هاي اي بچه ،هاي سپاهاي بچه. صدوقی، مدنی، بهشتی و دستغیب را از بین ببرند

مـن  . نگذارید این منافقان در بین شما رخنه کنند و نفاق بیندازند !گروه مقاومت
 ،سـر هـم   خـواهم پـنج روز پشـت   خودمان مـی  ۀدر خان ،بعد از اینکه شهید شدم

هاي سپاه و بسیج بیاینـد و ایـن   دعاي توسل بگذارید و برادرهاي پاکی مانند بچه
مانند ابوذرهـا و   ،هاي سپاه و بسیجدانید که این بچهیا میآ .محفل را روشن کنند

هستند؟ قدر همدیگر  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ها هستند و سرباز امام زمان بالل
  . ها را در پیش گیریدبه امید اینکه راه بهشتی. د شویدرا بدانید و با هم متح

  
  )فارسان 1344 -1361(افشاري جونقانی حسین  شهید 
عجـل اهللا  (انقالب و سـربازان امـام زمـان    این بازوان ،اي به برادران بسیج توصیه

مسـاجد و   1بـه ن اینکه سنگرها را رها نکنید و مردم را آدارم و  )تعالی فرجه الشریف
و عمل صـالح و   ]ی[ماخالق اسال 2، هماناتحاد دعوت کنید که تنها نیروي جاذبه

  .خدا را در هر کاري در نظر گرفتن است تنها
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  )تهران 1351 -1367( محمد اکبريشهید  
ن عمل کننـد و  آاهللا به ء شا اي صحبت با برادران بسیج دارم که ان چند کلمه

بیشتر کنند و به هم بیشتر احتـرام   ،که هست وحدت خود را از این :ن این استآ
ولیت کنید تا اینکه دیگـران  ئشما بیشتر احساس مس ،با شهید شدن من .بگذارند

هاي بسـیج در جبهـه حضـور     بچه ۀطور باشد که هم را هم به بسیج بیاورید و این
  .داشته باشند

  
  )شهر زرین 1345 -1371(جمشید امیدي  شهید 

ون ـولیت خـ ئمسـ  !اي بـرادران  :مـوز آ دانش اي با شما برادران بسیج و نکته اما
بـرادران   .ولید تا مردم عـادي ئشما بیشتر مس گردن شماست و این همه شهید بر

جذب نیرو کنید  ها را در جبهه پر کنید و نآجاي  شهدا را بردارید وسالح  !بسیج
عـه بـا دسـتجات مـذهبی بـه      هاي جم شب .ها در بسیج نیرو بیاورید نآجاي ه ب و

ن آقـر  ؛سـرایی بکنیـد   نوحـه  ؛سر مزار شهدا سـینه بزنیـد   بر ؛گلستان شهدا بروید
 از ایـن  ،یـم ارما هرچـه د « :فرماید زیرا که امام عزیزمان می ؛دیاشک بریز ؛بخوانید

 ،فالنـی بـد اسـت    :نگوییـد  .رفتـاري کنیـد   با مردم خوش !بسیجیان ».هاست گریه
دعاهـاي   .اسـالمی خـوب کنیـد    القشما سعی کنید بد را هم با اخـ  .فالنی خوب

هـم   روسـتاها را  به روستاهاي دیگـر برویـد و   .شکوه برقرار کنیدکمیل را خیلی با
گـاه  آگاهـان را  آنا .تبلیغات بسیار داشته باشید .دعوت کنید تا وحدت برقرار شود

سـجد را هـم پـر    سـنگر م  .مسـجد  سپاه و مردم را تشویق کنید به بسیج و .کنید
  .ماعت را با شکوه خاص برقرار کنیدنماز ج .کنید
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  )دزفول 1339 -1363(انبري حسن  شهید 
چنـان   نآباید با هـم   !طرفداران انقالب اسالمی اي برادران بسیج و سپاه و کالً

 1اي براي نفـوذ و تفرقـه   هته باشیم که شیطان در بین ما رخنبرخورد اسالمی داش
تـوانیم بـه پیـروزي     یب را با وحدت کلمه و وحـدت عمـل مـ   زیرا انقال ؛پیدا نکند

 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (یعنـی امـام زمـان    ،ن به صـاحبش آنهایی و تحویل 
لمان را ئتمام وظایف و مسـا  ،وقتی ما یک خدا داریم و از یک کتاب. تحویل دهیم

در  ،را از بین ببرنـد  خواهند انقالب اسالمی یچرا دیگران را که م ،گیریم یدرس م
  ؟خودمان راه دهیم] میان[

  
  )یزد 1347 -1363( علی انصاریانشهید  

مجاهد که در  برادران سپاه و پاسدار و ارتش و بسیج و دیگر نیروهاي مسلح و
به ریسمان الهی چنـگ بزنیـد و پراکنـده    « !جنگید هاي حق علیه باطل می جبهه
  .شود می تان وگرنه باعث نابودي و شکست ،2»نشوید
  

  )اصفهان 1341 -1362( علی بدیعی محمدشهید  
هـم   خالی نکنیـد و بـا   ،که بازوي امام است ]را[ سنگر بسیج !برادران بسیجی

  .افتد متحد شوید که دشمن از این اتحاد و یکپارچگی شما به لرزه می
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  )مشهد 1351 -1366( حسن براتی شهید 
بـا اجتمـاع خـود در بسـیج خـواهران و       !اي خواهران و برادران عزیز و ایثارگر

  .مریکا بکوبیدآمشت محکمی بر دهان  ،هاي انقالبی ارگان
  

  )تهران 1342 -1364( بشیري سیدجعفر شهید 
دشـمن   ،دانیدکه خودتان می طور همان !برادران عزیز :سخنی با برادران بسیج

شـما بـا    ؛کند بین شما تفرقه بیندازد و خـود سـوء اسـتفاده کنـد    سعی می ماًئدا
سـعی کنیـد در    !بـرادران بسـیجی   .این هدف دشمن را خنثی کنید ،وحدت خود

از حـق دفـاع   ] بشـتابید و [هـا  سوي جبهـه ه مد، بآاولین فرصت که برایتان پیش 
  . کن سازید هکنید و ظلم را ریش

  
  )تهران 1347 -1366( باديآ مرتضی بهمن شهید 

بدانید و بـه ایـن از خودگذشـتگان    هاي عاشق را  تو را به خدا قدر این بسیجی
 ةسوسـنگرد و خرمشـهر و جزیـر    ۀایـن کسـانی کـه اگـر حماسـ      ؛احترام بگذارید

بارها و بارها صدام از دیوارهـاي شـهرمان    ،فاو و شلمچه را نیافریده بودند ،مجنون
 بـرادران و  .خـون جگـر خـوردن کـاري دیگـر نداشـتیم      گذشته بـود و حـاال جـز    

  .خودتان و انقالب حفظ شود ةیندآا دارید ت زان را نگهاحترام این عزی !خواهران
ی که حافظـان انقـالب   بسیج خنی دارم با برادران خوب و مخلصو حال س... 

خواهم که در امر ساختن خود کوشا باشید و مطیـع   از شما می !برادران ؛باشند می
رفـتن بـه مسـاجد و جبهـه را      .باشـید  ،روحانیت مبارز که در خط امـام هسـتند  

وحدت خود را حفظ کنیـد کـه    !عزیزان. هایتان قرار دهیدکار ۀبرنام وهمیشه جز
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این را بدانید ارتشی  .این وحدت امت حزب اهللا بوده که انقالب را به اینجا رسانده
بلکه همگی باید ید واحده باشیم تـا   ؛ها اسم ظاهرشان است و بسیجی ندارد و این

شـید و  همیشـه هوشـیار با  . رجـا بمانـد  و پاب] شده[انقالب همیشه حفظ اسالم و 
 ،هـی را دارنـد  لکه قصد تفرقه انداختن بین جوانان حزب ال ]را[ نئجلوي افراد خا

داي پس مواظب باشـید کـه خـ    ؛شما وارثان واقعی شهدا هستید !برادران .بگیرید
  .مال نشودنکرده خون شهیدي پاي

  
  )دهدشت 1341 -1365( نژاد اهللا بیژنی لطف شهید 

 .توجه کنید ارتـش و سـپاه و بسـیج در دنیـا شخصـیت واالیـی دارد       !عزیزان
هراسند و تا وقتـی کـه اتحـاد     در شرق و غرب عالم از اسم شما میدشمنان شما 

در حقیقـت   ،وحدت بین شماست و اختالف کلمـه و تفرقـه وجـود نـدارد     کلمه و
یـک  اگـر  ...  .بینیـد  نعمـت الهـی را مـی    ،بهشت است و با چشم ملکوتی در جبهه

و بسیجی در حالی که کارهایش جملگی عبادت است و جهت  ]ی[تشسپاهی و ار
   .رسد عملش باطل است و به کمال نمی ۀهم ،خلوص نداشته باشد ،الهی دارد

  
  )شهر خمینی 1346 -1364( خوزانی اصغر پاگرد علیشهید  

یدار باشید که دشمنان براي اینکه اختالف بین شـما  ب...  :ها خطاب به بسیجی
و بـه بـرادرانم    .کشـند  شـب و روز نقشـه مـی    ،بیندازند و شما را از هم جدا کنند

پایگاه را حفظ کنند و نگذارند کـه   ،ها نآ ۀتر از هم عنوان یک کوچکه ب ،گویم می
هـا خیانـت اسـت بـه خـون       این ۀها را هم خالی نکنند که هم هنخالی شود و صح

  .مواظب دشمنان داخلی هم باشید و ،شهیدان
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  )شهر زرین 1344 -1361( فرزام پورحبیب شهید 
سعی کنید در بین خودتان تفرقـه   .امید امت و امام به شماست !بسیج برادران

نگذارید که ستون پنجم در میان شما نفـوذ   .اخالق اسالمی را رعایت کنید .نیفتد
  .متحد باشید که خداوند یار و یاور شماست .کند

  
   )اندیمشک 1347 -1366( پهلوان رحیم شهید 

یکی اینکـه همیشـه بـا     :هاي مقاومت یک پیام دارم براي برادران بسیج پایگاه
یعنی مساجد را  ،هم صداقت و برادري خود را حفظ کنید و هیچ وقت سنگر خود

 ،مدرسـه  ،بسـیج  :قول یکی از برادران شهید که فرموده بـود ه چون ب ؛خالی نکنید
  . دانشگاه این مکتب خواهد بود و جبهه
  

  )اندیمشک 1348 -1366( کریم پهلوانشهید  
از این برادران  ؛پاسدار و حافظان انقالب است ،سخن بعد با برادران بسیجی... 

هـاي  به خانواده .ل شرعی عمل کنیدائبه مس .د نشویدسر]لد[تقاضا دارم از جنگ 
ل کوچـک از هـم جـدا    ئروي مسا .اسرا سرکشی کنیدو  شهدا، مفقودین، معلولین

  .و با هم به برادري و صداقت رفتار کنیدنشوید 
  

  )تهران 1344 -1360(ر فناصر تاجیک شهید 
از جـان و مـال    ،شما اي برادران بسـیجی کـه در راه تـداوم انقـالب اسـالمی     

ها بـراي  استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان !اید، برادران بسیجگذشته
و همیشه به یاد خدا باشید و در راه خدا قدم بردارید و هرگـز  . تسکین دردهاست
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 .بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهـد جـدا نکننـد    ،دشمنان دین
ایـن دعاهـاي    .امام عزیـز و رزمنـدگان اسـالم را در دعاهایتـان فرامـوش نکنیـد      

هاي جنگ به شـما نیـاز   جبهه .گه داشتهها را گرم نجبهه ،حاله شماست که تا ب
   .دارد

  
  )شهرکرد 1347 -1365( طاقانکی  ترابی محمدعلی شهید 

مبـادا   .بـاهوش باشـید   زیـرك و  ،لئدر مسا !بسیجیان غیور برادران مسلمان و
 جلـوي منحـرفین و   ،یکپـارچگی  بـا وحـدت و  ...  .شما را فریـب دهنـد   ،دشمنان

از  ]دریـغ نکنیـد و  [ راه خـدا  در  ام هیچ کـاري ـاز انج دشمنان اسالم را بگیرید و
  .هیچ چیز واهمه نداشته باشید هیچ کس و

  
  )همدان 1341 -1363( ترك شهبازشهید  
تهمت و افترا دوري کنیـد و همـه در یـک     ،از غیبت ... !سپاه و بسیج انبرادر

هنین براي خدا پیکار کنید و حالت جاذبه داشته باشـید تـا بتوانیـد افـراد     آصف 
 :انـد  امام بزرگوارمـان را کـه فرمـوده    ۀاین گفت .گمراه را به راه راست هدایت کنید

در عمل پیاده کرده و همه به ریسمان الهی چنـگ   ،»وحدت کلمه داشته باشید«
  .1بزنید
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  )اصفهان 1342 -1365( قینانیتقی محمدتقی شهید  
خودمـان را  ...  .دست از وحدت و همبستگی برنداریـد ...  !دوستان و بسیجیان

شد و عقل را کُ نفسانی را می هاي مخلّ دست تعالیم اسالمی بسپاریم که انگیزه ه ب
  .کند تازه و زنده می

  
  )زنجان 1344 -1363( لوسعید تقیشهید  

برادران بسیجی و پاسـدار و سـرباز و    :سخنی با شما برادران حزب اللهی دارم
. اذیت نکنید] را[کس  هیچ !خالصه در هر قشري که همیشه حزب اللهی هستید

ملـت   وشـما جـز   ۀشما مسـلمان هسـتید و همـ    ۀبا هم مثل برادر باشید؛ زیرا هم
 .هایتان برسید و زیاد کتاب بخوانیدبه درس !برادران حزب اللهی. ایران می باشید

هـا  در جبهـه  !برادران من. بگیرید] در پیش[باید راه بهشتی و دیگر شهدا را شما 
 ؛ها، مثل برادر باشیددر جبهه. بازي نکنیدها، گروهید و در جبههحضور داشته باش

ما حزب اللهـی و   ۀهم. نگویید که ما زنجانی هستیم و دیگر برادران اراکی یا غیره
  .مسلمان و برادر هم هستیم

  
 )گلپایگان 1345 -1361( شهید محمدتقی تکبیري 

نگهبانی دادن ادامه دهید اید و به  افتخار کنید که شهید داده !برادران بسیجی
مریکـا و  آاز تفرقـه بپرهیزیـد کـه    و ...  .و بسیج را هرچه بیشـتر گسـترش دهیـد   

  .یدآ خوششان می ،تفرقه] نوع[ش از هر ا ایادي
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  )خوانسار 1348 -1365( حمید توحیدي شهید 
ها باید مواظب باشند که دچار انحراف نشوند و بـه   سپاه و بسیج و دیگر ارگان

یـک فرزنـد کـه بـا پـدر      با ملت به صورت  ]و[ از ملت دور و جدا نشوندهیچ وجه 
  .د]ن[روبرو شو ،شود خود روبرو می

  
  )همدان 1343 -1361( پور هادي جانی محمدشهید  

جایی که انسـان را   ،گاه این سنگر بسیج پیام من به دوستان این است که هیچ
دشـمنان اسـالم ناراحـت    سازد را خالی نکنید و همیشه بسیج را پر کنیـد تـا    می

طـور ملتـی متحـد      ها ببینند که ایـن  مریکا و تمام ابرقدرتآو اما هر وقت  ؛باشند
 ،هـم متحـد شـدند    ن ملت پیروز شـوند و اگـر مسـلمانان بـا    آتوانند بر  نمی ،شده

  .خورد مریکا و غیره شکست میآ
  

  )تهران 1342 -1365( محمدتقی جباري شهید 
جهـات مهیـا    ۀرا از دست ندهید و خود را از همـ ها  فرصت! ام برادران بسیجی

 .باید در علم و ایمان سبقت جویید هللازیرا براي تحقق یافتن عنوان حزب ا ؛سازید
 ،ن سـالح آبا سـالح اخـالق وارد شـوید و بـا      .روز بر انسجام خود بیفزاییده ب روز

  .مردم را تربیت کنید
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 )تهران 1346 -1366( علی جبلی سینکیشهید  
 .وحدت بـرادران را حفـظ کنیـد    ،ها با پیوستن به رزمندگان در جبهه !برادران

باید گوش به فرمـان   .همه باید واحد شویم ؛بسیجی و غیره ندارد ارتشی، سپاهی،
  .تفرقه نیندازیم که از گناهان بزرگ است .امام باشیم

  
 )فالورجان 1344 -1364( یزدآبادي شهید حسن جعفري 
بسیج و نیروهاي مردمـی کـه    ،سپاه ،از ارتش ،سرباز کوچکعنوان یک ه من ب

خـواهم   یها م و اداري ید و بازرگانان و کشاورزانآ امروز به حساب می همان بسیج
نین ئرا به تمام دنیا صادر کنند کـه خـا  هم دهند و اسالم ه که همه دست اتحاد ب

  .شود ایستاد یبدانند در مقابل اسالم نم
  

  )سمیرم 1344 -1364( علی جاللی شهید 
را  اتقـو  !بـرادران عزیـز   -1 :کف سـپاه و بسـیج دارم   سخنی با برادران جان بر

ـ   ،باشـید  ااگـر بـاتقو   .فراموش نکنید ود ـولیت خـ ئرهه از زمـان در مسـ  ـدر ایـن ب
بـراي خـدا باشـد و از     ،دهیـد  سعی کنید هر عملی انجام می !برادران -2 .پیروزید

ـ  امام با ۀبپرهیزید و به گفتدیگر ـه و جدایی از همـتفرق . ده باشـید ـواحـ ـد هم ی
 از ،با کمال اخالص اسـالمی  ،توانید کار کنید دهید نمی تشخیص می اگر واقعاً -3

  .ولیت کنار بکشیدئمس
  

  )یاسوج 1342 -1363( جعفر جمشیدي شهید 
ـ  ؛ظ کنیـد ـود را حفـ ـاتحاد و انسجام خـ ...  !برادران بسیجی  ۀرا بـه وسـیل  ـزی
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 ها حاضـر بـه   و پیوند زدن به ریسمان الهی است که متجاوزان و گروهمتحد شدن 
  .شوند امیال پلید خود نمی ]اجراي[

  
  )شیراز 1346 -1367(بخت  جوانحسین  شهید 

سـنگر   راه پررهرو شهدا باشـید و  ةتقاضا دارم که ادامه دهند برادران بسیج از
بـین   بـرادري در  و اخـوت  بـا ایجـاد همبسـتگی و    این عزیزان را خالی نگذارید و

ایـن حقیقـت    بیـانگر  ،دامعظم شه ةامت حزب اهللا و خانواد بین مردم و خودتان و
  .باشید
  

  )شهر خمینی 1345 -1362( شهید عباس چاکرالحسینی 
بـا   1مخـواه  از سپاه و ارتش و بسیج و غیره مـی  ،عنوان بسیجی کوچکه من ب

 ۀو مثل همیشه با هم باشید تا بتوانید اسـالم را بـه همـ    دهوحدت دا ]دست[ هم
  .2دجهان صادر کنی

  
  )اصفهان 1345 -1365( نویسرمضان چپ شهید 

سـعی   !و شـما اي بـرادران ایثـارگر بسـیجی     ،شما اي برادران از جان گذشته
وحدت بین خودتان را در هر حال حفظ کنیـد و روح خودتـان را هرچـه     ...کنید 

ن فیض الهی رسیدند و مثل گـل  آهایی که رفتند و به بیشتر بسازید؛ چرا که بچه
و دسـت از   ا ببرنـد ـازند و دل از دنیـ ـان را بسـ ـتوانسته بودند روحش ،پرپر شدند

                                                             
  خواهند می: در اصل وصیت -1
  کنیم: در اصل وصیت -2
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  .همه چیز دنیا بشویند
  

  )تهران 1348 -1365( سریزيغالم  یحسین حاج مغال شهید 
هــایی کــه بــین مــردم و ســپاه و بســیج و ارتــش و کمیتــه و روحــانیون و  نآ

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

 ۀبایـد فاتحـ   ،تفرقه بیندازند و اگر بین شما تفرقه بیندازندخواهند  هستند که می
شـکن    دشـمن  ]و[ شـکوه در نمـاز پر  حتمـاً  !برادران و خـواهران . اسالم را بخوانیم

ـ  ]ی[ندر ارگـا  .شـرکت کنیـد   جمعه شرکت کنید و در نماز جماعت حتماً نـام  ه ب
  .دنگذارید این امام عزیز غصه بخور .شرکت کنید ،بسیج ،عشق ۀمدرس
  

  )تهران 1347 -1366( مروستین محسن کارگریا شهید 
کـه سـنگر    ]را[ ها و بسیج هخواهم که جبه عاجزانه می !شما اي برادران بسیج

و دیگـر بسـیجیان    از شما...  !برادران بسیج .خالی نگذارید ،همگی مسلمین است
بـه  خواهم که امام عزیز و رزمندگان را دعا کنید و دعاهاي توسـل و کمیـل را    یم

  .پاي دارید و نماز جمعه را فراموش نکنید
  

  )زرندیه 1344 -1361( علی کاظمی شهید حاج 
حظـه در  چنـد ل  ؛بـه بسـیج ببریـد   من را  ةجناز ،شهید شدم ]اهللا[ شاء اگر ان

جـا   نهمـا  ؛شنایان من جمع شوند در کنار تابوت منآزمین بگذارید و دوستان و 
  .وحدت داشته باشید ]و[ هم جدا نشوید گاه از با من عهد و پیمان بندید که هیچ
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  )مشهد 1344 -1362( مسعود کرباسی شهید 
حفـظ و   ،تواند در پیروزي ما نقـش مهمـی ایفـا کنـد     دیگري که می ۀلئمس... 

ان همسـنگر  عنـو ه ب !برادران بسیج. باشد می... و هاي اسالمی بسیج  تقویت تشکل
هـاي   اییهمـ قـدر جلسـات و گرد   !برادران عزیـز  ؛گویم کوچکتان با شما سخن می

جتماعـات اسـت کـه اسـالم را یـاري      باور کنید همین جلسـات و ا  .خود را بدانید
هـا سـود    نآشـتر از  چـه بی هر ،سعی کنید با رشد دادن به جلسات خـود . کند می

  .ببرید
  

  )شهر زرین 1341 -1365( نوگودانی حسن کرمی شهید 
ام انقالب اسالمی کاشتند نه درخت تنومندي ب شهدا !خواهران عزیز برادران و

نیروهـاي حـزب اهللا تشـکیل     بسـیج و  سـپاه و  ن را روحانیـت و آهـاي   که شـاخه 
شـما کـه   ! برادران عزیـز  ؛صحبت دارمچند کالمی هم با برادران بسیج ...  .اند هداد
 ،از جـان خـود دریـغ نکردیـد     و داشتی در صحنه بودیـد  کنون بدون هیچ چشمتا

در صـحنه   سنگر خود را حفظ کنیـد و  ،استوارتر تر و بلکه محکم ،شتههمچون گذ
طـور بـا هـم متحـد      بینند که ایـن  وقتی دشمنان داخلی شما را می .حاضر باشید

 !برادران بسـیج  .ناامید شوند و تر می ضعیف تر و کنید، سست کوشش می هستید و
 تضعیف بسـیج و پوچی را پخش کنند که باعث  ها شایعات دروغ و نگذارید بعضی

 ،روسـتا فسـاد کننـد    خواهند در جامعه و که می افرادي .طور کلی انقالب شوده ب
 هـا  نآ ن وقت قاطعانـه بـا  آ ،ثیر نکردأاگر ت .نصیحت کنید ها را بگیرید و نآجلوي 

 و مراسـم شـهدا   .هـا نشـان دهیـد    نآرا بـه  بسـیج   قدرت اسالم و برخورد کنید و
 در انجام کارها با هم متفـق باشـید و   .برقرار کنیدتر  شکوهمراسم دیگر را هرچه با
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تفرقه بین شـما   ل اختالف نظر پیدا کنید وئسر بعضی مسا نکند خداي ناکرده بر
اگـر شـما اخـتالف نظـر      .دشمن است ۀاین خواست خورید و بیفتد که شکست می

 کنـد و  این را دشـمن بـزرگ مـی    ،کمی با هم بحث کنید کوچکی داشته باشید و
به دشمن داخلی کـه بـدتر از    حواستان باشد نقطه ضعفی .کند ی میئسو تبلیغات
هـا   نآ ،با صحبت ،تفاوت هستند که کمی بی کسانی .ندهید ،خارجی استدشمن 

  .کنیدرا جذب بسیج 
  

 )فالورجان 1347 -1367( سودرجانی عبدالحمید کریمیشهید  
کارهـاي خـود قـرار     ۀدر کارهایتان اخالص و تقوا را سـرلوح ...  !برادران بسیج

حقیـر را   هم متحد شوید و با مردم مهربان و برادرانه رفتار کنید و مـنِ  دهید و با
  .هم حالل کنید

  
  )تهران 1346 -1366( باديآحسین کریمی محمد شهید 

شـمایی کـه در    ،برادران مقاوم و ایثـارگر  :بسیجسخنی هم دارم براي برادران 
نفـس   ،بدانید که دشـمن اصـلی   !اید هایستادهه در برابر دشمنان داخلی پشت جب
 ،ن بـود آرضاي خدا در اي که وارد شدید و  لهئهرگاه به قول امام در مس .شماست

نکـرده   خداي .هواي نفس خود را سرکوب کنید .تان ارزش دارد بدانید که خدمت
رزوي اخـتالف در میــان  آیانتـان نباشـد کـه دشـمنان هـر لحظـه       اختالفـی در م 

نها الزم است کـه خـدا   انقالب دارند و همیشه بدانید که تنها و تنیروهاي مخلص 
را همیشه یادتان باشـد   )علیه السالم(صادق حدیثی از امام .گاه باشدآتان  از خدمت

عتقاد داریم فی سبیل اهللا کار ؟ ما که اپس سستی چرا ،که اگر پاداش از خداست
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ه مقـام  پس بیاییم به هواهاي نفس پشت پا بـزنیم و بـدانیم کـه در چـ     ،کنیم می
وجب به وجب کشورمان از خـون عزیـزان گلگـون     .ایم دنیوي و اخروي قرار گرفته

وحدت خود مشت محکمـی  پس بیاییم شهدا را الگوي خود قرار دهیم و با  ؛است
بـه ریسـمان   «کـه   ن را یادتان باشدآقر ۀیآهمیشه این  .گویان بزنیم بر دهان یاوه

پس سعی  ؛اعمال ما در نزد خداست ۀهم 1».الهی چنگ زنید و گروه گروه نشوید
عـالم  « :به قول امام عزیز .توانیم اعمالمان خالص و پاك باشد نجا که میآکنیم تا 

  ».محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید
 ۀاخـالق از همـ  ز دست ندهید کـه سـالح   سالح اخالق خود را ا !برادران عزیز

 ،ناکرده بـا اشـتباهات خودمـان    مواظب خود باشید که خداي .ها بهتر است سالح
خرت باید جوابگوي خون هـزاران شـهید و   آدار نکنیم که در  همقام پاسداري را لک

ود در مسجدها دشمن را نابود کنیم کـه دشـمن از   ـور خـول باشیم و با حضـمعل
  .ترسد بودن مسجدها می پر

  
  )فراشبند 1339 -1362( حیدر کشاورزشهید  

هم کـه جنـگ را   خـوا  هی میلاز تمام برادران عزیز پاسدار و بسیجی و حزب ال
کنار بگذارنـد و   ،باشد فات انقالب میآل متفرقه را که ئمسا ۀفراموش نکنند و کلی

اسـالم   ،ي از فرمایشات امام عزیز و با توسل به درگاه خداوند بزرگوبا اتحاد و پیر
قـدر را   بـراي امـام عزیـز و رهبـر عـالی      2دعا ،را یاري کنند و در هنگام نماز زعزی

  .فراموش نکنند

                                                             
  103؛ سوره آل عمران، آیه »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  -1
 و دعا: در اصل وصیت -2
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  )تهران 1347 -1365( مجید کشفی شهید 
خواهم که بسیج را ترك نکنیـد و   جیان مییتر از بس من به عنوان برادر کوچک
بسـیج را   ،در کنـار درس خوانـدن   ،برادران نوجوان با هم متحد باشید و مخصوصاً

  . عاشق خمینی ،عشق است و بسیجی ۀمدرس ،چون بسیج ؛هم تقویت کنند
  

  )کازرون 1341 -1366( محمود کفاششهید  
در خـدمت   کـه قـبالً   سعی نماییـد همچنـان   !شما اي برادران پاسدار و بسیج

شنایی به اصول و احکـام اسـالمی در خـدمت    آاز این به بعد هم با  ،اید  اسالم بوده
 .تالش نمایید از هـر گونـه تفرقـه و جـدایی دوري نماییـد     . ستمدیده باشیدملت 

  .را سرمشق خود قرار دهید )لیه السالمع(علی ۀخصلت جاذبه و دافع
  

  )تهران 1342 -1362( کمالیجمال  شهید 
تـان   کـه بـه دسـت    ]را[ ولیتیئمسـ  !برادران :سپاه صحبتی با برادران بسیج و

ـ  .سعی داشته باشید درست انجام دهید ،اند هداد ـ   یب جهـت کسـی را از    یخـود و ب
و اسـالم   از امـام  ،نجـا کـه در تـوان داریـد    آتا  !بسیجیان عزیزم .خود طرد نکنید
با وحدت تمام مشـتی باشـید بـر     ،همیشه دست در دست هم...  .پشتیبانی کنید
مگـی شـما را حفـظ    اهللا ه شـاء  خداوند ان .خبر یگویان از خدا ب هاودهان تمامی ی

  .کند
  

  )شهرکرد 1346 -1365( کیانی اهللا ولی شهید  
همواره در سـنگرهاي   !برادرانم...  :سپاهی وی بسیجن برادرا اما سخنی چند با
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چــه در  ،چــه در ســنگرهاي فرهنگــی ،قــالب بــراي پیشــبرد انقــالب بجنگیــدان
؛ افراد فاسـد  ضد انقالب و مبارزه با فسادگران وه چ وه جبهم سنگرهاي خط مقد

 همواره حـاالت معنـوي خـود و    بدانید که امام به شما نوید پیروزي داده است و و
همـواره   واز اختالفات کوچـک بپرهیزیـد    دلی خود را حفظ کنید و یک برادري و

  . ها باشید نآبا  همسنگر دست روحانیون و دست در یاور انقالب باشید و و یار
  

  )جهرم 1343 -1362( جهرمی مروج مسعودسید شهید 
خواهم که در کنار هم و با خلـوص نیـت   از برادران بسیج و انجمن اسالمی می

شـدت بپرهیزیـد؛ زیـرا هـدف     ه براي اسالم خدمت کنید و از تفرقه بین یکدیگر ب
 ،هـا میان مردم و تمام اقشار و ارگان این است که در ،کسانی که با اسالم مخالفند

هاي شـیطانی خـود را عملـی    حیله ،و از این طریق دودستگی و نفاق ایجاد کنند
  . سازند
  

  )کرج 1341 -1361( پور عباس مسیح شهید 
عضـو شـدن    گاه مانع از کنم که هیچ سفارش می مورد بسیج نیز در... به مردم 

  .ن را از خودتان بدانیدآبلکه همواره  ؛این ارگان مردمی نشوید فرزندانتان در
  

  )تهران 1343 -1364( احمد مفید شهید 
ن و پشتیبانی این نیروي عظیم بسـیج کـه   آدر پر نگه داشتن مساجد و حفظ 

عزیـزان   ؛ها فرزندان شـمایند  این. کوشا باشید ،کنند عاشقانه براي خدا خدمت می
هـا هسـتند کـه     ایـن  .نگذارید که با اختالفات از صـحنه کنـار رونـد    .شما هستند
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غـوش  آها را در  نآ. اسالم و امام هستند ةیندآدارند و امید  یها را گرم نگه م هجبه
ست و نکند خـداي نـاکرده   ا نآجاي دهید که رضایت خداوند همراه محبت خود 

  .وردآاین شاید که خشم پروردگار را بر دل این عزیزان را بشکنید که
  

  )صدوق 1347 -1364( بادآاحمد مقیمی فیروز شهید 
 ةهـا ثمـر   چرا که این پایگاه ؛بسیج هاي هرچه شما کردید و این پایگاه !برادران

ي ناکرده به خاطر یک اختالفاتی که میان چند نفر خدا .خون هزاران شهید است
به این زیاد توجـه   ؟چه دارید براي جواب خون شهیدان ؛پایگاه تعطیل شود ،است
  . کنید
  

  )فردوس 1340 -1361( یاهللا مالی امین شهید 
صـالح بـر دیگـران سـبقت      شما کـه بایـد در عمـل    !برادران بسیجی و پاسدار

وحدت را حفـظ کنیـد و    .پا داریده نماز شب را ب .بگیرید، مواظب اعمالتان باشید
  .هایتان نظم بیشتري برقرار نماییددر کار
  

  )گرمسار 1344 -1364( قصابیملک) مهدي(خسرو شهید  
چنگ زدن به ریسمان اتحاد و  ،ه سعادتاتنها ر: و اما سخنی با امت حزب اهللا

د یشما باید همگامان حرکت راهیان کربال باشـ  .رهبري است ۀلئجدا نشدن از مس
 نمـاز  ،سنگر مسجد است ،سنگر پشت جبهه .سنگر است ،و سنگر هر جا که باشد

منـافقین کـه از    .به تشکیالت بیشتر بیندیشـید  !عزیزان من .جمعه است و بسیج
 .هـاي بسـیج را پـر کـرد    باید پایگاه .داراي تشکیالتند ،نظر ما و خدا مرتد هستند
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چقـدر کـار و مشـکالت     هـر  .شما را گول نزند تا از صـحنه خـارج سـازد    ،شیطان
از پیـر و   ،برادران ۀلذا کلی .اي یک شب را هم در اختیار اسالم بگذارهفته ،داشتی
مسـاجد را   ها وولیت شرعی در قبال خدا و خون شهدا دارند که پایگاهئمس ،جوان

   .پر کنند
  

  )شهرکرد 1344 -1365( جمال موالیی سامانی شهید 
ـ  یکپارچه باشید و از شما بسیجیان تقاضا دارم که با هم متحد و ل نگذارید خل

روز  ،ن روزآ ،ي ناکرده خللی در کار شما وارد شددر کارتان وارد شود که اگر خدا
حضـورتان را در   مسلمین است و جشن دشمنان اسالم و روز بدبختی مسلمانان و

  . هاي حق علیه باطل ثابت نگه دارید جبهه
  

  )شبستر 1341 -1361( زاده مسعود مهدي شهید 
خـواهم کـه    مـی  ،ام ها کار کـرده  نآهی که مدتی با للو حزب ااز برادران بسیج 

و شوروي جهانخوار  مریکاآ 1کهچون این اتحاد ماست  ؛وحدت خود را حفظ کنند
  ].است[ورده آرا به ستوه در

  
  )فردوس 1346 -1365( دار رضا میدان محمد شهید 

بـا   .کسی دیگر را در نظر نداشته باشید .براي خدا کار کنید! ... بسیجیان دلیر
  .پذیر باشید اطاعت .اتحاد و همبستگی داشته باشید .هم مهربان باشید

  
                                                             

 و: در اصل وصیت -1
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  )دزفول 1348 -1365(میرزاپور مهدي  شهید 
را ترك نکنید و با هم متحـد  خواهم بسیج  یاز شما م: سخنی با برادران بسیج

  .ها باشید هتر باشید و بیشتر به فکر جبه صو بااخال
  

  )قم 1342-1363( وشنویی  شهید محمود میرزاحسینی 
از  .از برادران بسیج تقاضا دارم نگذارند مـابین رزمنـدگان شـکاف پیـدا شـود     

که مـا را در ایـن جنـگ ناخواسـته یـاري کنـد و نگـذارد کـه         خواهم  خداوند می
  .بگیرند دشمنان اسالم پا

  
  )مشهد 1342 -1365( محمود میرزایی زهانشهید  
ولین سپاه و بسیج تقاضا دارم نهایت سعی خود را در جهت همکاري و ئاز مس

همفکري با دیگر برادران بنماینـد و در جهـت انسـجام بیشـتر تشـکیالت بسـیج       
  .با یکدیگر تفاهم و همکاري بیشتر داشته باشند ،برادران
  

  )بردسکن 1345 -1363( حامد نخعی شهید 
، از ها هرچه ضربه خوردند تمام ابرقدرت: و سخنی هم به شما برادران بسیجی

د همیشـه وحـدت کلمـه    توانیـ  تـا مـی   .همبستگی شما برادران بسیجی است این
  .داشته باشید

  
  )ریز نی 1347 -1365(احمدرضا نصیرزاده شهید  

مگذاریـد   !بـرادران عزیـز   ؛این سخنم با برادران بسیج و سپاه و پاسـدار اسـت  
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و  1شـوند  ،ها شهید روییده است افرادي مغرض وارد بسیج و سپاهی که با خون ده
  . بخواهند بسیج و سپاه را بدنام کنند

  
  )برخوارومیمه 1349 -1364( محمودآبادي ابراهیم نصیري شهید 

بسـیج   تفرقه بین سپاه با .هاي نظامی تفرقه نیفتدبین ارگان مواظب باشید در
وقـت اسـت کـه خـداي      نآ ،که اگر تفرقه بین ما بیفتد ،یا بسیج با ارتش یا جهاد
 اگـر درد در  و مـا  ۀها درد است بـراي جامعـ  این خورد وناکرده اسالم شکست می

   .کندفلج می جامعه را ،جامعه باشد
  

  )تهران 1348 -1365( عباس نظریه شهید 
حقیـر را   ةامیدوارم که بنـد  :م دارما چند کوتاه با دوستان بسیجی]هر[ سخنی

کنم که بسیج را ترك نکنید و خالی نگذاریـد و   حالل کنید و از شما خواهش می
در جایی که حـق در حـال    2امیدوارم که اختالفات ظاهري خود را کنار گذارید و

بایستید و سـعی کنیـد    ،هر کسی که عامل این کار است يجلو ،ضایع شدن است
  .متحد باشید ،ولین و چه از نیروهائچه از مس ،که با همدیگر

  
  )تهران 1343 -1361( مرادي مصطفی نعیمی دره شهید 

 ،منـافقین بریم که از هر سو کفار و  ما در زمانی به سر می !اي برادران بسیجی

                                                             
 شوند وارد: در اصل وصیت -1
 ولی: در اصل وصیت -2
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دي امـام عزیـز   همه بـراي نـابو   ،کشورهاي دیگر 1و مریکاي جنایتکارآخصوص ه ب
 ۀوظیفـ . ومت جمهوري اسالمی را نـابود کننـد  اند که حک دست به دست هم داده

به اسـالم عزیـز ضـربه     ،ي نکرده غفلت کنیمسنگینی بر دوش ماست که اگر خدا
  .دهیم تا دین اسالم پایدار بماند پس باید دست به دست هم ؛خواهند زد

  
  )تهران 1349 -1367( رضا نوروزي علیشهید  

تحت لواي یـک  . را دوست داشته باشید و با هم متحد باشید همدیگر !برادران
ل پـوچ و  ئبـا مسـا  . سعی کنیـد در صـف حـزب اهللا تفرقـه نیفتـد      .اسم کار کنید

بـا دیـدي    ،لئبه مسـا . سر خود را درد نیاورید و به جان یکدیگر نیفتید ،اساس بی
ببینیـد  . شـود  شود و چه کارهایی نمی ببینید چه کارهایی می ؛تر نگاه کنید عمیق

ها را بیـرون کنیـد و    نآ .اند ها را به جان خود انداخته چه کسانی بچه حزب اللهی
خدا . خط و نشان بکشیم ،یعنی براي خودمان ،نه اینکه براي همدیگر .نابود کنید

  .تر از بسیج نیست تر و خدایی گیرم هیچ نهادي پاك یرا گواه م
  

  )همدان 1350 -1367( حمیدرضا وثوقیشهید  
ستان دارم که در کارهـاي  بسیج و انجمن اسالمی دبیر يپیامی هم براي اعضا

 ،کنیـد  زیرا که شما براي خود کـار نمـی   ؛کار خود قرار دهند ۀخود وحدت را پیش
جـایز   کنید و در کـار خـدا تفرقـه و جـدایی اصـالً      بلکه براي خدا و اسالم کار می

  .نیست
  

                                                             
 در: در اصل وصیت -1
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  )اردستان 1342 -1361(شهید جواد هادي طحان  
جلوگیري کنیـد  اسالمی  ۀاندازي در جامع از تفرقه !اي برادران و دوستان عزیز

، حـزب  بسیج، سپاه پاسـداران، جهـاد سـازندگی   عزیزمان و  ۀو نگذارید امام جمع
بـه   هللاشـاء ا  هاي انقالبی را تضـعیف کننـد تـا ان    جمهوري اسالمی و دیگر ارگان

  .هاي جهانخوار را به خاك مالیم ابرقدرت ةپوز ،یاري خداوند متعال
  

  )کازرون 1344 -1361( هاشمی قاسمسید شهید 
شوق ایمان پاسداران و جانبازان و ضعف  ،یدآوقتی از جبهه سخن به میان می

 ،یـد آوقتی از جبهه سخن بـر میـان مـی    .یدآیادمان میه دشمنان اسالم ب ۀروحی
از ارتشی و پاسدار و بسـیج گرفتـه تـا نیروهـاي      ،جانبازان اسالم ۀوحدت یکپارچ

شـکار  آرد از یـک طـرف و تفرقـه و جـدایی     محلی و رزمندگان قهرمان کُ ةرزمند
  .یدآدر نظر می ،]دیگر از طرف[ خوار کفرجیرهنیروهاي 

  
  )تهران 1347 -1366( اکبر یوسفی علی شهید 

سعی کنید که راه خـدا را پیشـه کنیـد و بـه      !اي دوستان عزیز و اي همرهان
ها را  و جبهه همیشه محافظ انقالب و اسالم باشید .هاي انحراف کشیده نشوید راه

تان را در مورد افراد بدبین نسـبت بـه انقـالب و     سعی کنید جاذبه .خالی نگذارید
هـاي   اخـتالف  ،در بسـیج  .ها را به طـرف انقـالب بکشـانید    نآزیاد کنید و  ،اسالم

را خـراب نکنیـد و بسـیج را همیشـه      2*جمع  1]اتحاد[ کوچک را کنار بگذارید و
  .محکم نگه دارید

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  بیدار امتبسیجی، دیده : فصل چهارم   

  
  )جهرم 1337 -1373( زمونآعبدالمحمد  شهید 

 ۀو از همـ ... طلـبم   مـی  بودي حالل ،از برادران محترم انجمن اسالمی و بسیج
تقاضا دارم  ،]دهستی[ )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(سربازان امام زمان ،شما که بحق

و  1دیبیشتر مواظب اعمال خـود باشـ   ،ام طوري که در وصایاي دیگرم نوشته همان
  .سازید تر مادهآ ،اید خود را براي راهی که در پیش گرفته

  
   )ریزنی 1339 -1362( سمندآ ناصر شهید 

ــرادر بســیجی و پاســدار  ــه راه شــماها  !ب ــده ک ــه ب ــان راه  ،راهــت را ادام هم
پس سعی کنیـد   ؛پاسداري از اسالم است ،رسالت شماها .است )علیه السالم(حسین

                                                             
  باشند: در اصل وصیت -1
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   .یداخالق اسالمی را حفظ کن ،ترحافظ جمهوري اسالمی باشید و از همه مهم
  

  )فالورجان 1343 -1363( باديآ شوري جاللآ علی عباسشهید  
ها شرکت نماییـد و نگذاریـد    خواهم که شما در جبهه می !اي برادران بسیجی

  .الاقل در پشت جبهه کمک کنید ،ها خالی بماند و هر کدام که نتوانستید جبهه
  

  )بروجن 1346 -1364(قابابا آاحمد  شهید 
ن ایـن اسـت کـه    آی بـدهم و  ول و بسـیج ئدانم تذکر به برادران مسـ  الزم می

می ما را امین دانسته و به مـا  امانت است و جمهوري اسال ،ها ولیتئبدانید این مس
کـه بتـوانیم امـین در امانـت      شاء اهللا کوشا باشیم پس ان ؛ولیت واگذار کردهئمس

  .باشیم
  

  )تهران 1344 -1364( بادي یانئقاباباآمحسن  شهید 
بایـد   ،برادرانم: و انجمن اسالمی دارم در پایان سخنی چند با برادران بسیج... 

مسجد سـنگر اسـت و شـما بایـد ایـن       ،اماممان ةفرموده توجه داشته باشند که ب
ایـن سـنگر الهـی کـه جایگـاه       .سنگرها را با همکاري مردم حزب اهللا حفظ کنید

خبران  یاین ب ،باید از منافقین ،مردان خداست و محل عبادتگاه و اجتماعات است
 ،تـان غفلـت کنیـد    ها یک لحظه از وظیفـر شمـاگ .وظ باشدـفمح ،خرتآاز خدا و 

اورد و بـا  ـن روز را نیـ آشـود کـه خداونـد     ر کارهایتان پیدا میچنان رکودي د نآ
انقـالب از مسـیر   ایـن   ،که در نظر شما بسیار کوچـک اسـت   ]ی[یها انگاريل سه

ن روز آن نـامردان روزگـار خواهـد افتـاد و     دست ایه شده و ب مستقیم خود خارج
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  .هاست نآجشن 
  

  )یاسوج 1337 -1361( قاجريآاحمد  شهید 
طور نباشد که یک دفتر زیر بغـل بگـذاریم و    این ،]د[شتنول گذائاگر ما را مس

بایـد   .افکار غربی است طور افکار کامالً این .دستور بدهیم و با کسی خوب نباشیم
  . رهبرشان خواند ،هایی که امام همان ؛مقام یک بسیجی برسیمه ب

  
  )بهبهان 1346 -1365( قاجريآ اهللاسیفشهید  

فرمـان امـام امـت     مادگی همگانی کـه بـه  آیعنی اعالم  ،بسیج !برادران عزیزم
ی نسـبت بـه انقـالب    ئگیرد که قصد سـو میهایی صورتباشد که علیه حرکت می

  . داشته باشند
  

  )تهران 1346 -1365( قاخانیآعلی شهید  
و طاعـات و   1دیخواهم که اول در یاد و ذکر خداوند متعال باشـ  می !ها بسیجی

ه عبادات و علم و عمل در صراط مستقیم را از خداوند بطلبید و حرکـت کنیـد بـ   
  .یج احکام مقدس اسالموسوي تکامل و پیشرفت اسالم و تر

  
 )کرج 1347 -1365( خانی قاآشهید محمد  

گونـه   همان ؛دشمنان بسیاري دارید ،روید بدانید در راهی که می !اي بسیجیان
مبادا بیم و هراسی در خود راه بدهیـد   .این صورت بوده است که از صدر اسالم به

                                                             
  باشند: در اصل وصیت -1
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هـدف اصـلی کـه     ،نکند که خداي نـاکرده  .نان قدم بگذاریدآراه  گاهانه درآ و یا نا
  .اسالم است را فراموش کنید

  
  )یزد 1348 -1365( عسگري قاآ علی شهید 

مملکتـی الزم  نجا که سـران  آاز شما تقاضا دارم که تا ...  !اي برادران و عزیزان
در ...  !مـوزان آ شما دانـش و  .حضور خود را در بسیج و جبهه حفظ کنید ،دانند می

 1یل اخالقی و فرهنگئمسا ،موزي شرکت جویید که همراه با علمتانآ بسیج دانش
  .تان نیز رشد کند و اسالمی

  
  )آران و بیدگل 1340 -1361( قاییآجواد  شهید 

روحانی و کارگر و کارمند و سـپاه و جهـاد و   موز و دانشجو و آ موقعی که دانش
هیچ ابرقـدرتی نخواهـد    ،تمام این امت اسالمی در صحنه باشند 2وو ارتش  بسیج

  .وردآاي وارد  ترین ضربه توانست دیگر به ایران کوچک
  

  )فردوس 1349 -1365(قایی آسیدکاظم  شهید 
خـواهم کـه   هـاي نظـامی مـی   من از سایر برادران سپاه و بسیج و سایر ارگـان 

ایـن اسـالمی را کـه در دسـت      ،خداوند تبارك و تعـالی  .حافظ خون شهدا باشند
و ایـن   ]بر شما ارزانی داشـته [، استمدهآتان  شماست و از خون شهیدان به دست

اند، بر شما منت گذاشتند تا شما بر اندامتان کرده ]که[ لباس مقدس پاسداري را

                                                             
 فرهنگیان: در اصل وصیت -1
 به: در اصل وصیت -2
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اي است که وسیله ،این اسلحه. ا پاس داریداز حریم اسالم دفاع کنید و انسانیت ر
است کـه   مدهآعنوان امانت در اختیار شماست و از طریق خون شهدا به دست  به

  .کار روده باید در جهت حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی ب
  

  )کرج 1345 -1365( ملیآرضا  شهید علی 
در  .سعی کنید در نماز جماعت شـرکت کنیـد   !برادرانی که در شهرها هستید

بسیج مساجد شرکت فعال داشته باشید و پشتیبان روحانیت مبارز و متعهـد کـه   
  .باشید ،در عمل در خط امام هستند

  
  )دزفول1347 -1365( هونمديآمحمدحسن شهید  

داریـد کـه دشـمنان     سعی کنید که سنگر بسیج را محکم نگـه  !برادران بسیج
  .سنگر محکم لرزانندشما از این 

  
  )شاهرود 1345 -1365( حسین ابراهیمی شهید 
کـنم بیاییـد و    می عنوان یک برادر کوچک از شما خواهشه ب !هاي عزیز جوان

و سخنی هم بـراي   .از اختالفات دوري کنید و قدر برادران بسیج و سپاه را بدانید
 نکند خداي ناکرده از میـدان  .ام که قدر خودتان را بدانید یبرادران پایگاه و بسیج

 ،امـروز  !برادرهـا  .طلب بـاز کنیـد   در روید و میدان را براي یک سري افراد فرصتب
  .خصوص جنگ استه پایداري در مقابل تمام مشکالت و ب و روز استقامت
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  )تهران 1319 -1365( عیسی ابراهیمی شهید 
هـا را خـالی نگذاریـد و بـا ثبـت نـام در بسـیج و         جبهه !امت شهیدپرور ایران

  .ن بزنیدآمشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم و قر ،هاي انقالبی ارگان
  

  )شهرخمینی 1343 -1362( خوزانی ابراهیمی ناصرشهید  
ها بدانند در جایی هستند که باید حرکتشان مورد قبول فرمانده کـل  بسیجی

  .قرار گیرد) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان ،صاحب االمر ،قوا
  

 )سمنان 1333 -1364( شهید محمد ابراهیمیان 
ن از آها به نشر افکـار اسـالمی و تعلـیم قـر     در مساجد و پایگاه !بسیجیان عزیز
هاي مدارس و مساجد را  کتابخانه 1و ؛خوانی و تفسیر بپردازید نآطریق جلسات قر

نمـاز جمعـه را کـه    . وریـد آو عادت به مطالعه را در یکایک بسیجیان فراهم  ،غنی
هرگـاه نمـاز   ] که[تقویت نمایید  ،گاه حزب اهللا است اهللا و وعده 2میعادگاه عاشقان

  .خوشحال خواهند شد ،منافقین کوردل و اجانب ،ها خلوت شود جمعه
  

  )تهران 1344 -1361( ابوطالبیمجید  شهید 
ی و مسـجدي و اي بزرگـان قـوم و    دوستان سپاهی و بسـیج بر شما است اي 

کارهـاي فرهنگـی و تبلیغـاتی     ،نجا که در تـوان داریـد  آسفیدان محل که تا  ریش
بیاموزیـد کـه اینـان     نهـاالن ابعـاد بـه نو   ۀید و سعی کنید که اسالم را در همـ کن
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سـعی  . هسـتند  )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (امام زمان ةندیآریان کسربازان و لش
ه حال ناظر بـر  کنید کارهایتان فقط و فقط براي رضاي خدا باشد و خدا را در هم

زیـاد   ،انـد  طور کـه امـام فرمـوده    شهدا را همان ۀنام اعمال خویش بدانید و وصیت
  .بخوانید

  
   )یزد 1346 -1364(سریزدي  زادهیئاحمد ابو شهید 

ایـن   ،هـا بشـتابید بـه ایـن مکـان     ،اسـت  اگر برایتان مقدور !و اما شما جوانان
خـون   هاي گرم که بـا و این مکان مقدس و ارزنده هايهاي ایثار و وفا، مکان مکان

عاشـق، ایـن    ایـن بسـیجیان   ]سـوي [ بشتابید به. استبیاري شدهآهزاران شهید 
چه کسی بـه عـراق اجـازه نـداد وارد اهـواز       .هللا جنود ،باك و عاشقبسیجیان بی

بادان را شکسـت؟  آ بادان را بگیرد؟ کی حصرآعراق اجازه نداد  چه کسی به ؟شود
دزفـول و بـاختران را از زیـر تـوپ دشـمن       اهواز وی کرد؟ ک زادآخرمشهر را  یک

کرد؟ مگر  خواهد قدرت روشن فردا تکلیف این انقالب را از نظر یکرد؟ و ک خارج
لذا بشتابید و خود را بـه   ؟بود اند و خواهندجز این است که همین بسیجیان بوده

  . کنید این زاهدان شب و شیران روز ملحق صف
  

 )تهران 1344 -1362( خو شهید محمود احمدي 
راه را بـراي شـما بـازتر     ،رویـم و بـا خـون خـود     ما می !شما اي برادران بسیج

سـعی کنیـد کـه خـون      ،هـا  نجا با پاسداري و احکام و کالسآکنیم و شما در  می
ن دنیا روي بسـیج مـا و سـپاه    زیرا اال... ؛ برادران شهید و مجروحمان به هدر نرود

  .کند ما حساب می
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  )سمنان 1350 -1366( علی اختريشهید  
مـوزي مدرسـه   آ در انجمن اسـالمی و بسـیج دانـش   ! ... برادر و خواهر مهربانم

نـان پیـروز   آدشمنان اسالم را ناراحت کنیـد و بـر    ،شرکت کنید تا با این عملتان
  .شوید
  

  )تهران 1347 -1366( بزرگی اختیار احمد شهید 
هـاي  گـویم کـه فعالیـت   اي هم با برادران بسیج مسجدها سخن میچند کلمه

هـایی کـه هنـوز ایـن انقـالب را درك      نآخود را هرچه بیشـتر و بهتـر کننـد تـا     
  . به راه بیایند ،اند نکرده
  

  )تهران 1347 -1365( مجید ارجمندي شهید 
دوشـتان  اي را که با بسـیجی شـدن بـر     هسعی کنید وظیف !و اما اي بسیجیان

 .سـنگرانتان باشـید  تا فردا بتوانید جوابگـوي خـون هم   ادا کنید ،کند یسنگینی م
 سـعی  .شـدن  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(قا امام زمانآیعنی سرباز  ،بسیجی شدن

سـعی   .ها جـدا کنـد   یاول سر از بدن بسیج ،قاآکنید سربازي نباشید که با ظهور 
ه اسـتفاد  د که دشمن از خالی بودن مسجد سـوء کنید مسجد را پر کنید و نگذاری

  .کند
  

  )ورامین 1342 -1362( اسماعیل اردستانیان شهید 
تفاوتـان  کارها نمونه باشند تا بی ۀکه در هم ]کنم توصیه می[ به برادران بسیج
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تـا   ]کـنم  سـفارش مـی  [ ولین عزیـز بسـیج  ئو بـه مسـ   .1دنـ به اسالم را جذب کن
هـر   ؛اخـالق اسـالمی باشـید    فکر جذب نیرو بـا ه توانید کمک کنید و بیشتر ب می

به تمامی اهالی محل و  .اهللا خداوند ما را ببخشدء شا ان ؛چند ما کوتاهی ورزیدیم
 !بزرگترهـا  ]:کـنم  عـرض مـی  [، خواننـد شنوند یا مـی کسانی که این وصیت را می

تشویق به بسیج نمایید تـا   ]کنید[فرزندان خود را دعوت به مساجد کنید و سعی 
  .همواره نگهدار خون شهدا باشند

  
  )شیراز 1341 -1360( صادق استعجاب محمدشهید  

کوشا باشید و در جهت استحکام بخشیدن بـه ایـن    !دوستان عزیز کادر بسیج
شـما ایـن    ؛من که نتوانستم این وظیفه را انجـام دهـم  . جمهوري اسالمی بکوشید

ن سـر و  آسـعی کنیـد کـه بـه      ،حداقل در همین بسیج که هسـتید . کار را بکنید
  .سامان ببخشید

  
  )اصفهان 1346 -1364(کرم استکی  اهللا شهید 

 باشـید کـه غافـل    شما هـم مواظـب   !برادران و دوستانرزمندگان بسیج و اي 
و  چـه ذلیـل  « :فرمایـد  مـی ] کـه [ )علیـه السـالم  (منینؤامیرالم 2]کالم[از  ]نباشید[

دان تاخـت و تـاز دشـمن    میـ  ،هـاي شهرشـان   هخوارند مردمی که مرزشان و کوچ
  ».بیگانه باشد
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  )کریم رباط 1344 -1365( علی اسدزاده شهید 
طـور جـدي   ه له بـ ئکنم که با این مسـ  شما تقاضا می ۀاز هم...  !برادران بسیج

هایی کـه از طـرف مسـجد     برنامه ۀبرخورد کرده، سستی را کنار گذاشته و در هم
دشـمنان امـام و انقـالب از     1مچششرکت فعال داشته باشید تا  ،شود گذاشته می

  .کور شود ،دیدن این همه شور و شوق در جوانان
  

  )تهران 1350 -1364( اسدي راهللاشهید صد 
هـا را کوچـک نشـمارید؛ چـون در هـر      تأهیـ  ضد انقالب،و ل بسیج ئدر مسا

ن آ ۀضـرب  ،موقعیت که در این امور کوتاهی کردیم و یا از خداي خود غافل شدیم
  .را خوردیم

  
  )بجنورد 1346 -1364( علی اسديشهید  

نمـاز   و...  نگذارندخواهم که سالح مرا بر زمین  برادران دیگر در بسیج می] از[
  .شان ترك نشود و روزه
  

  )مشهد 1345 -1362( بادآ اصغر اسدي احمد علی شهید 
ایـن اسـت کـه     ،تنها خواهشـی کـه مـن از شـما عزیـزان دارم      !برادران بسیج

  .ها را خالی نکنید جبهه
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  )تهران 1343 -1364( يبادآ شمس  علی اسدي شهید 
ـ  ابا اخالص و تقـو اي هم به برادران بسیج دارم که  توصیه کـار خـود ادامـه    ه ب

دهند و با اخالق اسالمی با مردم برخورد کنند و از مطالعات اسالمی غافل نشوند 
  .طلبم عزیزان حاللیت می ۀو از هم
  

  )بهار 1347 -1366( منشعلی اسدياروج شهید 
ـ    !بـرادران عزیـزم   :یـک بـرادران بسـیج   ه اما وصیت و پیامی دارم براي یـک ب

مریکـا و منافقـان   آگویـان  مشت محکمی بـه دهـان یـاوه    ،1امیدوارم مثل همیشه
شــما ادامــه دهنــدگان راه ســرخ  !اي بــرادران عزیــزم ،ريآکــوردل زده باشــید و 

 ].هسـتید [ و هزاران هزار شـهیدان دیگـر   ...باهنر، بهشتی  ،مثل رجایی ،شهیدان
   .اگرچه کشته شوید یا بکشید ،ن باشید که پیروزیدئمطم

  
  )برخوارومیمه 1345 -1364(احمد اسعدسامانی شهید  

گونـه کـه    سـعی کنیـد همـان    ،شما عزیزان :اي هم به شما بسیجیاناما جمله
سـعی کنیـد    .باشید و بازوي مسـلح والیـت فقیـه باشـید     ،ایدتاکنون پیشتاز بوده

هـاي اسـالمی    کتـاب  ۀمطالعـ  بیشتر به .ل و احکام اسالم را فرا گیریدئبیشتر مسا
اخالق نیکو را زیربنا و اسـاس کـار خـویش قـرار     ] و[ بپردازید و اخالق اسالمی را

   .دهید و خدا را بر کارها شاهد و ناظر بدانید
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   )صدوق 1347 -1364( کالنتري علی اسالمیرجب شهید 
دران پاسدار و بسیج رزمنده که لباس مقدس پاسـداري را  ااي به شما برتوصیه

نـاحق   پاسداري از خون به ،نآعهده دارید و  بس بزرگ برولیتی ئمس :ایدپوشیده
  . هزاران هزار شهید و معلول است ۀریخت
  

  )تهران 1349 -1366( حسین اسماعیلی شهید 
دهـم   را به خون دوستان شهیدتان قسـم مـی  شما  !برادران بسیج و سپاه عزیز

سنگرهاي خـود را  نید توا توانید یاري کنید و تا می نجا که میآکه این انقالب را تا 
  .خالی نگذارید

  
  )اصفهان 1341 -1361(ی مسلم اسماعیل شهید 

ن فرزنـدان  آراهمـان را از   ۀسالمم را به برادران سپاه و بسیج برسـانید و ادامـ  
  .و اسالم خواستار شوید هیندآامیدهاي  1وپاك و صدیق 

  
  )کرج 1344 -1365( جندابهحسین اسماعیلی  شهید 

این مرز و بـوم   ةیندآی که امید اي برادران بسیج: یبسیجپیام من به برادران 
در میـدان نبـرد    )علیـه السـالم  (ر رختخواب ذلت بمیرید که حسینمبادا د !هستید

عبـادت شـهید شـد و مبـادا در حـال      در محـراب   )علیه السالم(شهید شد، که علی
و با  )لسالمعلیه ا(در راه حسین )السالم ماعلیه(اوتی بمیرید که علی اکبر حسینتف بی

در خاتمه بگویم که شهدا خـون دادنـد و شـما بایـد راهشـان را      . هدف شهید شد
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  .ادامه بدهید
  

  )اردستان 1341 -1361( اشتري مهابادي اهللا شهید حجت 
خـواهم کـه    از شـما مـی   :هیلبرادران حزب ال پیامی دارم به برادران بسیجی و

همیشه از شـما   .این منافقین را بگیرید و نگذارید دست به خرابکاري بزنند يجلو
  .هاي خود بپردازید خواهم که به فعالیت می

  
  )تهران 1348 -1365(اشرفی رهقی داود  شهید 

شهدا بر زمـین   ۀمسجد خالی بماند و اسلحنگذارید  !یشما اي دوستان بسیج
مـال  هـا پـاي   نآبروید در مساجد راه شهدا را ادامه دهید و نگذاریـد خـون    .بماند

  .ان منظم بوده و افرادي متقی و باایمان و پاك باشیدشود و در کارهایت
  

  )تهران 1338 -1361( اظهري کادیحمانیجمشید  شهید 
در راهـی کـه قـدم     بعد از شـهادتم بکوشـید کـه    !یان عاشقدوستان و بسیج

هر پرچمـی کـه از دسـت سـرداري      ،وار باشید و طبق فرمان اماماست ،اید گذاشته
مبادا از مرگ من اندوهگین باشـید و   .ن را برافراشته داردآسردار دیگري  ،افتد می

بـه   ههر شـهیدي کـ   !برادر ،ريآ .رخ شهادتیمـط سـد که ما وارثان خـویـسرد ش
 ،رد و تعداد بیشتر شـهدا گذا ش دیگر برادران میولیتی بر دوئمس ،رود می هللاء لقا
  .نماید تر می ولیت را سنگینئمس
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  )تهران 1345 -1362( سیدرضا افرازیده شهید 
و اي روحانیت  ،)عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (اي پاسدار اسالم و بسیج امام زمان

ایـن  . ولیت داریـم ئولیم و مسـ ئما در پیشگاه حـق مسـ   ۀهم...  !در خط امام امت
بـا  ... هللا اء شـا  ان .سراسر جهان باشـیم  1ردانقالب  ةماست که صادر کنند ۀوظیف

بیاري کردن درخـت تنومنـد   آها و با خون کشته شدن ما در راه حق و جان دادن
سهل است، بلکـه جهـان اسـتعمار را از     ]شود[ اسالم، راه کربال و راه قدس که باز

  .داد نجات خواهیم ،یوغ مستبدان و ملحدان
  

  )کازرون 1343 -1361( محمدعلی افشارشهید  
  .گویم که در اجراي اوامر اسالم کوتاهی نکنند ام می به برادران بسیجی

  
  )نهاوند 1342 -1361( کامران افصحی شهید 

بـرادران   .سالم بر برادران سپاه و بسیج و جهادگران که هدفی جـز اهللا ندارنـد  
سفارشم به شما این است که شما فرداي بزرگی در انتظار داریـد کـه هـر     !پاسدار

اش این اسـت کـه   یک شهر و کشور خارجی باشید و الزمه ةکدامتان باید گردانند
   .کسب علم و معرفت کنید تا بتوانید پیام ما را به جهانیان برسانید ،روزشبانه
  

  )مشهد 1345 -1364( رضا افضلی علی دشهی 
به برادران بسیج این است که بیشتر در پایگاه حضور به هم رسـانند  ] وصیتم[

  .ام بر زمین بیفتد نگذارند اسلحه ،اگر شهید شدم و
                                                             

 بر: در اصل وصیت - 1
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  )تهران 1346 -1364( علی افکاري قاشقار شهید 
نانند آاز روحانیت مبارز پیروي کنید که  ماًئدا...  از برادر و خواهرانم خواستارم

بسـیج و   خصوصـاً  ،هـاي اسـالمی   حمایـت از ارگـان   .پیروان راستین خط حسینی
  .حمتکشان این انقالب را فراموش نکنیدزانجمن اسالمی و 

  
  )تهران 1347 -1362( اکبريحمیدرضا  شهید 

هر چند مـن لیاقـت شـهید را     .راه شهید را ادامه دهید...  !اي برادران بسیجی
مریکـایی و غیـر   آالفسـادهاي  م تقاضـاي مـن تبلیغـات و مبـارزه بـا ا     ولی  ،ندارم

توانیـد   یغربی از شماست و شما هستید که مـ  الفسادهاي شرقی وم مریکایی و اآ
 .هاي شرق و غرب در داخل و خارج کشور بزنیـد  مشت محکمی بر دهان ابرقدرت

فقیه منحرف شود و به ت سی خواست خداي ناکرده از خط والیسعی کنید اگر ک
علیـه  (عـدالت علـی  را بـا شمشـیر    او ،خون شهداي جمهوري اسالمی خیانت کند

  .کنید ]هدایت[ راست] به راه[ )السالم
  

 )فریدن 1344 -1362( الحسین اکبري عبد شهید 
ا ـدین از شمـ ـنکنید که مفس ]ي[ارـک ؛و باشیدـشما باید الگ !برادران بسیجی
را به   نآشما وظایف مهم و سنگین بر دوشتان است که باید  .نقطه ضعفی بگیرند

  .انجام دهیدخوبی 
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  )تالش 1349 -1365( علی اکبريشهید  
هـا را   نگذارید دشمن به خـاك شـما تجـاوز کنـد و جبهـه     ...  !برادران بسیجی

گذارنـد  نو  ،خواهم که سنگر من را خالی نگذارند و از همرزمانم می ؛خالی نگذارید
  .و سرد شود 1یفتدبگرم من بر زمین  ۀاسلح
  

  )بهار 1349 -1365( تالوت  محمد اکبريشهید  
فرصـت روداري بـه    هاي خود را بر دهن منـافقین کوبیـده و   مشت !ها بسیجی

  .2نیدها با قاطعیت برخورد ک نآتوانید با  تا می ها ندهید و نآ
  

  )جهرم 1342 -1366( دهزیري  اکبرياهللا نواز شهید 
کـالس   خـواهم کـه در  مـی  ،اماز برادران بسیج که مدتی در خدمتشـان بـوده  

کـه هنـوز   ] را[ بسیج شرکت کنند و بیشتر انجام وظیفه نمایند و دسـت کسـانی  
   .بگیرید و در کالس شرکت دهید ،اندبسیجی نشده

  
  )فالورجان 1346 -1365( فیلورجانی  عبدالحمید اکبريشهید  
مردم و بسیج کوتـاهی کنـی کـه     مبادا در امر کمک کردن به جبهه و !برادرم
بسیج را هرچه بیشتر رونـق   .هللاء شا ان ،راضی است حتماًحال از تو ه ب خداوند تا

  . نیدو عمل ک نیدن بخواآقر و دعا و ؛برادران بسیج همکاري کن] با[ .... بده
  

                                                             
 بگذارند اسلحۀ گرم من بر زمین نیفتد: در اصل وصیت -1
 کنند: در اصل وصیت -2
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  )تهران 1343 -1363( رضا اکرمیه علیشهید  
راه شهداي بسیج را ادامه دهید و همیشه در پایگاه حضور ! ... برادران بسیجی

هـا شـرکت کنیـد و جـاي      در جلسات عمـومی بسـیج و در پـاس    .هم برسانید  به
نـان کـه   آشهداي پایگاه را با حضور فعال خود پر کنید و با مشت محکم بر دهان 

  .بزنید، چشم دیدن بسیج را ندارند
  

  )تهران 1348 -1365( مهدي الیاسی شهید 
خواهیم کـه هـیچ موقـع     این شیران روز و زاهدان شب می ،یاز برادران بسیج

گونه باشـند کـه بایـد     نآو مسجد را ترك نکنند و  سنگر بسیج ،تحت هر شرایط
تفـاوت بنشـینید و    خواهیم که نکند خداي نـاکرده بـی   ن برادران میآو از  .باشند

و هیچ حزن و اندوهی به خود راه ندهید کـه مـا    ؛1دیخرت ترجیح بدهآدنیا را بر 
  .پیروزیم

  
  )آبادنجف 1345 -1360( میسیدمحمود اما شهید 

بـه چـه    .خویش کمک فکري کنیـد  ۀرست به اوضاع مملکت و به میهن از بند
کمـک بـه همنوعـان و کمـک بـه بـرادران        ،صورت است؟ کمک به مردم بیچـاره 

هـا بـه نظـر    این ۀهم ؛سپاهی و بسیجی و ارتشی، کمک به دین و کمک به اسالم
  .من جهاد است

   

                                                             
 بدهند: در اصل وصیت -1
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  )سنندج...  -1379( اللهی شهید محمود امان 
 ةخـانواد  و امت شـهیدپرور  ولین محترم جمهوري اسالمی وئسفارشاتی به مس

اخالقی بسـیج   ،نظامی ،سیاسی ،موزش عقیدتیآ پذیرش و در... ؛ دارم شهیدپرور
ـ  سـازماندهی و  و )ارتش بیست میلیونی(مردمی   دقـت الزم  بـا  ،نآکـارگیري  ه ب

تـالش   حداکثر ،طلب شهادت معصوم و حفظ این جوانان پاك و در و ]عمل کرده[
 بـا  ،نکـرده  ایـن ارگـان مقـدس نفـوذ     که منـافقین در  مواظبت نمایند نموده و را

  .تشکل دهند پذیرش و سازماندهی و ]آن را[، ارزیابی الزم هوشیاري کافی و
  

  )الرستان 1346 -1366( اکبر امانی علیشهید  
راه حفـظ و   کـه قـدمی در   ]را[ ن عزیزانـی آ ۀسـپاه و همـ   بسیج و! ... برادران

هـا را   نآو  دتقویت و تشـویق نماییـ   ،دارند حراست از اسالم و کشور اسالمی برمی
؛ ]را[ن عزیـزان  آمبـادا سـرزنش نماییـد     ؛راهنمایی نمایید ،اگر اشتباهی داشتند

  .کس بدون اشتباه نیست چون هیچ
  

   )مشهد 1344 -1361( سیدرضا امجدي شهید 
هـاي مسـجد   ایـن اسـت کـه مرتـب در برنامـه      ،من به برادران بسیجی ۀتوصی

  .شرکت کنند
  

   )کرج 1345 -1362( علی امیديبهرام شهید 
چـه   ،ام این است که شما راه ما را ادامه دهیـد وصیتم به شما برادران بسیجی

   .پشت جبهه و یا در جبهه در
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  ...) 1347 -1362( سعید امیرحسنی شهید 
برادران بسیج پایگاه سعی کنند که بهانـه دسـت دشـمن ندهنـد کـه از ایـن       

هایتـان را  کنم مقـدار مطالعـه  خواهش می .کندها میدشمن خیلی استفاده ،توهاآ
   .بیشتر ببرند ،برندطور که حساب می دنیا همان ۀزیاد کنید تا هم

  
  )تالش 1347 -1362( رامین امیريشهید  

نگذارید سالح از  !اي برادران من :بسیجی و سپاهی و غیرهپیام من به برادران 
بر زمین سرد باقی بماند و خون گرم من و شهداي دیگر سـرد و   ،من ةدست افتاد

هاي نور علیه ظلمت برگیرید و با تکیـه  سالح مرا با رفتن به جبهه .خاموش بماند
  .به قلب دشمن حمله کنید تا دشمن را خوار و زبون کنید ،به نیروي ایمانی

  
  )باغملک 1349 -1363( علی امیريشهید  

رو به جبهه کنیـد و دسـت از    !برادران بسیجی و برادرانی که توان رزمی دارید
دعاهـاي   .تـر برگـزار کنیـد    باشـکوه  1نمازهاي جمعه را هرچه .دنیاي فانی بردارید

  .کمیل و دیگر دعاها را نیز برگزار کنید
  

  )تهران 1348 -1367( ذرآ   محمد امینی شهید 
تـر و سـنگین    تـان بـزرگ   تولیئشما در مقابل خون شهدا مسـ  !برادران بسیج

و  ؛د]ی[یک لحظه از خدا غافـل شـو   ]مبادا[ دهم که به خدا قسمتان می .باشد می

                                                             
  هرچه باشد: در اصل وصیت -1
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 .2خواهد شـد شیطان بر شما چیره  1بدون شککه دست از یاري انقالب برندارید 
نکنید و  ]ي[گذار فرو ]از هیچ کمکی[ بسیج 3]به[و شما را به خدا قسم در کمک 

 .باشید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(همیشه و همواره سرباز امام زمان
  

   )شهرکرد 1346 -1364( امینی قهفرخی همایون شهید 
لی ئنسبت به مسا !که پشت جبهه هستیدپاسدارانی  اما شما اي بسیجیان و و

ـ  ،لئبـا مسـا   تفاوت نباشید وبی ،گذردمی که در جامعه طـور فعاالنـه برخـورد    ه ب
گـاه باشـید کـه تنهـا راه     آهمـه   مـال شـود و  نگذارید خون شهیدان پاي نمایید و

  .راه تقواست ،نجات
  

  )آبادنجف 1339 -1363(کهریزسنگی  امینی رمضانشهید  
تقـوا و   !سعی کنید برادران و خواهران بسـیجی  :بسیج برادرانپیامی هم براي 

نـه بـا اثـر     ،س کارتان باشد و همیشه کارتان بر اساس شناخت باشـد أایمان در ر
نکنـد   ،سـتی کـه داریـم   کـاري و پ  4ازورانه و خداي نکرده ـورکـشخص و تقلید ک

 ]ایجاب کنـد [ سوء استفاده کنیم و خط سازشکاري داشته و چون منافع شخصی
در نظر خدا بـا   بلکه کارمان ،را پوشیده گردانیم 6آن ،ول خالف کردهئمس 5و فالن

                                                             
  کهبدون شک : در اصل وصیت -1
  چیره شده: در اصل وصیت -2
  ناخوانا: در اصل وصیت -3
 با: در اصل وصیت -4
 فالنی: در اصل وصیت -5
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  .قضاوت وجدان انجام گیرد
  

  )کرج 1349 -1365(نراقی  یمجید امین شهید 
خواهم که پایگـاه بسـیج را لحظـاتی خـالی نگذارنـد و       ی میاز دوستان بسیج

 بـه نگهبـانی از دسـتاوردهاي نظـام    و به پایگـاه برونـد    ،روزي که مقرر شده است
در مجمـوع بـه انقـالب و اسـالم و امـام امـت       . اسالمی بپردازند مقدس جمهوري

  .ممکلت غافل نشوید قهرمان خدمت کنید و از امور
  

 )سرا صومعه 1351 -1365(شهید فریبرز انتصاري  
شـمندم کـه بـیش از پـیش در مـورد      از شما برادران بسیجی و سـپاهی خواه 

دهنـدگان راه مـا   ه تالش و کوشـش کنیـد و همـواره ادامـ     و جبهه ل جنگئمسا
  .باشید
  

  )میبد 1350 -1367( آبادي شهید محمود انصاري رکن 
 ،هـا را دارد  ها ایـن بسـیجی   قسم به خدایی که جانم در دست اوست، تا جبهه

 ؛را نــداردکشــورش  یــین و شــرفآهــیچ ابرقــدرتی، قــدرت تجــاوز بــه کشــور و 
  ».بسیج قلب من است«: فرماید نان میآهایی که امام در مورد  بسیجی

  
  )فالورجان 1346 -1363( کادي اکبر انصاري شهید 

بیشـتر در بسـیج شـرکت کنیـد و بسـیج را خـالی        !شما اي برادران بسـیجی 
و شـما اي کسـانی کـه در بسـیج بودیـد و بـه        .از دنیا قطع رابطه کنید .نگذارید
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 م؛شـوی بدانید که مـا هرگـز از شـما راضـی نمـی      !کردیدهایی بسیج را ترك  هبهان
حمایـت کنیـد و کمـک     ،همگی از برادران بسیج !و شما مردم .برگردید در بسیج

  .کنید
  

  )تهران 1344 -1361( حسین اوصالی محمدشهید  
ـ  سنگرهاي خود را محکم نگـه  !برادران بسیج ـ  دداری کـه منـافقین    1دو نگذاری

  .فعالیت کنند
  

  )شهرزرین 1348 -1365( الي بیدي احمد ایزدي شهید 
یکی سنگر عبادي و سیاسی و دیگري  ؛مسجد و بسیج هر دو سنگرند !برادران

جماعت شرکت کنیـد و هـر شـب     کنید و در نماز پس هر دو را پر ؛سنگر نظامی
امـام را دعـا کنیـد و     ،هاي گذشته در صفوف نماز بایستید و همهاستوارتر از شب

  .را از خدا درخواست نمایید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مام زمانقا اآفرج 
  

 )کرج 1347 -1366( شهید محمودعلی بابالو 
هـاي   که همان حفاظت از ارزش ]را[ اصلی خود ۀوظیف! کف بسیجیان جان بر

اعمالتـان را بـراي    ۀاز یاد نبرید و همـ  ،اسالمی و پاسداري از خون شهیدان است
در غیر  ؛اخالق اسالمی در صدر کارهایتان باشد .رضاي خدا و در راه او قرار دهید

 ،اول بایـد خـود را سـاخت    ؛تـوان داشـت   از مردم دیگر انتظاري نمـی  ،صورت این

                                                             
 نگه داري و نگذاري: در اصل وصیت -1
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زیـرا کـه    ؛با منافقین و ضد انقالبیون به شدت برخـورد نماییـد  . سپس دیگران را
  .اسالمی هستند ]جامعۀ[ انگل] ها آن[

  
 )شهر زرین 1346 -1362( بابایی مرزالف شهید 

! داریـد  راه اسالم قدم برمـی  در و کنید تالش می روز ی که شبانهبرادران بسیج
 اسـالم را  کـه مبـادا   تکـان نخورنـد   جـا  کـه از  دشمنان مبـارزه کنیـد   چنان با نآ

مـن   اگـر  !بسیجیبرادران  .رفت بین نخواهد ازت وق که اسالم هیچ سرنگون کنند
برادرانی  اما و... . زمین نگذارید من را ۀاسلح ،رسیدم رزوي خودآبه  شدم و شهید

 و هم به یک هدف حرکـت کنیـد   کنار در و بیایید! کنید گوش می که وصیت مرا
تمـامی دشـمنان    برابـر  میـدان مینـی اسـت در    ،که بسیج شوید بسیج شما ۀهم

  .ن گناه نباشدآ که در انتخاب کنید راهی را انقالب اسالمی و
  

   )تهران 1349 -1367( بابایی سیدمحمد شهید 
ـ  ]آن[ ج دارم وـزم و بـرادران بسیـ  ـاما سخنی با دوستان عزی ن اسـت کـه   ـای

با جدیت تمام به  ،خوانندنجایی که درس میآراه عزیزانمان باشند و  ةدهنده ادام
   .تحصیل ادامه دهند

  
   )تهران 1346 -1362( احمد باجول شهید 

راجع به برادران بایـد بگـویم کـه     ؛وصیت سوم به برادران بسیج پایگاه است... 
 .خیلـی سـنگین اسـت    ،شما چه در جبهه و چه در پشـت جبهـه   ۀوظیف !برادران

نجـایی کـه در   آول پایگاه تا ئبه امر مس .کنم که پایگاه را خالی نکنیدخواهش می
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هـا پیـروي کنیـد و    نآ کنیـد و از عمـل   ،خط اسالم و والیت فقیه و رهبري است
 ،شـوند یـک از بـرادران بسـیج کـه فـدا مـی       هایش را گوش کنید؛ زیـرا هـر  حرف

  .شودتر میولیت شما سنگینئمس
  

  )سراصومعه 1347 -1365( سیدیحیی بادوام شهید 
خواهم که کاري کنند در بین مردم الگـو و نمونـه   از برادران عزیز بسیجی می

پیوند دوستی داشـته باشـند و سـنگر پایگـاه را خـالی نکننـد و       باشند و با مردم 
  .هاي جنگ را خالی نگذارندجبهه
  

  )بابل 1343 -1362( پیچ علی باز شهید عباس 
هرگـز نگذاریـد کـه     !بسیجی که بازوي توانمنـد اسـالم هسـتید    ]ان[اي برادر

هرگـز مـا    ،وقتی که جسد ما را به خاك سپردید. هاي شهدا بر زمین بیفتد اسلحه
را فراموش نکنید و راه ما را ادامه دهید و هرگز از بسیج دسـت نکشـید و اخـالق    

  .اسالمی را تنها سالح خویش قرار دهید
  

  )شهرکرد 1341 -1363( دستنایی  باقر باقري محمدشهید  
هـا را کمـک کنیـد کـه      نآ ؛هاي بسیج را تقویت کنیـد  بچه !برادران حزب اهللا

بـا یکـدیگر مهربـان     .کننـد  حفـظ مـی   انقالب را پیـروز و همین عزیزان بودند که 
 دست در دست یکدیگر داده و ،ی را کنار زدهئمحلی جز - اختالفات قومی .باشید

  .نان به نرخ روز خوران مبارزه کنید علیه منافقین و
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   )فالورجان 1349 -1367( اکبر باقریانشهید  
شما با مردم فرق دارید و شـما بـا دیگـر     !برادران بسیج: پیام به برادران بسیج

 ،کنید و فرقتان این است که از نظر دیدي که مردم به شما دارنـد قشرها فرق می
 !برادران بسـیج . مبادا در کارهایتان اخالق اسالمی و خلوص نیت را فراموش کنید

 )یفعجل اهللا تعالی فرجه الشـر (شماها سربازان امام زمان .شماها سربازان امام هستید
افراد را بـه خـود جـذب     ،با اخالق اسالمی ،هستید و سعی کنید در کوچه و محل

  .کنید
  

  )دامغان 1339 -1364( مهدي باقریان شهید 
ق بر علیه باطل ادامه دهید نبرد ح ۀحضورتان را در صحن !اي برادران بسیجی

مکتـب مـا   که زیرا  ؛کنید عان مبارزه نمایید و از اسالم دفاخونت ةخرین قطرآو تا 
در  .»هیهـات مـن الذلـه   «. نیـز چنـین بـود    )علیـه السـالم  (چنین و رهبر ما حسین

خداونـد  باشد کـه   ؛غیره و نمازهاي باشکوه جمعه شرکت نماییددعاهاي کمیل و 
  .ضرت قرار دهدح نآشما را از سربازان واقعی 

  
  )تهران 1345 -1362( امیر بختیاري شهید 

شما کسانی هستید که امـام بـر    !برادران عزیز: پیامم به همسنگرانم در بسیج
پـس سـعی کنیـد     .کند یزند و بر این بوسه افتخار م یدست و بازوي شما بوسه م

هرگز سنگر مسـجد   !برادران .لیاقت خود را بر این بوسه ثابت کنید ،با اعمال خود
 ،ایـن تـر از   با یکدیگر رفتار اسالمی داشته باشید و بیشتر و مهم .را خالی نگذارید

  .رفتارتان با مردم بیش از پیش اسالمی باشد
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  )شوشتر 1346 -1361(ترکی بختیاري  شهید 
ولیت سـنگینی بـه گـردن داریـد و اگـر      ئشـما مسـ   :پیامی براي سپاه و بسیج

خواهیـد بـه خـداي     ولیت خود وفا نکنید، فردا چه جوابی میسئخداي نکرده به م
اید و باید مواظب  مدهآافرادي هستید که از میان مردم  ،شما برادران ؟خود بدهید

ترین خطـایی نکنـد و ایـن را بایـد بدانیـد کـه تمـام         کس کوچک باشید که هیچ
هـاي   شما باید کاري بکنیـد کـه خـانواده    .کنند هاي شهدا به شما نگاه می خانواده

اي شهدا به جاي شهیدشان به شما نگاه کننـد و شـما بـرادران سـپاه و بسـیج و      
  .نه دافعه ،باید جاذبه داشته باشید !ولینئمس

  
  )اهواز 1341 -1366(اصل ي مصطفی بختیار شهید 

اي کسـانی کـه هرچـه     !اي سـروران گرامـی   ،اي استادان ،اي برادران بسیجی
عشق مـن بـه    .شود ی خالصه میزندگی من در برادران بسیج .از شماهاست م،دار

سـعی   :چند تذکري خیلی کوچک از این حقیر بـه شـما   .ناپذیر است وصف ،بسیج
هایتـان توصـیه    هبه خانواد .شهدا بروید ةنزد خانوادکنید در هر فرصت مناسب به 

ارتباط برقرار کنند تـا کمبـود فرزنـد را احسـاس نکننـد و       شهدا ةکنید با خانواد
به  .است از مساجد ،چه داریمهر .مساجد را پر کنید .بدانند که صدها فرزند دارند

اصـل مهـم    حتماً ،دارید و اگر به جبهه رفتید ها را گرم نگه هها بروید و جبه هجبه
سعی کنیـد بـا   . ستاطاعت از فرماندهی را رعایت کنید که یکی از رموز پیروزي ا

دوسـتی فقـط بـراي     .ها را خدایی قرار دهیـد  مالك ،شوید یهر کس که دوست م
  .ها باطل است دوستی ،صورت خدا باشد و در غیر این
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  )گلپایگان 1339 -1365(شهید مجتبی بخشنده  
ولین انتظامی و شهربانی و ژاندارمري و بـرادران سـپاه و بسـیج تقاضـا     ئاز مس

بـه پایـان برسـانند و     ]را[ دارم که با منافقین مبارزه را ادامه دهند و ایـن مبـارزه  
  .سرکوب کنند شهیدان و حزب اهللا راهاي  هخانواد ،نگذارند که این منافقین

  
  )کرج 1346 -1366( حسن بذرافشان شهید 

چون صراط مسـتقیم   ؛پیروزید حتماً !شما اي پاسداران و بسیجیان و ارتشیان
 !ایـد  هها را باز و افکار را بیدار کـرد  هانی که دیدزادگآاید و شما اي  هرا انتخاب کرد

ن آفروزانـی خواهیـد بـود کـه در پرتـو       مشـعل  ،هاي عـادل  همواره براي حکومت
  . منزل خوشبختی هدایت خواهید کردها را به سر ملت

  
  )مشهد 1343 -1360( علی بربري محمد شهید 

مسجدها را  ،از برادران عزیز بسیجی درخواست دارم، چون مسجد سنگر است
  .ن کوشا باشیدآرها نکنید و در حفظ 

  
  )سمنان 1338 -1362( برزویی محمود شهید 

سعی کنید که عناصر منـافق را شناسـایی کنیـد تـا نتواننـد در      ! ... بسیجیان
خواهم که در بسیج محلـه   از تمامی برادران می .ورندآوجود   هشهرها هرج و مرج ب

  .ن و اسلحه نمایندآمجهز به قر ]را[ شرکت کنند تا خودشان
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  )تهران 1347 -1366(راد  رضا برومندشهید  
برادران بسیج که همیشه در کارهایتـان خـدا را فرامـوش    چند کلمه هم براي 

  .ن را برپا داریدآهاي قرن باشید و جلسهآنکنید و به فکر اسالم و قر
  

  )تهران 1345 -1364( عماد بزکانشهید  
، خواهنـد بـه ایـن انقـالب ضـربه بزننـد       که می ]را[ هایی نآ...  !برادران بسیج

هـا را   جبهـه  .هـا برخـورد کنیـد    نآتر با  با قاطعیت هرچه تمام ]شناسایی کنید و[
  .امام عزیز را دعا کنید .اید خالی نکنید که تا به حال خالی نکرده

  
   )زهرابوئین 1338 -1365( بکشلو علیرجبشهید  

جهــاد در راه خــدا و دفــاع از حقــوق ! بــرادران ســپاهی و بســیجی و ارتشــی
نکند خداي نـاکرده بـا   . دینی شماست ۀوظیف ،کنونی ۀمظلومان و محرومان جامع

پیر استعمار  ؛اکنون وقت درنگ نیست .ها را خالی گذاریدجبهه ،هاي کذایی بهانه
جهان را چپـاول کـرده و هرگـز     ،از هزاران سال پیش در خطی مداوم و ناگسسته

را در  )و آلـه و سـلم   یـه اهللا عل یصـل (هللاگستاخی بزرگ شـما پیـروان محمـد رسـول ا    
نخواهـد   »نـه شـرقی و نـه غربـی    «عمال سیاست حکومت الهی و ا متحقق کردن

  .بخشید
  

  )شهرمشکین 1337 -1366( هاشممحمود بنیسید شهید 
میلیونی کوشا باشیم که بسـیج در   در تشکیل ارتش بیست !اي امت حزب اهللا

نقش خیلـی   ،انقالبیون و پیروزي در جنگ پیروزي انقالب اسالمی و سرکوبی ضد
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   .ثري داردؤم
  

  )نیشابور 1339 -1365( مهرانی علی بوژ شهید 
یک لحظه از پا نایستید و حق  .ها مبارزه کنید با ضد انقالب !اي برادران بسیج

شما به حرف مردم گـوش نکنیـد و شـما فقـط بـه      . ظالمان بگیرید مظلومان را از
در کارهایتان جـدي   .ها جسورند نآبگویند  بگذارید .خاطر خدا و اسالم کار کنید

  .سستی به خودتان راه ندهید .باشید
  

  )فیروزآباد 1346 -1365( ابراهیم بهادري شهید 
   .نکنید سنگرها را محکم بدارید و مساجد را رها !اي بسیجان شجاع و غیور

  
  )تهران 1346 -1366( سرایی صومعه  عیسی بهاردوستشهید  

سـتید و  یتمدن با هاي بی سخت و استوار باشید و در برابر جوان !برادران بسیج
بـرادران   .از ناموس خودمان حفاظت کنید. نگذارید که به این انقالب صدمه بزنند

  .هی را به بسیج دعوت کنید و مسجد را پر کنیدلحزب ال
  

  )شهرکرد 1339 -1366( بهامیرز فرامرشهید  
داریـد   پـا ه کنم که نماز را ب توصیه میعنوان یک بسیجی به شما مردم ه من ب

 همـه  بـر   در زندگی سعی کنید امور دینی را مقـدم  تقواي خدا را پیشه کنید و و
بـا   حس کنیـد و  ،اند دوش شما نهاده بر که شهدا ]را[ ولیتیئمس قرار داده و چیز 

  .را ادامه دهید جان راه شهدا دل و
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   )تهران 1342 -1365( بهرامی رضاشهید  
د یروز در کار خود کوشـاتر باشـ   به بلکه روز ؛دیمبادا خسته شو !برادران بسیج

لیـه  ع(و بدانید که اجر شما در نزد خدا محفوظ است و این را بدانید که امام صادق
اجـر هـزار    ةاجري به انداز ،کسی که در کارها صبر و مقاومت کند« :فرمود )السالم

و اما روي سخنم . ... او را دعا کنید و حتماً امام را رها مکنید. شهید را خواهد برد
 ؛هایی که همیشه مظلومند، دریادلنـد  ن؛ آبسیجیان مخصوصاً ،اهللا با برادران حزب

 .قـدر خـود را بدانیـد   ؛ کننـد هایی که در راه خدا از هیچ خدمتی کوتاهی نمـی  نآ
 .گوینـد  سـخن مـی   شـما  ةچنان دربـار  نآرهبر عزیز  .خداوند بر شما منت گذارده

در  مخصوصـاً  ،ایـد امروز شما در معرض امتحـان قـرار گرفتـه   . مبادا کوتاهی کنید
هـا و برپـایی   شرکت در نمـاز جماعـت   ]و[ هاي جنگداشتن جبهه مورد گرم نگه
کـه   ورـطـ  انـهم .دست هم دهیده دست ب !عزیزان امت حزب اهللا .دعاهاي توسل

به لطف خداوند بـه پیـروزي    این انقالب بزرگ الهی را ،حال در صحنه بودیده تا ب
  .برسانید

  
  )مبارکه 1340 -1361(رضا بهرامی  غالم شهید 

سـتین  پاسدار را ،1ن است که با رفتار و کردار خودسفارشم به برادران بسیج ای
قطره خونی که از هـر  کنند که هر  2راستحانقالب باشند و از خون شهدا حفظ و 

ولیت شـما را  ئمسـ  ،ریـزد  یزمـین مـ  هـا بـر    هها و در پشت جبه هشهیدي در جبه
خیانـت   مواظب باشید که به خـون شـهدا   !پس اي برادران من .کند یتر م نسنگی

                                                             
  کردار خود را: در اصل وصیت -1
 هراست: در اصل وصیت -2
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  .ه خداوند بزرگ عذابتان خواهد کردنکنید ک
  

  )آباد نجف 1345 -1365( محسن بهرامی شهید 
شـرکت در  « :که رهبر عزیزمان فرمودنـد  ج،بسیهرچه بیشتر شرکت کنید در 

  .تقوا را نصب العین خود قرار دهیدو  »حراست از اسالم است ،بسیج
  

   )تهران 1346 -1367( بهروزي علیسیف شهید 
گـاه باشـید و سـعی کنیـد تـا      آخـواهم کـه   من از شما مـی  !اي برادران بسیج

 ،شما بایـد نمونـه باشـید    !برادران .فرهنگی خود را باال ببرید - هاي نظامیگاهیآ
تقاضـا   ،ولین بسیج و بـاقی بـرادران  ئو از مس...  .چه از نظر نظامی ،چه از نظر تقوا

بخشیدن به بسـیج بکوشـند و تقاضـامندم     دارم تا در نگهداري و حفظ و معنویت
نـان از  آی براي کودکان و نوجوانان تشـکیل دهیـد تـا    یهاکالس ،که هر طور شده

  .شنا شوندآن آهمان سنین کودکی با دین و قر
  

  )تهران 1348 -1366( دپورحمید بهزا شهید 
 ،ایـن سـنگر مسـلمین    ،نان که در مسـجد آی و صحبتی دارم با برادران بسیج

مبادا این سنگر را رهـا   !برادران عزیز: کنند به خلق خدمت می ،براي خدا و اسالم
ی چـون تنهـا دژ محکمـ    ؛تان قطعی است شکست ،کنید که اگر این کار را کردید

نبایـد میـدان را بـه دسـت دشـمن      ...  .کند می است که خلقش را به خوبی حفظ
نهـایی را بـر    ۀوارد شود تا ضرب ،دشمن سعی دارد از هر راهی که شده .جاهل داد

هـا را بـا هـم و بـا      ولی اگر تمام برنامـه  ؛پیکر اسالم و روحانیت و بسیج وارد سازد
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یوس خواهد شد کـه شـده اسـت    أدشمن زبون م ،مشورت هم بریزید و اجرا کنید
هم از شما راضـی   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(و پیامبر در این صورت خداو  ؛هللامدالح

هـاي خـوبی و    ثمـره  ،عشـق  ۀامیدوارم که همیشه در ایـن مدرسـ  . .. .خواهند شد
  .درخشانی کسب نمایید و همیشه در این عبادت بزرگتان موفق باشید

شـاید بتـوان    .صبه شـرط اخـال   ،بدانید که شغل بسیار شریفی دارید! برادران
 اهللا فقط بـراي خداونـد متعـال    یعنی ان شاء ؛گفت تنها شغلی است که مزد ندارد

ولین محترم کشور عنایت خاصی ئبیشتر مس ،طوري که توجه دارید همان ].است[
انـد کـه    هایی را در همین رابطه فرمـوده  به این نیروي عظیم الهی دارند و صحبت

 !بـرادران . بـرد  شما عزیزان خمینـی حسـاب مـی   نیا از د و همچنین دیدان خود می
 ،سعی کنید عنایت خاصی به این نیروي عظیم بسیج داشته باشید که امـام امـت  

بودنش شـکی  و در الهی  »الهی است ،این نیروي بسیج«: فرمودند ،خمینی عظیم
ن توجـه داشـته   آکه همـه بایـد بـه     1اولین کاري .تنیست و دنیا هم فهمیده اس

براي چه بسیج تشکیل شده و ما قدم بـه داخـل    ت که بدانید اصالًاین اس ،باشید
شـما بایـد    .پایگاهی گذاشتیم و هدفمان از این انجـام وظیفـه و عبـادت چیسـت    

مـا   ]بلکه[، که ما فقط پاس بدهیم 2ستنیاین  تنها ،بدانید هدف از تشکیل بسیج
 ]ی[ماسـال ل ئا از نظـر معنویـات و عقیـدتی و مسـا    خـود ر  ،باید در داخل مسجد

توانیـد سـعی کنیـد     مـی  ]که[ نجاآتا  .کنیم تا پشتیبان این نهضت باشیم تقویت
دشـمن   شـود جلـوي   فقط با زور نمـی  .منطق ایمان را در درون خود تقویت کنید

اي کوبیـد بـه دهـان     با منطق قوي ایمان باید ضـربه  ؛جاهل و گمراه اسالم ایستاد
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خواهم در اول وقت در مسـجد حاضـر    ی میاز شما برادران عزیز بسیج...  .دشمن
 ةبـه خـانواد  ...  .دارید و در وسط نمازها دعـا بخوانیـد   شوید و نماز جماعت را برپا

اي یک وقـت احسـاس کننـد بـرادران      مبادا خانواده .بیشتري بدهید ۀشهدا روحی
شـهداي   ةدر تشـییع جنـاز   حتمـاً  .اند ن خانواده را فراموش کردهآشهید  ،بسیجی

...  .به عیادتشان بروید و روحیـه بدهیـد   ،وید و اگر مجروحانی بودندعزیز حاضر ش
بایـد در   ؛پاس دادن و اسلحه بر دوش انـداختن نیسـت   ،ما بسیجیان ۀوظیف فقط

ا فهمیـد کـه یـک موقـع نکنـد دشـمن       ل رئمیدان اجتماع نیز حاضر بـود و مسـا  
  .اي را بداند و ما ندانیم لهئمس

  
  )مشهد 1343 -1366( احمدرضا بهشتی سنجی شهید 

اسالمی که به من فهمانـد چگونـه    ؛م اسالم استا ولوژيئکنم که اید یافتخار م
در واقع من از زمانی توانستم به راه واقعـی  . بیندیشم، چگونه راهم را انتخاب کنم

ـ     درونی بسیج اسالم بیایم که پا به بسیج نهادم و از جو  1ااسـتفاده کـنم و بهتـر ب
  .نجا که خونم را نثار این مکتب کنمآتا  ؛شنا شومآمکتبم 

  
  )جهرم 1344 -1360( جهرمی جواد بهمنی   محمد شهید 

اصـول دیـن    ةدربار ،خواهم که مطالعه زیاد بکنند می... از تمام برادران بسیج 
 ،ل فرعیه را انجام دهند تا بتوانیم خدمتیئفروع و مسا ،اسالم خیلی تحقیق کنند

  .به اسالم و مسلمین کرده باشیم ،اندازه کم هر
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  )شیراز 1345 -1367( نشین اهللا به عزتشهید  
بسیج شرکت داشته باشند  خواهم که همچون کوهی استوار در دوستانم می از

  .راه شهدا باشند ةو ادامه دهند
  

  )تهران 1345 -1362( شهربانوبیاکبر بیسیدعلی شهید 
و  ،هـاي انقـالب اسـالمی   برادران ایثارگر کمیتـه  ،برادران عزیز سپاه پاسداران

را همیشه بخوانید و گریـه کنیـد بـه     توسلو  ندبه دعاهاي کمیل، !برادران بسیج
بـه   ،به یاد شهداي مظلوم هویزه که رفتند و دیگر نیامدند ،)علیه السالم(یاد حسین

بـه یـاد بهشـتی کـه      ،وزیريحزب جمهوري و نخست ةیدتخون غله یاد شهداي ب
 !سـپاه  ]و[ بـرادران بسـیج  . هـا ایسـتاده   همچون شیري استوار در مقابل ابرقـدرت 

] انقــالب[مســاجد را همچــون ســنگري حفــظ کنیــد و نگذاریــد افــرادي در اول 
تر در مقابـل   با جدیت هرچه تمام .رخنه کنند ،به این سنگرهاي مقدس ]ى[ماسال

خـون   ،سـت ایـن افـراد   دلـم از د  ،کنماکنون که وصیت میهم .این افراد بایستید
   .سپاه در مقابل این افراد ایستادگی کنند و است و امیدوارم برادران بسیج

  
  )ساوه 1343 -1361( بیضاشهید محسن  

ز ارکان اساسی جمهوري ها ا سپاه را خالی نکنید که این بسیج و !جوانان عزیز
  . اسالمی است

  
  )آباد خرم 1340 -1364(پاپی جعفري  اهللا ولیشهید  

در کارهایتان همیشـه   !برادران :اما وصیتی دارم به برادران پاسدار و بسیجیو 
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نـاظر اعمـال    ،که خداوند تبارك و تعالی به یاد خدا باشید و در نظر داشته باشید
 .تمام کارهایتان به خدا توکل کنیدها بروید و در  بیشتر به جبهه. ماست
  

  )خوانسار 1342 -1363( احسین پارس محمدهید ش 
ن آاین بسیج همگانی را حفظ کرده و هرچه بیشـتر بـراي اسـتحکام     !عزیزان

 ،ایـن بسـیجیان   ،ريآ .مانـد  دیگر کشوري بـاقی نمـی   ،بکوشید که اگر بسیج نبود
  .مرغان ابابیل امامند

  
   )زاهدان 1347 -1365( احمد پاسبان شهید 

بدانیـد کـه خداونـد     !اي برادران عزیز بسیجی :پیامی دارم براي برادران بسیج
مرتکب کاري شوید کـه   ،مبادا خداي ناکرده .همواره ناظر بر اعمال و رفتار ماست

خـواهم کـه بسـیج را سـنگري و     از شـما مـی   !دوسـتانم  .از قداست بسیج بکاهـد 
ولیت ئمسـ  !بـرادرم  .پایگاهی جهت مبارزه با دشـمنان داخلـی و خـارجی نماییـد    

سـعی   .مدآنخواهد  ن برآ ةکس از عهدخیلی سنگین است و همه  ،بسیجی بودن
کنید که همواره راستگو، صدیق و درستکار باشـید و کوشـش کنیـد کـه یـاوران      

تـان را جهـت    خـواهم تمـام قـدرت   خوبی براي رهبر انقالبمان باشید و از شما می
  .خستگی به خود راه ندهید ،ايحفظ انقالب صرف نمایید و لحظه
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  )تهران 1346 -1364( شبستريپاکدامن  عبداهللا شهید 
 ،شهدا را فراموش نکرده و طبق معمول ةخواهم که خانواد از برادران بسیج می

در  ،هر هفته در این مجالس شرکت کنند و نگهبانی را به هیچ وجه تعطیل نکنند
  .نماز جماعت و نماز جمعه شرکت کنند و کارهاشان را براي خدا انجام دهند

  
  )تهران 1339 -1362( پالیزبان مصطفی شهید 

اي جز به خدا  هلئخواهم در هیچ مس می... هاي مقاومت  از برادران بسیج پایگاه
و اسالم عزیز فکر نکننـد کـه سعادتشـان همـین اسـت و در مقابـل کسـانی کـه         

بـا کمـال    ،ضربه به بسیج و سـپاه بزننـد   ،خواهند به اسم سپاه و به اسم بسیج می
انقالبی و مکتبی که بـه نظـر    صدجدیت بایستند و نگذارند به این دو نهال صددر

  .ضربه زنند ،من نور چشم امام عزیزمان هست
  

  )داراب 1340 -1362( اهللا پایداري هدایت شهید 
 ،تـوان داریـد   نجـا کـه در  آکنم که تـا   به برادران سپاهی و بسیجی توصیه می

 بـاز  ،دیخوابی بکشـ اگر شب و روز هم بی و براي این نظام اسالمی فعالیت نمایید
ولیت عظیمی شهدا با خونشان به گـردن  ئمس .ایددر برابر خون شهدا کاري نکرده

  .ولیت را به نحو احسن انجام دهیدئما گذاشتند و سعی کنید این مس
  

 )گرگان 1345 -1362(رضا پردل  غالمشهید  
شـرکت   در بسـیج  حتمـاً  ،خواهم که اگر وقت دارنـد  و خواهران میاز برادران 

خون  ةچون هر قطر ؛باشد یلی سنگین میخولیت شما ئاشند که مسبفعال داشته 
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گـاه از   پس هـیچ ؛ کند ا سنگین میولیت شما رئمس ،شود که از شهیدان جاري می
  .فعالیت در بسیج و انجمن اسالمی خوداري نفرمایید

  
  )تهران 1340 -1362( اسدي  پروانهفرامرز  شهید 

پیامم به برادران سپاهی و بسیجی این است که از یـاد خـدا غافـل نباشـند و    
اهـداف   بیشـتر بـه   ند،شـو  تري روبرو می ل پیچیـدهئهر روز کـه با مشکالت و مسا

  .اصلی خود بیندیشند
  

  )شهر خمینی 1346 -1362( یداهللا پریشانی فروشانی شهید 
ـ  ،هـا  ها و کمیتـه  اهـچه دادگ ،رانـاسر ایـسرت بسـیج و امـت    ،اهپسـ  ،انیـشهرب

خـواهیم   از خداوند می خبر باشند و مراقب منافقین از خدا بی حزب اهللا باید کامالً
 ها را به اعمـال  نآ ،ها را هدایت کند و اگر نیستند نآ ،که اگر قابل هدایت هستند

  .سوي جهنم بفرستده خودشان ب
  

  )مشهد 1342 -1365( علی پلیان محمد شهید 
هـم   مریکـا را در آبه قدرت اهللا، قدرت سیاسـی   !ما برادرهاي همسنگر بسیجی

طوالنی اسـت و مـا    ]ي[نبرد ،ولی نبرد ما با استعمار و استکبار جهانی ؛شکستیم
سوگند به خدا کـه ایـن انقـالب بـه شکسـت       ،1داشته باشیماگر از اسالم انحراف 

جهـاد در راه   ،بیایید خودمان را تزکیه کنیم و با جان و مال خود .خواهد انجامید
  .خدا کنیم
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  )قم 1344 -1365( عباس پناهیشهید  
 »مریکـا آمرگ بـر  «شعار  ،راه کردن بسیجه ب امیدوارم که با رو !هاي محل بچه

  .وریدآرا به عمل در
  

  )شهر خمینی 1347 -1364( رسول پناهیشهید عبدال 
بـا   .سـعی کنیـد راه حـق و حقیقـت را بشناسـید      !مسـجد برادران بسیجی و 
سعی کنید احکام اسالم را  .باشید به یاد دوستان شهیدتان .مشکالت مبارزه کنید

مسـاجد و سـنگرهاي    .ها و مشکالت بر شما اثر نکند مصیبت .در خود پیاده کنید
  .ها را خالی نگذارید که خدا با شما است جبهه .بسیج را همچنان حفظ کنید

  
 )شهر خمینی 1340 -1361( شهید محمود پناهی 

 د کـه خـدا بـا   یشما هم دوش به دوش برادران سپاهی بجنگ !برادران بسیجی
مقابـل اسـالم    در ،هـد هسـتم  ععنوان اینکه مـن مت   هب 1کسی نگذارید شماست و
  .دباش اسالمی مضر ]مملکت[ براي و ببرد خبر ]و[ یک منافق باشد او بایستد و

  
  )نائین 1340 -1361(محسن پوربافرانی  شهید 

بـه   ]نسـبت [ کنم که خواست میاز شما عاجزانه در !برادران بسیجی و سپاهی
هـاي انقالبـی    هنـان از چهـر  آانقالبی کنید و نگذارید که  ان رفتارمشرکین و منافق

خواهم کـه منـافقین و مشـرکین را بـه      یمردم م سوء استفاده کنند و همچنین از
هاي  برنامه ،رفی نمایند تا برادران بسیجی و سپاهینظامی و انقالبی معهاي  ارگان
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  .نان اجرا کنندآ اسالمی و احکام و حدود الهی را در مورد
  

  )آباد نجف 1344 -1361( غفار پورپیرعلی شهید 
بتوانیـد   امیدوارم که پیروز باشـید و  رسانم و به تمامی برادران بسیج سالم می

د یـ مـن را بردار  ۀاسلح ،من افتاد ۀاگر مثل االن اسلح دهید وراه شهیدان را ادامه 
پیـروز   ،کـه حـق   چـون  ؛شما بدانید که اسالم پیروز اسـت  .1دیدر راه خدا بجنگ و

خمینـی را   ،)عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (ديـتا انقالب مه !اـخدای! اـخدای« .است
  .فراموش نشود» برعمر او بیفزا از عمر ما بکاه و ؛دار نگه

  
  )تهران 1346 -1364( حسین پورتقی شهید 

واجـب  ...  !هسـتید  شـناییم و در بسـیج  آاي دوستانی که در محل با یکـدیگر  
مـل کردیـد و در   أبیایید و اگـر شـما در حکـم شـرعی ت     شرعی است که به جبهه

 در خـون شـهدا   ،حکمی که در این موقعیت واجب شـرعی بـود کوتـاهی کردیـد    
  .نخواهد گذشت تید و خداوند از شماشریک هس

  
  )مرند 1348 -1362( ربیمیرهدایت پور شهید 

 باشـید  هـا  خر حافظ این خونآتا  !ی و امت شهیدپروربرادران سپاهی و بسیج
گـذرگاهی   ،ایـن زنـدگی   و .)امام عزیز( ».پیروزیم ،و کشته شویماگر بکشیم « که

ایـن  اگر زنـدگی بـه خـاطر    « :اصلی و به قول شهید مظلوم بهشتیاست به مقصد 
  .به اخالق اسالمی عمل کنید !و برادران ».استاین دنیا یک بازیچه  ،دنیا بود
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  )آباد نجف 1340 -1361( علی پورقوریان عباسشهید  
 ؛باشـد  برادران سرباز و پاسدار و بسیج و نیروهاي مردمی مـی ] با[روي سخنم 

دشمن را سرکوب کرده و جنگ تحمیلـی را   ،بکوشید که هرچه زودتر !اي عزیزان
و نـابود سـاختن منـافقین و     بادانی کشـور آبه نفع مسلمین به پایان برسانید و به 

  .ضد انقالبیون بپردازیم
  

  )آران و بیدگل 1342 -1362( زاده حسن پهلوان شهید 
 ]دسـتاوردهاي [ چـه بیشـتر از  بکوشید که هر !دوستان عزیز پاسدار و بسیجی

حرکـت ایـن انقـالب     يد جلـو نخواه که می این انقالب را صادر کنید و با کسانی
  .سدي ایجاد کنند، مبارزه کنید

  
  )آران و بیدگل 1344 -1362( اصغر پیردهقانشهید  

هوشیار باشید کـه اگـر افـرادي منـافق در      !اي برادران پاسدار و جهاد و بسیج
 ةیـک عـد   ۀواسـط  کنیـد کـه بـه    1ردطـ ها را از خـود  نآ ،بین شما رسوخ کردند

  .نشود ]دار[دامن شما لکه ،معدودي
  

  )اصفهان 1346 -1361( کوپائی زاده رضا پیر علیشهید  
ولیت شـانه  ئاز زیـر مسـ   ،د]ن[ولیتی را که بر عهده دارئاین مس ،ران بسیجدبرا

  .خالی نکرده و مستحکم در جاي خود باشند
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  )تهران 1343 -1361( ي توندشتیعلی پیرهاد شهید 
پاسداري از اسالم  ،به راهت ادامه بده که رسالت تو !)برادر بسیجی(همسنگرم 

ـ     ؛ن استآو انقالب اسالمی و دستاوردهاي  پایـان  ه پس سـعی کـن رسـالتت را ب
ـ   برسانی و از همه مهم دسـت دشـمن   ه تر، اخالق اسالمی را حفظ کنی تا بهانـه ب

  .ندهی
  

  )کرمانشاه 1344 -1366( ور عباس پیلهشهید  
ل ئهایی که وارد مسا هاي بسیج را تقویت کنید و به بچه پایگاه.. .! اي مسلمین

رشـد فکـري و    ،توجه کنید تا همواره بـا رشـد جسـمی و سـنی     ،شوند انقالب می
  .انقالبی داشته باشند

  
  )تهران 1345 -1362( تقی تاجیک محمد شهید 

باشید و سعی کنید بـا اخـالق خـوب و     هم مهربان سعی کنید با! ... بسیجیان
ورید و این ارگان آبه فعل در ،اي را که در اکثر افراد است نیروهاي بالقوه ،اعمالتان

  .مقدس را تقویت کنید
  

  )شهرزرین 1347 -1367(خسرو ترابی شهید  
ن آمـا بـه    !اي سرداران عمـل  ،اي نور چشمان امام :پیامی براي برادران بسیج

حفاظـت خـون شـهیدان بـا      ؛کنـیم شما را سـنگین مـی   ۀاما وظیف ،رویمدیار می
هاي بسیج شرکت کنیـد و بـرادران دیگـر را    در کالس حتماً !اي برادران .شماست

  .خود کوشا باشید ۀدر تزکی] و[نیز دعوت کنید 
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  )تهران 1344 -1362( باديآحسین ترابی محمود شهید 
دهیـد و  خـواهم کـه راه شـهیدان را ادامـه      از شـما مـی   !ها و شما اي بسیجی

اسالم هسـتید و   ةیندآچون شما امید  ؛ن را پر کنیدآسنگرهاي خود و اسالم و قر
شـمن مبـارزه   خون خود بـا د  ةخرین قطرآتا  ،نآواهد در راه اسالم و قرخ دلم می

  .ن دفاع کنیدآکنید و از اسالم و قر
  

  )تهران 1349 -1366( پريترکمان رضاشهید  
لص بسیج که وقت خویش را براي تالش در راه خشـنود سـاختن   خهاي مبچه
ـ    هاي شهدا گمارده و همگام با اینخانواده خـوبی انجـام   ه ها جهاد اصـغر را نیـز ب

در پـذیرش نیروهـا و    -1: فقط چند توصیه اگر مورد قبولتان قرار گیرد ؛دهند یم
مـا   -2 .وریـد آه عمـل  دقت کامل را ب ،ن قاطع و پیگیري کارهایولئدادن مس قرار

  .کامل حزب اهللا و الگوي خوب در محل باشید ۀاما شما نمون ،که نتوانستیم
  

  )تهران 1347 -1367( نیا حمید تقوي شهید 
روسـیاه بـه شـما امـت حـزب اهللا       مـنِ ! ی همـرزمم امت حزب اللهی و بسـیج 

بهترین فرزنـدانتان   این انقالب را با خون پاك 1]کنون[که تا] طور همان[گویم  می
بارزه بردارید کـه تـازه اسـالم در    نکند خداي نکرده دست از م ،اید پاسداري کرده

گذاري بیشتري  ي و سرمایهز به فداکاراپیروزي بزرگ قرار گرفته است و نی ۀستانآ
اهللا کـه زرق و بـرق و مـال و امـوال     ء شـا  از خدا بخواهید که روزي نیاید ان .دارد

ن آدنیا شما را فریب دهد که در پشـت  مسر و فرزندان و راحتی اندك دنیا و یا ه
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ترجیح دهید  ،دفاع از اسالم را بر هر چیزي که برایتان عزیز است. عذاب خداست
 ،برود و خـداي نـاکرده شکسـت بخـورد     و باز هم قدر دفاع را بدانید که اگر اسالم

  .بوداز خطر کفار در امان نخواهد  ما و شما تا قیامت ۀهم 1ناموس
  

  )خمین 1346 -1364( پور محمد تقی شهید علی 
در دعاهاي شبتان، رزمنـدگان و امـام عزیـز را دعـا کنیـد و       !برادران بسیجی

خـالی   ،برادرانتـان را چـه در پشـت جبهـه و چـه خـط مقـدم        2]سـنگر [گاه  هیچ
  .نگذارید

  
  ) شیراز 1345 -1362( سروستانی پور رستم تقیشهید  

خـواهم  مـی  ،کنیدپشت جبهه خدمت می بسیجی که دراز تو برادر سپاهی و 
شکسـت   ،؛ چون که اگر ایمانـت محکـم باشـد   ]ي[دار محکم نگه ]را[ که ایمانت

  .نخواهی خورد
  

  )کرمانشاه 1335 -1366( خانی تقی مهديشهید  
 چون خداونـد متعـال مقـدر   ...  ؛قدر رهبر بزرگوار را بدانید !اي مردم مسلمان

ب را بـه  ابرجنایتکـاران شـرق و غـر    ةپوز ،دست این بزرگواره گردانیده است که ب
باره توسط بسیجیان و پاسداران  مظلومین تاریخ را یکی خاك بمالد و انتقام تمام

ـ     ه و دیگر رزمندگان از تمامی زورمندان تاریخ باز پس بگیـرد و ایـن حکومـت را ب
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  . بسپارد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(دست مهدي موعود
  

  )شوشتر 1339 -1362( زاده محمدتقی تقیشهید  
ولیت را بدانیـد  ئقدر این موقعیت و مس .شما قدر خود را بدانید! برادران بسیج

اي از  شـما بایـد الگـو و نمونـه     .خون شهیدان به شما رسیده است ةکه این از ثمر
مـردم   ۀشـما را بایـد همـ    .باشـید  )السـالم  علـیهم (اطهار ۀمئا اخالق و رفتار انبیا و

خـودبین نباشـید و بـه     ،همیشه براي مـردم  !اي عزیزان .سرمشق خود قرار دهند
محکم و اسـتوار پایبنـد    ،ن استرآسازمان و تشکیالت که درس گرفته از مکتب ق

  .باشید
  

 )تهران 1345 -1366( زاده شیده اکبر تقی علیشهید  
خـواهم کـه    از همگی شـما مـی  ! )السـالم  علیهم(ت اهل بیتأبرادران بسیج و هی

ـ  ،مـرچه داریـ ـردارید که ما هـن انقالب بـراي ایـتري ب هاي مستحکم قدم ن ـاز ای
  .باشد ها می ها و مصیبت سینه زدن

  
  )نیشابور 1328 -1367(اهللا تکه  سمع شهید 

خـواهم کـه راه انقـالب را ادامـه     ینـده مـی  آهـاي  از مردم حزب اهللا و از بسیج
   .ها را پر نمایندبدهند و جبهه

  
   )آران و بیدگل 1335 -1365( آرانی سیدعباس تکیه شهید 

 .به عشـق شـهادت و جهـاد اسـت     ،ما بسیجیان اگر این لباس را بر تن کردیم
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پیامی براي برادران و خواهران و تمـام روحانیـت اسـالم و بـرادران سـپاه و امـت       
غیـر  ن این است که آامام خمینی دارم و  ،تحت فرماندهی رهبر انقالب ،حزب اهللا
چنگ زنید و پـس   ،سمانیآراه دیگري را انتخاب نکنید و فقط به کتاب  ،از اسالم

رسـتگاري در ایـن راه    ؛ن مطابقـت دهیـد  آاعمال خـود را بـا    ،نآاز یاد گرفتن قر
   .است
  

  )طبس 1344 -1364(حسین توتونچی  شهید 
ایـن را   !بسیجی و برادران پاسدار. شرکت کنید مساجد را پر کنید و در بسیج

 سـازي و ن خودآ تر ازجنگ نیسـت کـه بـاال    ، جبهه وجهادن بدانید که تنها میدا
ل ئـ س است که امیدوارم به ایـن مهـم نا  رزه با نفمبا ،جهاد اکبر. خداشناسی است

  .شوید
  

 )قم 1346 -1367( شهید محمدرضا توحیدیان 
و در نظر یاد خداوند باشید ه در کارهایتان همیشه ب !برادران پاسدار و بسیجی

  .ناظر اعمال ماست ،داشته باشید که خداوند تبارك و تعالی
  

  )فالورجان 1342 -1361( کریم توکلی شهید 
 کسـی  :کنمباب تذکر خدمت برادران بسیج عرض می ]من[ اي همچند کلمه

باید اول خودسازي کند تا بتواند بـا  ، که بخواهد وارد بسیج و سپاه پاسداران شود
. راه خدا و راه شهیــدان اسـت   ،ایدراهی که انتخاب کرده .کند ضد انقالب مبارزه

این راه حفاظت کنید و به انحراف کشیده نشـوید و از خداونـد بخواهیـد     از کامالً
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  .مستدام بدارد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(که عمر امام امت را تا ظهور امام زمان
  

  )شهرکرد 1345 -1365( توکلی هفشجانی علی عباسشهید  
جانـب بـدي    از ایـن  ،هم بودیم اگر در طول مدتی که با !هاي گرامی همکالسی

 سـنگرهاي مدرسـه و   همیشه در صحنه باشـید و  حالل کنید و ببخشید و ،دیدید
نگذاریـد منـافقین    و باشـید   زنـگ   گـوش بـه   .داریـد  مساجد را گرم نگـه  بسیج و

  .دیوصفت فعالیت کنند
  

  )دهاقان 1344 -1361( ثالثی اصغر شهید علی 
  .2بکوشی و از سنگرت دفاع کنی 1تو باید در حفظ اساس نظام! برادر بسیجی

  
  )اصفهان 1343 -1365( نثاري علی جاشهید  

امیـدوارم کـه پشـت سـنگر را خـوب محافظـت کنیـد و        ! ... برادران بسـیجی 
اي  ضـربه  کـه ضد انقالب رخنه کنـد   ،نگذارید که در محل و مسجد و دیگر اماکن

  .این انقالب بزند ۀبه ریش
  

   )تهران 1343 -1361( احمد جبلی شهید 
این اسالم  ]و[ دهندپاسداري می ،سنگر شهر سخنی با برادران بسیجی که در

ـ  ،حـال ه سال پیش تا ب 1400و انقالب را که از  نگهـداري   ،دسـت مـا رسـیده   ه ب
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از  طـور کـه در سـنگر    همـان  .فکر اسالم باشیده فقط ب !برادران بسیجی :کنند می
  .در سنگر مدرسه هم از انقالبمان حفاظت کنید ،کنیدبسیج حفاظت می

  
  )سمنان 1344 -1362( یداهللا جدیدي شهید 

ي انقـالب حاضـر   هـا  دالور این است که همواره در صحنهوصیتم به شما امت 
فعالیت باشید و با شرکت در مساجد و نمازهاي جماعت و نماز جمعه و همچنین 

حضـور خـود را در    ،نظیر بسیج و حـزب جمهـوري اسـالمی    ،در نهادهاي انقالبی
رسـانید تـا پیـام    هاي سیاسی و عبادي انقالب به اثبـات ب  ها و صحنه تمامی جبهه

  . جواب نگذاشته باشیم خون شهیدان را بی
  

  )تبریز 1343 -1362( فعال جدیريمختار  شهید 
همسنگران بسیج که همـان بـازوي رهبـر     شنایان وآ پیامی دارم به دوستان و

شکن را خالی نکنیـد کـه همـان مسـجد      دشمن گاه سنگر اصلی و هیچ...  :هستند
توانید براي سـرکوبی دشـمنان اسـالم بـه      اگر می امام عزیز را دعا کنید و است و
  .ماده کنیدآبراي نبرد خود را  ]آمده و[ جبهه
  

  )رزن 1349 -1366( علی جربان محمدشهید  
ر راه انقالبمـان و  د دنـ امیدوارم که هرچه بیشتر فعالیت کن...  ،اي بسیجه هبچ

  .و همیشه وحدت خود را حفظ کنید .اسالممان
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  )شهرکرد 1348 -1364(یوسف جزایري شهید  
بـه اسـتقامت در    طلـبم و  شما حاللیت مـی  ۀاز هم...  !بسیج برادران پاسدار و

  . که تنها رمز موفقیت در عالم است کنم سفارشتان می خدان دی
  

  )دزفول 1342 -1361( خراطی محمد جعفر عیديشهید  
دارم و  ،امـت اسـالم هسـتید    ةینـد آاي به شما برادران خودم که امیـد   توصیه

  .ها شرکت کنید و از خون شهیدان پاسداري نمایید امیدوارم که بتوانید در بسیج
  

  )مشهد 1339 -1362( رحیم جعفري شهید 
ها و نیروهاي رزمنده، مبـارزه بـا عوامـل خـارجی     ما سربازان و بسیجی ۀوظیف

کوچکی از این دریاي خروشان جوانان انقالبی هستم که  واقعاً ةقطر ،است که من
  .حسین و مرتجعین منطقه را به خاك بمالند صدام و شاه ةروند پوز می

  
  )فالورجان 1331 -1360( طاري جعفري هاشم شهید 
 ،ودندمــ هایشـان فر ام در سـخنرانی ـکه ام ورـط انـدوارم همـامی ]!نیا[بسیج

  .خود را بسازید ،یک پاسدار اسالم است ۀگونه که شایست نآ
  

  )شهر خمینی 1340 -1364( هرستانی جعفري محمدشهید  
مشـت   ،هـا  خالی نگذارند که بسیج محله ها را خواهم که بسیج یجوانان م] از[

  .بین مردم است کنندگان فساد در  پخش فاسدان و زورگویان ودهان  محکمی بر
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  )مشهد 1334 -1361( صفار  علی جلیلیشهید  
از روحانیت مبارز دفاع کنیـد  ...  !سپاهی و بسیجی ةبرادران و خواهران رزمند

نکنیـد و از   مـال تا اسالم واقعی را به تمام جهان بشناسانید و خون شهید را پـاي 
  .گاه باشیدآهاي داخلی و خارجی دشمن  هئتوط

  
  )دزفول...  -1363( عبدالرحیم جمالشهید  

ن دارید تا بتوانید خداوند آسعی بر  .شما منادیان حقیقتید! ... برادران بسیجی
  .غانی راستین براي اسالم باشیدسعی کنید مبلّ .را از اعمالتان راضی بدارید

  
   )گلپایگان 1346 -1362(بوالفضل جمالی شهید ا 

ن اینکه ما نباید فقط بسـیجی و  آسخنی هم با شما دارم و  !اي برادران بسیج
بلکه  ،ها خالصه کنیمموزش یا دیگر برنامهآیا سپاهی تنها باشیم و خودمان را در 

 ]پـوزة [ مـا بایـد   .ما باید یار مظلومان و دشمن سـتمگران و پـدر یتیمـان باشـیم    
  .محیط خویش را به خاك بمالیم 1درکشان تاریخ  نگرد

  
  )اصفهان 1333 -1360( دستگردي اکبر جمالی شهید 

پنـدها   ،هـا نآچشم من بودند و من از  از برادرانی که در بسیج هستند که نور
خواهم که به غیر از نگهبـانی بـراي خـدا و مجـالس     می ،ن استادانآموختم و از آ

محکـم و پابرجـا باشـید و بـراي رفـع       ،کدام در سنگر مدرسـه و کـار   هر ،مذهبی
نجا که ایـن بـرادران   آکه تا  ؛دیمشکالت خود با برادران شوراي بسیج همکاري کن

                                                             
 و: در اصل وصیت -1
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یـد  تأیها را نآشما و  ۀخدا هم .ما بودند ۀاستادانی براي من و هم ،را من شناختم
   .کند

  
  )تهران 1349 -1367( میاندشتی جمشیدي ابراهیم شهید 

ی بر شما این توصیه را دارم که تـا وقتـ   !پاسداران حزب اهللابرادران بسیجی و 
را » )و آله و سـلم  یهاهللا عل یصل(رسول اهللا محمداً«و » ال اله اال اهللا«که پرچم مقدس 

دست از مبارزه با دشمنان خدا  ،ایدجهان برافراشته نکرده 1]قلۀ[فراز بلندترین  بر
 ]را[ و برادران عزیزمـان  2]رزمندگانریخته شدة [برندارید و انتقام خون به ناحق 

   .3]بگیرید[هاي اخیر دشمن  باران در موشک
  

  )آباد نجف 1348 -1365( عبدالمجید جمشیدیانشهید  
 خطا]لا[انسان جایز  ،خوب .ها را تضعیف نکنید سعی کنید ارگان! ... امت عزیز

لرزه به جـان   ،پس بدبین به سپاه و بسیج نشوید و با شرکت خود در بسیج ؛است
  .هاي همین مردم هستند بچه ،ها که در بسیج و سپاه هستند این .دشمن اندازید

  
  )تهران 1344 -1364( فرد علی جمشیدي شهید 

هاي مقاومت به حفظ و حراست محـل و امنیـت    برادران بسیجی که در پایگاه
. عمـل نماییـد   ،ایـد  همچون سابق بـه تعهـداتی کـه در بسـیج داده     !دن مشغولیآ

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
 همان -3
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 ةویـز آعزیزمـان را   مهایتان قرار بدهیـد و سـخن امـا    س برنامهأسازي را در ر خود
  .قبل از تعلیم و تعلم است ،گوشتان قرار بدهید که تزکیه

  
  )اصفهان 1341 -1362( دستجردي محمد جنتشهید  

در راه ] ي[ن در وصـف شـهدا  آکه در قـر  ]را[ یاتیآتقاضا دارم  !برادران بسیج
هـا   نآ ةبراي پدر و مادر شـهدا و خـانواد   ،او گفته شده است خدا و جهاد و در راه

ن و کـالم  آدر پیـروي از قـر   ،ها بفهمند که این شهدا نآبخوانید و تفسیر کنید تا 
  .عظیم نصیبشان شده است 1ضیاند و این ف خدا رفته و به شهادت رسیده

  
  )خمین 1343 -1361( شهید تقی جنتی 

خـود را بـا سـپاه و بسـیج قطـع       ۀخواهم که رابطـ  می هللاز تمام مردم حزب ا
  .کنند ها بروند و سنگرهاي شهیدان را پر نکنند و داوطلبانه به جبهه

  
  )کازرون 1344 -1365(یاراحمد جوکار شهید  

جنگیم تـا بـه پیـروزي برسـیم و بـا       می ؛هستیم )علیه السالم(ما پیروان حسین
ـ  دمآاي . رویـم  شهادت می غوش باز به استقبالآ هرچـه   !هـا  هـا، اي انحرافـی   شکُ

دسـت نیروهـاي مسـلح سـپاه و بسـیج و دیگـر       ه گرنـه بـ  و ،ییـد آخـود  ه زودتر ب
  .هاي انقالبی نابود خواهید شد ارگان

   

                                                             
 فرض: در اصل وصیت -1
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  )فردوس 1328 -1362( حسن جهانیانشهید  
هـاي   و سفارشی بـه تمـام بسـیجی    !هاي اطراف برادران بسیج بشرویه و پایگاه

منـافقین داخلـی تـرس و     .این پایگاه عظیم را تقویت کنید :است ]ایران[ سرتاسر
داننــد کــه اگــر  یمــ .هــی و بســیجی اســتللرزشــان از همــین جوانــان حــزب ال

ها هستند که سرسـختانه مقابلـه    این ،ترین حرکت مشکوکی داشته باشند کوچک
 حـد نهـایی   ؛تان سنگین است هولی وظیف .ها را غریب نگذارید این پایگاه .کنند یم
خواهید بهانـه  حرکت خالف نداشته باشید که ب .در نظر بگیرید ،که داده شده ]را[

  .به دست دشمن بدهید
  

  )چناران 1346 -1363( گذار رضا چم غالم شهید 
، ایـن دیـن   تشیان به پیش رفتند تا نام اسـالم ، اریان، بسیجپاسداران !یا زهرا

ه ، دشمنان فرزندانت را بـ شورويمریکا و آ ةت را در جهان زنده گردانند و پوزپدر
  .خاك بمالند

  
 )اصفهان 1344 -1362( شهید محمود چنگانی 

شـما سـنگر بسـیج را     .فعالیت کنیـد  ،جا که هستید شما همان !جیبرادران بس
  .و فعالیت کنید که خدا با شماست... دارید  نگه

  
  )تهران 1340 -1365( مرتضی چیتگري شهید 

ـ   بخواهم کـه زینـ   از شما می !ی و پاسداربرادران بسیج دگی کنیـد و  گونـه زن
ل دنیوي و مادي و شـهواتی و لغوگـویی نکنیـد و اوقـات     ئخودتان را غرق در مسا
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سـوز غیبـت و تهمـت دوري     خانمـان  ۀبه بطالت مگذرانید و از ایـن ریشـ   خود را
 ۀصـبر را پیشـ   ،هـا  یهنگام مشکالت و سختدر  .خود سازید ۀتقوا را پیش. گزینید

) بسـیج (اشته باشید و این میعادگاه عشـق  با همدیگر اتحاد و اتفاق د .خود سازید
کـت کنیـد و   پیرو خط والیت فقیه باشید و در خط اسـالم حر  .را از دست ندهید

به نمـاز جماعـت خیلـی اهمیـت      .اصیل لطمه وارد شود 1*نگذارید به روحانیت 
 ،دتـان نـرود کـه اسـالم    شکن جمعـه را فرامـوش نکنیـد و یا    ننماز دشم بدهید و

الهی را فرامـوش مکنیـد و مصـداق     ۀاست در دست من و شما و این وظیف امانتی
و الذین هم  * الذین هم فی صالتهم خاشعون * قد افلح المومنون«: شریفه باشید ۀیآ

  .3»معرضون 2]اللغو[عن 
  

  )تهران 1339 -1365( ريذیچ سعید شهید 
شـما بایـد قبـل از هـر چیـز بـر        !ما گرامیبرادران  :صحبتی با برادران بسیجی

اخـالق و رفتارتـان    .الگو و نمونه باشید ،هواي نفس خود غلبه کنید و براي جامعه
در رفتارتان با یکدیگر بسیار  .اي به اسالم نزندطوري باشد که خداي ناکرده ضربه

دچار گناهان ریز و درشت نشوید و خداي ناکرده خـدمت عظـیم و    .مراقب باشید
 .شما عزیزید در نزد خدا و بندگان خـدا . ها نابود نکنیدانگارياجرتان را با سهلپر

حـداکثر   ،شـوید از لحظات و ساعاتی که دور هم جمع مـی ] و[قدر خود را بدانید 
  .استفاده را ببرید

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
  3- 1سوره مؤمنون؛ آیات  -3
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  )دزفول 1345 -1363(پرداز  یمسعود چین شهید 
کـه   ]را[ امیـدوارم کـه راه شـهیدان    ؛اي هم به شما دارم هتوصی !برادران بسیج

خود کنید  ۀصبر را پیش !برادران .ادامه دهید ،است )علیه السالم(همانا راه ابا عبداهللا
زنـدگی همـین خـور و خـواب و     . و بیش از پیش در راه انقالب و اسالم بکوشـید 

تـر از ایـن    یعـال  لی کـامالً ئبلکـه مسـا   ؛ل نیسـت ئاین جور مسـا  ]و[ درس و بازي
کارها و اعمال تو در  ۀلحظه به لحظ .خرت استآاي براي  هنیا مزرعد .ستها حرف

ن را آ ،اي کـه بایـد نصـیب تـو شـود      هبکوش تا نتیجـ  .محضر پروردگار ثبت است
  .بیابی
  

  )تهران 1348 -1365( فراهانی باديآحاتم رضا شهید 
همین شماها هستید کـه   .گاه بسیج را خالی نکنیدهیچ !برادران عزیز بسیجی

 ،کنیـد و بدانیـد کـه بـا از دسـت دادن هـر شـهید       مین میأها را ت هنیروهاي جبه
خواهم همیشه به یاد خدا باشـید  از شما می .تر خواهد شدولیت شما سنگینئمس

  .محضر خداست ،مو بدانید که عالَ
  

  )کرج 1347 -1365(اسفندیاري  مجید حاج شهید 
این نصـیحت را از ایـن حقیـر بـه      !برادران عزیز :دارمن بسیج ارسخنی با براد

اي بـه   ه کنند و ضربهئهرگز اجازه ندهید که منافقین توطیادگار داشته باشید که 
هـا   در جبهـه  ،ایـد  همگام که پشت جبهـه را نگـه داشـته    این انقالب وارد کنند و

  .نجا را گرم نگه داریدآهم رسانید و ه حضور ب
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  )تهران 1344 -1364( یاسماعیل جمحسن حا شهید 
هـا را   نآ .ها را به طرف خودتـان بکشـید   هبچ !برادران حزب اهللا ،برادران بسیج

ـ  نآ .جذب خودتان کنید هـا را از   نآطـرف اسـالم و خـط امـام بکشـید و      ه ها را ب
هـا   نآ ،هاي معصوم را از خودتان جدا کنیـد  هن بچآچون اگر  ؛خودتان جدا نکنید
  .کنند میرا دشمنان جذب 

  
  )تهران 1343 -1363( ابوالقاسمی دوال رضا حاجی مغالشهید  

نگهبـان و پاسـدار اسـالم     ،، در بسـیج مسـاجد  در شـهر  ،اگر در جبهه نیستید
و یـک پیـام بـراي    . ... هراسـد  یکا از این ارتش بیست میلیـونی مـی  مرآباشید که 

ـ   ا ن اینآی دارم و دوستان بسیج کنیـد و از  خـوبی حفاظـت   ه ست کـه از شـهر ب
ل کنیـد و  صـحیح اسـتقبا   ةوبـه نحـ   ،که طالب ورود به بسـیج هسـتند   نیروهایی

شما رخنه کنند یـا بـه شـما     ]میان[ هاي داخلی در بفرصت ندهید که ضد انقال
  .ورند و خداوند موفقتان بداردآسیبی وارد آ

  
  )تهران 1339 -1361( بهرامی مهدي حاجیشهید  

که خود  کسانی .ی ساده یاد شودیک بسیجنام ه دوست دارم که از من فقط ب
توانند فرزنـدان   براي همکاري با شهیدان می ،دهند را عالقمند به شهید نشان می
  :اي تحقق اهداف زیر تشویق نمایندخود را به شرکت در بسیج بر

سب علم براي هـر  ک« ؛»العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمهطلب «: کسب علم
  ».مسلمانی واجب است

ـ « :)صلی اهللا علیه و آله و سـلم (قال النبی: اخالقکسب  عثـت التمـم مکـارم    ی بانّ



 

    ) 1(انامه شهدگزیده موضوعی وصیت     250
 

  ».هاي اخالقی را ترویج کنم ام تا بزرگواري من برگزیده شده« ؛»قاالخال
با مال و جانتان در « ؛»هللا باموالکم و انفسکمتجاهدون فی سبیل ا«: کسب جهاد

  1)11 ؛ آیۀصف سورة( ».راه خدا جهاد کنید
  

   )تهران 1345 -1365(آبادي  نوش عسگري یحاج سعید شهید 
انقـالب  ، وقت سنگرها را خالی نکننـد  خواهم که هیچاز برادران بسیج هم می

  .ها را تقویت نمایندرا یاري کنند و جبهه
  

  )کریم رباط 1346 -1366( عزیز حاصلی شهید 
هرگز از مبـارزه خسـته   : 2]امام[سخنی با بسیجیان و سربازان مخلص حضرت 

قدر مبارزه کنید  نآ .ارزه کنیدـن مبآکن شدن  هـودي فتنه و ریشـابـنشوید و تا ن
نـابود شـود و پـرچم پرافتخـار اسـالم در      ، 3*این  ،اهللا این دشمن بعثی شاء تا ان
قدر مبـارزه کنیـد کـه زمینـه بـراي        نآ .یدآهاي سفید و کرملین به اهتزاز در کاخ

  .ماده شودآ )الشریف ل اهللا تعالی فرجهعج(ظهور حضرت مهدي
   

                                                             
با مال و جان و زبانتان در « ؛»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم و السنتکم«: در اصل وصیت -1

 )12سوره صف؛ آیه (» جهاد کنیدراه خدا 
  زمینه را: در اصل وصیت -2
  ناخوانا: در اصل وصیت -3



 

 251         بــســــیـــج  

 

  )جهرم 1343 -1365( ريئعبدالکریم حاشهید  
 ؛بـه هـوش باشـید    !کف و همچنین بسیجیان جان بر دران و پاسداران عزیزابر

مواظبـت   از اعمـال خـود   ]و[مواظـب باشـید   ]. اید پوشیده[شما لباس مقدسی را 
طـرز لبـاس    .شما توقـع دارنـد   شناسند و از می 1*مردم شما را به خوبی و  .کنید

را بـه   خـود  .دیـد مـردم بایـد فـرق کنـد      داب شـما در آپوشیدن و روش کردار و 
و  داشته باشید که شـما وارث خـون هـزاران شـهید     به یاد .ي الهی بیارایید]ا[تقو

  .االثر و اسیر هستید معلول و مفقود
  

  )تهران 1346 -1365( ورد همهرداد حبیبی پیل شهید 
همیشه با هـم متحـد و    !هاي مقاومت هاعضاي هستشما اي برادران بسیجی و 

بـه   مخصوصـاً  ؛مهربان باشید و به دشمنان اسالم فرصت فعالیت و خیانت ندهیـد 
حال مثل شـیر  ه طور که تا ب امان ندهید و همان حجاب اصالً یفرهنگ و ب یافراد ب

باز هم بایستید و هرگـز دلهـره و دودلـی بـه خـود راه       ،اید هها ایستاد نآدر مقابل 
روي بـه فحشـا و    ،انـد  هن اسالم که از هر راه شکسـته خـورد  امروز دشمنا. ندهید
این انقالب شاید بتوانند با  ،و فساد در بین جوانان فحشا ۀاند تا با اشاع هوردآفساد 

باشـید و هرگـز   در ایـن مـورد بیـدار     پس سعی کنید حتماً ؛و اسالم مقابله کنند
  . یب ظاهر و لباس یک عده را نخوریدفر

  
  )شهر خمینی 1343 -1364( خوزانی شهید مهدي حبیبی 

دنیـا مظلـوم    اي مظلومان تاریخ که اگـر ایـران در   :ام یپیامی به رفقاي بسیج
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راه  در ولی بدانید که راهتـان حـق اسـت و    !همه جا مظلوم هستید شما در ،است
 انقالب دفاع کنید که شما پیروز این امام و از و کنیده مبارزحق با تمام مشکالت 

ولـی   ،ام بودن را نداشـته ی من به عنوان یک فردي که لیاقت بسیج خواهید شد و
معرفت اسـالمی را   معنویت و و تقوا چیز هر از کنم بیشتر عین حال توصیه می در
 ؛ه دهیـد ـادامـ  ،اسـت  ]اسالم[ دايـه راه تمامی شهـراهتان را ک و نظر بگیرید در
 خودتـان را از ...  :ام جامعـه  پیـامی بـراي مـردم و    .اهللا موفق خواهیـد شـد   شاء ان

 بدانیـد و  ،مستضـعفان  بـاالخص بسـیج   ،هـاي انقالبـی   همگام بـا ارگـان   انقالب و
  .رزمندگان را کمک کنید

  
   )تهران 1343 -1365( فرحبیبی ناصر شهید 

شما  !ن اینکه برادران بسیجیآاي با برادران بسیجی صحبت دارم و چند کلمه
بنده قاصـر   .دانیدله واقف هستید و ضرورت بسیج را میئبهتر و بیشتر به این مس

عنوان تـذکر ایـن چنـد کلمـه را      بلکه به ،هستم که بخواهم به شماها توصیه کنم
خـدمت بـه انقـالب در    بر مقاومت خود و  !برادران عزیز :دهمه میئخدمت شما ارا

هرچه بیشتر بیفزایید؛ چرا که همین نیـروي بسـیج مردمـی     ،پشت جبهه و جبهه
گـران را  هئـ توط ئـۀ بود که دست تجاوزگر را از کشور مظلوم ما کوتـاه کـرد و توط  

هـا را بـه گرمـی و جـان و دل حفـظ      پایگـاه  !برادران .کندمی ب کرده وآ نقش بر
همیشـه و   ؛دشمن خیلی زرنگ اسـت  ،اگر عدم حضور شما در صحنه باشد .کنید

و صـفوف بـه    تباعظم ۀصحن .باید هوشیار باشید ؛همواره در کمین بوده و هست
   .جمعه را و جماعت را فراموش مکنید شکن نمازهم فشرده و دشمن
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  )تهران 1344 -1361( فر حسین حجتیشهید  
توانیـد   این شماها هستید که می !برادران :یک سفارشی دارم به برادران بسیج

پیمان ببندید که تـا  پس بیایید با خداي خود عهد و  ؛ن را حفظ کنیدآاسالم و قر
  .پاسدار این انقالب باشید ،خرین نفسآ

  
  )تهران 1344 -1361( نژاد جمشید حجتیشهید  

قـدر  چ هـر  ،مـدن بـه جبهـه   آاز شما تقاضا داریـم در موقـع    !برادران بسیجی
شما سـمبل   !ماده نمایید و برادرانآخودتان را از لحاظ روحی و جسمی  توانید می

با هر رقم جور و فساد و هر حرکـت غیـر اسـالمی مبـارزه      .اسالمی هستید ۀجامع
  .ر پیشگاه خداوند مقصر خواهید بودد ،کار را نکنید بنمایید و اگر این

  
  )تهران 1345 -1362( پوررضا حسنشهید  

مبـادا در بسـتر ذلـت بمیریـد کـه      : برادران بسیجی و دوسـتان وصیت من به 
میدان نبرد شهید شد و نگذارید منافقین به درونتان رخنه  در) لیه السالمع(حسین

  .نان مبارزه کنید و راه شهیدان را ادامه دهیدآکنند و با قدرت تمام با 
  

  )ایذه 1342 -1365(مراد خدامرادي چهاربنیچه  شهید 
علیـه  (برادرانم براي رضاي خـدا و تـداوم راه حسـین    ،ریختن خونمامیدوارم با 

سپاه و بسیج بیایند و جاي خالی مرا پـر کننـد و بـه جبهـه برونـد و       ]به[، )السالم
  .دست ستمکاران شرق و غرب از بین بروده نگذارند دین و ناموس مسلمین ب
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  )فردوس 1336 -1361( محبی  محمدباقر کارگر شهید 
هـاي   خواهم کـه در بسـیج و سـپاه پاسـداران و دیگـر ارگـان       میبرادران ] از[

اسالمی و انقالبی شرکت فعال نموده و مشـت محکمـی بـر دهـان مسـتکبرین و      
  .دنمنافقین بزن

  
  )سمنان 1350 -1366( مطلق  کارگر  علیشهید  

 پوشـیدن  از  خـواهم  مـی  1]از شـما ! [کـف  بـر   جـان  امت حزب اهللا و بسیجیان
شـما   از. نکشـد  فسـاد   بـه   جامعـه  تا کنید  جلوگیري شهرها در  مبتذل  هاي لباس 

شـهدا را برداریـد و بـا     ةبر زمـین افتـاد   ۀخواهم اسلح صحنه می در  همیشه  مردم
  .استقامت بایستید

  
  )قائن 1347 -1365( محمدرضا کاریزي شهید 

نکنـد اگـر کسـی از     !اي ملت به پا خاسته و از خود گذشته و عاشقان لقاء اهللا
اي  بسیج را بدنام کنید که این لطمه ،خداي ناکرده ،منافقان در بسیج جاي گرفت

  .نآاست بزرگ بر اسالم و قر
  

  )تهران 1348 -1366( امیرعباس کاشفی نیک شهید 
شهدا را ادامه دهنـد   ۀخواهم که راه بقی دوستان انجمنی و بسیجی می ۀاز هم
  .اسالم بیشتر کنندهاي خود را به نفع  و فعالیت
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  )نائین1342 -1361( محمدحسن کاشفیانشهید  
دانید که حق  می ،پیمایید اید و می اگر راهی که انتخاب کرده !برادران بسیجی

روز بـراي اسـالم و    گاه ندهید و هـر آ هاي بعضی افراد نا پس گوش به حرف ،است
افـراد را بـه بسـیج     ،بسیج را پر کنید و بـا اخـالق اسـالمی    .انقالب کوشش کنید

  .بکشانید
  

  )قم 1335 -1362( کاشی علی مغال شهید 
هـا بهـا    نآرکت نمایید و در حد فوق تـوان بـه   هاي مقاومت بسیج ش در پایگاه

ن و دعـا و  آانسـان را بـا قـر    ،1قـف حضور در این موا. ها دست نکشید نآداده و از 
  .غیر کند و ال ینوس مأاهللا م خرت و جنگ تا لقاءآمرگ و 

  
  )زنجان 1342 -1364( حمید کاظمیشهید  

هاي منافقـان   از تهمت! رم پرافتخار بسیج را بر سینه داریدآبرادران عزیزم که 
  .دامه دهید تا پیروزي حق بر باطلجنگ را ا. هراسید نهراسید که نمی

  
  )تهران 1343 -1364( محمد کاظمیشهید  

گـوش   2ةزیـ وآرا  )السـالم  لیهع(علی ،الموحدین  کالم مولی !اي بیداردالن بسیج
ـ ان خ«چـرا کـه    ؛کنید که همگان را به تقواي الهی فرا خواند ـ ی  ؛»التقـوي  1ادزر ال

  ».تقواست ،راه ۀبهترین توش«
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  )شهر زرین 1341 -1361( ورنامخواستی کرباسیان مسعود شهید 
نفروشـند و   خـرت را آخـواهم کـه بـه هـیچ قیمتـی       خواهرانم می ون برادرا از

ایـن   ،مسـجد  خـویش را بـا   ۀرابطـ . شرع مقدس اسالم عمل نکنند اي مخالف ذره
شـنا  آی با معارف اسـالم  .قطع نکنند ،این بازوي انقالب ]و[ پایگاه انقالب و بسیج

حجاب اسالمی باید نصب العین خواهران باشـد کـه    .کار بندیده ها را ب نآشوید و 
ما خـواهران و بـرادران   ش .وردهآورد و آ یدرد مه قلب استعمار را ب ،چادرهاي سیاه

  .عمل کنید طور بسیجی هم همین
  

  )تهران 1340 -1365( کریمیئی محسن کربال شهید 
ثابـت و   ،انـد  هواهم در راه هدفی که انتخـاب کـرد  خ از دوستانم در مسجد می

رهبرمـان بـه مـا تکلیـف کـرده اسـت کـه         :استوار باشند و به مخالفان ما بگویید
محکـم بایســتید تـا حقانیــت و    .ســنگرها را حفـظ کنیــد  ؛ســنگر اسـت  ،مسـجد 

  .ل به خدا کنید و صبر داشته باشیدمظلومیت بسیج را ثابت کنید و توک
  

  )دزفول 1341 -1361(کرمی حبیب  شهید 
 2تجمعـاتی  زیـرا کـه   ؛توانید بسیج را محکم نگـه داریـد   یهرچه م !اي برادران

و از برادرانـی کـه در بسـیج     .رسـاند  یانسان را به سـعادت کامـل مـ    ،چون بسیج
کنم کـه خیـال نکننـد     یتقاضا م ،هستند و موفق نشدند در عملیات شرکت کنند

 ،هاي امام، جنگ در جبهـه  هبلکه با توجه به گفت ،که جبهه رفتن فقط جهاد است

                                                                                                                                   
  خیر الذادو: در اصل وصیت -1
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پـس   ؛جهاد کوچک و همان جهاد اصغر است و مبارزه با نفس، جهاد اکبـر اسـت  
نیـد کـه زیـرا    ف و نهی از منکر با نفس خـود مبـارزه ک  با امر به معرو !اي برادران

  . اید هجهاد اکبر انجام داد
  

  )شهر زرین 1338 -1361( ورنامخواستی شهید عبداهللا کرمی 
کـه   ،یعنی برادران پاسـدار و بسـیجی   ،پیامی هم دارم براي همسنگران خودم

و نظـم   اوصـیکم بتقـوي اهللا  « :فرامـوش نکننـد   بخش را در زندگی این شعار الهام
  .»امرکم
  

  )بیدگل و  آران  1346 -1362( بیدگلی شاهی کریم رضا شهید علی 
اهللا جاي مرا در بسیج و سپاه و جبهه پر خواهید کرد و ء شا ان !برادران عزیزم

   .من روي زمین بماند ۀنخواهید گذاشت که اسلح
  

  )تهران 1347 -1366( حسن کریمی شهید 
مسـاجد را   :اهل مسجد و بسیج هسـتند  دوستانی که؛ چند کالمی با دوستان

الگوي  ،توانید با اخالق و رفتارتان یدارید و تا م خالی نگذارید و جبهه را گرم نگه
  . جامعه باشید

  
  )مشهد 1335 -1365( رضا کریمی غالم شهید 

ن پاسـداري  آداریـد و از   بسیج اداره را استوار و محکم نگه !اي برادران همکار
ن عظمتش در مقابل دنیاي کفر آنموده و حفظش کنید که این بسیج است که با 
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ایستاده و از دین و مکتب و رهبـر و مـیهن و مـردم مسـلمان و مستضـعف دفـاع       
ـ  همین ،وار وارد بسیج شوید نحسی ،اهللا شما برادران شاء ان .کند یم ه طور که تا ب

یـد و  آو امروز حزب اللهی واقعی کسی است که به عضویت بسیج در ؛اید هحال شد
امیـدوارم  . اي پذیرفتـه نیسـت   ههاي حق علیه کفر اعزام شود و هیچ بهان هبه جبه

  .که بسیج را تقویت کنید
  

  )جهرم 1339 -1366( يریزجواد کریمی دهشهید  
اهللا تعـالی  عجـل  (امـام زمـان   ۀکه در زیر سـای ] را[سنگر بسیج  !برادران بسیجی

نجـا گـذارده   آکجا که پاي بسیجی در  زیرا هر ؛ترك نکنید ،باشد می )فرجه الشریف
. نفع اسـالم باشـد  ه نجا مقدس است و شما قدم خود را جایی بگذارید که بآ ،شود

و  ؛یعنی مبارزه با دشمنان اسـالم  ،در هر کجا که باشد ،ها گردهمایی شما بسیجی
 )علیـه السـالم  (راه امام حسـین  1موختنآ به معنی ،هاي بسیج حضور شما در کالس

کـه رو  رو بیاوریـد بـه بسـیج     ؛ورید به اسالمآ که رو میرو بیاورید به بسیج . است
  . )علیه السالم(اید به امام حسین وردهآ

  
 )کرج 1313 -1365( مهدي کریمی رزکانی شهید محمد 

از بسیج غافل نشـوید   .کفر غلبه نموده ۀقدرت اسالم بر هم! ... دوستان عزیزم
چشم دشمنان اسالم را کـور کـرده و وحشـت     ،و بیداري شما عزیزان در دل شب

  ].است[ نان انداختهآ ةبر اندام پوسید
  

                                                             
 یعنی آموختن: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1339 -1360( یارندي  اکبر کریمی علی شهید 
همیشه در کسـب   !اي نور چشمان من :یک پیام کوچک براي برادران بسیجی

هـایی   مـا بسـیجی   ؛خواهیم زیرا ما ایمان را در کنار تخصص می ؛علم کوشا باشید
  .خواهیم می 1ل زمانئگاه به مساآ

  
  )اهواز1341 -1362( محمدرضا کشاورزشهید  

 خواهم معـارف اسـالمی را فـرا    می ،نآپاسداران قر ،برادران عاشق بسیجی] از[
 ]و[ انحـراف د هـیچ  نـ د و نگذارنو در گسترش اسالم فقـاهتی کوشـا باشـ    2دنگیر

زیـرا کـه مـا فقـط یـک       ؛خطی غیر امام در سپاه، کمیته، جهاد و بسیج نفوذ کند
  .هم حزب اهللا است  نآخط داریم و 

  
   )تهران 1347 -1365( محمدي کشاورز احسان شهید 

خواهم که با فسـاد محـل و منطقـه مقابلـه کننـد و      از برادران عزیز بسیج می
دهنـد و حتـی امیـد    ها جان میدوستانمان در جبههاي در حالی که نگذارید عده

مـال  هـا را پـاي  نآفساد کنند و خـون   ،شان برسدشان به خانوادهندارند که جنازه
کنم که بین خودتان به خوبی و خوشـی برخـورد کنیـد و    و درخواست می ؛3کنند

ن آبدانیـد کـه در    ،گونه کردیـد  اگر این .ها از هم بپاشدکاري نکنید که جمع بچه
   .دنیا مدیون خون تمام شهدا هستید که در بسیج بودند

                                                             
 زمانی: در اصل وصیت -1
 فرا گیرید: در اصل وصیت -2
  کنندها را پایمال مینآکنند و خون فساد می: تیدر اصل وص -3
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  )کاشان 1344 -1362( محمدتقی کشمشیشهید  
که به خاطر خدا این  ]کسانی هستید[ شماها !اي برادرانی که بسیجی هستید

  .راه تمام شهیدان را ادامه بدهید ،اید و شما هم مقام را پیدا کرده
  

  )کرج 1341 -1365( زارع  رضا کمال شهید محمد 
خواهم که جاي شهداي اسالم را پـر کنیـد و    من از شما می !اي برادران بسیج

قـدر همـدیگر را بدانیـد و بـه یکـدیگر      . نگذارید دشمن در میان شما رخنه کنـد 
  .التماس دعا بگویید

  
  )کرج 1340 -1367(کمال زارع شهید مهدي  

قـدر   داریـد و  بسـیج را زنـده نگـه    !بـرادران حـزب اهللا   اما شما بسـیجیان و  و
راه شـهیدان   ةادامه دهند سعی کنید بسیجی واقعی باشید و...  .خودتان را بدانید

  . باشید
  

  )تهران 1343 -1361( علی کمالوندشهید  
کـه بـا ایثـار خونشـان      ]ي[یعنی این افـراد  ،]است[ روي صحبتم با بسیجیان

خـواهم کـه    مـی  ]از ایشـان [؛ انـد  انداختـه  1لها دشمن را به تـرس و هـو   درجبهه
یعنی مساجد را خالی نگذارند تا اینکه این منافقین کوردل نتواننـد   ،سنگرهایشان

ن راه تـا  آهایی به پیکر این انقالب وارد سازند و در  ضربه ،از راه رسوخ در مساجد
  .خونتان پایداري نمایید ةخرین قطرآ
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  )شیراز 1339 -1365(اصغر کمالی  شهید 
مدارس و مساجد  ،سپاه ،بسیج ،گویم که سنگر شهیدانبه برادران بسیجی می

فردا شما باید به روستا برویـد و بـه داد مـردم     !اي برادران حزب اهللا .را رها نکنید
   .روستایی برسید

  
  )گرمسار 1343 -1364( مجید کمالی شهید 

 ،خواننـد  وند و یـا مـی  نشـ  یر از همگی کسانی که وصیت مرا مـی حق ةاین بند
از هـر   ]کـه [ ها را هاي امام عمل کنند و جبهه انتظار دارم که هرچه بیشتر به پیام

طور که امـام   تر است را خالی نگذارند و بسیج را تنها نگذارند و همان کاري واجب
ولیم که در بسیج ثبت نام نمـوده و بـا بسـیج در عمـل همکـاري      ئهمه مس گفت
و  )علـیهم السـالم  (مـه ئو ا )صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (خواهید که پیامبر اگر می .کنیم

باید در عمـل   ،ها راضی باشنداز شما )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(شهدا و امام زمان
ي کنید که هر کـس در  هاي انقالبی همکار با انقالب و سپاه و بسیج و دیگر ارگان

صـلی  (روز نزد پیامبر نآباشد و اگر اعمال ما در  ول کار خویش میئروز قیامت مس
تـا کـی   ...  .واي بر ما که اگـر اعمالمـان خـالف باشـد     ،رود می )اهللا علیه و آله و سلم

خواهیم بنشینیم و به امید این باشیم که دیگران به مسـجد و جبهـه و بسـیج     می
 ه؟ امیـدوارم کـه همـ   1رباییـد  مـی از دیگران گوي سبقت را ن چرا خود شما ؟بروند

  .عمل کنند ،ساس کنند و به این نکاتی که گفته شدولیت واقعی را احئمس
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  )کرج 1345 -1361( روستا کمالی اکبر علی دشهی 
 و دیگــر ]هــا[کــه در بســیج و امــاکن و ارگــان بــرادران و دوســتان و رفقــایی

با اخالق اسالمی با مردم برخورد کنید و همیشه سعی  !کنید خدمت می ،]نهادها[
نسل جوان را تقویـت و خـود را در راه اسـالم     مخصوصاً ،کنید نیروهاي مردمی را

  .کسی را از خود نیازارید .بسازید و دروغ نگویید
  

   )آبادپارس 1343 -1364( اجیرلو اختیار کنعانی شهید 
پیام من به برادران بسیجی و سپاهی و پدر و مادرم و اهالی دشت مغـان ایـن   

 ،انقالب اسالمی نوپاي ایراناست که هیچ واهمه و تزلزل به خود راه ندهند؛ چون 
  . 1هاي فرهنگی و حزب اللهی خود را گسترش دهداحتیاج به خون دارد تا فعالیت

  
  )تهران 1349 -1365( مسعود کنگرانی فراهانی شهید 

همیشـه   !اي بسـیجیان . ... حـق  د بر شما بسیجیان و سپاهیان بـر سالم و درو
اي بـرادران  ...  .نظر داشته باشید و خداي را ناظر بر اعمالتان بدانیـد  خداي را مد

  .بزنید نان سرآ ]ي[ها به مزار شهدا بروید و به خانواده !بسیجی
  

   )گرگان 1347 -1364(ی زایکوچکابراهیم  شهید 
کمیته و ارتـش احتـرام بگذاریـد و بـه ایـن       ،سپاه ،به بسیج! اي برادران عزیز

هـا خیانـت نکنیـد و در بسـیج شـرکت و       بگذارید و به این ارگـان ها احترام ارگان
جلوي  شهدا در روز محشر ،این رابطه سستی کنید فعالیت داشته باشید و اگر در

                                                             
 گسترش دهند: در اصل وصیت -1



 

 263         بــســــیـــج  

 

  یا جوابی دارید بدهید؟ آپرسند و گیرند و علت را از شما میراه شما را می
  

  )تهران 1344 -1361( کوسه جمبورعباس  غالمشهید  
چشـم امیـد ماییـد و سـربازان امـام       !بـرادران  :عرضی داشتمبه برادران بسیج 

سعی کنیـد هرچـه    !برادران .شما برادران هستید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
 ،اي از شـما کـه محصـل هسـتید     هعد .ها شرکت کنید و جبهه 1]جنگ[بیشتر در 

همچنین به  .هایتان برسید به درس دارید و خوب سنگرهاي مدرسه را محکم نگه
هـدفتان بـراي اهللا    ،کنیـد  کاري کـه مـی   هر !برادران. گرتان هم برسیدکارهاي دی

  . باشد و فکرتان از خدا منحرف نشود
  

  )اردبیل 1346 -1362( علی کوهیشهید  
  .رها را محکم بدارید و مساجد را رها نکنیدگسن !اي بسیجیان شجاع و غیور

  
  )تهران 1348 -1367( بادآ علی  کوهی اکبر علیشهید  

خــواهم دعــاي توســل بســیج را فرامــوش نکننــد و   از بــرادران بســیجی مــی
  .هاي بسیج را خالی نگذارند پایگاه
  

  )سمنان 1338 -1363( علی کیاسیدحسینشهید  
 است کـه امـام   این، مطلبی را که برادران بسیج باید بیشتر توجه داشته باشند

بـراي   !بسـیجیان  .باشـیم  داشـته  میلیـونی  ارتش بیسـت فرمودند که ما باید یک 
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 در اسـالمی  برخـورد  و بـا  1دیباید زیاد تالش نمای ،تحقق بخشیدن این کالم امام
یعنی  ؛وریدآدر عشق ۀباید پایگاه را به صورت مدرس. دینیروها کوشش نمای جذب

 ؛را فـرا بگیرنـد   شجاعت و ایثار ،درس شهادت، مقدس این مکان اعضاي بسیج در
  .تا به معشوق خود برسند انتخاب نمایند را مسیري توانندمی نگاه است کهآ

  
   )سمنان 1347 -1366( سیدرضا کیا شهید 

بسیج را از یاد مبرید و همیشه در تشکیالت بسـیج شـرکت    !مسلمان اي امت
  .است شده دوخته بسیج به ملت کنید؛ زیرا چشم

  
  )تهران 1348 -1365(انبوهی  پور کیانیکیان شهید 

بدانید بـراي چـه بـه     !برادران: سخن دیگرم با برادران بسیج و مسجد است... 
و  .ینده منحرف شـوید آبا بینش کامل به مسجد بیایید تا مبادا در  .ییدآبسیج می

. امر الهی اسـت  ،خواهم در کار سستی نکنند؛ زیرا بسیجولین بسیج هم میئاز مس
منحـرف   پاره به بسیج بیاید که بعـداً هنآمبادا نیرویی به خاطر اسلحه و یک تکه 

  .شود و باعث ضعف بسیج شود
  

  )شهر خمینی 1344 -1362(خوزانی  علی کیانی شهید قاسم 
راسـتی پشـت    2هفریدیـد و بـ  آدر تـاریخ حماسـه   : هـا  سخنی چند با بسیجی

ـ  وردیـد آها را به لرزه در ابرقدرت راسـتی یـاوران امـام و بـازوي راسـت امـام       ه و ب
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 ،روي زمین مالیدیـد  بر را مریکا و صدام جنایتکارآابرقدرت  ةشما که پوز ؛هستید
خیال حملـه کـردن بـه     ،حاال هم از این انقالب پشتیبانی کنید تا این جنایتکاران

  .را نداشته باشندن ایرا
  

  )شهرکرد 1348 -1366( هرچگانی کیانی علی حمزه شهید 
ولیت شـما چنـد برابـر    ئمس ،شهدا رفتن هر کدام از بدانید با !برادران بسیجی

بـه نحـو احسـن     خوبی وه ولیت را بئسعی کنید بتوانید این مس .شود سنگین می
تـا مـا    و ؛اید لیت شانه خالی کنید که گناه کردهوئزیر بار مس نکند از اجرا کنید و

از یـاد نبریـد    دعا را استغفار و. شویم پیروزتوانیم  نمی ،نگیریمش دو برت ولیئمس
در راه او  یاد خـدا باشـید و  ه همیشه ب .باشد دردي می که بهترین درمان براي هر

ها ثابـت نگـه داریـد کـه شـما رزمنـدگان راه        در جبهه حضورتان را .قدم بردارید
انسـان در   مشکالت نهراسید کـه پیـروزي نزدیـک اسـت و     از .اید یافته سعادت را

  .شود مشکالت ساخته می
  

  )اقلید 1342 -1361( عبداهللا گرامیشهید  
 ةراه دیگر برادران رزمند ةخواهم که ادامه دهند از برادرانم در سنگر بسیج می

  .ها روي زمین بماند نآ ۀخود باشید و نگذارید اسلح
  

  )تهران 1346 -1362(پرور  لمرتضی گ شهید 
هـا سـنگرهاي    هبرادران کـه در پشـت جبهـ    :دارمسخنی هم با برادران بسیج 

نفـس   ۀظب باشید و خود را بسازید و تزکیـ از هر جهت موا !اید همساجد را پر کرد
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نجـام بدهیـد کـه چشـم امـام      داشته باشـید و کارهایتـان را بـراي رضـاي خـدا ا     
خوبی داشـته باشـید و    با مردم رفتار .به شماست )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

هـا و   اگـر شـب  . را بـه مـردم بشناسـانید   اي در جامعه باشید و بسیج  هوناسوه و نم
کنیـد و خـدمت    یکـار مـ  کنیـد و بـراي بسـیج     یروزهاي خود را فداي اسـالم مـ  

هـاي   از درس غافـل نشـوید و نگذاریـد افـراد ناشایسـته وارد دانشـگاه       ،کنیـد  یم
 خـدا تقریبـاً   ن روز بسیج رفتن و پاسداري دادن شما در برابـر آ .مسلمانان بشوند

کامل خواهد شد و مورد پسـند حضـرت حـق قـرار خواهـد گرفـت کـه در کنـار         
تــرین چیـزي کـه مــن از بـرادران بســیج     مهـم ...  .درس هـم بخوانیــد  ،پاسـداري 

حـزب اهللا از   .فرمـا باشـد   ، نظم باید حکمدر تمام کارهایمان .خواهم نظم است می
  .باشد و رفتارش دقیق و حساب شدههر نظر باید کارهایش 

  
  )نیشابور 1348 -1365( علی گلستانیشهید  

اگر خداوند شهادت را نصیبم نمود و توانسـتم از ایـن فـیض     ،برادران بسیجی
باید سالحم را بـر دوش   ؛که سالحم به زمین بماند ندنگذار ،مند شوم عظمی بهره

ام را در جبهـه پـر نماینـد تـا نشـود خـداي نخواسـته         جاي خـالی  1یدگرفته و با
  .هاي اسالم را تحت فشار قرار دهند جبهه ،دشمنان از کمبود توان رزمی

  
  )تهران 1349 -1367( دوست داود گلشن شهید 

لم کـه از دسـت   نگذارید که ع !دالن بسیج و شیران روز و زاهدان شباي دریا
و  .را بردارید و با ایمانی راسخ به راه من ادامه دهیـد ن آ ؛به زمین بماند ،من افتاد
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بسـیج   .مترادف هم هستند و همیشه باید با هم باشـند  ۀدو کلم ،بسیج و بسیجی
   .و بسیجی عارف است و نباید بسیج را تنها گذاشت محل عرفان است

  
  )کرج 1342 -1365( محمدياسماعیل گل شهید 

عـرض  [ بـه بـرادران عزیـز بسـیج و سـپاه      ،عنـوان وصـیت   اي را به هچند نکت
بـرادران   .کفـان و سلحشـوران   من به شما جان بـر  ۀسالم گرم و خالصان ؛]کنم می

عنـوان یـک    ولـی بـه   ؛نم که بخواهم به شما چیزي بگویمآتر از کوچک !عزیز من
چنـد   ،در راه خـدا دادم ، خداست نِآجانم را که از  ،شخصی که براي حفظ اسالم

بدانید شـما االن پاسـدار خـون    : کنمعنوان وصیت به شما عرض می اي را بهنکته
شهدا هستید و این مقام واال را باید اهمیت دهید و ضمن پاسـداري از مسـاجد و   

ها هجوم ببریـد و از مقـام واالي شـهدا پاسـداري     سراسیمه به جبهه ،داخل کشور
  . کنید
  

  )تهران 1346 -1366( محمديگل سعید شهید 
توانیـد  نجـا کـه مـی   آتـا  . ... هاي بسیج مرا حالل کننـد  بچه ۀکلی امیدوارم که

دارید  توانید این انقالب را نگه زیرا شما هستید که تنها می ؛ولیت قبول کنیدئمس
امام بـه شـما    .دانید که چیستتنها شما عزیزان هستید که درددل مردم را می و

ري شـما عزیـزان احتیـاج    بسته است و تنها به یا عزیزان و امثال شما عزیزان دل
در  .دانیداید و درددل این مردم را میدارد؛ زیرا شما از متن همین مردم برخاسته

ولیت شـما  ئولیت قدم نهید؛ زیـرا ممکـن اسـت بـا قبـول نکـردن مسـ       ئقبول مس
استفاده کرده و در هـر ارگـان و یـا هـر اداره رخنـه کـرده و       ء دشمن سو ،عزیزان
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و دیگـر اینکـه از بـرادران     .هایتان از خدا مدد بخواهیدهمواره در کار .لطمه بزنند
ول انجمن اسالمی و بسیج خواهانم که مبادا فریب منـافقین را بخورنـد و یـا    ئمس

اینکه گول افراد نادان را بخورند و انجمـن اسـالمی را از بسـیج جـدا بداننـد کـه       
گـاه  آ نآه و خطـر و عاقبـت   ئـ نیست و همواره شما عزیزان بـه ایـن توط   طور این

له برخـورد جـدي   ئبـا ایـن مسـ    ،یندهآاید و همواره از بدو انقالب تا حال و تا  بوده
بگیریـد و   همواره در کارهایتان رضاي خدا را در نظر !برادران .کنیداید و می کرده

ایـن   .استن دنیا به شما دادهآبراي رضاي خدا کار کنید که خداوند بهشت را در 
من بود و باعـث هـدف دادن    ۀمدرس ،بسیج :گویمدل می ت و از تهأکالم را با جر

سعی کنید که شما هم مفهـوم اصـلی بسـیج را درك کـرده و      .به زندگی من شد
اي اسـت  بسیج چه کلمه. حداکثر استفاده را از این کالس اخالق و انسانیت بکنید

ببـرم و تنهـا زبـان    ن پیآکه در تمام عمر نتوانستم به معنی و عظمت  !خداي من
 ،اهللا اکبـر  ،اهللا اکبـر « :تواند بیان کنـد این چیز را می ،قاصر من در برابر این کلمه

  ».اهللا اکبر
  

  )سمنان 1344 -1363( عباس گوهريشهید  
ی کـه عضـو   یشـما  ،امـام  اما پیـامی دارم بـا شـما بسـیجیان و یـاران واقعـی      

بایـد تـا    ؛تنها نوشتن نام خود در پایگاه کافی نیسـت  !هاي مقاومت هستید پایگاه
ـ  باید به وظیفه ؛جان کوشید سر حد یـک   ]بـه عنـوان  [ دوش مـن و تـو  ه اي که ب

 بکوشید تا سنگر بسیج را محکم نگه !برادرانم .عمل بپوشانیم ۀجام ،بسیجی است
ـ  .دارید و مواظب عوامل نفوذي و غیره باشید درون سـنگر بسـیج   ه مبادا دشمن ب

ولی شما در عالم خواب باشید و موقعی بیـدار شـوید کـه بسـیار دیـر       ،رخنه کند
  .گر پشیمانی سودي نداردید ]و[ است
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  )طبس 1345 -1361( حسن لطفی شهید 
سوء استفاده کنند  ،خواهم مبادا از مقامی که دارند هاي بسیجی هم می از بچه

بپرهیزید کـه   از شوخی کردن بیجا. رساند ها را به هالکت می نآ ه،که سوء استفاد
بهـار   ،نآن بخوانیـد کـه قـر   آزیـاد قـر  . عقالن استکار سبک  ،جاشوخی کردن بی

  .هاست دل
  

  )تهران 1347 -1365( عباس متقی شهید 
ظب این انقالب که با خون عزیزانمان ادر همه حال مو ، باشد کهبرادران بسیج

انقالبمان حـرف  ضد اسالم و  باشند و نگذارند که هیچ موقع کسی بر ،بیاري شدهآ
   .بزند و یا عمل فساد انجام دهد

  
  )فردوس 1344 -1362( جواد مجنونی شهید 

عمـل   ۀجامـ  ،بـه حـرف امـام   ... موز این است که آ پیامم به شما برادران دانش
منـافقین   ،، نگذارید کـه در سـنگر مدرسـه   و سپاهبسیج  بپوشانید و با همکاري با

  . نفوذ کنند
  

  )فردوس 1325 -1361( محمد مجنونی شهید 
کـنم   خداوند شما را از جمیع بالها حفظ فرماید و سفارش مـی  !برادران بسیج

، شما باتقوا و پرهیزکار هستید و باز هـم  که بحمداهللا ،شما را به تقوا و پرهیزکاري
بـه  [ایت نماییـد و  ـداب و اخالق اسالمی را رعآسعی کنید که بهتر شوید و تمام 
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هاي مقدس جمهوري اسالمی را بـه مـردم    رمانآتالش کنید تا  يشبانه روز] طور
  .فواید این بسیج است ]از[ معرفی نمایید که این

  
  )تهران 1349 -1367( محسن مجیدي شهید 

هاي بسـیجی مسـجد کـه نمـاز جماعـت را فرامـوش        هکنم به بچ یسفارش م
  .نکنند و همیشه در صف جماعت حضور داشته باشند

  
  )همدان 1339 -1364( مسیب مجیديشهید  

هـاي   سالم بر جوانان عاشق اهللا کـه هـر لحظـه در پشـت جبهـه و در پایگـاه      
 ،کـه جـاي پـاي عاشـقان اهللا اسـت      و در جاهـایی  ها مقاومت در محله و در کوچه

بـرو و حیثیـت خـود دفـاع     آکننـد و از   تالش مـی  ،جاي پاي شهیدان اسالم است
انـد و   عشـق و شـهادت درس خوانـده    ۀمدرسـ  ،اینان در بسـیج  ،ريآ...  .کنند می

، دوستان و برادرانی که در پشت جبهه در تـالش  عزیزان .خمینی است ،معلمشان
 !کنیـد  ه و بـازار و شـهر و روسـتا جهـاد مـی     و کوششید و در بسیج محله و کوچـ 

هـا   نآ ۀترین حرکات مرموزان هوشیارانه دشمنان اسالم را شناسایی کرده و کوچک
هـا ندهیـد و بـا ایـن اعمـال       نآفعالیـت بـه    ةیک لحظه اجـاز  را زیر نظر گرفته و

 تان هم خود و هم دیگـران را شـناخته و هـم پشـت رزمنـدگان را نگـه       پسندیده
هـا را   بسیجمساجد و . ... کنید]می[شاد لشهدا را د ةاید و هم شهدا و خانواد داشته

  .چه بیشتر فعال کنیدهرپر از جمعیت و 
انقـالب   ۀهمیشـه در صـحن   !خـواهران و اي بـرادرانم  مادرم و اي  اي پدر و... 

بـا   ]که[ پاسداري نه با سالح کالش ؛حراست و پاسداري کنید ،باشید و از انقالب



 

 271         بــســــیـــج  

 

، حضـور در کوچـه و   بسیج، حضور در مسـجد سالح حضور در صحنه و حضور در 
  .عنوان پاسدار اسالمه محله ب
  

  )اردبیل 1343 -1365( محمد محرمی پیراقدم شهید 
  .1دیخود ساز ۀمحکم بایستید و صبر را پیش !برادران بسیج

  
  )نیشابور1333 -1364( حسن محسنی محمدشهید  

 ،نمازهایتان را اول وقت بخوانید و بعـد از نمـاز  ... از برادران بسیج می خواهم 
  .جان امام و رزمندگان فراموش نشوده دعا ب
  

  )دزفول1349 -1367( سرا  روضه عبدالرضا محمدشهید  
شـماها وارثـان    !برادران خوبم .اسالمید ةشما تضمین کنند !ما جییبرادران بس
در  ،ن همه عظمتـی کـه در جهـان داشـت    آمریکا با آشمایید که  ؛خون شهدایید
. ... شماها خاري هستید در چشم این منافقـان کـوردل   .نشینی کرد برابرتان عقب

را ادامـه    نآ ،اسالمی اسـت شما کار خودتان که همان پاسداري از نظام جمهوري 
نصـیب   ،یا خداوند پاداش را در این جهان که همان شربت شـهادت اسـت   ؛دهید
  .دارید پاداش خود را دریافت می ،خرتآکند و یا در  یمشما 
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  )مشهد 1343 -1363( اصغر محمدپور دهبار علی شهید 
خواهم که مواظب اعمالتان باشـید و نمازهایتـان    می !برادران عزیز بسیج محل

با جماعت بخوانید که اسالم و مردم بـه   ،را در اول وقت و تا جایی که ممکن است
  .کنند شما نگاه می

  
   )کرج 1342 -1365( اصغر محمدي شهید 

تقاضایم از تمام شما این است کـه هـیچ زمـان و     !امسخنی با برادران بسیجی
اي خالی مگذارید و بیش از پیش براي ها را حتی براي لحظهجبهه ،هیچ شرایطی

هاي محل را هم پر کنید و فعالیـت  پیشبرد جنگ فعالیت کنید و همچنین پایگاه
انقـالب خـالی    ۀنه تنها صـحن  ،کنید تا دشمنان بدانند که با شهادت یک بسیجی

حسـینی همـوارتر   تـر گشـته و راه کـربالي    خروشـان  ،بلکه موج انقالب ،شودنمی
   .شود می

  
  )حیدریه تربت  1317 -1361( اصغر محمدي علیشهید  

 ،ولیت بزرگی بر دوش شماها هسـت و خـداي نخواسـته   ئمس! ... برادران بسیج
به خون یک به یک شهداي انقـالب   ،ولیت کوتاهی کردیدئاگر یک ذره از این مس

  .باشید و شهداي جنگ تحمیلی مدیون می
  

  )شهر خمینی 1344 -1361(مجتبی محمدي  شهید  
 اگـر دیدیـد   شما مبادا گوش به حرف ضد انقالب بدهیـد و  !دوستان عزیز من

ـ  سالح من را بردارید و فوراً ،من به شهادت رسیدم راه مـن را   میـدان برویـد و  ه ب
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ملـت   خـدا و  سـپاه و  بسـیج و  چون اسالم بر ؛بسیج را ترك نکنید ادامه بدهید و
  .متکی است

  
  )مراغه 1335 -1362(درخش  محمدي حمید شهید 

هـور  ظ ۀزمینـ  کنیـد و  راه کربال را باز و ها بشتابید به جبهه !ام برادران بسیجی
ـ  !عاشـقان شـهادت   و .وریـد آرا فراهم  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام زمان پـا  ه ب

  .نزدیک است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خیزید که ظهور امام زمان
  

  )تهران 1344 -1362( محمودخانی ستارشهید  
تقاضا دارم که خودتان را به اخالق اسـالمی   ،از شما برادران بسیج و حزب اهللا

بـه اسـالم و    ،رایش دهید و کسانی را که ضعف اخالقی دارنـد و گمـراه هسـتند   آ
اهللا هـدایت شـوند و اگـر    ء شـا  کـه ان  ها را ارشاد کنید نآمساجد دعوت کنید و 

 .هـا مبـارزه کنیـد    نآبلکـه بـا    ؛نگذارید که به همان حـال بماننـد   ،شدندهدایت ن
   .خرت ما را به خیر کندآاهللا ما را هدایت نموده و ء شا خداوند ان

  
  )مشهد 1346 -1365( اصغر محمودي علی شهید 

در راه هدف مقدس خویش بیش از پیش تالش کنید که ...  !اي عزیزان بسیج
هاي معظـم شـهدا    دارید و سعی کنید بیشتر به خانوادهدر نزد خدا پاداشی بزرگ 

  .اید خدمت کنید که خدمت به شهید کرده
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  )تهران 1350 -1366( محمد محموديشهید  
سعی کنید تـا   !دوست و نور چشم این امت و امام عزیزمان اي بسیجیان میهن

هـا را پـر    توانید مایه براي جبهه بگذارید و مشکالت مادي را رها کنید و جبهه می
نمازهاي خودتان را  ،وقت همیشه سر ،چنانچه نشد که به جبهه بیایید .دارید نگه

اعم از کمک کردن به جبهه و فقرا را انجام  ،بخوانید و پست دادن و کارهاي دیگر
 )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حضرت مهدي .دهید و نیز امام عزیز را فراموش نکنید

  .رفتار خود باشید مواظب اعمال و .بر تک تک شما نظر دارد
  

  )تهران 1342 -1365( مختاري سیداصغر شهید 
هاي بسیج را پـر  مساجد و پایگاه! هللاو اما اي برادران بسیجی و اي امت حزب ا

 حتمـاً  ،هـا خالی بماند و در نماز جمعه ،نگذارید این سنگرهاي درون شهر کنید و
ضر شوید و مواظب این نونهاالن باشید کـه  اشرکت کنید و در نمازهاي جماعت ح

کتاب و ، نوار ،هاها را از طریق فیلمنآمبادا در دام این دیوصفتان منافق بیفتند و 
  .1جذب اسالم و انقالب کنید ،ل تبلیغییدیگر وسا

  
  )بید خرم 1344 -1362(مختاري علی  قدم شهید 

مسیري است بـا   ،اید همسیري که شما انتخاب کرد !ما شما اي برادران بسیجی
حـداقل ایـن    ؟2مگـوی  یکنیـد چـه مـ    یدانم حس مـ  ینم .ولیتی بس سنگینئمس
 پاسـداران و بسـیجیان و ارتشـیان    ،]اسـالم [ حفاظت از خون شـهداي  ،ولیتئمس

                                                             
 ها را جذب اسالم و انقالب کنید آن: در اصل وصیت -1
 گوید می: در اصل وصیت -2
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بـا خـدا خلـوت کنیـد و      ،یدآ یمعتقدم که در یک فرصتی که پیش م من ].است[
شماست و بـه حرکـات    1هی ما براستی چشم امت انقالبه ب .تصمیم بگیرید مجدداً

  .را در جهان شکوفا کنند پیشتازي شما انقالب اسالمی ]با[ شما منتظرند که
  

  )آباد نجف 1346 -1362( مختاري منوچهر شهید 
د تـا مبـادا   جنگنـ  اسـالم مـی   ]و[ ببینید این بسیجیان چگونه در راه خداونـد 

هـا را   ها بهترین مـرگ  نآ .به ناموس ما تجاوز نمایند ود ]ن[کندشمنان بر ما غلبه 
در راه خـودش قـرار    شما را خواهم که من و من از خداوند می دانند و شهادت می

  . دهد
  

  )تهران 1343 -1361( محمد مداح علی شهید 
اشـخاص را   ]زنـدگی [ هـا را بـاز کنیـد و    چشـم  ،امـام  ۀبه گفت !برادران بسیج

امـر، خداونـد از مـا راضـی و     با عمل به این ] امیدوارم[ !برادران من .مطالعه کنید
  .خشنود باشد

  
  )یزد 1346 -1363( سیدمحمدحسین مدرسی شهید 

خـواهم کـه مواظـب باشـید ارزش خـود را از      ن بسیج و سپاه میااز شما برادر
قیامـت جلـوي شـما را     تهمتی به کسی نزنید که فرداي ،گاهانهآدست ندهید و نا

که هر چیـزي را   ،خودتان به شما تر از از من کوچک ،و باز این نصیحت .گیرندمی
   .از او بخواهید به شما ثابت کند و کورکورانه قبول نکنید ،از کسی شنیدید

                                                             
 با: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1347 -1364( مدنی اکبر شهید 
بسیج نوجوانان را محکم کنید که نیروهاي جـوان   ۀسعی کنید که پای !برادران

 .کنند مسجدها پر می ها جاي شما را درها هستند و همینهمین ،انقالب ةیندآو 
 ها خـالی بمانـد کـه خـداي    ها را گرم نگه دارید و نگذارید که جبهههمواره جبهه

  .نکرده باعث خوشحالی دشمنان و غمگین شدن پیر جماران نشود
  

   )تهران 1350 -1367( مرادي اکبر شهید 
زمـین   بـه  ۀخواهم که راهم را ادامـه دهیـد و اسـلح   از تمام برادران بسیج می

مرا در دست گیرید و به جهاد بپردازید و راه شهدا را ادامه دهید و از شـما   ةافتاد
برادران که تا اینجا هادي راهم بودید و راه خوب و بد را نشانم دادیـد و از خـواب   

ـ    .ورمآ جاي میه تشکر الزم را ب ،غفلت بیدارم کردید هـاي  اخـالق  اسـعی کنیـد ب
نیروهـاي حـزب اهللا را بـه     ،پسـندانه )رجـه الشـریف  عجل اهللا تعالی ف(نیکو و امام زمان

   .بسیج و جبهه جذب کنید
  

 )تهران 1344 -1365( شهید محمود مرادي 
شـوم کـه قـدر همـدیگر را      ور مـی آفقط این نکته را یـاد  ... !ما برادران بسیجی

. فرما باشد بدانید و همیشه با یکدیگر مهربان باشید و بینتان صفا و صمیمت حکم
بـیش از هـر چیـز بـه خودسـازي       .کارهـا را فرامـوش نکنیـد    در 1باطضـ نظم و ان

  .اي غافل نشوید بپردازید و از یاد خدا لحظه
  

                                                             
  انظباط: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1347 -1367( مرادي نقی شهید 
 )یهـا سـالم اهللا عل (براي انتقام گـرفتن سـیلی زهـرا    ،هاي عاشقاین بچه بسیجی

حـال اي همسـنگرانم در   و . انـد مـده آبراي پیاده کردن احکـام اسـالم    ،ند]ا ه[مدآ
شما عزیزانـی کـه درس زنـدگی را بـه مـن      ؛ رسانمبه شما سالم می !سنگر بسیج

راه خـونین شـهدا باشـید و بـا      ةخـواهم کـه ادامـه دهنـد    از شما می...  .موختیدآ
اوت نباشـید و همیشـه   ـتفـ بی ،رادـد و نسبت به افـدا را راضی کنیـشه ،اعمالتان
از شـما   !بـرادران عزیـزم  . ا به راه راست هدایت کنیدها رنآن باشید که آدر صدد 

   .با دقت بنگرید ،لی که در اطرافتان هستئبه مسا خواهم حتماًمی
  

  )بافق 1345 -1363( رتکی یاکبر مرتض علیشهید  
فعالیـت خـود را    کننـد و  خواهم که بسیج را همیشه پر برادران بسیجی می از

  .بیشتر کنند
  

  )نیشابور 1327 -1364( اکبر مروي علی شهید 
همـین راه اسـت کـه     ،گاه باشید که فقط راه سعادتآبدانید و  !برادران بسیج

جـان امـام و    هتوانید در این راه قدم بردارید و از دعا ب چه می اید و هر پیش گرفته
  .رزمندگان یادتان نرود

  
  )تهران 1343 -1364( رضا مسبح علی شهید 

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (اي یاران واقعـی امـام زمـان    :وصیتی به برادران بسیجی
یـاد خـدا باشـید و در نظـر     ه در کارهایتان همیشه ب اي بازوان امام امت، ،)الشریف
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ـ   .ها بروید همیشه به جبهه .داشته باشید که او ناظر اعمال است ه در تمام کارهـا ب
فعاالنـه   ،در نمازهـاي جماعـت   .مشـکالت اسـت   ۀخدا توکل کنید که حالل همـ 

بـراي پیـاده کـردن     )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(شما امید امام زمان .شرکت کنید
خداونـد   1]هـاي  نعمـت [ از محرمات و منکرات دست بردارید تـا از  .اسالم هستید

جـذب   مالها را با رفتار خـود بـه اسـ    تفاوت فعاالنه درس بخوانید و بی. لذت ببرید
  .ابتدا خود الگو باشید تا بتوانید سالم تبلیغ کنید در تبلیغات براي اسالم .کنید
  

  )اقلید 1343 -1361( مرتضی مسعوديشهید  
بـا   .باشـد  مـی رسـالتی بـزرگ بـر دوشـتان      :ما سخنی با شما برادران بسـیجی 

هاي مقاومـت را کـه    گروه !برادرانم .هایی استوار در پیشبرد اسالم کوشا باشید قدم
  .فراموش نکنید ،رسانند میهمچون قلب بر پیکر جامعه خون 

  
  )تهران 1341 -1362( محمدرضا مشایخی شهید 

نحـو    به ،)که خود امتحان است(ت الهی عیاز این موق ...! برادران عزیز بسیجی
 ،احسن استفاده برده و در پاسداري و حفاظـت از دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمی    

  .تفاوتی به شما دست ندهد اي سستی و بی لحظه
  

  )تهران 1343 -1361( مشایخی مرتضیشهید  
اگـر   .شما نـور چشـم امـام هسـتید     !چندکالم با برادران بسیج که اي برادران

  .را عمل کنید نآ ،ولین به شما فرمانی دادندئمس
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  )فارسان 1347 -1366(جونقانی  صولت مطلبیشهید  
 گویم که حرمت بسیج را حفظ کنند و بدانید که بـرادران  به برادران بسیج می

که نکند این  ،کنم خدمت شمابرادر و پدر شما هستند و عرض می ۀسپاه به منزل
 )علیهم السالم(مهئناکرده نفرین خدا و ا سرباز بگذارید که خداي نهضت را تنها و بی
  .شودبه امت ما نازل می

  
  )اصفهان 1345 -1361( دستگردي محمدجواد مطلبیشهید  

سنگر مدرسه و مسجد را ترك نکنیـد و  برادران بسیج این است که   بهوصیتم 
  .به این ملت خدمت کنید به اسالم و

  
  )مشهد 1346 -1365( علی مظاهري گنجیشهید  

جاي مـرا در بسـیج و    ؛شاء اهللا که رهرو راه اهللا خواهید بود ان !برادران عزیزم
مـن روي زمـین    ۀسپاه و در جبهه پر خواهید کرد و نخواهید گذاشت کـه اسـلح  

بـا ضـد انقـالب و     ،تـوان داریـد   ام را برگیریـد و تـا   اسـلحه  ،بعد از شهادتم. بماند
  .نیدها را برکَ نآ ۀدشمنان اسالم مبارزه کنید و ریش

  
  )تهران 1343 -1367( مجتبی معراجی شهید 

ها و  مساجد و تکیه... بگویم که ) بسیج(شنایان و برادران پایگاه آبه دوستان و 
باشکوه راهپیمایی بـه فرمـان امـام     1ن را خالی نگذارید و در مراسمآهاي قر تأهی

یـد  ؤه در کارهـاي مثبـت و خیـر موفـق و م    شرکت نموده و امیدوارم کـه همیشـ  
                                                             

 هاي مراسم: در اصل وصیت -1
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  .باشید
  

  )شوشتر 1346 -1361( حمیدرضا معینیشهید  
رشان همـه منطبـق بـا    برادران سپاهی و بسیجی نیز سعی کنند اعمال و رفتا

ولیتشان در این زمان بسیار دشوار ئاسالمی باشد و بدانید که مس 1دعقوانین و قوا
ند و فقـط اسـالم را   خدا را در نظر داشته باشـ  ،کنند هر کاري می ؛و سنگین است
  .در نظر بگیرند

  
 )تهران 1345 -1367( علی مفتاحیشهید  

هـا و   أتکنم کـه بـیش از پـیش بسـیج و هیـ      شنایانم اشاره میآبه دوستان و 
هـا را   نآنکـه  آنه  ،هاي محل باید کار کرد و بر روي بچه ؛را فعال بگردانندمساجد 
  .دفع کرد

  
  )تهران 1349 -1365( حسین مقدسی شهید 

از خـود گذشـتگی را    .قدر همدیگر را بدانیـد ...  :برادران بسیج و سخنی هم با
  .امام و اسالم را دعا کنید ،در دعاهایتان .نشان دهید

  
  )تهران 1348 -1365( جواد مقدم شهید 

ها نیز به شما سخنی که باید !پایگاهیانم و اي همرزمانم اي بسیجیان و اي هم
ه دهید و نگذارید کـه دشـمنان اسـالم بـه     این است که راهم را ادام ،متذکر شوم
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عزیز لبیک بگویید و ایـن شـما هسـتید     ماسالمی ضربه بزنند و به نداي امامیهن 
ولیت و ئمسـ  زیرا که شما با افـراد بـی   ؛تمام جهانیان برسانیدم ما را به پیا که باید

ولیت کردید و در این برهـه  ئشماها احساس مس ،ريآ. تفاوت خیلی فرق دارید بی
اسـالم عزیـز را یـاري کردیـد و      ،با ثبت نام در بسیج و شرکت در جبهـه  از زمان

زیرا که  ؛یدنماز جمعه و دعاي کمیل و بسیج شرکت جوی ،ساجددر م. ... کنید می
  .خداوند بندگان مخلص و باتقوا را دوست دارد

  
  )مشهد 1342 -1362( محمد مالزاده مقدم شهید 

مسـجدها را   .پیکـار را تـرك کنیـد    ۀمبادا که هرگز صحن !اي عزیزان بسیجی
بسـیج را متشـکل    ... .هاي بسیج را رونـق بیشـتري بخشـید    پایگاه .خالی نگذارید

بسـیج بایـد تـا ظهـور امـام       .ن قدرت بدهیـد آبه ] و[از خود مایه بگذارید  .کنید
ـ   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان ن حضـرت وارد  آعنـوان لشـکر   ه باقی بمانـد و ب

  .عمل گردد
  

  )اصفهان 1344 -1361( رضا مالقلی علیشهید  
ري ـرش دهیـد و همچـون سنگـ   ـهاي خود را در بسیج گستـ  فعالیت !برادرانم

شـما   ،داشت ها را نگه طور که باید جبهه را قرار دهید و همین 1آن ،ناپذیر شکست
  .دارید باید پشت جبهه را هم نگه !اي برادر
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   )آبادان 1345 -1363( منتظري کامران شهید 
کنم که دست از بسیج نکشیده و در تمام از شما خواهش می !برادران بسیجی

در نماز جمعه و دعاي کمیل شرکت  !عزیزمبرادران . جلسات بسیج شرکت نمایید
مـرا از روي زمـین    ۀکسانی باشـند کـه اسـلح    ،ادت منهامیدوارم بعد از ش. کنید

  . بردارند
  

  )آباد نجف 1341 -1362( باديآ  منتظري نجفیداهللا شهید 
ا هـم  گاه باشـید کـه شـم   آخواهم که شما هم  هم میاز برادران سپاه و بسیج 

  .پاسداران اسالم هستید وجز
  

  )کردکوي 1339 -1365( عبدالحسین منوچهريشهید  
نمـاز   همیشـه در  تنهـا نگذاریـد و   را 1مسـاجد ! ... شـهیدپرور  امت حزب اهللا و

ن آدر  ،هـاي بسـیج دارد   که پایگاه ]هست[ جماعت شرکت نمایید و اگر مسجدي
و هـر   نهادهـا  ۀبسیج و کلی ،سپاه ،در پایان از روحانیت. ... عضو فعال بسیج شوید

  .دفاع کنید ،2باشد خط امام می کسی که در
  

  )اهر 1343 -1361( نعمت منیر شهید 
ن انقـالب  اروحانیـت و سـپاه پاسـدار    ۀتمام برادران حزب اللهی و جامع من از

اي سـپاه و ارتـش جمهــوري اسـالمی ایـران و بـرادران هســته      ،اسـالمی و بسـیج  

                                                             
 مساجدها: در اصل وصیت -1
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اهللا ء شـا  ان .نگذارند سالح شـهیدان در زمـین بمانـد   خواهم مرا حالل کنند و  یم
   .ها را بردارند و قلب صدامیان را نشانه رونداین سالح

  
  )تهران 1345 -1365( عابد  موحدي  محمدشهید  

طور کـه تـا بـه حـال در صـحنه و       خواهم همان می... از برادران بسیج و سپاه 
هـا را خـالی    جبهـه  روانـه شـده و  هـا   اکنون نیز به سوي جبهـه  هم ،اند جبهه بوده

  .نگذارید
  

  )شهر زرین 1342 -1362( بیدستگانی نیمؤذعلی  شهید حسین 
و سـپاه  کنون در جبهـه و در جلسـات بسـیج    کـه تـا   اي کسانی ،دوستان من

خودتـان را تسـلیم    ،که تا دیر نشـده م ده می من به شما هشدار !اید هشرکت نکرد
اریـد کـه تـک تـک     خـرت خبـر ند  آمگـر از  . هاي اسالمی بکنیـد  هجلسات و برنام

ید و کارهاي زشت و آ یهاي ما روز قیامت رو م هاید و پروند هکه انجام دادی کارهای
 ،ایـم  هها که در مقابل خدا انجـام داد  سستی ها و غیبت ؟شود یخوب ما مشخص م

ـ  ،پس تا دیر نشـده  ؛شود و به سزاي اعمال خود خواهیم رسید یتمام جمع م ه توب
  .کند ما را قبول ۀاگر خدا توب ؛کنیم
  

  )شهر زرین 1345 -1365( بیستگانیذنی ؤاصغر م علی شهید 
حفـظ   ،باشـد  سنگرهاي خود را که مسجد و بسـیج مـی  ...  !اي مردم حزب اهللا
اي خالی بمانند و مساجد را پـر کنیـد و در بسـیج شـرکت      کنید و نگذارید لحظه

  .کنید و راه شهدا را ادامه دهید که شهدا حق بسزایی بر ما دارند
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  )تهران 1344 -1366( جعفري ي ورضا موس مغال شهید 
  .حق بسیج و شهداي بسیج را با اعمال نیکتان ادا کنید !برادران بسیجی

  
  )شهرزرین 1346 -1364( مورکانی سیدمجید موسوي شهید 

خواهم که سنگر را از شما می !برادران عزیزم: برادران بسیج 1هو اما سفارشی ب
و آله و  یهاهللا عل یصل(گاه ترك نکنید و قدر خود را بدانید که امام عزیز و پیامبرهیچ
  .کنندبه شما مباهات و افتخار می )سلم

  
   )جهرم 1344 -1362( جهرمی زادهمنؤم ابوالفضل شهید 

ورده و آشـرق و غـرب را بـه لـرزه در     يهـا  این بسیج است که پشت ابرقـدرت 
ایـن   ةپوز ،کشاورزان عزیز نیز با کشاورزي و مستقل کردن کشور از نظر کشاورزي

 ،اند تا بدانند که کشور ما یک کشوري است مسـتقل ها را به خاك مالیده ابرقدرت
توانند نمی ،انسته در این مدت کوتاه به چنین جاهایی برسدو به یک کشور که تو

  .ضربه بزنند
شما اي بـرادران کـه جانتـان را در راه اسـالم و      :پیام به برادران سپاه و بسیج

 !انـد ینده بر شما فخر کنند که چه پدرانی داشـته آهاي  کنید تا نسل ن فدا میآقر
از ایـن بیشـتر    ،نیـد آاسـالم و قر طور کـه حـافظ   کنم که همان به شما توصیه می

و آله و  یهاهللا عل یصل(پیامبر ةپسندیده را که سیر و ها باشید و اخالق نیکونآحافظ 
است، در خود و مردم احیا کنید و فرزندان این ملت را طوري بار بیاورید که  )سلم

  .ن باشندآحافظ اسالم و قر ،در هر شرایطی که باشند
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  )شیراز 1343 -1365(منی ؤمعلی  قاسمشهید  
خـون   ةثمـر  ،بدانیـد کـه ایـن انقـالب     !بسیج و سـپاه  ةشما اي برادران رزمند

مـا هـم فـداي     ۀعلول و مفقود است و اگر امروز همـ هزاران هزار شهید و اسیر و م
انـد   ه چشم دوختـه زوکم است و تمام جهان امر ،این نهضت بزرگ اسالمی بشویم

متالشـی   ،سرچشمه گرفته اسـت  )علیه السالم(حسینانقالب را که از انقالب تا این 
  .خودشان را در جهان گسترش دهندکنند و اهداف شوم 

  
 )فالورجان 1347 -1363( قهدریجانی زاده حسن مهدي شهید محمد 

تفاوتی و در غفلـت بمیریـد کـه بایـد مثـل       مبادا در حال بی !برادران بسیجی
در  )السـالم  علیهمـا (اکبـر  و علـی  یا چون حسین ،در محراب عبادت )علیه السالم(علی

  .میدان نبرد شهید شوید
  

  )شهر خمینی 1345 -1365( کوشکی مهرابین محس شهید 
اید شما بکوشـید  ب بسیج بدانید که پیروزي نزدیک است و شما برادران سپاه و

ـ   شهیدان را ادامه دهید وراه   ۀاسـلح  بـه خـود و   توکـل کنیـد و   خـدا ه همیشـه ب
 :فرمایـد  ن مـی آکه قـر  طور همین ها را فراموش نکنید ودعا .خودتان مغرور نشوید

  ».شود پاك مین هایتا دل د خدابا یا« ؛1»ن القلوبئاهللا تطم اال بذکر«
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  )آباد علی 1347 -1365( محمد میر شهید 
نماز جماعت  ،ها را خالی نگذارند خواهم که جبهه هاي بسیج مسجد می از بچه

 ،هــا کــه محصــلند نآ ،تــر همــه مهــم ورنــد و ازآتــر بــه جــاي  را هرچــه باشــکوه
  .هایشان را از یاد نبرند درس
  

  )مشهد 1341 -1367( طرقی  محمد میراب شهید 
ل عج(باید قدر این توفیق بزرگ را بدانند و به پاسدار امام زمان  !برادران بسیج

  .کنند بودن افتخار )اهللا تعالی فرجه الشریف
  

  )تهران 1345 -1363( میراسماعیلی سیدعلی شهید 
ایـن نهـاد    ،کربال و عاشورا نبودند و اگر بسـیج  ۀاگر این جوانان روشنگر صحن

دشمن چه بر سـر مـا    ،هاي مردم مستضعف این میهن هم نبودندجوشیده از توده
از هایی هستند کـه بـا سـیراب گشـتن     اینان همان مگر اینان کیستند؟ ورد؟آمی

ها همان نوجوانـانی هسـتند   این .اندهراس مرگ را شکسته شهادت، ۀکوثر جاودان
شـب را   ،تاریخ را به بلوغ رسـاندند و بـا روشـنایی خونشـان     ... ]خود[ که با فریاد

 :انقالبـی  - و چند سخن بـا بـرادران بسـیج و دیگـر نهادهـاي مـذهبی      . شکستند
تـش بـدان   آچشـم اسـت کـه هرگـز     دو «: )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(حضرت محمد

چشمی که از ترس خدا گریسته و چشمی که شب را به حراسـت از خـاك   ؛ نرسد
مقـام شـما در نـزد خداونـد      !اي بـرادران  ».سر برده است مسلمین در راه خدا به

] سـخنی دربـارة شـما   [ )و آله و سلم یهاهللا عل یصل(خیلی واالمرتبه است که رسول او
کنند؛ چون طور دیگري نگاه می شما در نزد مردم به به !اي برادران .فرموده است
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هـا فـرار   ولیتئاز زیـر بـار مسـ    !اي برادران .ایدحرف رهبرتان لبیک گفتهه شما ب
ایمـان   نگذارید کسی که کم ،نجا که هستیدآولید و در ئنکنید که در نزد خدا مس

ر نهادهـا  بسـیج و دیگـ   ،جور که گفـتم چون همان ؛به درون شما رخنه کند ،است
زننـد و  ها به هر کاري دست مییک مکان مقدس هستند و براي خراب کردن این

  .کننداز هر راهی استفاده می
  

  )کرج 1341 -1366( سیدمهدي میرحبیبی شهید 
کـنم   به برادران بسیج و انجمن اسالمی سفارش مـی  ،به همکارانمم، به دوستان

 .ایمان را تقویـت کننـد   ،کنار علم علم و در ،که سعی کنند همیشه در کنار ایمان
متخصص است و رسالت شـما   ]و[ اسالمی ما محتاج به افراد متعهد ۀامروزه جامع

  . تالش کنید ]هم[ در پشت جبهه ؛فقط این نیست که به جبهه بروید
  

   )تهران 1346 -1365(رضا میرحسینی شهید  
 ،ذکــر خــدا باشــد و در اولــین وقــت  ،س کارهایتــانأدر ر ... !بــرادران بســیج

بـه جماعـت    ،شـود  کـه برپـا مـی    ]را[ نمازهایتان را بخوانید و نمازهـاي جماعـت  
ولیتی کـه از بـاال بـه شـما داده     ئمسـ  .س کارهایتان باشدأها در ربخوانید که این

قبول کنیـد   ،ن باشدآار دهدهدانید کسی دیگر نیست که بتواند ع اگر می ،شود می
  .باشدو قبول نکردن شما باعث ضربه زدن و تضعیف خون شهدا می

  
  )بید خرم 1343 -1366( احمدعلی میرزاییشهید  

خـواهم کـه بـا عزمـی راسـخ در حفـظ        سپاهی می ،ارتش ،از برادران بسیجی
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را بـر تمـامی فـراز جهـان      »ال الـه اال اهللا «مملکت اسالمی کوشا باشند و تا پرچم 
  .از پاي ننشینند ،نکنند 1]برافراشته[

  
  )نیشابور 1315 -1360( علی نارنجی عباس شهید 

زیـرا کـه در همـین     ؛ه مسجد را خـالی نگذارنـد  کخواهم  از برادران بسیج می
  .این انقالب عظیم الهی بنیان گرفت ۀمساجد بود که پای

  
  )گرمسار 1346 -1363( علی ناظریهشهید  

بسیج را خالی نکنیـد و بـه   ! هاي شهیدپرور هخانوادشنایان و تمام آدوستان و 
بسیج بروید و سالح تمام شهداي اسالم را بردارید و پدر و مادر شهداي اسـالم را  

 .تنها نگذارید
  

  )تهران 1345 -1365( رضا نانگیر علی شهید 
 ةما را نیز یادتان نرود و قدر یکـدیگر را بدانیـد و بـه خـانواد    ...  !برادران بسیج

با اعمال و رفتار خـود کـاري نکنیـد کـه بـه ایـن لبـاس        ...  .شهدا سرکشی کنید
  .بخشد نمی باقداست ضربه وارد شود که خداوند اصالً

  
  )مریوان 1347 -1372( مسعود نجاري شهید 

 انقالب قصـد بـه انـزوا کشـیدن بسـیجیان و      هاي ضد گروهک استعمارگران و
ر باشید کـه قصـد ایـن    هوشیا از راه تهاجم فرهنگی دارند و ]را[ جوانان حزب اهللا
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  .ملحدان را ناکام بگذارید
  

  )شهر خمینی 1334 -1361( شهید مصطفی نریمانی 
شـما   ۀمخاطب من هم !اي سپاه، اي بسیج، اي دادگاه انقالب، اي دادگستري

که خون دادنـد، فرزنـد دادنـد، پـدر دادنـد تـا        ]هستند[ مردمی ]ها[این ؛هستید
تا حامی داشته باشند، تا  ،دست بیایده تا استقالل واقعی ب ،اسالم عزیز زنده بماند

هـا را   نآدل  ؛ها را به اسارت بکشـد  نآها زور بگوید و  نآدیگر کسی نباشد که به 
عذاب الهی بر ها برنجد که  نآدست بیاورید و نگذارید خداي نکرده دل یکی از ه ب

  . شما نازل خواهد شد ۀهم
  

  )اردستان 1331 -1361( زواره  شهید عباس نساجی 
با شرکت و همکاري مستمر با نهادهـاي  ... واهران انتظار دارم ـرادران و خـاز ب

رکت در مراسـم نمـاز   ـدگی و همچنین بـا شـ  ـسازن ادــاه، بسیج، جهـانقالبی سپ
 ]امـام [ گیري از دریاي پـرفیض شـاگردان مکتـب    عبادي جمعه و بهره - سیاسی
گستر و منجـی   زمینه را جهت ظهور عدالت ،و پیرو والیت فقیه )لیه السالمع(صادق

  .ماده سازیدآ )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حضرت مهدي ،بشریت
  

  )پاکدشت 1348 -1365( نساحانجواد  شهید 
در کارهـاي خـود    !بـرادران  .کـنم  سالم عرض مـی  ،خدمت برادران عزیز بسیج

چـون   ؛د]ن[بسیار دقیق باشید که عمل شما را هم بندگان و هم خـدا در نظـر دار  
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خط دهنـده هسـتید و مـردم بـه شـما و اخـالق اسـالمی شـما نگـاه           1که شماها
هر . نه شخص ،کنند به چشم اسالم نگاه می ،کنند و اگر خطایی از شما ببینند می

که ما را به دل دوست داشته باشد و با زبانش با ما باشد و با شمشیرش با دشمن 
  .ما خواهد بود ۀدر بهشت با ما و در درج ،ما بجنگد

  
  )کرج 1336 -1365( الهوکی باغ  علی نصیري شهید محمد 

سنگر مسجد بسیج را پرتر کنند و بـه کـوري    ،توانند برادرانم و کسانی که می
  .حضور پیدا کنند ]در صحنه[، چشم دشمنان این انقالب

  
  )گچساران 1343 -1363( پناه نظري جهان شهید 
ه کـ ی کسـان ۀ همـ  ون شـنایا آ ون دوسـتا  خواهرانم، ون برادرا ،مادرم و به پدر

ایـن   کـه  کـنم  یمـ ش سـفار ، تپـد  یمـ  کبیری قلبشان براي اسالم و انقالب خمین
م بتـوانی ی با حرکت شما سرداران پرتوان بسیجباشد تا  ؛امتحان الهی است ،جنگ
هـم   در شکوه اسالم را در میادین جنگ به اثبات رسـانده و همـواره بـا    وت عظم

، ذلیل و خوار گـردانیم  ]را[ و بوم دشمنان این مرز ،مریکاآجنگی ن ماشین شکست
  .اهللاء شا ان

  
   )تهران 1337 -1366( ظريناهللا  ذبیحشهید  

تواننـد بـه   خواهم که بسیج را خالی نکنند و هرچه مـی از برادران بسیجی می
بسیج بروند تـا مشـکالت انقـالب را کـم کننـد و مشـتی بـر دهـان دشـمن کـه           
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و دشـمن انقـالب اسـالمی     .بزننـد  د،خـور ضربه را از طرف بسیج مـی  ]ین[بیشتر
رگـی اسـت بـر سـر راه دشـمنان      سـد بز  ،خواهد بسیج نباشد؛ چون که بسیج یم

جمعـه،   ریزند تا برادران بسـیجی را از مسـجد، نمـاز   اسالم و هر روز یک طرح می
 و جوانـان را بـه   از بسیج دور کنندرا همه ، گذارند و بعددعاهایی که در هفته می

تـا از انقـالب دور    کشاننداسالم و به اخالق زشت می هاي غیرعنوانی به راه] هر[
  .کنند
  

  )اراك 1341 -1363( رضا نعیمی علیشهید  
ها  جبهه ،بعد از جهاد با نفس !هیلحزب ال 1عزیزان بسیج و برادرانم در سپاه و

در مقابـل   تفـاوت نباشـید و   هـا بـی   هئـ همچنـین در برابـر توط   را خالی نگذارید و
همیشـه تـابع اسـالم فقـاهتی      احساسـاتی برخـورد نکنیـد و    ،هاي مختلف جریان
  .باشید
  

  )تهران 1344 -1364( باشی محمدعلی نقاش شهید 
تـا جـایی کـه    ...  .کـنم  و ایمان و اخالق نیکو می اتوصیه به تقو !برادران بسیج

 .صـبور باشـید  . رفتاري کنید و وقار خـود را حفـظ کنیـد    توانید با مردم خوش می
  .شود باعث بدبینی بر تمام بسیج می ،اشتباه کردن یکی از شما

  
 )سراصومعه 1343 -1362(ی جالل زادنقیبسیدرضا شهید  

ایـن   ]و آن[ دارم ،ساز انقالب هسـتید یندهآصحبتی با شما برادران بسیج که 
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 قـرار تـر بر است که نماز جماعت و دعاي توسل و دعاي کمیـل را هرچـه باشـکوه   
 . رزمندگان و امام عزیزمان را دعا کنید .کنید
  

  )اهواز 1349 -1366(فر  نمرتضی نکوییا شهید 
تـر در   تبلیغـات را وسـیع   .چند وقت یادي از شهدا کنید هر...  !بسیجهاي  بچه

 را به کار گیرید که کارهـاي سـازنده   ]یی[نیروها. تقویت کنید 1فرماندهی ۀمنطق
شهدا به بطالـت   ]کار براي[ ا به جاينیروها را نگذارید وقت خود ر. ]انجام دهند[

شما سـنگین   ۀوظیف .ها توجیه کنید نآسعی کنید اخالق شهدا را براي . بگذرانند
کس به  هر ،امتحان را پس دادباید  ؛امتحان خداست ؛شود کرد ولی چه می ،است

در پشـت جبهـه    ،توانـد  ه برود و هر کـس نمـی  هبه جب ،هر کس توان دارد. نحوي
بـه خـدا قسـم هـر کـس بتوانـد و کـار        . کندثمر باشد و خدمت به انقالب ب مثمر

  . بخشم یمن او را نم ،سازنده نکند
  

  )سمنان 1343 -1365( احمد نورانی شهید 
دشمن االن روي این نکته دست گذاشـته اسـت    !دران حزب اللهی و بسیجابر

یـک فـرد    .روند بـه جبهـه  کنند و میهاي حزب اللهی ترك تحصیل میکه جوان
درس  ،رودعالوه بر اینکه به جبهـه مـی   ]و[ حریف باشد حزب اللهی باید همه فن

یـی را  [هـا نآ ]جلـوي [، ینـده آدارد تا در  دو جبهه را نگه خود را هم بخواند و هر
ها راه پیدا کنند و به انقـالب ضـربه بزننـد و بـا     خواهند در دانشگاه که می ]بگیرد

 ،دشـمنان مـا  دست بیاورند که  هاي حساس مملکتی را بهپست ،مدرك تحصیلی

                                                             
 منطقۀ فرماندهی را: در اصل وصیت -1



 

 293         بــســــیـــج  

 

هـا را نیـز ماننـد    پس بکوشـید و درس بخوانیـد و دانشـگاه    ؛خواهندهمین را می
علم و صـنعت و   باید روزي برسد که در جبهه هم ... .ها پر کنید از معنویتجبهه

هـاي  هاي ما هم پـر از معنویـت و جـوان   و دانشگاه ]وجود داشته باشد[ تکنولوژي
اول باید انقـالب درونـی کنـیم و     ،رادران بسیجما ب .زموده و حزب اللهی باشدآکار

  .شویم ترهما باید افتاد ،شودتر میخودمان را بسازیم و هرچه ایمان ما افزون
  

  )دزفول 1345 -1362(قصاب ن نژادیای محسن نورعلشهید  
  :نآقر ۀچند وصیت خالصه به برادران بسیج و جلس

حتی اگر کسالتی براي شما  ،پس مسجد را رها نکنید ؛سنگر است ،مسجد -1
  .پیش بیاید

  .اید هکما اینکه نگه داشت ؛ن را مستحکم نگاه داریدآقر ۀجلس -2
  .امر به معروف و نهی از منکر کنید -3
  .رعایت کنید ل اخالقی را جداًئمسا -4
  

  )تهران 1343 -1365( نوروزي حسین شهید 
ایـن چنـد   در  !اي مـردم  :بسـیج شنایان و برادران آاي با دوستان و  هچند کلم

هاي خود مردم را خبر دادند از قیامت و گفتند کـه   تسال خیلی از شهدا در وصی
این انقالب را باید یاري داد و باید همگی خود را پشتیبان انقالب بـدانیم و یـاري   
دهیم و از والیت فقیه حمایت کنیم که دشمن در کمین است و وقت تنگ اسـت  

ا از روي خـون شـهدا   مبـاد  .گرفتار عذاب خـواهیم شـد   ،مو اگر دیر به خود بیایی
مـن از بـرادران   ...  .ولیت سنگین اسـت ئرو شهدا نباشیم که مس]ه[لبگذریم و دنبا
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 !هسـتید  بسـیج اي برادرانـی کـه در    .خواهم در کارها جـاري باشـید   یبسیجی م
 ،توانـد کـار کنـد    یهر که م ؛گویم یاین را جدي م .تر است نولیت شما سنگیئمس

تواند برود  یبودند را ادامه دهیم و هر که نم نجاآبماند که باید راه شهدایی که در 
  .ها را بگیرند نآتوانند جاي  یو افرادي که م

  
  )تهران 1343 -1365( مهدي نوروزي شهید 

نماز جماعـت   ،بدون عذر شرعی ،خرت هستیدآاگر طالب خیر کثیر در دنیا و 
هـاي بسـیج در    فعالیـت  خصوصاً ،و جمعه را ترك نکنید و با شرکت در اجتماعات

 هـاي  مـوزش آباال بردن توان رزمی و فراگیري  ضمن پاسداري از انقالب و ،مساجد
  .نظامی از جهت معنوي هم رشد کنید

  
  )همدان 1346 -1365( حمید نوريشهید  
و از  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (محمـد را سپاس کـه مـا را از امـت    تو  !خدایا

مـان کـردي تـا از     کنیم که بسـیجی  زندانش قرار دادي و تو را شکر میشیعیان فر
  .پاسداري کنیم )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دین محمد

  
 )همدان 1342 -1362( شهید محمد نوري 

نگهبـانی  خـدا  ه ب !برادران. مبادا سنگر بسیج را ترك کنید !شما برادران بسیج
ماننـد وارد شـدن شـما در مسـجد      ،عبادت است و وارد شدن در بسیج ،در راه او

چشـم   ،هـا  زیرا این بسـیج و ایـن بسـیجی    ؛وضو بگیرید و وارد بسیج شوید .است
  .دشمن را کور کرده است
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  )همدان 1345 -1364( عباس نیازيشهید  
هـاي   بسیج و سپاه و دیگر ارگان ياعضا...  !هاي اسالمی انجمن يبرادران اعضا

  .تقویت اسالم است ،تقویت سپاه و بسیج .انقالبی را تقویت کنید
  

  )اهواز 1342 -1360( عبداالمیر نیسیشهید  
خـواهم کـه بـا کمـال      برادران بسیج مستضـعفان و سـپاه پاسـداران مـی    ] از[

پاسداران  اخالص، اخالق اسالمی را رعایت نمایند و از حد شرعی تجاوز ننمایند و
هـا بایـد صـبر و     نآها انتظار دارنـد و   و بسیجیان باید بدانند که مردم بیش از این

خواهم که در محـل سـتاد و    ها می نآاز  .تحمل و پایداري و مقاومت داشته باشند
البالغه و دیگـر کتـب     شنایی با کتاب نهجآولوژي و ئن و ایدآهاي قر بسیج، کالس

  .هاي اسالمی دعوت نمایند را به این کالساسالمی تشکیل دهند و مردم 
  

   )مشهد 1344 -1366(نزهتی  پوررضا نیکشهید  
گـردن   اي کـه مـا و شـما بـر    ترین وظیفه مهم !برادران بسیج و دوستان گرامی

ادامه دادن راه شهدا و حفظ سـه سـنگر مـدارس، مسـاجد و      ،م]ی[بین یخویش م
هـا در منطقـه   نآهـا و نـوکران   هاست که مشت محکمی بر دهان ابرقـدرت جبهه

کشور اسالمی به شما بستگی دارد و شـما بایـد خـود و دیگـران را      ةیندآ .زند می
ماده و مقدمات کار را فـراهم  آ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(براي ظهور مهدي موعود

این مساجد بود که نیروها را به معنویت خـاص رسـانده و درك حقـایق را    . سازید
 .وظـایف اسـت   از اهـم  ،پـس حفـظ سـنگر مسـاجد     ؛ن و فراهم نمودساآبراي ما 

عاجزانه تقاضا دارم که مساجد را پر نموده و با این عمل مشت محکمی بـر دهـان   
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  .خیاالن تاریخ بزنیدمزدوران و خوش ،مخالفین
  

  )مشهد 1344 -1362( مهدي نیکوکار شهید 
م و امام عزیز بدانید که امروز اسال !شما اي برادران بسیجی و سپاهی و ارتشی

عجـل اهللا تعـالی   (شما سربازان راستین امـام زمـان  کنند و بدانید  به شما افتخار می
عجـل اهللا تعـالی   (امـام زمـان   ،سعی نکنید که خداي نخواسته .هستید )فرجه الشریف
  .را ناراحت کنید )فرجه الشریف

  
  )مشهد 1344 -1362(  اصغر ورپشتی علی شهید 

ولین بسـیج و سـپاه ایـن اسـت کـه اگـر بخواهیـد از حـق         ئمن بـه مسـ   پیام
 ،جنگنـد  روند و بر علیه ضد انقالب مـی  که به خاطر خدا به جبهه می ]نیا[بسیج

ن دنیـا  آبه خدا قسـم کـه در    ،خاصیت و کوچک بشمارید را بی ]ها[نآبگذرید و 
کـی بـه   انقـالب مت «: طور که شهید رجـایی فرمـود   همان ؛بازخواست خواهید شد

  ».بسیج است
  

  )جرقویه 1344 -1362( ريیباص  حسن وندایی محمدشهید  
حافظ و نگهبان کشور و انقـالب   ،امام ةفرموده شماها که ب...  !برادران بسیجی

ب خـود  باشید و هر روز بر تقرّ] داشته[سعی در کسب معنویات بیشتر ...  ،هستید
  .بیفزاییدبر خداوند و خدمت خود به انقالب و امت انقالبی 
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  )برخوارومیمه 1347 -1365( جزي سیدعباس هاشمی شهید 
هـاي بسـیج را فرامـوش    پایگـاه  ،توانیدکنید و تا می ها را پرتوانید جبههتا می

ها برخاسته از قلب مردم هسـتند و از شـما جوانـان    ارگان !و برادران بسیج .نکنید
تا دشمنان نتوانند جاي شما را ها جدا نشوید خواهم که از این ارگانحزب اهللا می

هـا  مردم را به این ارگان. هاي مقدس را از نظر مردم بیندازندپر کنند و این ارگان
خود راه ندهید و سـعی کنیـد کـه راه حـق را     ه احساس خستگی ب .بدبین نکنید

   .بشناسید
  

  )تهران 1341 -1364( سیدسعید هاشمیان شهید 
تواند در قدر این نیروي عظیم الهی را بداند که تنها نیرویی است که می ،ملت

توانیـد بسـیج را   مـی تا . ها را نابود سازدنآها مقاومت کند و ترین قدرتبرابر قوي
توانید در اید و اگر میانقالب را تقویت و تضمین کرده ،تقویت کنید که با این کار

به ایـن نهـاد مکتبـی ضـربه      ،توجهی در کاریا کمگیري با کناره .این راه کار کنید
  .وارد نکنید

  
  )تهران 1346 -1364( پناه علی یزدانشهید  

تقـوا و شـجاعت و از خـود     ةطور که همیشه اسو همان! ... اي بسیجیان عاشق
هـا را خـالی نگذاریـد کـه دشـمن از       باز استوار بمانید و جبهـه  ،اید گذشتگی بوده

و سـعی کنیـد    ؛کند بـر علیـه شـما و اسـالم     استفاده میترین غفلت شما  کوچک
  .هللا و براي خدا باشد و نقطه ضعفی به دشمنانتان نشان ندهید اعمالتان کامالً
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  )مشهد 1340 -1365( فاز  محمدحسن یعقوبیشهید  
بـه   )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(در رکاب بقیه اهللا! ... اهللا و بسیج  اي امت حزب

در جهاد بـا نفـس    ،گونه که در جهاد در جبهه پیروزید پیش تا فتح نهایی و همان
  .یاري اهللا پیروز باشیده هم ب

  
  )رودبار 1333 -1361( شهید عباس یوسفی 

و تمـام   1کنم با رفتن خود به بسیج و سپاه و جهاد به شما برادران سفارش می
طلبـان و منافقـان و ضـد     مشـت محکمـی بـه دهـان فرصـت      ،هاي انقالبـی  ارگان

  .انقالبیون بزنید
  

  )تهران 1345 -1365( حسین یوسفی سهیشهید  
ارید و د نگهسنگرها را محکم  !شما اي همرزمان و اي بسیجیان شجاع و غیور

توانید دعاي کمیل و توسل بخوانید که ایـن   نجا که میآمساجد را رها نکنید و تا 
  .سازد دعاها شما را می

  
  )تهران 1339 -1363( یوسفی فشکی حمیدرضا شهید 

فعالیـت و   دشمنان اسالم تمام !بسیجی، ارتشی و سپاهی ،اي برادران رزمنده
مبـادا  . انـد  جنـگ متمرکـز کـرده    ۀلئاعتبار کردن مس کوشش خود را در جهت بی

چـون شـما زیبـایی     ؛گویان شوید که شما تکلیفتان سنگین اسـت  تسلیم این یاوه

                                                             
 با جهاد: در اصل وصیت -1
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 ةخـانواد . اید وضوح لمس کردهه ب 1]آن را[اید و  هده کردهمشاها  اسالم را در جبهه
  .خود بدانید ةی از خانوادئشهدا را جز

   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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