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                                                               سخن ناشر  
  

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

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

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

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

نشر شاهد براي تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شـهدا را  
جم ایـن وصـایا را در   نسـ کوشد با روشـی هدفمنـد و م  بر خود فرض دانسته و می

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

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

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

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

  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغدغه
در سـایۀ عنایـات پروردگـار متعـال و     توانسـته  بالد کـه  نشر شاهد به خود می
این مجموعـه را بـه سـامان     )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(توجهات حضرت ولی عصر

اي آیندة خـود را در آثـار بعـدي    هبرساند و امید است که بتواند دورنماي فعالیت
  .ترسیم نماید

پــور، لــیال هــاي مســتمر خــواهران زهــرا ملــکدر پایــان الزم اســت از تــالش
   فــر، زهــرا مــوالئی و ملیحــه وفــا مقــدم کــه در تــدوین ایــن مجموعــه  میرزایــان
  .اند؛ قدردانی نماییمکوشیده

  
  نشر شاهد

    91پاییز 
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                                                                 پیشگفتار    
  

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

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

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

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

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

خواهـد و سـیمرغی کـه تـا        رسیدن به این گسستگی اتصالی به بلنداي قـاف مـی  



  

    )دفتر دوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     10
 

من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـتگان و       ي آن رسیده؛ اما نقش خیالقله
هـایی کـه روزي بـر پیکرشـان شـقایق روییـد و       همان! رسیدن را بال پرواز از نیاز

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

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

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

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

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

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

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

قامتانه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      راست
مردانی که از سنگر مدرسـه بـر سـنگر جهـاد پیشـانی سـاییدند و بـا گذشـت از         
خویشتن خویش، عین اصالت انسانیتی شدند که هماره تاریخ را تبلور رنـج همـه   

نجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـرت      مصداق حدیث علوي، آ. ها باشندانسان
هـاي  اند و شـیران عرصـه  هاي شباینان نیایشگران نیمه«: فرمود) علیه السالم(علی

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

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

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

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

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

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

  ! هاي امروزي استنشستند، چه حکایت دشواري براي روزمرگی
گرانـه بـراي نقـل آنچـه     نگاهی هنرمندانـه از روي صـداقت و بینشـی روایـت    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تواند بشـریت امـروزي را در راه   هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش
  . گر باشدگی، هدایتپرفراز و نشیب زند

تدوین ده مجلد از وصایاي این شهداي گرانقدر هشت سال دفـاع، تالشـی در   
  .حوزه پردازش و توجه به اصل مستندات شهیدان به ویژه شهداي فرهنگی است

تـر     تـر و نمایـان  اما آنچه در این میان از دیگر نکات موجود در وصایا برجسـته 
  . تی در حوزه اسالم و انقالب استگر است، پرداختن به موضوعاجلوه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صبر و بردباري را براي آنان که عمري نهال خفتـه در خـاك آرزوهـا، را بـه امیـد      
خواهد تا نماز صداقت و راسـتی  دلت می. ثمري تابستانی به نوازش روزها سپردند

این شهیدان اقتدا نمایی که نگاهشان تجلی اخالص است و بیگانـه بـا    را به قامت
اند کـه امـروزه روز   هاي دنیا برگرفتهچنان دامن از آلودگیهرچه نام دنیا دارد؛ آن

» هنوز بیـدار «هاي آالیش را در دلمردان، شور زندگی پاك و بییاد چنین بزرگ
دلیـل     مـا نشسـته اسـت و مـا بـی     امروزي که زمانه در کمین اعتقاد . انگیزدبرمی

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

  .ه شهدا وامدار باشیمرا از منظر نگا
در تدوین این مجموعه از گزیده موضوعی وصـایا کـه اختصـاص بـه شـهداي      

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

  :است
 دعا و نیایش .1

 والیت فقیه .2

 شهید و شهادت .3

 ه و جهاد و حفظ کیان اسالمیجبه .4

 به فرهنگیان و دانش آموزان  توصیه .5

 ملت و مسئولینسخنانی با جوانان،  .6

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

 حجابو  نماز و روزه، احکام اسالمی، حدیث نفس، تقوا .8

 شناسیدشمن، بسیجوحدت،  .9

 و حاللیت طلبیدنصبر و بردباري  .10

دفـاتر ده گانـه شـهداي     –شـهدا   وعی وصیت نامهاین مجموعه از گزیده موض
حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسـان متخصـص در امـر تصـحیح و      -فرهنگی

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

  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد )فرجه الشریف
  

  سعیده اصغري آذر
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  درآمد   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

بـر  شود که تحقق آن نمایان میهاي فرهنگی بیش از پیش پاسداري از این ارزش
د کـه خـو  یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی      عهدة

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

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

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

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

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

 . مستجاب دارند

  اداره کل امور شاهد و ایثارگران
 شرش و پرووزارت آموز
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  والیت فقیه: فصل اول    
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  پشتیبانی از والیت فقیه : بخش اول 

  و اطاعت از فرامین رهبر  

  
  )الرستان 1344 - 1363( شهید ناصر آبچر 

وصیتی که به تمام مردم دارم این است که همچنان پشتیبان امام و والیـت فقیـه   
  .باشند
  

  )فارس 1343 - 1366( آبادي مریم شهید سیدابوالفضل آتشی 
سخنی با دوستان و آن اینکه به راه پاك رهبر، روح اهللا، ایمان داشـته باشـید و در   

  .برد اهداف جمهوري اسالمی، با وحدت هرچه بیشتر تالش نماییدشراه پی
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  )اردبیل 1334 - 1362(شهید جهانبخش آخري  
ت، ایـن     امام را در دعاهاي خویش فراموش نکنید و فرمایشات پیامبرگونۀ امـام امـ

  .ابرمرد تاریخ عالم بشریت را از یاد نبرید
  

  )ابرکوه 1332 -  1361(شهید حسین آدمی  
سالم بر امت شهیدپرور و معلولین عزیز انقالب اسالمی که از نثـار جـان و مـال و    

گونه دریغ نورزیدند و تا سر حد جان، پشـتیبان والیـت   هستی خود در راه اسالم هیچ
  .اندفقیه بودند و اطاعت امام را اطاعت خدا دانسته

  
  )تبریز 1341 - 1362(شهید رضا آذرآبادي حق  

تقاضایی که از شما دارم این است که همیشه حـامی و پشـتیبان انقـالب    
سخنان امام عزیز را به دقّت گوش . پشتیبان والیت فقیه باشید. اسالمی باشید
  .عمل کنیدداده و به آن 

  
  )شهرکرد 1341 - 1366(م آرامی قهفرّخی شهید بهرا 

هوشیار باشید و پشتیبان والیت فقیه و همیشـه و در  ! ملّت عزیز و امت شهیدپرور
این مسـیر   1همه حال پشتیبان امام عزیز و والیت فقیه باشید که اگر خداي ناکرده در

  .ها در غم این اشتباه اندوه بخوریمخطا کنیم، باید سال
  

                                                             
  از: در اصل وصیت -1
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  )گرگان 1333 - 1362(غویی اصغر آشهید علی 
از پدر، مادر، بـرادرانم، خـواهر، همسـرم و از ملّـت شـهیدپرور عاجزانـه و مصـرّانه        
تقاضا دارم که امام عزیز را تنها نگذارند و همیشـه گـوش بـه فرمـان پیامبرگونـۀ ایـن       
رهبر عزیز باشند و دستورات ایشان را با جان و دل عمـل نماینـد و همـواره پشـتیبان     

اشند و همچنین تبعیت از روحانیت مبارز را سرلوحۀ کارهاي خود قرار دهنـد  والیت ب
  . باشند، اطاعت نمایندو از خطّ اسالم و قرآن و روحانیت که وارثین بحقّ انبیا می

  
  )تهران 1341 - 1361( شهید احمد آقایی 

 خواهم و از همۀ اهل خانواده و همچنین دوستان که دسـت از یـاري   از شما می ...
] قـد [گر هاي سلطهرهبرمان، اماممان، مظهر خشم این ملّت ستمدیده که علیه قدرت

  .قدم در راهش به مبارزه ادامه دهیدبرافراشته، برندارید و همچنان ثابت
  

  )تهران 1334 - 1363(شهید مهدي ابراهیمی  
 عجـل اهللا تعـالی  (در غیبت امام زمـان  1از خدا و رسولش و اولی االمر] کنید[اطاعت 
  .)فرجه الشریف

  
  )شهر قائم 1335 - 1365(شهید علی ابراهیمی بشلی  

کـنم بـا    سازم با دوستانت و جنگ میتا زمانی که زنده هستم، می! اي امام بزرگوار
  .دارم کفّارت را]می[و دشمن ] را[دوست دارم مؤمنین و مسلمینت . دشمنانت

  
                                                             

  59؛ سوره نساء، آیه »یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم«اشاره به  -1
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  )دامغان 1342 - 1361(شهید مهدي ابراهیمی ورکیانی  
را مشـاهده   1]دشـمنان [با یاري خداوند هرچـه زودتـر نـابودي    ! امت قهرمانشما 

رسـند و   همچون کف به پایان حیات خود مـی  2]ها آن[خواهید کرد و خواهید دید که 
بـا کشـتی   ] مـا نیـز  [شـوند و   ها از تحت سلطۀ این ابرجنایتکارها رهـا مـی   تمام انسان

. اي که ناخداي آن، رهبر اسـت  تیرسیم؛ کش شناور در خون شهدا به ساحل نجات می
تـرین مـا، اطاعـت از     رسـد کـه کوچـک    هنگامی به ساحل حقیقـت مـی  ] این کشتی[

  .رهبري نماییم و همواره گوش به نداي رهبر باشیم
  

  )کاشان 1337 - 1362(شهید حسن ابوالفضلی  
پشتیبان والیت فقیه باشید که والیت فقیه، قلب اسالم است و اگر والیـت و  ! مردم

والیت فقیـه  ] پیرو[اکنون . پرستی فقیه را از اسالم بگیرند، اسالم از بین رفته استسر
 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (حقّ امام زمان] بر[زمان، خمینی کبیر باشید که جانشین 

  .است
  

  )اصفهان 1344 - 1366(شهید محسن احمدپور  
از پـیش، پیـرو رهبـر     تنها پیام من به خانواده و هموطنان عزیزم این است که بـیش 

انقالب باشید و قدر این رهبر و نظـام را بدانیـد و همیشـه مصـلحت جمـع را بـر منـافع        
  .شخصی ترجیح دهید

  
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  همان -2
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  )تهران 1341 - 1363( شهید اسماعیل احمدخان بیگی 
را دعـا کنیـد و هـر     )ارواحنا لـه الفـدا  (هر روز و هر ساعت رهبر انقالب، امام خمینی

شود کـه بـه    نید و بدانید ایمان شما وقتی به اسالم زیاد میساعت با او تجدید بیعت ک
  .انقالب عشق بورزید

  
  )اندیشمک 1325 - 1361(شهید کریم احمدنژاد  

هـا در حـرف،   از والیت فقیه حمایت و پیروي کامل نمایید؛ البته نـه مثـل بعضـی   
  .بلکه در عمل باشد

  
  )گچساران 1350 - 1365(اهللا احمدي هید سیفش 

انواده این است که در راه اسالم و پا به پـاي رهبـر بـه پـیش برونـد و      وصیتم به خ
. دین خدا را گسترش دهند و تا پیروزي نهایی اسالم از هیچ کوششـی دریـغ ننماینـد   

ت    ت و والیت فقیه باشید و مبـادا از روحانیـاز شما خواهش دارم که همیشه با روحانی
ت و والیـت    از شما وابستگان و جمیع اهالی، جز. جدا شوید پیروي از اسالم و روحانیـ

  .خواهمفقیه چیز دیگري نمی
  

  )دماوند 1337 - 1361(شهید محمود احمدي  
وار بـر گـرد شـمع فـروزان والیـت فقیـه بگـردیم و        بالیم که پروانـه ما به خود می

نازیم که حیـات مـا در سـوختن ماسـت بـر محـور شـمع        بسوزیم و بدان سوختن می
سـالم  (این فرزند عزیز بانوي دو عالم، صدیقۀ کبري! ملّت و مردم ...هدایت والیت فقیه 

شهادت، رشادت، ] او[از . با تمام وجود مقلّد امام باشید. را مبادا تنها بگذارید )اهللا علیهـا 
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امیـدوارم  . صبر، بردباري، اخالص، ایمان و چگونه ذوب شدن در اسالم را یـاد بگیـریم  
بـازي در راه مکتـب و قـرآن را    له، بلکه از او عشقمقلّدي نباشید فقط در حد یک رسا

امام بزرگوار را تنها نگذارید و همواره مطیـع فرمـان   ! عزیزان... بیاموزید و عارف باشید 
 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (باشید که علی و حسین زمان و نائب برحقّ امام زماناو 
  .بخشد ید، خداوند هرگز ما را نمیبدانید که اگر قدر این نعمت خدایی را ندان]. است[

  
  )فارسان 1343 - 1361( آبادي شهید علی احمدي عیسی 

که امام عزیزمـان، خمینـی   ] را[اي است تا این وحدت کلمه خدا به ما توفیق داده
اختالفات شخصی را ] خواهد و از شما می[ 1گویدشکن، این مجاهد نستوه به ما می بت

 اي به شما وارد نشودگونه صدمهاسالمی بنگرید تا هیچ کنار بگذارید و فقط به جمهوري
از تمام خویشاوندان و همۀ دوستان و آشـنایان تقاضـا دارم کـه مبـادا امـام را تنهـا       ... 

  .راه او را ادامه دهید. بگذارید؛ چون تنها گذاشتن امام، مخالف رضاي خداست
  

  )آباد نجف 1302 - 1357(آبادي  حسین احمدي نجفشهید غالم 
بر شما واجب است که گوش به فرمان امام امت باشید و در خطّ او قـدم بگذاریـد   

  .و پشتیبان والیت فقیه باشید
  

                                                             
  گوید که به ما می: در اصل وصیت -1
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  )بندرعباس 1339 - 1365( طلبشهید محسن اخالص 
شما به حکم مسـلمان بودنتـان بایـد از امـام عزیزمـان      ! اي ملّت و امت شهیدپرور

سـداري از خـون شهداسـت؛ پـس بکوشـیم      پیروي کنید و بدانید که پیروي از امام، پا
  .هاي امام را به کار بندیم گفته
  

  )اصفهان 1337 - 1366(شهید بهمن اخوان ورنوسفادرانی  
کنم که سعی و کوششتان بر این باشد که به هر شکل به همگان توصیه می

عجـل اهللا تعـالی   (هاي امام عصرممکن به فرمایشات امام که در حقیقت خواسته
  .پوشانده شودباشد، جامۀ عمل می )فرجه الشریف

  
  )ارسنجان 1333 - 1360( رضا اسکندريشهید علی 

اگر خدا خواست و شهید شدم، آگاه باشید و بدانیـد کـه تنهـا آرزوي    ! پدر و مادرم
  . کس مرا وادار به رفتن به جبهه نکرد، جز اطاعت از امام من است و هیچ

  
  )خمین 1344 - 1365( شهید نصراهللا اسکندري 

همیشه گوش به فرمان رهبر کبیر انقـالب باشـید و فرمـانش را بـه گـوش جـان       
دل و حسـین   مبادا مانند اهل کوفه، امام، این زنـده . بخرید و به آن فرامین عمل کنید

  .زمان را تنها بگذارید
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  )فسا 1329 - 1361(دخت  شهید یوسف اسماعیل 
در پیش بگیریـد و  ] را[ )السالم علیه(تنها آرزوي من این است که خطّ سرخ حسین

دست از مبارزه با منافقین برندارید و همیشه به رهنمودهاي امـام گـوش کنیـد و اي    
خـواهی راهـم    ام، ناراحت مباش و اگر مـی از اینکه من در راه اسالم کشته شده! خواهر

نصـیحت  ... کند  ، روحم را شاد می1را ادامه دهی، حفظ حجاب تو و پیروي از خطّ امام
ه دوستان و همکـاران هنرسـتان روسـتایی و بـه پایگـاه فـتح مسـجد        نصیحت دارم ب

شاء اهللا مقاومت کنند و از خطّ امام که همـان خـطّ اسـالم     انکه  )سالم اهللا علیها(الزّهرا
  .اصیل است، باز نایستند

  
  )مهران 1331 - 1366(شهید امیدعلی اسماعیلی  

. خـداي عزیـز هسـتید    از کمبود من نگـران نبـاش؛ زیـرا در پیشـگاه    ! و تو فرزندم
امیدوارم بعد از آنکه به سنّ هفت سالگی رسیدي، نماز خواندن را که رکن دین اسـت،  

ام بـه خـانواده  ... آغاز کنی و در پیروي از دین مبین اسالم و والیت فقیه کوشـا باشـی   
پاسداري از حرمت خون شهیدان و باالخص خون ] خواستار[کنم چنانچه سفارش می

قبـل، از اسـالم و والیـت فقیـه پشـتیبانی و       3، از این به بعد همچون2باشید حقیر می
انتظـار دارم دوسـتان و   . مبادا شهید شدن من باعث دلسردي شما شود. حمایت کنید

یاران صدیقی براي والیت فقیه باشید؛ زیرا قصور در ایـن خصـوص مسـاوي اسـت بـا      
  . مال شدن خون شهیدان پاي

                                                             
  اب و خط امام توحفظ حج: در اصل وصیت -1
 باشد می: در اصل وصیت -2
 از: در اصل وصیت -3
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  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی شهید علی 
خواهم که امام و یـاران باوفـاي انقـالب را تنهـا نگذاریـد و بـه       از امت اسالمی می

  .خوبی به رهنمودهاي پدرانۀ امام گوش فرا دهید که سود خواهید برد
  

  )همدان 1322 - 1365(شهید صادق اشتاد  
! اي ملّـت همیشـه در صـحنه   . کـنم به اطاعت از ولی فقیـه دعـوت مـی   ] همه را[
  .طور که تا به حال از امام و انقالب حمایت کردید، همچنان ادامه دهید همان
  

  )کرمانشاه 1343 - 1364(شهید فرزاد اصغري  
از فرمان والیت فقیه پیروي کنیـد کـه اطاعـت از    . همیشه پیرو والیت فقیه باشید
  . والیت فقیه، اطاعت از خداوند است

  
  )بسطام 1336 - 1364(شهید محمد اصغري  

اشـید و شـما   همـه پشـتیبان والیـت فقیـه ب    ] کـه [ن را به خاطر داشته باشـید  ای
  .بها باشیدقدردان این نعمت گران

  
  )فومن 1339 - 1361( نژاد فومنی شهید علی اصفهانی 

دوام و گســترش انقــالب خونبــار در تمــامی ابعــاد، پیــروي از خــطّ اصــیل امــام  
  .اسالم فقاهتی است، خواهد بود که مظهر روحانیت اصیل و )ارواحنا له الفدا(خمینی
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  )کرج 1340 - 1361(شهید سیدساعد افتخاري  
از امـام  ... کنند که از والیت و امامت جدا نشـوید  همۀ شهدا در پیامشان تأکید می

تـا آخـرین قطـرة خـون پشـتیبانی کنیـد و از        )ارواحنا لـه الفـدا  (شکنعزیز، خمینی بت
عجـل  (است و سردار امـام زمـان   )علیه السالم(او فرزند حسین. اطاعت او سرپیچی نکنید

  .باشدمی )اهللا تعالی فرجه الشریف
  

  )دماوند 1337 - 1362(شهید سیدمحمود افتخاري  
هـزار پیـامبر بـه دسـت      124اینک حاصل خـون  ! اي امت امام، اي عزیزان اسالم

ۀ معصـومین   . شما رسیده است بـه   )علـیهم السـالم  (اینک رسالت تمامی پیـامبران و ائمـ
مبادا قدمی از فرمایشات ایـن  . اي غفلت کنیدمبادا لحظه. کند دوش شما سنگینی می

ۀ معصـومین        ایـن  )السـالم  علـیهم (یادگار انبیا و ایـن یادگـار پیـامبر و ایـن یادگـار ائمـ ،
شـکن زمـان،    ، این بت)الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(]امام عصر[مهاجران عظیم، این نائب 

قلـب بـزرگ او را آزار   ] و[نـق زدن را کـم کنیـد    . فراتر بگذاریـد  پا را» خمینی کبیر«
  .ندهید
  

  )بیدخرم 1344 - 1364(شهید محمد افروغ  
و امام عزیز را تنهـا نگذاریـد و   ] باشید[گونه در صحنۀ انقالب حسین! برادران عزیز

 اگـر شـهادت  . ب زندگی و انقالب را تحمل کنیدوار مصائزینب! شما اي خواهران عزیز
نصیبم گشت، آنان که پیـرو خـطّ امـام خمینـی نیسـتند و بـه والیـت فقیـه معتقـد          

باشد کـه ان شـاء اهللا ایـن خـون     . نیستند، بر من نگریند و بر جنازة من حاضر نگردند
  .ها را عوض کند تا خطّ سرخ را بهتر بشناسند شهدا، آن
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  )فارس 1343 - 1367(شهید طمراس اقبالی  
انقـالب و اسـالم پاسـداري    ] و از[باشید  امام خمینیدر همه حال گوش به فرمان 

  .کنید
  

  )ریز نی 1339 - 1360(رضا اکبري  شهید غالم 
د و       ایران ضمن تأیید و حمایت بی ت متعهـ دریـغ خـود از والیـت فقیـه و روحانیـ

طلبـان منـافق و   مبارز به رهبري امام عزیزمان، تنفّر و انزجـار خـود را از ایـن فرصـت    
حمایـت از اسـالم یـا کـارگران، درصـدد       1]پـرچم [کـه زیـر   ] دارد مـی ابراز [زده  غرب

خـواهم   عاجزانه از مردم مسلمان و همیشه در صحنه می... باشند  برانداختن اسالم می
پس پـدر،  ... فطرت بیش از این، قلب امام را بیازارند  صفتان پست که نگذارند این روباه
  .بخواهید که اماممان را نگه دارد اشک نریزید و از خدا! مادر، خواهر و برادرم

  
  )قزوین 1341 - 1366( علی البرزي شهید عباس 

اخالق اسـالمی را  . دهندة من و شماست راه امام را بروید؛ فقط امام است که نجات
اسـالم  . رسـد  به سوي خدا مـی ] نهایت راهشان[رعایت کنید و راه کسانی را بروید که 

اس  ! عزیزان من. بدان راه غفلت نکنیداز رفتن . را همیشه زنده نگه دارید لحظات حسـ
 تعـالی  اهللا عجـل (این انقالب اسالمی به انقـالب مهـدي  . انقالب و ایران را نادیده نگیرید

بـه دوسـتان و آشـنایان خـودم     ... پیوندد و دفـاع از آن واجـب اسـت     می )الشریف فرجه
دامـه دهیـد تـا در آن راه    قدر ا کنم که دست از امام برندارید و راه او را آن سفارش می

  .به مقصد مرگ برسید
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )شهر مشکین 1341 - 1363( زاده قلی شهید امین امام 
نمایم که در خطّ امام و یاري وفـادار   به تمام برادران و خواهران مسلمان توصیه می

براي امام باشند، در بیعت با امام سستی به خرج ندهند، همیشه امام را یاري نمایند و 
او نمایندة بر حقّ حضـرت  . او که پیرو طریقت هست، پیروي کامل نمایند از دستورات

  .است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  

  )تویسرکان 1340 - 1361(شهید احمد امانی  
دانیم، باید سخنانش را به مرحلۀ عمل برسـانیم  ما که خود را پیرو والیت فقیه می

بلعنـد   ها انسان را مـی ها که میلیونوپ و تانکها به استقبال این تو براي آزادي انسان
  .ها را خنثی کنیمکنند، بشتابیم و آنهاي شیطانی آمریکا میو فداي هوس

  
  )همدان 1341 - 1365(شهید اسماعیل امینی  

  .در همه حال امام عزیزمان را فرمانبردار و پشتیبان و مطیع والیت فقیه باشیم
  

  )ابهر 1340 - 1360(شهید سیدمحمد امینی  
عجـل اهللا تعـالی   (گونه و نائب بحقّ امام زمان سفارش من این است که این رهبر امام

تا آخرین نفس از امـام حمایـت کنیـد و از    . را رها نکرده و یاور آن باشید )فرجه الشریف
  .ایشان دست برندارید
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  )اردبیل 1332 - 1359(شهید جعفر اهلی گرمی  
شکن که یار همـۀ ملّـت محـروم جهـان اسـت،       بتنگذارید این امام امت، خمینی 

  .تنها بماند
  

  )فارس 1342 - 1361(شهید رضا ایلون کشکولی  
  .روي والیت فقیه و روحانیت باشید که آینده با اسالم است دنباله

  
  )شیراز 1345 - 1365(رضا بابایی  شهید غالم 

امـام و   کـنم کـه همیشـه پیـرو خـطّ     بنده به خانواده و دوستان عزیزم وصیت می
  .گاه از راه اسالم و قرآن منحرف نشوندوالیت فقیه باشند و هیچ

  
  )قزوین 1338 - 1361(شهید محمدباقر بابایی  

تر، پشتیبان والیت فقیه باشـید تـا بـه ایـن مملکـت آسـیبی نرسـد و                از همه مهم
ن ان شاء اهللا که بتوانیم براي پیـروزي قـدس و نـابودي صهیونیسـم از جملـۀ فـاتحی      

  .باشیم
  

  )الر 1336 - 1360( شهید بهمن باقري 
ت،       تنها خواهش من آن است که تا زنـده  ایـد، دسـت از حمایـت و یـاري امـام امـ

او را حتّـی  . قـدم باشـید   برندارید و در راه او و خطّ او ثابـت  )ارواحنا له الفدا(خمینی عزیز
الر شـهیدان بـه   امروز پرچم پرافتخـار سـید و سـا   . براي یک لحظه هم فراموش نکنید
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و لطـف خداونـد متعـال     1شایسـته، مـورد نظـر   ] و[دست او است و ایـن عبـد صـالح    
حمایت او، حمایت از خداونـد اسـت و بعـد از خداونـد، تنهـا امیـد او، شـما        . باشد می

  .هستید
  

  )نهاوند 1322 - 1365(شهید خدابخش بحیرایی  
] کـنم  مـی [نقالب اسالمی برادران عزیزم را سفارش به تقوا و اطاعت از رهبر کبیر ا

  . )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(، خطّ انبیاست تا ظهور حضرت مهدي]خط[و این 
  

  )تویسرکان 1345 - 1365( شهید ابوالحسن بختیاري 
بـه  . هاي پیامبرگونۀ حضرت امـام از جـان و دل گـوش دهیـد     به فرمان! شما امت

صـلّی  (ا امام، مخالفت با رسـول خـدا  بیانات او لبیک گویید و بدانید که امروز مخالفت ب
هاي امام لبیـک نگوییـد، خـود    به پیام] اگر. [و مخالفت با خداست )اهللا علیه و آله و سلّم

  .ولو با زبان، اظهار محبت به امام کنید. مخالفتی است با امام
  

  )شبستر 1340 - 1360(اهللا بخشیان شهید فیض 
ی به رهبـري امـام خمینـی و والیـت     تا آخرین قطرة خون، پشتیبان انقالب اسالم

  .فقیه باشید و همیشه مبلّغ مقام راستین اسالم باشید
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  )دهدشت 1338 - 1366(حسین برسیاه  شهید غالم 
خواهم که پشتیبان والیـت فقیـه   به عنوان یک برادر کوچک از همۀ ملّت ایران می

باشـد، ضـرر   و روحانیت در خطّ رهبر کبیر انقالب اسـالمی باشـند کـه اگـر چنـین ن     
  .اید کرده
  

  )کازرون 1342 - 1361( شهید داریوش بهروزیان 
راه ] و[راه خمینـی  . گویـد خواهم راهی را انتخاب کنید که خدا مـی باز از شما می

  .روحانیت را فراموش نکنید
  

  )اراك 1337 - 1360( شهید جعفر بیاتانی 
 )ارواحنا لـه الفـدا  (خمینیشما برادران و خواهرانم را به اطاعت از رهبر کبیرمان، امام 

  .خواستارم] ها را[کنم و نصرت و پیروزي سربازان اسالم در تمامی جبهه سفارش می
  

  )فسا 1335 - 1363( هید علی بیژن کوچیش 
این پیر جماران، رهبر کلّیـۀ مستضـعفین سرتاسـر گیتـی را همیشـه یـار و یـاور        

عجل اهللا تعالی فرجـه  (يعشق خمینی، نتوان عاشق مهد جملۀ جالبی است که بی. باشید
  .شد )الشریف
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  )ماکو 1344 - 1365( شهید حسین بیگلري 
بـا سـپاه   ! عزیـزانم . هستند )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام از نائبان عام امام مهدي

همکاري کنید؛ امام را یاري نموده، همیشه او را دعـا کنیـد و بـراي پیـروزي اسـالم و      
  .انقالب اسالمی تالش کنید

  
  )اردبیل 1339 - 1361( شهید توکّل پاسبانی 

وقـت سـنگر انقـالب را خـالی نکننـد، همیشـه در       خواهم که هیچمن از مردم می
که خداوند آن را نعمتـی عظیمـی   ] را[سنگر انقالب، پشتیبان امامشان باشند و امامی 

  .خواهم که امام را دعا کنندشان میاز همه. براي ما قرار داده، تنها نگذارند
  

  )تهران 1341 - 1364(شهید احمد پروندي  
کـه بـه   امروز اطاعت نکردن از فرامین رهبر انقالب و عمل نکردن به احکام اسـالم  

شود، دشمنی با اسالم و مسـلمین و بـه   کف پاسداري میوسیلۀ این رزمندگان جان بر
  .است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مانند کفر و جنگ با امام زمان

  
  )فومن 1340 - 1365(پورخوش سعادت  شهید ایوب 

ت از مقـام والیـت فقیـه کـه ثمـرة خـون تمـامی         ...  یک بار دیگر شما را به تبعیـ
  .کنمشهیدان تاریخ است، سفارش می
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  )میبد 1337 - 1360(شهید محمد پورمحمودآبادي  
تو باید کاري حسینی کنی و به یاري حسینیان زمانـت بشـتابی و تـو نیـز     ! برادرم

باید کاري زینبی کنی و به یاري زینبیان زمانت برخیزي که اگـر تـو بـرادر و    ! خواهرم
اي و دسـت بیعـت بـه والیـت فقیـه      خواهر این کار را کردي، رهبـرت را یـاري کـرده   

در پشـت جبهـه متّحـد     1رسانی و دیگر آنکـه اي و انقالب را به پیروزي نهایی می داده
اگـر  [باشند و ي کنید که از خودتان میباشید و دولت و رئیس جمهور و مجلس را یار

هاي گـره کـردة   اي بخواهند به این انقالب بزنند، با مشت ترین ضربه کوچک] دشمنان
  .در نطفه خفه کنید] ها را توطئۀ آن[» اهللا اکبر«خود و با نداي 

  
  )همدان 1335 - 1361(شهید احداهللا پورمختار  

خـطّ امـام و والیـت فقیـه بـار       امیدوارم دختر کوچکمان را مسلمان واقعـی پیـرو  
. امیـدوارم بـرادرانم راهـم را دنبـال کننـد     ... هاست  آورید؛ چون کوبندة تمام منم منم

وقـت در    خـدمت کننـد و هـیچ    )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(براي اسالم و امام زمان
شکن، کمترین کوتـاهی نکننـد و از خداونـد     اجراي فرامین امام کبیرمان، خمینی بت

  .یق خدمت به اسالم عزیز را براي همۀ شما خواهانمتوف
  

  )تهران 1339 - 1367(شهید ابوالفضل پورمرادیان اسفندآباد  
حتّی اگر در کنار سنگر شهید شدم و در جبهـۀ خـون دامـاد    . امام را تنها نگذارید

  .شدم، به جاي گریه، امام را دعا کنید
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  )کربال 1336 - 1365( شهید صالح پورمیدانی 
تر است؛ چـرا کـه شـاهد    امروز وظیفۀ ما بسی سنگین! ي برادران و خواهرانمشما ا

ها هستیم و شاهدیم کـه هـر روز در صـدد توطئـه     ظلم و تعدي مستکبران و ابرقدرت
بر علیه اسالم، انقالب اسالمی و قیام مردم مسلمان و مستضعفان جهان هسـتند و مـا   

زیم و به قدر توان، آمادة دفـاع از کیـان   طلبد، خود را بساطور که اسالم میبایستی آن
ر نیسـت، مگـر در سـایۀ اطاعـت از والیـت فقیـه و امـام           مسلمین باشیم و ایـن میسـ

  .خمینی
  

  )کازرون 1337 - 1366(شهید عبدالصمد پوالدي  
آنچـه الزم  ! تـاریخ هسـتید  ] سـاز [که زمینه 1]دالورانی[اي مردم شهیدپرور، شما 

ت که قدر این انقالب و این رهبر عزیزمـان را بدانیـد   است همه مالحظه کنید، این اس
شکر براي وجود امـام  ... توانید به انقالب کمک کنید و دل امام را شاد کنید تا می] و[

ها و مشـکالت بعـد از   تمام این سختی. دانیمما قدر این امام را نمی. را فراموش نکنید
انقـالب و امـام را   . درآییـد جنگ، امتحان خداست؛ سعی کنید از امتحان خـدا خـوب   

ها را نسبت به انقالب تضـعیف نکنیـد و   تقویت کنید و با ایراد گرفتن، نق زدن، روحیه
بدانید که هر حرکت شما و هر عمل شما مورد حسابرسی دقیـق خـدا در روز قیامـت    

  .حواستان جمع باشد که جز به دستورات امام عمل نکنید. است
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  )خمین 1342 - 1365( علی تدبیريهید غالمش 
در تمام امور، دستور اسالم و امام عزیز را نصب العین قرار دهید و امام عزیز را کـه  
نعمت بسیار عظیمی است که خدا بر ما منّت نهاده و او را مأمور نجات ما نموده؛ پـس  

  .چنان که تاکنون چنین بوده و از او اطاعت نمودیداو را تنها مگذارید، آن
  

  )اقلید 1342 - 1365( دیناهللا تشهید ولی 
خواهم که از این پیـر جمـاران اطاعـت فرماییـد و فرمـانبردار او      همۀ شما می] از[

این را هـم متـذکّر   . باشید و در هر کاري خدا را حاضر و شاهد و ناظر کارهایتان بدانید
؛ پـس  1»اگر مرا یاري کنید، حتماً شما را یاري خواهم نمـود «: فرمایدشوم که خدا می

ر شما اطاعت فرمایید، او هم شما را کمک خواهد کرد؛ پس اطاعت از والیـت فقیـه   اگ
  .را حفظ کنید

  
  )بندر ترکمن 1344 - 1365(بایی شهید عبدالکریم تقی 

رهبـري امـام خمینـی در ایـن برهـه از زمـان چنــین       ! بـرادران و خـواهران عزیـز   
خـواهم   ؛ پس از شما میاي را به ما آموخت و حس خداجویی را در ما زنده کرد مبارزه

همیشه از او تبعیت کنید و همیشـه از والیـت   . او را تنها نگذارید. که دنبال امام باشید
هللا یهدي للحقّ افمـن یهـدي الـی    اقل «. فقیه پشتیبانی کنید که آسیبی به شما نرسد

  .2»الحقّ احقّ ان یتّبع امن ال یهدي الّا ان یهدي
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  )الر 1338 - 1361( پور شهید احمد توکّلی 
خواهم که همانند گذشته، پیوند خود را با امـام حفـظ   از مردم مبارز و قهرمان می

  .هاي انقالب اسالمی، از ایثار جان و مال دریغ ننمایند نموده و در راه تحقّق آرمان
  

  )همدان 1333 - 1365( شهید ایرج تیموري 
هر کسی که این مطلـب  از خانواده، پدر، مادر، برادران، خواهر، فرزندان، همسرم و 

دشـمنان  ] بـه [گـاه   هیچ. شنود، تقاضا دارم که امام عزیز و خطّ امام را رها نکنید را می
در کمین نشسته، اجازه و فرصت ندهید تا این انقالب عزیز و خطّ امام مـا کـه نتیجـۀ    

  .ها هزار شهید است را به خطر بیندازندخون هزاران، بلکه ده
  

  )شیراز 1340 - 1361( شهید سیروس جعفرپور 
هـاي   امام را تنها نگذارید و امان به منافقین ندهید کـه بـه سـپاه و ارگـان    ! برادران

به مردم بگویید که سیروس نخواهد گذاشت کـه هـیچ گـروه و    . انقالبی توهین نمایند
به مردم بگویید خطّ مـن، خـطّ امـام    . هیئتی در زیر لواي اسالم، ضربه به اسالم بزنند

  .ن، اسالمبود و مکتب م
  

  )شیراز 1335 - 1360(شهید عبدالرّضا جعفري  
ت باشـد، و الّـا هـیچ      طـول عمـر رهبـر    ... راه ما باید راه خمینی باشد، راه امام امـ

  .عزیزتان را از خدا بخواهید؛ براي امام دعا کنید و امام را تنها نگذارید
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  )یزد 1344 - 1367( شهید عبدالمجید جعفري ندوشن 
دعا کنیـد  . اي بیش نبودیم و او ما را زنده کرد ما مرده. اه تنها نگذاریدگامام را هیچ

ــان  ــل اهللا تعــالی فرجــه الشــریف(بــراي ســالمتی ایــن نائــب مهــدي صــاحب الزّم و  )عج
  .اگرخدمتشان رسیدید، سالم خالصانۀ ما را به محضر مبارکشان برسانید

  
  )یزد 1330 - 1363(نسب اشکذري شهید محمدحسین جعفري 

شما هم بـراي امـام، سـرباز فـداکار باشـید و در خـطّ       ! دوستانم و همسنگرانماي 
  .روحانیت مبارز حرکت کنید که وجهۀ اسالمی انقالب محفوظ باشد

  
  )نهاوند 1344 - 1365(شهید رمضان جاللوند  

در تشـییع جنـازة   ! اي کسی که پیرو والیت فقیه و در خطّ انقالب و امام نیسـتی 
کنـد،   کسی که مرا دوست دارد و بر من گریه مـی . اشک نریز من شرکت مکن و بر من

  .ام را بردارد و سنگرم را خالی نگذارداسلحه
  

  )فسا 1334 - 1366( زاده جهرمی العابدین جمال شهید زین 
خواهم که امام را تنها نگذارید که ما هرچـه داریـم، بـه واسـطۀ     از شما عزیزان می

  ].ایشان است[رهبري پیامبرگونۀ 
  

  )تویسرکان 1340 - 1367( د احمد جمشیديشهی 
بدانید رضایت شهیدان در فرمانبرداري از حضرت امـام و عمـل بـه احکـام اسـالم      

  .است
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  )کهکیلویه 1346 - 1364(شهید عبدالرّشید جناب  
این است کـه بایـد ماننـد    . باشدرویداد زمان ما همین انقالب و جنگ تحمیلی می

باید همیشـه گـوش بـه فرمـان امـام      . نها گذاشتنداهل کوفه نباشیم که امام خود را ت
  .اند، پیروي کنیمخود باشیم و از سخنان او که همه از قرآن برگرفته شده

  
  )اشرفیه آستانه 1336 - 1367(شهید نادر حسندوخت  

گـوش بـه   . همیشه به فکر اسالم باشید، به فکر یاري دین خدا! برادران و خواهران
و گوش به فرمان امام امت، این رهبـر   ) علیه و آله و سـلم صلی اهللا(فرمان قرآن، رسول خدا

دلسوز و الهی مسلمین، باشـید و او را یـاري نماییـد و مواظـب باشـید کفـران نعمـت        
  .نکنید که این انقالب، یک نعمت بزرگ الهی است و ما دین زیادي به انقالب داریم

  
  )کاشمر 1334 - 1361(زاده محمد حسینشهید علی 

یت فقیه باشید تا از پیروي امامت دور نشویم و به دستور این آیـۀ شـریفه   پیرو وال
اي ملّـت مسـلمان   . 1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرّقوا«: فرمایدعمل نمایید که می

را دعـا کنیـد و از خـدا     )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (همیشه امام زمـان ! و شهیدپرور
حقّش، امام خمینی را از تمام خطـرات  ید و نائب برهید که در فرجش تعجیل نمابخوا

  .و بالیا مصون و محفوظ بدارد
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  )آذرشهر 1337 - 1361( زاده شهید یعقوب حسین 
ت، ایـن نائـب بر     اولین مطلب و سخنی که دارم، ای حـقّ امـام   ن است کـه امـام امـ

ل، پیـرو امـام   را تنها نگذارید و همیشه و در همـه حـا   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  .امت باشید

  
  )استهبان 1341 - 1367(شهید محمود حسینی  

خـوانم   در خاتمه یک بار دیگر شما را به اطاعت از رهنمودهاي امام امت فرا مـی ... 
خـواهم تـا در موقـع اسـتجابت دعـا، عمـر طـوالنی او را از        و از شما امت بزرگوار مـی 

  .خداوند بخواهید
  

  )تهران 1342 - 1366(نجات  شهید بهرام حق 
شما بودید که امام امت را به پیشوایی خود خواندید و اسالم را با ! اي مؤمنین

ایــد؛ حــال خــدا نیــاورد روزي را کــه ماننــد  همــۀ خصوصــیات آن قبــول نمــوده
را یاري نکردند، دسـت از یـاري امـام و     )السالم علیه(شکنانی که امام حسین پیمان

وفـا مـورد لعـن و     شکن شوید، همانند آن یـاران بـی   اسالم بردارید؛ زیرا اگر پیمان
  .نفرین آیندگان قرار خواهید گرفت

  
  )باب دهوئیه 1340 - 1363( شهید ابراهیم حیدري دهویی 

سـعی کنیـد از شـعار    . امام امت را تنها نگذارید و پیرو واقعی والیت فقیـه باشـید  
ثابـت   )ارواحنـا لـه الفـدا   (بپرهیزید و صداقت و وفاداري خود را در عمل به امام خمینـی 

  .کنید
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  )بافق 1347 - 1366( زاد شهید رضا حیدري 
خواهم که امام عزیز را یـاري نماینـد کـه یـاري کـردن ایشـان، یـاري         از همه می

  .باشد می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(نمودن امام زمان
  

  )ارومیه 1342 - 1361(اهللا خامی شهید رحمت 
سعی کنید تا آخرین لحظات عمرتان با روح خدا . ذاریدمبادا حسین زمان را تنها بگ

  .باشید
  

  )اراك 1335 - 1361(محمدي شهید احمد خان 
گوید، به کـار بنـدیم و او را تنهـا     باید قدر این امام امت را بدانیم و هرچه او می! اي مردم

  .نگذاریم
  

  )رودسر 1334 - 1365(شهید یوسف خجسته  
یت فقیـه باشـید و بـا رضـایت، رغبـت و عشـق بـه        معتقد به کالم اهللا مجید و وال

  .آغوش شهادت بروید
  

  )بیدگل 1338 - 1362(شهید حسن خدمتی بیدگلی  
خواهم که راه بنده و سایر شهدا را ادامـه دهیـد و در   از شما می! شما برادران عزیز

  . جا یار امام و یاران امام باشید همه
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  )تهران 1340 - 1362( شهید حمید خسروي هزاره 
ت باشـیم      دعـا کنیـد و از خـدا    . در همۀ لحظات به یاد امام، ایـن قلـب تپنـدة امـ

بـه  . او را زنده و سالم نگه دارد )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(بخواهید که تا انقالب مهدي
] از[ها عمل کنید؛ زیرا که این فرامینـی  فرامین امام به دقّت گوش دهید و به همۀ آن

  .جاري است )ارواحنا له الفدا(خداست که از زبان خمینی هاي خداست و وحی فرمان
  

  )گچساران 1334 - 1363( زاده شهید عبدل خواجه 
اي اسـت از نغمـات    ساکن این سرزمین، نغمـه  1وجود امام در میان همۀ مسلمانان

رغم این همه خطرات و نامالیمات با عنایـت  الهی و از الطاف خفیۀ الهی است که علی
حضرت احدی ات، محدودة وجودش را فرا نگرفـت تـا از ایـن عصـر، بـاب      خاصت، بلی

سخن چنین انسانی حق اسـت و حـق   . هاي مشتاق لقاء اهللارحمتی بشود براي انسان
. دانـم  را باید تبعیت نمود و اطاعت از امام را همانند اطاعت و فرمانبرداري از خـدا مـی  

اي کـه تـداعی    زیبـاترین جملـه  . »من اطاع الخمینی فقد اطـاع اهللا «: فرمود دستغیب
نمود، همین جمله و نغمۀ این شهید بزرگوار بود کـه   صدر اسالم و صحابۀ بزرگ را می

  .ان شاء اهللاخدایش رحمت کند، 
  

  )نیشابور 1324 - 1361(شهید محمدعلی دانش  
سـالمم را بـه   ] که[ۀ دوستان، همرزمان و خویشاوندان تقاضاي عاجزانه دارم از کلی
صـلی اهللا  (این خدمتگزاران رسـول اهللا ] که[برسانند و به عرض ایشان برسانند امام امت 

اند، از یاري پیرشان کـه همـان یـاري اسـالم      و شما، تا از پاي درنیامده )علیه و آله و سلم
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یـک  ] بـراي [شود که است، دست برنخواهند داشت و فقط از شما امام امت تقاضا می
  .ها را جزو شهداي واقعی قرار دهندایید که آنشدگان این مسیر دعا فرم یک کشته

  
  )نقده 1332 - 1361(شهید حسین دانش پایه  

طرفدار والیت فقیه باشید و امام عزیزمان را تنها نگذارید، حتّی اگر تمـام خـانواده   
  .را از دست بدهید

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

ت حـزب    اما پیام اول هر شهید ا ین است که امام را تنها نگذاشته و هـر لحظـه امـ 
اولین عرض من به شما ایـن اسـت   ! اهللا پشتیبان والیت باشند؛ پس اي امت حزب اهللا

که امام را تنها نگذارید و به رهنمودهاي او جزء به جزء عمل نمایید کـه عمـل کـردن    
قـوانین قـرآن و اسـالم    هاي این سجاد جماران، همان عمـل بـه احکـام و    به راهنمایی

  .است و همیشه پشتیبان والیت فقیه و امام باشید که این وصیت همۀ شهداست
  

  )گچساران 1343 - 1366(شهید محمد درودگرنژاد  
گوییم که امام بزرگوار، این نور چشـم   یبه امت اسالمی و سلحشور و قهرمان م

ت عزیـز، ایـن    و دل خود را تنها نگذاشـته و بـا پیـروي و پشـتیبانی او و      روحانیـ
علمداران و پیشروان جامعه، بـا انسـجام و وحـدت همیشـگی در تمـام مراحـل و       
موانع و مشکالت انقالب و با حضور همیشگی خود در صحنه، ایـن انقـالب را کـه    
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انقـالب جهـانی آقـا     2ساز ، زمینه)علیهم السالم(روایات و سخنان ائمه 1]با توجه به[
 .است به پیش ببرند )فرجه الشریف عجل اهللا تعالی(امام زمان

  
  )تفت 1338 - 1360(شهید احمدرضا دهقان نیري  

. رهبر کـه امـام عصـر شماسـت، فـرا دهیـد      ] فرمان[گوش به ! اي مسلمانان ایران
ها را تحمل کنید از انقالب پشتیبانی کنید و سختی. دست از روحانیت مظلوم نکشید

 )علیـه السـالم  (اید و نکند که مانند قوم موسیکه همۀ شما در ورطۀ آزمایش قرار گرفته
هاي الیتناهی سـرگردان شـوید و گـم کنیـد سررشـتۀ      ناگهان براي همیشه در بیابان

  .زندگی خود و هدف خود را
  

  )یزد 1343 - 1364( علی دهقانی اشکذريشهید بمان 
یـن راه  باشـید و ا  )ارواحنا له الفدا(گوش به فرمان این رهبر عزیز و آگاه، امام خمینی

ت اسـالم را بـه        را ادامه دهید؛ چون ما باید خون و خون هـا بـدهیم تـا بتـوانیم حقانیـ
را زنده کنـیم و دیـن او را    )علیه السالم(رویم تا راه امام حسینجهان ثابت کنیم و ما می

  .که همان مکتب اسالم است، یاري کنیم
  

  )نوشهر 1337 - 1364(شهید توفیق دیوساالر کورکورسر  
سـعی کنیـد کـه    . در امام بیشتر دقیـق شـوید  ! برادرانم، خواهرانم و دوستانمشما 

آنـان کـه پیـرو خـطّ     . عظمت او را دریابید و خود را تسلیم او سازید و صـادق گردیـد  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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سرخ خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد کامل ندارند، بر من نگریند و بر جنازة مـن  
  .حاضر نشوند

  
  )تهران 1338 - 1365( رضا رابعی شهید علی 

گاه که فرمانی صادر نامام را تنها نگذارید و همواره گوش به فرمانش باشید و آ
  .شد، با دل و جان در اجرایش بکوشید

  
  )تهران 1342 - 1362( شهید ابوالفضل راکی 

گاه امام، این ناخداي کشـتی اسـالم،   باشد که هیچپیامم به امت حزب اهللا این می
ن را تنها نگذارید و یار امـام باشـید و البتـه یـاري شـما بایـد در       این نوح و ابراهیم زما

عمل باشد، نه در حرف و مبادا بگوییم که ما یار امامیم، ولی به اوامر امام عمل نکنـیم  
و از این خیلی ناراحت هستم که جانم به آخر رسید، ولی عاقبت ایـن پیـر جمـاران و    

  .کربالي حسینی را ندیدم
  

  )الر 1339 - 1361( اپیم شهید ناصر راه 
همیشه و در همه حـال در خـطّ امـام باشـید و امـام را یـاري       ! برادران و خواهران

در پایـان  . هاي این نـور چشـم یـک میلیـارد مسـلمان، عمـل کنیـد       به فرموده. کنید
به همان انـدازه کـه   . نمازتان و در تمام احوال براي طول عمر و سالمتی امام دعا کنید

کنند، ما بایـد   پندارند و با او مخالفت میغرب، امام ما را دشمن میامپریالیسم شرق و 
هـاي امـام،    هـاي او عمـل کنـیم؛ زیـرا کـه گفتـه      اماممان را دوست بداریم و به گفتـه 

  .هاي اسالم و قرآن است گفته
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  )دهدشت 1333 - 1367( اهللا رجبیشهید کرم 
ت و پیـروي از دسـتورات   بر شما باد اطاع! اما اي ملّت و امت مسلمان و اي همگان

مبادا تنهایش گذارید و مبادا در . رهبر کبیر انقالب که همانا اطاعت از دستور خداست
اطاعت و پیـروي از دسـتوراتش، ظاهرسـازي بـه خـرج دهیـد کـه همانـا ریاکـاران و          

  .زنان، بد جایگاهی دارند نیرنگ
  

  )فراشبند 1339 - 1365(علی رحمانی  شهید برف 
تنها نگذارید و همواره گوش به فرمان ایشان باشید و راه مـرا کـه    وقت امام را  هیچ

  .راه حق است، ادامه دهید
  

  )قزوین 1341 - 1362( شهید مرتضی رزازیان 
 تان سراپا گوش به فرمان رهبر کبیر انقـالب، امـام خمینـی   در تمام مراحل زندگی

] گـوش [باشـد کـه اگـر     می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حقّ امام زمانباشید که نائب بر
هاي ایشان حرکت کنیـد، مثـل ایـن اسـت کـه بـرخالف امـام        نکنید و برخالف حرف

اید؛ چون حـرف ایشـان و عمـل ایشـان،     حرکت کرده )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  .است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(همان حرف و عمل امام زمان

  
  )نتهرا 1342 - 1362(شهید داود رسولی  

ت، ایـن برکـت و       توصیه می کنم شما را به اطاعت از اوامـر و دسـتورهاي امـام امـ
در پایبندي بـه والیـت فقیـه، محکـم و     . نعمت عصرمان که خدا براي ما ارزانی داشت
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در حقّ امام دعا کنید و همچنین در تعجیل ظهور آقا امـام زمـان، ولـی    . پابرجا باشید
  .هاي امت مسلمان را به جمالش نورانی گرداندمکه خداوند چش )روحی له الفدا(عصر

  
  )فارس 1329 - 1362( شهید فتّاح رضایی 

محور حرکت خود، امـام خمینـی را رهـا نکنیـد     ! برادران و خواهران عزیز مسلمان
ت     ! سرورانم. که نقطۀ خارج از حول این محور فناپذیر است آنکـه دیگـر ندانـد روحانیـ

  .ند، یا مریض است یا معلولاترین گروهام عزیز صادقام] ها آن[مبارز و در رأس همۀ 
  

  )شهرکرد 1340 - 1362(شهید محمود رضوي قهفرّخی  
ت در خـطّ امـام و والیـت فقیـه        توصیۀ این حقیر به شما این است کـه از روحانیـ

اگر از والیت فقیه پشتیبانی کنید، آسـیبی  «: پشتیبانی کنید که به گفتۀ امام عزیزمان
  ».رسدنمی به این مملکت

  
  )خمین 1338 - 1365(شهید محمدنبی رفیعی  

پشتیبان والیت فقیه باشید و یاران صدیق امام را که پیوند والیت فقیه بـراي  
، یاري کنید و از نمایندگان امام که نمایانندة امام 1هاي آینده هستندهدایت نسل

طّ امام هرگز جدا از خ. از روحانیت متعهد] همچنین[هستند، پشتیبانی نمایید و 
عجـل  (پشتیبان امام باشید که بحق، نائب امـام زمـان  ! دوستان و عزیزان من... نشوید 

زده، پیـروي کامـل    است و امروز تنها راه نجات این کشتی طوفان )اهللا تعالی فرجه الشریف
  .از اوامر این اسطورة تقواست

                                                             
  هاي آینده است را نسل: در اصل وصیت -1
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  )شهرکرد 1341 - 1365( اهللا رفیعی شهرکیشهید حفیظ 
صلّی اهللا علیـه و آلـه و   (جانشین پیامبر )ارواحنا له الفدا(دهم که امام خمینیمیشهادت 

است و با خداي یکتا در ارتباط است و فرمانبرداري از او واجـب و هـر کـس او را     )سلّم
تکذیب و به او و راه او بدگویی کنـد نیـز کـافر اسـت و جـزو دشـمنان خـدا شـمرده         

گاه و رهبري فداکار داریـم و اطاعـت از امـر او    دهم که رهبري آشود و شهادت می می
  .باشد واجب می

  
  )بروجن 1339 - 1365(شهید جهانگیر روابروجنی  

امام عزیز را تنها نگذارید و به سخنانش گوش جان دهید و بدانیـد کـه او ارتبـاط    
  .مستقیم دارد با خطّ امامت

  
  )شهرکرد 1342 - 1364( شهید صولت رئیسی اردلی 

مبادا که یک لحظه از سخنان امـام و یـک آن   ! لمان و شهیدپرورشما اي ملّت مس
ایـم و در   ما رسالت خون شـهیدان را عمیقـاً درك کـرده   . از فرمایشاتش چشم بپوشید

این لحظات که سرزمین ایران به خون هزاران شهید رنگین است، با پیوند خـون خـود   
مـا نیازمنـد بـه ارتقـاي     رسانیم که اسالم نیازمند به خون شـهید و   به گوش تاریخ می

  .باشدهاي پاك میدرجه در پیشگاه خدا و انسانیت نیازمند به خون
  

  )ممسنی 1332 - 1362( شهید دالور زارعی 
امیدوارم به خداوند بزرگ که راه شهیدانمان را ادامه بدهید و رهبرمان را تنها 

  .نگذارید؛ زیرا که اگر این کار را انجام ندهید، هالك خواهید شد
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  )میبد 1341 - 1361( هید عبدالرّضا زارعی محمودآباديش 
خواهم که تمام نیرویتـان را صـرف پیـروي از    از شما می! برادران و خواهران عزیزم

  .اي از راه امام منحرف نشوید خطّ امام کنید و لحظه
  

  )داراب 1334 - 1361( اصغر زاهدي شهید علی 
و دست از امام خمینی کـه حسـین   تو همۀ کارهایت را براي خدا انجام ده ! برادرم

زمان است، برندار و از او پیروي کن و این را بـدان کـه هـر روز عاشـورا و هـر زمینـی       
  .کربالست

  
  )جهرم 1334 - 1361(پیشه  شهید جمشید زراعت 

سفارشم به پدر و مادر و برادران و خواهرانم این است کـه گـوش بـه فرمـان امـام      
باشید و از فرمان او که فرمان او، فرمان خدا و فرمـان   )داارواحنا له الف(امت، خمینی عزیز

 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (و ولی خدا، امام زمان )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول خدا
  .باشد، اطاعت کنید می

  
  )مرند 1338 - 1361( شهید سیدهادي زمانی ثانی 

هـاي شـرعی عمـل نماییـد و     واجـب خواهم که به از شما می! خواهران و برادران مهربانم
همواره دعاگوي امام و رزمندگان اسالم باشید و دقیقـاً از امـام پیـروي نماییـد و هـر کـه در       
مقابل امام ایستاد، وظیفۀ شماست که با چنـگ و دنـدان بـا او بسـتیزید و از امـام پشـتیبانی       

ل اهللا تعـالی   (مام زمانهمواره دعاگوي امام باشید و ظهور آقا ا! حزب اللهیبرادران . نمایید عجـ
باشد و طول عمر امام امت، را از خداوند متعال بخواهید که سفارش خود آقا می )فرجه الشریف
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از خداونـد عـزّ و جـل     )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (را تا ظهور امام زمان 1این نعمت عظمی
  .بخواهید

  
  )اصفهان 1329 - 1361( شهید محمدرضا زندیه 

همان است که امام خمینی را مبـادا ماننـد عاشـوراي حسـینی تنهـا      وصیت بنده 
کنـد و   نازل مـی  2]عذاب[خداوند بر شما ] که در این صورت[کس بماند بگذارید تا بی

  .گردد گردد و بر شما مسلّط می هاي شما جایگاه دشمن می منزل
  

  )ممسنی 1345 - 1365(شهید فریبرز ساالري  
هـا را کـه دانشـگاهی     و جبهـه  ٣ه امام را تنها نگذارندم کخواهاز امت حزب اهللا می

هـا دچـار    است، پر کننـد و نگذارنـد کـه جبهـه     )علیه السـالم (است که استادش حسین
  .کمبود شود

  
  )ساوجبالغ 1337 - 1359( پوراهللا سامانیشهید باب 

پرستیم و اگر امام خمینی و اسالم را داریم، بایـد ناراحـت نباشـیم؛    اگر خدا را می
هستند؛ پس باید جهـاد   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ون مسلمانان، سربازان امام زمانچ

  .کرد که پیروزي نهایی نزدیک است و امیدوارم امام را هرگز فراموش نکنید
  

                                                             
  عظما: در اصل وصیت -1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
 نگذارید: در اصل وصیت -3
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  )نیشابور 1321 - 1362( اهللا سبزي شهید باب 
نگذارنـد   این است که امام عزیز را تنهـا ] از ملت[اولین و آخرین سخنم و التماسم 

ها بروند و همیشۀ اوقات، گوش به فرمان امـام عزیـز باشـند تـا ایـن اسـالم        و به جبهه
عزیزي را که با خون هزاران شهید به اینجا رسیده است، به پیـروزي نهـایی برسـانند،    

  .)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(و زمینه آماده شود براي ظهور ولی عصر ان شاء اهللا
  

  )نوشهر 1334 - 1362(محمدي لطانشهید محمدعلی س 
پیرو والیت فقیه، این گنجینه و گوهر بزرگ شیعیان اثنی عشري در خـطّ توحیـد   

تبلـور آن امـام    1]و[خبـر بـودیم    ها از اهمیت و نقش آن بـی که سال] باشید[و اسالم 
باشـد و همیشـه   شـکن مـی  بزرگوارمان، بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران، خمینی بت

فرمان او بوده و از خدا بخواهید و دعا کنید عمرش طوالنی و آخرین ذخیـرة  گوش به 
  .باشد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(قبل از ظهور امام دوازدهم، مهدي 2الهی و رهبري

  
  )تویسرکان 1339 - 1360(شهید مهدي سلیمی  

ت و       از تمامی ملّت و خـانواده  ام و تمـامی دوسـتان باوفـایم خواهـانم کـه مرجعیـ 
هـا گـوش بـه فرمـان      رهبري امام خمینی را به بهاي اندك نفروشند و در تمام سختی

  .رهبر عزیز باشند
  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  رهبریت: در اصل وصیت -2
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  )ردشهرک 1341 - 1362(شهید مهراب سلیمی شهرکی  
کنم که همیشه یار و یـاور اسـالم و امـام باشـید و بـه       به امت مسلمان وصیت می

د، انجـام دهیـد و خـدا نکنـد     فرمای رهنمودهاي امام گوش فرا دهید و هر آنچه امر می
و  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (که قلب امـام را بـه درد آوریـد کـه قلـب امـام زمـان       

  .شود اید و خدا از دستتان ناراضی می را به درد آورده )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(پیغمبر
  

  )خوزستان 1340 - 1364(شهید رستم سواري  
دهم کـه دنبـال والیـت    شق به انقالب، ندا سر میبنده از ته دل و قلب آکنده از ع

فقیه و روحانیت مبارز، به خصوص امام باشید و امـام را ماننـد مـردم کوفـه کـه امـام       
را تنها گذاشتند، تنها نگذارید و خداي ناکرده اگر اطاعـت نکـردیم،    )علیه السالم(حسین

ملّـت شـریف ماننـد    فرستد و عذابی سخت در پیش داریم که مطمئنّاً تاریخ لعنت می
  .مردم کوفه نیستند

  
  )آبادان 1331 - 1366(شهید ناصر سیار  

به فرمـان امـام   ] گوش[خواهم که به یاري دین خدا بشتابند و از امت اسالمی می
  .امت باشند و ایشان را تنها نگذارند

  
  )طالقان 1344 - 1359(اهللا سیدمیرزایی  شهید سیدبخش 

اي اسـت و   هی و شـناخت مکتبـی، داراي وظیفـه   هر فرد مسلمانی بر اسـاس آگـا  
هـاي ایـن    اي از مسئولیت توانایی و قدرت خویش گوشه] اندازة[مسئولیتی که باید به 

هـاي    ام و برنامـه  من نیز بـا همـۀ التهـاب درونـی    . حکومت رو به خدایی را بر کول نهد
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تخـب یـک   ام، سـرگردانی همسـر من   ام، بـا وابسـتگی بـه خـانواده     تنظیم شدة زندگی
ام که سراسر وجودم و بودنم در اوست، همه و همه را در یک جملـه و آن هـم    اي هفته

کنم و امروز پـس از یـک هفتـه از آغـاز زنـدگی مشـترك،        می 1اطاعت از امام خالصه
دارم و بـه میـدان نبـرد     کنم و سالح برمـی  پوشم و لباس رزم بر تن می ها را می پوتین

نها بگذارید؛ چون تنها گذاشتن امام، برخالف رضاي خداسـت  مبادا امام را ت... روم  می
به بند کشیدن مستضـعفین ایـران، بلکـه تمـامی     ] نه تنها[و تنها گذاشتن امام، یعنی 

توانست مرا وادار کند کـه  اگر اطاعت از امام نبود، کدام قدرت می... مستضعفان جهان 
ست تن بدهـد، ولـی بـه    به جبهه سفر کنم؟ همچون یک مسلمان که به مرگ حاضر ا

من این مرگ را از عسل بـر وجـودم   ! مگر نتیجۀ جنگ مرگ نیست؟. دهد زور تن نمی
ا  . دانم؛ چون اطاعت از امام است و این وظیفۀ شرعی هر مسـلمان اسـت   گواراتر می امـ

هموطنـان مسـلمان و   : کـنم آخرین سخنم را به هموطنانم در این جمله خالصـه مـی  
قلب اسالم والیت فقیه است؛ پـس والیـت   . ه استقرار راه انبیاستوالیت فقی! ام انقالبی

فقیه را باید سالم نگه داریم تا اسالم جانش سـالمت باشـد و ناگفتـه نمانـد کـه بایـد       
  .یاران باوفاي امام هستند] ها[سالمت نگه داشت و آن] نیز به[جوارح یک جان را 

  
  )شاهرود 1341 - 1363(حسینی شهید محمدرضا شاه 

یت فقیه نوري است فرا راه انسانیت؛ چراغی است فرا راه انسانیت و توسط ایـن  وال
اگـر ایـن چـراغ را خـاموش کنـیم و      . تـوانیم مـا بشناسـیم   ها را میچراغ است که راه

ها این چراغ را خاموش کنند، آن وقت است که در بیابانی تنـگ و تاریـک قـرار    طوفان
نوشت ما به کجا ختم شود؛ پـس تـالش   خواهیم گرفت و دیگر مشخص نیست که سر

                                                             
  معاوضه: صل وصیتدر ا -1
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والیـت فقیـه   . ها این چراغ را خـاموش کننـد  کنیم و کوششی کنیم و نگذاریم طوفان
  .نوري است که دشمنان طاقت دیدن آن را ندارند

  
  )قزوین 1341 - 1365( محمدي شهید مرتضی شاه 

گذاریـد،  مواظب باشید که امام را تنها نگذارید که اگـر خـدا نکـرده امـام را تنهـا ب     
تاریخ کوفه تکرار خواهد شد و در آن موقع اسالم و مسـلمین تـا ابـد از بـین خواهنـد      

  .هستید )ارواحنا له الفدا(همۀ شما پشت سر امام خمینی ان شاء اهللارفت که 
  

  )جهرم 1330 - 1360(شهید محمدحسن شبیري  
اي کسانی کـه  «؛ 1»منکم یا ایها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرّسول و اولی االمر«

ارواحنا لـه  (که در زمان ما امام خمینی- او ] اولی األمر[از خدا و رسول و ! ایدایمان آورده
اگر شما برادران و خواهران فقط به همین یـک آیـۀ   . »]اطاعت کنید[ - )باشد می )الفـدا 

شریفۀ قرآن عمل نمایید، از خون شهیدان پاسداري کرده و ما هـم بـه هـدف خـود و     
ن نعمـت بـزرگ و ایـن رهبـر     ترسیم که قدر ایـ ما از آن می. ایمآرزوي خویش رسیده

أن را ندانیم و در این نعمت الهی کفران کنیم و خداي نخواسـته بـه واسـطۀ    الش عظیم
امام بـر روي وحـدت بسـیار    ... کفران نعمت، پروردگار بزرگ این نعمت را از ما بگیرد 

در . امـام را تنهـا نگذاریـد   . شید و از تفرقه بپرهیزیـد گوش به فرمان امام با. تکیه دارند
شعار همه با امام هستیم، سعی کنید در عمل هم با امام باشیم و از قالب شعار بیـرون  

  . کند، عمل نماییمآییم و به احکام اسالم که از زبان رهبر کبیرمان تراوش می
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  )تهران 1345 - 1365( دوست شهید احمد شرافت 
ها را در ضمیر خـود حـک نماییـد و    مام عزیز گوش فرا دهید و آنهاي ابه توصیه

اگر از برادران و آشنایان به حضورشان شرفیاب شدند، سـالم حقیرانـه   . قدر او را بدانید
بـه خـاطر اینکـه    ! خداونـدا . و التمـاس دعـا بـراي روح مـا را بکننـد     ] ما را برسـانند [

لین قطرة خـونی کـه از شـهید بـه زمـین      او«: فرموده )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (رسولت
خونمـان را    به خاطر همـین وعـدة حـق،   » شودریزد، تمامی گناهانش بخشیده میمی
  .کنندة گناهانمان قرار دهزائل

  
  )الر 1337 - 1361( شهید طالب شکفته 

 1شکن را دانسته و از او اطاعـت کنیـد  امیدوارم که قدر این رهبر عزیز، خمینی بت
پیـام ایـن   ... نعمتی بزرگ است و کفران نعمت، گناهی بس بزرگ اسـت  که این واقعاً 

بندة حقیر به شما مردم غیور و شهیدپرور که باعث سـربلندي مسـلمانان در جهانیـد،    
این است که مبادا امام امت، خمینی عزیز، این قلب ملّـت و ایـن هدیـۀ الهـی را تنهـا      

  .بگذارید
  

  )اصفهان 1337 - 1362(اهللا شمس دهکردي شهید ذبیح 
. امت اسالمی سخنان امام بزرگوار را سراسر گوش دهند و مـو بـه مـو اجـرا کننـد     

درس شهامت، شجاعت و استقامت را از امـام بگیرنـد و جـان و مـال خودتـان را نثـار       
  .راهش که همانا راه اسالم و قرآن است، کنید

  
                                                             

  کرده: در اصل وصیت -1
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  )جهرم 1344 - 1365(رضا صابر جهرمی  شهید علی 
اگر خدا اراده کند کـه مـا را بکشـد، مـا را     ! و مادر و پدر عزیزم برادران و خواهران

باشـید؟  ] بایـد [دهد، ولی بعد از ما، شماها چگونـه  بهاي ما را خود می کشد و خون می
شما پیرو اسالم و مطیع امام باشید؛ چون که راه امـام سـبیل اهللا اسـت و از دوسـتان     

ه بـود تـا علمـدار و     ... ند خواهم که فقط یار و گوش به فرمان امام باش می باید متوجـ
دوسـت را دریـابیم و اوامـرش را اطاعـت      سوز و مظلوم ساالر این کاروان ظالم قافله

کرده و نه در جلوي آن حرکت کنـیم و نـه چنـدان از آن دور افتـاده کـه هـالك       
ساالر این کاروان کیست؟ کسـی اسـت کـه باعـث شـد خـدایمان را،       قافله. شویم

 )علـیهم السـالم  (اشرا و ائمه )صلی اهللا علیه و آله و سلم(ش را، پیامبرشقانونش را، دین
را بشناسیم و از گودال ظلمت به درآمده و به وادي نور پا گـذاریم و چشـمان مـا    

تواند این جز امام امت، خمینی کبیر چه کس دیگري می! آري. روشنایی را ببیند
  .آن را براي خودت حفظ کن! باشد؟ خدایا

  
  )الرستان 1337 - 1361( نژاد منوچهر صادق شهید 

عجل اهللا تعـالی فرجـه   (کنم که پیر جماران، نائب برحقّ امام زمان از شما خواهش می
را تنها نگذارید و همچنان گوش بـه   )ارواحنا له الفدا(شکن ، روح خدا، خمینی بت)الشریف

  .ت، ادامه دهیدفرمان ایشان باشید و شما نیز راه شهدا را که ادامۀ راه انبیاس
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  )جهرم 1338 - 1362(شهید محمدعلی صادقی نقدعلی  
گاه تنهـا نگذاریـد و    مسئلۀ دیگر اینکه امام عزیز و بزرگوارمان و روحانیت را هیچ... 

و فرمـانبردار فـرامین   ] بکنیـد [همیشه و در همه حال دعاي همیشگی به جـان امـام   
  .مبارك او باشید

  
  )جهرم 000 - 1365( اشهید حسن صادقی نقدعلی علی 
مطیع امر ولی فقیه باشید کـه در  . قدر این انقالب و این رهبري را بدانید! ... مادرم

  .این صورت مطیع امر خدایید
  

  )قزوین 1341 - 1365(اکبر صادقیان  شهید علی 
حال که خداوند بر ما منّت نهاده و چنین رهبري عطـا نمـوده   ! اي امت شهیدپرور

فساد نجات داده است، باید قدر این نعمت خدادادي را بدانیم و بـه   و ما را از منجالب
ایـن را هـم   . نکته به نکته توجه نموده و به آن عمل نماییم] و[فرمایشات ایشان خوب 

توانـد بکنـد و خـدا هـم بـا       بدانید تا روزي که پشتیبان امام باشید، دشمن کاري نمی
  .شماست

  
  )تهران 1336 - 1365( شهید رضا صالحی 

خواهم که در ادامۀ راهتان، همچنان استوار و مقـاوم در   می! اما شما امت حزب اهللا
  .را تنها مگذارید )سالم اهللا علیها(پشت سر امام حرکت کنید و این فرزند زهرا
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  )شهرکرد 1334 - 1361(شهید حسن صمدزاده قهفرّخی  
انقـالب اسـالمی و    همیشه پشتیبان و پیرو والیت فقیه باشید و اکنون به یاد رهبر

  .مطیع ایشان باشید
  

  )شهرکرد 1344 - 1365( رضا طادي بنی شهید غالم 
واجـب  [ )سـالم اهللا علیهـا  (و زادة زهرا )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(اطاعت از فرزند پیامبر

عجـل اهللا  (که صراط المستقیم امروز، امام امت است؛ زیـرا کـه مـوالیش مهـدي    ] است
  .است )تعالی فرجه الشریف

  
  )نهاوند 1316 - 1370( شهید محمد طالبیان 

اطاعت از امام خمینی واجب اسـت و ایشـان هـم تکلیـف مـا را مشـخّص نمـوده        
  ].است[

  
  )آشتیان 1338 - 1365(شهید ابوالحسن طاهري آشتیانی  

نامۀ شهیدان نظر کنید، فقط آنان به امام و اسالم تکیـه دارنـد و   شما اگر به وصیت
فهمیم که مسئله خیلی مهم اسـت و مـا هـم بایـد از خـطّ      د؛ پس میکننسفارش می

و  )صلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم   (و شهیدان که همان خطّ سرخ شهادت و خطّ محمد 1امام
  .است، پیروي کنیم )علیهم السالم(آل او
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  )اصفهان 1335 - 1362( سازشهید حسن طحانی 
هـایش در مـردي از تبـار امـام     حق و رهبري اسالم با تمام خصوصـیات و ویژگـی  

او هماننـد  . جمع و نهفته اسـت  )ارواحنا له الفدا(، حضرت امام خمینی)علیه السالم(حسین
. اسـت ] کـرده [را بلند » هل من ناصر ینصرنی«صداي  )علیه السالم(جدش، امام حسین

بخش امام از زبان فرزند برومنـد او،  بخش و رهایی نداي نجات] است که[چندین قرن 
در کـربالي ایـران   ] انسـان [رسـد و چنـدین میلیـون    عنی امام خمینی به گوش میی

  .گویند لبیک می
  

  )همدان 1349 - 1365(علی عابدي طاهر  شهید محرّم 
گوش به فرمان امام باشید و او را یاري کنید و به نـداي او پاسـخ مثبـت دهیـد و     

ند منّان را سـپاس و شـکر   مثل مردم کوفه نباشید که امام را تنها گذاشتند و من خداو
  .و گمراهی نجات بخشید 1گویم که ما را توسط امام بزرگوارمان از ضاللت می

  
  )داراب 1339 - 1361(شهید حسین عامري  

بـه عنـوان یـک وظیفـۀ     » ضد والیت فقیـه «پشتیبانی از والیت فقیه و مخالفت با 
  .همگانی و همیشگی باشد
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  )کربال 1341 - 1365(شهید حسن عبادي  
ت   من به عنوان یک مسلمان از شما امت اسالمی می را هـیچ  1خواهم کـه امـام امـ  

سـالم اهللا  (وقت تنها نگذارید و در اجراي رهنمودهاي این بزرگوار و فرزند فاطمـۀ زهـرا  
  .است )علیه السالم(کوتاهی نکنید که یاري امام امت، یاري اباعبداهللا الحسین )علیها

  
  )آشناخور 1342 - 1365(شهید اسداهللا عبدي  

خواهم که اطاعت کنندة فـرامین امـام   از ملّت قهرمان و مکتبی و انقالبی ایران می
مـا اهـل   . باشند و امام را تنها نگذارند؛ زیرا تنها گذاشتن امام، خالف رضـاي خداسـت  

  .کوفه نیستیم، امام تنها بماند و در دعاهایتان حتماً امام را دعا کنید
  

  )تهران 1325 - 1361(منش  شهید علی عدالت 
تـا  . کـنم  از معاشرت با افراد ضد والیت فقیه و ضد امـام، هرکـه باشـد، دوري مـی    

دارم؛ ولی سر چه باشد که فـداي  آخرین قطرة خون از یاري حسین زمان دست برنمی
روم و از چنـین رهبـري   کنم، به قم میهر وقت احساس ضعف می... قدم دوست شود 

گیرم؛ چون مرکبـی  برم و از او خلوص و ایمان میص او لذّت میو قاطعیت او و از خلو
را که او سوار است، موتورش به دست خالق هستی تهیه و سوختش از بهشت و خـون  

تـوان   پس بـا او نمـی  ... گردد و خود، رانندگی آن را به عهده دارد ها تأمین می بهشتی
به خشـکی سـاحل تـن در     ور است،آن که در دریاي معارف غوطه. به مخالفت نشست

  .دهد و کسی که به قلّۀ اعالي حقیقت رسید، نگران پستی و انحطاط نیست نمی
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  )اراك 1337 - 1360(پناه شهید محمدشفیع عزّت 
طور که تاکنون در خطّ امـام و  همین] این است که[وصیتم به برادران پاسدار 

رنـد و ان شـاء اهللا بعـد از    اند، باشند و هرگـز امـام عزیـز را تنهـا نگذا     انقالب بوده
م و بـا  ایـن بابـت مطمئـن   ها عمر طوالنی امام، راه امام را ادامه بدهند کـه از   سال

هـا و سـدهاي راه امـام و ضـد والیـت فقیـه،        جدیت با این خوارج زمان و انجمـن 
  .ها را از صحنۀ روزگار پاك کنند مجدانه مبارزه کنند و وجود کثیف این

  
  )زنجان 1338 - 1360(شهید مرتضی عزّتی  

پشتیبان امام، این پیر نستوه باشـید کـه امـام، نعمتـی اسـت      ! برادران حزب اللهی
  .براي شما

  
  )اراك 1337 - 1362(شهید سعید عزیزمحمدي  

ملّت ایران باید قدر نعمت این رهبـري و نظـام جمهـوري اسـالمی را بداننـد کـه       
روي  حراست نماینـد و هـر آن دنبالـه   اي با خون،  دانند و از آن، در مقابل هر توطئه می

امام باشند و سخنانش را با دل و جان پذیرا باشند که غفلت از عمل به گفتار رهبـري،  
  .باشد ناپذیر به این نظام می جبران] لطمۀ[باعث انحراف و خداي ناخواسته 

  
  )مراغه 1332 - 1364(شهید محمد عزیزي نیگجه  

پشتیبان والیت فقیه و جمهوري اسـالمی کـه   همیشه به یاد خدا بوده و ! فرزندانم
  .ثمرة خون هزاران شهید و معلول است، باشید

  



 

 65      ولـــایـــت فـــقـــیـــه

 

  )قم 1343 - 1365(شهید سلمان عسگري  
در همۀ اوقات، پشتیبان این رهبر و این انقالب که با خون چندین هزار شهید بـه  

  .دست آمده، باشید
  

  )سراب 1342 - 1365( شهید سیدداود علوي 
چـه مسـتحکم کـردن پیمـان و بیعـت خـود بـا امـام خمینــی         تـالش کنیـد بـر هر   

 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (امام زمان] با[که همانا بیعت با او، بیعت  )ارواحنا له الفـدا (کبیر
 )علـیهم السـالم  (است و شکست ید بیعت با او، در واقع شکستن بیعت با خدا و ائمـۀ اطهـار  

مین دوري کند و بیعـت امـام را بشـکند،    است و فراموش نکنید هر کس از جماعت مسل
هـاي امـام    هـا و پیـام  شود؛ پـس بیشـتر در گفتـه    بریده به سوي خدا محشور می  دست

عزیزمان دقیق شوید و همیشه فرامین و سخنان امام را کـه همانـا فـرامین و دسـتورات     
اسـت   )الشـریف عجل اهللا تعالی فرجـه  (و علی الخصوص آقا امام زمان )علیهم السالم(ائمۀ اطهار

شـود،   که امروز از حلقوم شریف این مرد بزرگوار و پیر جماران به همۀ جهانیان ابالغ مـی 
  .آویزة گوش خود قرار دهید

  
  )رودسر 1344 - 1365(شهید سیدمصطفی علوي  

حمایت خود را از امام امت کم نکنید و به پیمان خود با امـام وفـادار باشـید و بـه     
، اطاعت از والیت فقیـه  1»األمر منکماهللا و اطیعوا الرّسول و اولیاطیعوا «نص صریح قرآن 

  .واجب است
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  )اراك 1338 - 1362(محمدي  شهید حمیدرضا علی 
ت را       ت را همیشه وظیفۀ خـود دانسـته و فـرامین امـام امـکـه [اطاعت از امام ام [

هللا علیـه و آلـه و   صـلّی ا (و رسول خـدا  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (همان فرامین امام زمان
توصـیه  ... و در نهایت فرمان خداست، به خوبی گـوش فـرا داده و انجـام دهـیم      )سـلّم 
کنم که هرگز از اطاعت از امر امام کوتاهی ننمـاییم کـه خـالف خـطّ امـام رفـتن،        می

همچنـین  . کـه خیلـی ارزش دارنـد   ] اسـت [مال کردن خون شـهیدانی   مساوي با پاي
مال کردن خون شهیدانی همچـون رجـایی    ي است با پايخالف خطّ امام رفتن، مساو

قـدر دیگـر و ایـن کمـال      و باهنر و بهشتی و چمران و هزاران شـهید بزرگـوار و گـران   
  .انصافی و همراهی با دشمنان اسالم و آمریکاي جهانخوار است بی

  
  )قزوین 1343 - 1365(علی عنادي  شهید عین 

شما تقاضا دارم کـه همیشـه در صـحنۀ    از ! اي برادران و خواهران مسلمان و مؤمن
انقالب باشید و از رهبر بیداردل زمان خویش حمایت کنید؛ زیـرا ایـن رهبـر بـود کـه      

اگرچه در ایـن راه مشـکالت بسـیاري را    . سال، دوباره اسالم را زنده کرد 1400بعد از 
 صـلی اهللا علیـه و  (تحمل کرد، ولی هدف خود که همان اسالم عزیز و سنّت رسـول خـدا  

سـعی کنیـد بـه دسـتورات و نصـایح      . باشد را در این مملکت پیاده نمود می )آله و سلم
است، گـوش فـرا دهیـد و     )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(ایشان که همان نصایح امام زمان

  .به آن عمل کنید و براي ایشان دعا کنید
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  )آذرشهر 1343 - 1366(شهید بهمن غفّاري  
ه نعمتــی الهــی اســت و مــردي از ســاللۀ حضــرت قــدر ایــن امــام را کــ! عزیــزان

است، بدانید و بفهمید که او قصد اجراي اسالم فقـاهتی   )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(رسول
  .را دارد
  

  )گناوه 1336 - 1361(شهید محمد غالمی  
دین خدا را حفظ کنید و به ریسمان الهی که همان خمینـی کبیـر اسـت، چنـگ     

  .زنید
  

  )سبزوار 1338 - 1361( آباديیشهید محمدحسن غن 
خواهم که هرچه بیشتر پیوند خـود را بـا   من از ملّت شهیدپرور و قهرمان ایران می

حـقّ امـام   شرط از او بکنند که این نائب بر قید وتر کنند و اطاعت بی امام امت نزدیک
ارد و باشد و همیشه بـا امـام زمـان خـود رابطـه د      می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

این دولت جمهوري اسالمی که دولت صددرصد اسالمی و مکتبـی و در  ] با[همچنین 
  .خط ّرهبر است، همکاري کنند

  
  )تهران 1341 - 1363(شهید حمید غیبی  

قـرار دارد و مـا    روح اهللاکنون پرچم این انقالب در دست فرزند پاکش به نـام   هم
قالب اسـالمی را صـادر کنـیم و مطمـئن     باید در زیر این پرچم و در کنار امام امت، ان

  .اي خواهد بود براي انقالبی دیگر باشیم که این انقالب، مقدمه
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  )نجف 1330 - 1365(شهید محمدحسین فاضلی  
براي همۀ شما توفیق عبادت و بندگی خدا و انجام عمل صالح و پیروي از والیـت  

  .کنمفقیه را آرزو می
  

  )شهرکرد 1335 - 1365(شهید نصراهللا فرامرزي بابادي  
خـواهم   از شـما مـی  ... گرایی دست بردارید و فقط پیرو والیت فقیه باشـید   از گروه

که همیشه در صحنه باشید و مثـل اهـل کوفـه نباشـید کـه امـام و یـارانش را تنهـا         
  .بگذارید

  
  )فارس 1334 - 1364(شهید اسماعیل فرّخی  

  .ا نگذاریداز شما استدعا دارم که امام را تنه! ملّت شهیدپرور
  

  )فارس 1340 - 1362(شهید الماس فریدونی  
شـکن قـرن و ایـن ابـراهیم     تنها نگذارید امام عزیز، پیر جماران، ایـن بـت  ! برادران

زمان را؛ این امامی که با آن صورت نورانی و سخنانی بس پرمعنی، هـادي و رهگشـاي   
منافقین کوردل فرصـت  به . باشد و پاسدار و تداوم دهندة راه شهدا باشید ما و شما می

شما بودید کـه امـام بزرگـوار را بـه ایـران دعـوت کردیـد و بـا         . و مجال توطئه ندهید
ها با او بیعت کردید و پیمان با خدا بستید براي پیروزي اسالم؛ پـس  ریختن به خیابان

از خدا بترسید و عهدشکنی نکنید و شعار ما اهل کوفه نیستیم، امام تنهـا بمانـد را در   
عجـل  (حقّ مهدين دهید و پیروي کنید این نائب بره کوردالن شرق و غرب نشاعمل ب

  .را )اهللا تعالی فرجه الشریف
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  )لنگرود 1336 - 1361( شهید عزیزاهللا فیضی شلمانی 
از شـما بـه عنـوان    ! خویشان و آشنایان و مردم، اي رفیقان و دوسـتان و اي مـردم  

ل، یار و یاور امـام خمینـی کبیـر    خواهم که همیشه و در همه حایک فرد مسلمان می
وقت دست از امام برندارید و همیشه براي امام که سعادت و خوشـبختی    باشید و هیچ

ت   را براي ما به ارمغان آورده است، دعا کنید و همیشه پشتیبان والیت فقیه و روحانیـ
  .باشید... مبارز 
  

  )فارس 1332 - 1361( زاده شهید احمدعلی قاسم 
و خویشـان و   1یـۀ اقـوام  از کل از خداي بزرگ و از بندگان خدا، ضمن طلب مغفرت

دوستانی که موفّق به خـداحافظی نشـدم، خـداحافظی نمـوده و التمـاس دعـا دارم و       
ت و دولـت جمهـوري اسـالمی را تـا زنـده         خواهش دارم غفلت نکنید و قدر امـام امـ

  .دهستید، بدانید و ترس به دل راه ندهید و دولت امام را یاري کنی
  

  )دزفول 1332 - 1361(اهللا قاضی دزفولی سیدهیبت 
متّقـی و مسـئولین متعهـد و خـدمتگزار کـه در اوج      ] و[اي دوستان عزیز و مؤمن 

را گرفته بودید و چـه خـوب   ] امام خمینی[هاي آن، دور این مرد خدا انقالب و آشوب
  .نگذارید اینک نیز اطرافش را خالی! تفاهم و انسجام و وحدتی بحمداهللا داشتید
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  )کرمان 1336 - 1367(زاده شهید احمد قاضی 
خود را از صحنه کنار نکشید و همیشه پیرو خطّ امام باشـید و از فـرامین   

  .جویی ندهیدپربرکت امام امت پیروي کنید و به ضدانقالب مهلت بهانه
  

  )بوشهر 1325 - 1367(شهید محمد قائدعبدي بوشهري  
راه پدر را دنبـال کننـد و سرمشـق خـوبی بـراي       خواهم که پسرانماز همسرم می

ها بگویید که همواره یار و یاور رهبر کبیر، امـام باشـند و   آن 1جوانان آینده باشند و به
  .دفاع از حیثیت و شرافت این مرز و بوم کوشا باشند] در[

  
  )قزوین 1338 - 1365(علی قربانی مؤینی شهید رجب 

نمـایم و در ایـن زمـان امـام     ت فقیـه مـی  سفارش به حفظ و تـداوم و یـاري والیـ   
ناپذیر را مرجع و رهبـر خـود دانسـته و از هـر کسـی در هـر       خمینی، این مرد سازش

  لباسی و مقامی، در صورت مخالفت با این اصل و بـا ایـن رهبـر، ابـراز انزجـار و تنفّـر       
ی جهت کسانی که با ایشان مخالف یا بـا اصـل والیـت فقیـه مخـالفت      نمایم و بدینمی

داشته باشند، راضی نیستم در تشییع و مجالس ترحیم و غیره حضـور داشـته باشـند،    
ترین خویشانم باشند؛ البته در صـورت تغییـر موضـع و موافقـت بـا مـوارد       ولو نزدیک

  .مذکور که خواست قلبی من است، مانعی نیست
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  )بیرجند 1339 - 1362(شهید احمدعلی قنبري  
، )علیـه السـالم  (، علـی زمـان، فرزنـد حسـین    )ه الشریفعجل اهللا تعالی فرج(ب مهدينائ

بـه  ! هـا  اي همـۀ انسـان  . دهد سر می» هل من ناصر ینصرنی«شکن، فریاد  خمینی بت
  .اش بشتابید یاري
  

  )برازجان 1345 - 1364( شهید ابراهیم قهرمانی 
امیدوارم که همیشه در خطّ سرخ شهادت، یعنی خطّ اسـالم و امـام پیروزمندانـه    

خـواهم کـه حسـین     مـی ] را[ )علیه السالم(روي آن راه حسین از شما دنباله. یدگام بردار
ما اهل کوفه نیستیم حسـین  «زمان، امام را تنها نگذارید و با شعار همیشگی ما، یعنی 

  .، به گفتار امام لبیک بگویید»تنها بماند، مگر امت بمیرد امام تنها بماند
  

  )ابدار 1339 - 1362( شهید اسماعیل کاردان 
ورزم و بـه همـۀ کسـانی کـه او را در     امام خمینی را دوست دارم و به او عشق می

کس کـه خمینـی را   هـر ! خـدایا . نه کوششی دریغ ندارنـد رسیدن به اهدافش از هرگو
کس خمینی را دشمن دارد، او را ذلیـل  اش کن و هردوست دارد، دوستش دار و یاري

همیشـه و در  ! ن و خواهران و امت شهیدپرور امـام اما برادرا... و خوار در دو دنیا بگردان 
همه حال گوش به فرمان امام خمینـی باشـید و مسـئلۀ جنـگ را فرامـوش نکنیـد کـه        
سرنوشت اسالم و سرنوشت انقالب اسالمی و عزّت و سعادت ما وابسته به همـین جنـگ   

  .از رهبر عزیز، خمینی، اطاعت کنید. است
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  )یرازش 1304 - 1361( شهید حسین کاظمی 
ت کـه در واقـع    از مردم می خواهم امام را بهتر بشناسند و مانند همیشه از روحانیـ

نجات دهندة اصلی امام و مردم است، پشتیبانی کنند و دیگـر اینکـه در نمازهایشـان    
چنـین نعمتـی را در اختیارشـان قـرار داده و بـراي       شکر خدا را به جا آورنـد کـه ایـن   

زنده و  )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(او را تا انقالب مهدي سالمتی امام دعا کنند که خدا
  .پیروز بگرداند

  
  )شهرکرد 1341 - 1363(شهید سیدرسول کاظمی قهفرخی  

از سخنان پیر جماران و امام بزرگمان حداکثر استفاده را بکنید و سرلوحۀ کارتـان  
به ملّت ما ارزانـی شـده   قرار دهید و او را تنها مگذارید؛ زیرا او بهترین نعمتی است که 

کنم چنین رهبري داشتم کـه راه چگونـه زیسـتن را    دیگر اینکه خدا را شکر می. است
به من آموخت و اگر لیاقت داشته باشم و خدا قبول کند، نه یک بـار، بلکـه چنـد بـار     

  .حاضرم در راه رهبر شهید شده، یعنی زنده شده و دوباره شهید شوم
  

  )آباد نجف 1339 - 1361( شهید حسن کتانی 
یۀ برادرانم دارم و آن اینکه مبادا امامتان را تنها بگذارید یک نصحیت به کل

و تا سرحد جان از امامتان طرفداري کنید و او را یاري نمایید؛ چرا که اسـالم  
  .اید کردهرا یاري 
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  )اصفهان 1341 - 1361(شهید مسعود کرباسیان ورنامخواستی  
هم که پیرو فرمان رهبـر عزیـز انقـالب و والیـت فقیـه      خوااز شما می! پدر و مادرم

  .باشید
  

  )اصفهان 1337 - 1361(شهید عباس کرمی  
اطاعت از رهبري امام خمینی و اصل مترقّی و اسـالمی والیـت فقیـه را فرامـوش     

  . نکنید
  

 )بروجن 1342 - 1361(فرود کریمیان  شهید 
راه شهدا، امام را تنها نگذارنـد؛  کنم براي ادامۀ  از کلیۀ برادران و خواهران تقاضا می

در این موقعیت در بسـیج شـرکت   . چون تنها گذاشتن امام، تنها گذاشتن اسالم است
مسـاجد را خـالی نگذارنـد،    ] خواهم که از ملت می. [نمایید و در مجالس شرکت کنید

و رزمندگان را یاري کنند و اگر توانایی حضور در جبهه را دارند، به جبهه قدم گذارنـد  
توانند در جبهه حضور پیدا کنند، در پشت جبهه اسـالم را یـاري کننـد و بـه      اگر نمی

  .ها عمل نمایند سخنان امام گوش فرا دهند و به آن
  

  )فراشبند 1340 - 1366(شهید احمد کشاورز  
خـواهم همـواره پشـتیبان والیـت فقیـه و      از پدر، مادر، خواهر و برادران عزیزم می

و اگر خدا توفیـق حاصـل کـرد و شـهید شـدم، هرگـز ناراحـت         روحانیت مبارز باشند
  .نباشید و شکر خدا را به جاي آورید
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  )قوچان 1339 - 1366(شهید ابراهیم کشوري  
شکر خداي را که بر ما منّت نهـاد و نعمـت امـام و انقـالب اسـالمی را بـر مـا        

راط و تفـریط دوري  در رابطه با انتظار، اعتدال را رعایت نموده و از افـ ... ارزانی داشت 
 ...شوید و نیز نمـک از نمکـدان والیـت خـورده و آن را نشـکنید      نمایید که هالك می

حضور شما در صحنه با آگاهی بوده و بر احساسات خـویش افسـار عقـل سـلیم زده و     
  .پیرو ولی فقیه باشید

  
  )جهرم 1339 - 1365(شهید عبدالرّضا کلوخی  

 )ارواحنا لـه الفـدا  (این امام عادل، امام خمینی نکند دست از! شما اي امت شهیدپرور
 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (بردارید که او نائب به تمام معنـاي حضـرت ولـی عصـر    

او را رها نسازید و دسـت بـه دامـنش بزنیـد و یـارانش را یـاري کنیـد و بـا         . باشد می
سـتید و  ضـمن اینکـه در خـطّ امـام ه    ! دشمنانش دشمن باشید و شما مردم قهرمان

ت مبـارز و بـه خصـوص روحـانی        همـه مـی  ] را[هاي شـما   قهرمانی داننـد، از روحانیـ
قدر و در خطّ امام عزیزمان، یعنی امام جمعۀ محترم شهرمان دست برندارید کـه   عالی

  .باشد او دژي محکم در مقابل منحرفان می
  

  )شیراز 1339 - 1365( اهللا کمالی سروستانیشهید حشمت 
امـام، نـوري اسـت از    . ها نگذارید که این پیام تمامی شهیدان اسـت امام عزیز را تن

ل وجـود چنـین نـوري را ندارنـد      او فرزنـد  . جانب حق تعالی که دشمنان اسالم تحمـ
بایـد  . اسـت  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (حقّ مهديو نائب بر )سالم اهللا علیها(برومند زهرا

سـالم اهللا  (یده شد تا لیاقت سربازي فرزند زهرادآب ،)ارواحنا له الفـدا (که در رکاب خمینی
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او را همیشه و در همـه حـال یـاور و پشـتیبان باشـید کـه او جـز        . را پیدا نمود )علیها
صـلّی اهللا علیـه   (فریب دشمنان را نخورید و فرزند پیامبر. خواهدسعادت شما چیزي نمی

رحمـت حـق تعـالی قـرار      یـاري کنیـد، مـورد   ] را[اگـر او  . را تنها نگذارید )و آله و سلّم
... گیریـد   و اگر تنهایش گذارید، مورد خشم و غضب خداونـدي قـرار مـی   د ]ی[گیر می

مردم شما را به خدا قسم، شما را به خون یکایک شـهیدان از صـدر اسـالم تـا کنـون      
ت را بدانیـد و از ایـن نعمـت واسـعۀ       1دهم که قدر رهبري قسم می پیامبرگونۀ امام امـ

استفاده را بنمایید و سخنان شیواي او را با دل و جان گوش دهیـد   خداوندي حداکثر
  .و به آن عمل نمایید؛ زیرا در فرداي قیامت باید جوابگوي خون شهیدان باشید

  
  )اقلید 1341 - 1365(شهید محمدباقر کوثري  

خواهم همچون گذشته یاور و یار امام عزیز باشید و قـدر ایـن   از امت حزب اهللا می
  .بدانید و او را تنها نگذارید و با روحانیت مبارز باشیدامام را 
  

  )شهرکرد 1339 - 1365(شهید ولی کیانی  
از شما برادر کوچکم انتظار دارم کـه در هـر حـال و همیشـه یـار و یـاور و همـراه        
والیت فقیه و در این زمان امام عزیزمان، خمینـی بـزرگ و ایـن فرزنـد پـاك پیـامبر       

که از دست من افتاد، شما برادر کوچـک بـر دوش بگیـر و بـا      ]اي را[و اسلحه] ى[شبا
ا شـما اي   ... دشمنان خدا پیکار کن که مطمئنّم که ان شاء اهللا چنین خواهید کرد  امـ

ن یـار و یـاور ایـن    چنا]هم[این شما هستید که بایـد  ! خواهران و برادران مسلمان من
  .ان، خمینی عزیز باشیدنعمت بزرگ الهی و این برکت الهی، یعنی امام بزرگوارم
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  )ممسنی 1339 - 1362(شهید حیدر گودرزي  
در اطاعت از رهبري انقالب و والیت فقیه نباید یک لحظه مسامحه و قصـور کـرد   

] از[راه خـدا بهتـرین راه و برتـرین راه اسـت؛ پـس بکوشـید تـا        ! عموها و بـرادرانم ... 
طول عمر رهبر کبیـر انقـالب    رهروان این راه باشید و همگی مرا ببخشید و براي بقا و

و حسین زمان، دست دعا و تضرّع به درگاه احدیت بلند کنید و امـام را تنهـا نگذاریـد    
صلی اهللا علیه و آلـه  (که اگر به نداي امام لبیک نگویید، دشمنان اسالم و دشمنان پیغمبر

  .اید را شاد کرده )و سلم
  

  )دهلران 1347 - 1365( اکبر الچینشهید علی 
ت،   راهی را که برگزیدم، راه حقیقت و درستی است و از شما خواستارم که امام امـ

، رهبــر انقــالب، خمینــی )علیــه السـالم (علــی  بــن  آن مجاهـد کبیــر و عصــارة حسـین  
قامتـت را برفـراز و   ! مادر مهربانم. را یاري نموده و او را تنها نگذارید )ارواحنا له الفدا(کبیر

  .را سر بده و سخن شهیدان را به مردم برسان» راهللا اکبر، خمینی رهب«نداي 
  

  )فریدن 1337 - 1365( اهللا الچینانی شهید عزّت 
طوري که تا به حال پیـرو امـام   توصیۀ من به این امت قهرمان، این است که همان

اید، تا آخر نیز با او باشید و دست از امام و رهبـر برنداریـد و    اید و او را یاري نموده بوده
  .خدا غافل نشوید] یاد[از  یک لحظه
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  )فریدن 1342 - 1365(شهید محمود الچینانی  
کـنم کـه پیـروي و اطاعـت از     توصـیه مـی  ... کنندگان و کلّیۀ دوستان و به تربیت

کارهایتان بر اساس نظم و تشکیالت باشـد کـه   ] اینکه[والیت فقیه یادتان نرود و دوم 
ر خدا توکّل داشته باشید، بـه قـول همـان    در پیشبرد اهداف انقالب مؤثّر است و اگر ب

  .جاودانه خواهیم ماند 1]ابد[شهید بزرگوار تا 
  

  )اردستان 1332 - 1365(شهید حسن محدثی  
ت، ایـن ذخیـرة      همیشه، در هر جا و هر حال که باشی، حامی و پشتیبان امـام امـ

  .الهی باش و او را دعا کن
  

  )قلهک 1341 - 1365(شهید سیداحمدرضا محسنیان  
شـکن اسـت کـه     جنبـان حسـینیان در عصـر مـا، خمینـی بـت       اکنون نیز سلسله

بـه شـما و هـر کـه ایـن      . از جانب خداوند نهاده شده بر مـا ] است که[وجودش منّتی 
هـایش   به گفتـه . کنم که امام را هرگز تنها نگذاریدخواند، سفارش مینامه را می وصیت

علیـه  (و علـی  )هللا علیـه و آلـه و سـلّم   صـلّی ا (حرفش را همچون حرف پیـامبر . شک نکنید
بدانید که او از خود و براي خـود سـخن    )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (و امام زمان )السالم
اگر همۀ شما حرفی زدید و او خالف آن را عمل کـرد، یقـین بدانیـد کـه     ... گوید  نمی

   .کنید صحیح است و شما اشتباه می )ارواحنا له الفدا(حرف امام خمینی
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  )تویسرکان 1341 - 1364(رضا محمدبیگی شهید علی 
ها را سـفارش   کنم و آن در اینجا از کلّیۀ برادران و دوستان و فامیل خداحافظی می

، ایـن قلـب   )سـالم اهللا علیهـا  (، فرزند زهـرا )علیه السالم(کنم که به یاري فرزند حسین می
بشـتابید و یـار امـام خمینـی      )شریفعجل اهللا تعالی فرجه ال(تپندة اسالم و یاور امام زمان

توانید اسالم و امام را یاري کنید؛ چون همین امام و جدة طاهرة او  باشید و تا می کبیر
  .شوند است که در روز قیامت، شفاخواه این امت می

  
  )کاشمر 1335 - 1365(اکبر محمدنژاد  هید علیش 

ز یـاران صـدیق انقـالب،    همیشه پشتیبان والیت فقیه و روحانیت مبارز باشـید و ا 
ها حمایـت کـرده و هرگـز    یعنی سپاهیان، بسیجیان و رزمندگان دلیر اسالم در جبهه

  .ها را تنها نگذارید آن
  

  )دلیجان 1338 - 1363(شهید عباس محمدي  
هاي رهبر کبیر انقالب گوش فرا دهید و امام، این نعمـت بـزرگ الهـی را     به حرف

 .... فقیه باشید تنها نگذارید و در خطّ والیت 
  

  )فارسان 1348 - 1364( رحم محمدي شهید علی 
عجل اهللا تعالی فرجـه  (نائب امام زمان ،)ارواحنا له الفدا(امام را تنها نگذاریم؛ امام خمینی

  .همیشه با امام باشید و در خطّ او حرکت کنید... روي زمین است  )الشریف
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  )خمین 1344 - 1365( نسبشهید ابوالفضل محمدي 
ت باشـند   از مردم همیشه در صحنه می خواهم که همیشه گوش به فرمان امام امـ

مسئلۀ جنـگ در رأس امـور   «: اش را با گوش دل بشنوند که فرمودو نداي پیامبرگونه
  ».است

  
  )استهبان 1341 - 1362(شهید محمدحسین محمودي  

ن بخـش قـرآ   گوش به فرمان والیت فقیه و ولی امر باشـید کـه کتـاب حیـات    
اطاعـت کنیـد از   «کـه   1»اطیعوا اهللا و اطیعوا الرّسول و اولی األمر منکم«: فرماید می

  .باشد که در این زمان، روح خدا خمینی می »خدا و رسولش و ولی امر
  

  )کازرون 1333 - 1365(اهللا محمودیان  شهید هدایت 
امـام را  از تمام عزیزان و تمام دوستان خواهش دارم که پیرو والیت فقیـه باشـند،   

پیـرو  . نداهایی باشید که پیرو امام پیرو آن. فراموش نکنند، یاران امام را فراموش نکنند
هایی باشـید کـه    پیرو آن. کنندچون و چرا قبول میهایی باشید که حرف امام را بی آن

  .دانند دانند، امام را پیشتاز خود میدانند، امام را مبدأ می رهبر خود می] را[امام 
  

  )ایالم 1345 - 1365(علی مراد حاصلی  لطف شهید 
از بازماندگان خود تقاضا دارم که امام عزیز، این ابـراهیم زمـان را تنهـا نگذارنـد و     

اي راجـع بـه   هـاي نسـنجیده  پشتیبان والیت فقیه باشند و در برابر افرادي کـه حـرف  
  .تفاوت نباشندکنند، بیگویند و اهانت میوالیت فقیه می
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  )فردوس 1335 - 1360(ق شهید رضا مشف 
ت      از تمام برادران و خواهران مسلمان می خواهم گـوش بـه فرمـان امـام و روحانیـ

راستین باشند و با تکیه بر اهللا، پشتیبان همین قشر باشند که تنهـا حامیـان راسـتین    
  .باشند]می[اسالم و حامی مستضعفین جهان 

  
  )رامسر 1341 - 1365(شهید محمد مشکوري  

ین مطلبی را که باید بگویم، این است که امـام را تنهـا نگذاریـد و تمـام     تر اما مهم
راه خود قرار دهید؛ باشـد کـه خداونـد از همـۀ شـما      ] ي[سخنان امام را گرفته و الگو

  .راضی گردد
  

  )شوشتر 1332 - 1361(زاده  شهید ابراهیم مشهدي 
اطر داشـته باشـید   وقت امام را تنها نگذارید و باید بـه خـ    هیچ! برادران و خواهران

پشـتیبان ایـن اصـل الهـی باشـید کـه       . آنچه ما را پیش برده، والیت فقیه بوده اسـت 
] خـون [دستاورد خون شهداي انقالب اسالمی همانا طرح پذیرش والیت فقیه است و 

شهداي جنگ تحمیلی و شهداي جبهۀ داخلی، ضـامن حفـظ و تـداوم ایـن موهبـت      
ون شهیدان باشـید، والیـت فقیـه را بـا خـون و      خواهید پاسدار خ الهی است و اگر می

والیت فقیه آن چیزي اسـت کـه در رأس حمـالت    . محافظت نمایید] و دندان[چنگ 
همانا حمالت آنـان بـه   . همۀ مستکبرین جهانی است؛ زیرا پایۀ حکومت اسالمی است
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این اصل است و شما هم شاهدید که در موقع تصویب این اصل در مجلـس خبرگـان،   
  .را سر دادند 1» ال حکم الّا هللا«آیه استدالل خوارج را سر دادند و  منافقین

  
  )قزوین 1334 - 1365(شهید سیدمرتضی مصلّایی  
ا  (قدر نعمت انقالب را بسیار بدانید و از حمایت آن، ولو به گفتن باشـد  ! عزیزان امـ

ید بشـریت  ، این خورشـ )افد]لله ا[روحی (امام. ، دریغ نورزید)فش عمل شودنه اینکه خال
کمترین یاري شـما در حـقّ او ایـن اسـت کـه از جـان و دل       . زده را قدر بدانید ظلمت

  .دعایش کنید
  

  )سنقر 1339 - 1363(شهید عبدالعلی معصومی  
  .اش بشتابید امام را تنها نگذارید؛ به یاري

  
  )اصفهان 1339 - 1361(احمدي شهید محمدتقی ملک 

ت را   ] باشـید [یبان والیت فقیـه  و پشت] دهید[ادامه راه شهداي حق را  و امـام امـ
  . پشت سر این پیر جماران، این رهبر دلسوز حرکت کنید. تنها نگذارید
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  )شهر خمینی 1342 - 1362(پور ورنوسفادرانی شهید رضا ملک 
آمدیم تا سـراپاي وجـود خـویش را    . گویان باشیمبا دیگر برادران آمدیم تا از لبیک

هیم و این میسر نیست مگر بـا قبـول دعـوت والیـت فقیـه و      قرار د 1تحت والیت اهللا
  .در نهایت والیت اهللا است 2؛ زیرا والیت فقیه)رهبر(اطاعت کامل از او 

  
  )بانیان - فسا  1331 - 1361(شهید عبدالحسین منصوري بانیانی  

ام  کنم که خـانواده اگر افتخار شهادت نصیب این بندة گناهکار شد، وصیت می
یه و زاري نکنند و فقط امام را دعـا کننـد کـه سـربلندي دنیـا و      در مرگ من گر

تـا  ! خـدایا ! خدایا«. شود آخرت در وجود ایشان براي امت قهرمان ایران تداعی می
کـنم کـه    وصیت می. »خمینی را نگه دار )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(انقالب مهدي

در آینـده سـربازان امـام     تـا  3حزب اللهی بار آورنـد هاي این بندة گناهکار را  بچه
  .خمینی باشند

  
  )اراك 1333 - 1361( شهید سیدمصطفی موسوي 

هاي غاصـب را   همه و همه مزة تلخ حکومت! امت مسلمان، اي دوستان و خویشان
اصالً انسانیت انسان معنـی  . شد در فساددیدید که زندگی خالصه میاید و می چشیده

اونـد، جمهـوري اسـالمی بـه رهبـري زعـیم       نداشت، ولی اکنون به یاري و نصرت خد
دیگـر بـا شماسـت کـه     . در این کشور برقرار شـد  )ارواحنا له الفدا(قدر، امام خمینی عالی
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 83      ولـــایـــت فـــقـــیـــه

 

نکند خداي نخواسته قدر این نعمت و امام را ندانید و خداونـد بـاز   . کنید 1شکرگزاري
هـاي   حـرف  .همیشه یار و پشتیبان امـام باشـید  . آن گمراهان را بر شما مقتدر گرداند

سـرایان   امام را آویزة گوش خود قرار دهید و امام را تنها نگذارید و به عقاید پـوچ یـاوه  
  .توجه نکنید

  
  )میانه 1348 - 1366(شهید حسین موالیی  

  .ایداگر والیت فقیه را رها سازید، به خون شهیدان خیانت کرده
  

  )شهرکرد 1331 - 1361( شهید ابوالقاسم میرزاخانی نافچی 
جا و در همه حال بـه یـاد خـدا باشـید و بـا صـالبت کامـل از والیـت فقیـه          همه 

از خـواهران و  ... پشتیبانی کنید و بدانید که این حکومـت، همـان حکومـت اهللا اسـت     
  .اي او را فراموش نکنید خواهم که امام را دعا کنید و لحظهبرادران مسلمان می

  
  )اقلید 1338 - 1361(شهید صمدآقا ناصري  

والیتـی برخـورد کنیـد؛    ... والیت فقیه را منشأ قرار دهید . یت فقیه باشیدپیرو وال
] کـه [قدر نعمت را بدانید، این نعمتـی را  . باشید زیرا شما پیروان بحقّ والیت فقیه می

  .بها، حفظش کنیدنعمتی است گران خدا بر ما ملّت ایران منّت گذاشته؛
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  )اسفراین 1335 - 1365(شهید غالم نامنی  
کند؛ باشد که تقـدیر خـدا، غـروب عمـر مـن را بـه       ب عمر چه زود غروب میآفتا

یک عمر در مسجد نشستن و حسین حسـین گفـتن،   . شهادت در راهش نصیب نماید
االن حسـین زمـان،   ! اي دارد؟ولی به نداي حسین زمان جواب مثبت ندادن چه فایده

هـل مـن ناصـر    «، صـداي  )لمصلی اهللا علیـه و آلـه و سـ   (امام امت، این فرزند خلف پیامبر
کـه از قلـب   ] را[آیا ما بنشینیم و صداي این مرد بزرگوار ]. است[بلند کرده » ینصرنی

  ، نشنیده بگیریم؟]خیزدبرمی[ - تپد که براي اسالم می- قرآن و از قلب رئوفش 
  

  )شهر خمینی 1338 - 1361(شهید منصور نجارپور  
نشوید و بـا اسـتفاده از رهنمودهـاي     از امام، از ولی فقیه عزیزمان، یک لحظه جدا

  .آفرین او حرکت کنید و ثابت نمایید که از بین نخواهید رفتحیات
  

  )الر 1338 - 1361( زاده اهللا نجیب شهید رحمت 
پیام من به ملّت بزرگ و شهیدپرور این است که یک لحظه دسـت از اطاعـت   

ه امام محتـاج هسـتیم کـه    قدر ب امام برندارید و امام را دریابید که امروزه ما همان
یک ماهی به آب محتاج است و یک انسان به هـوا محتـاج؛ لـذا در حفـظ والیـت      

  .فقیه و اسالم عزیز مهیا و کوشا باشید
  

  )تهران 1339 - 1365(شهید علی نصیرزاده  
رهبـري حضـرت امـام    ] بـه [خطّی است که ] از[وظیفۀ ما اکنون حفظ و حمایت 

ایم اکنون با یک دسـت، سـالح و بـا دسـتی     ه توانستهباشد و مجدداً خوشحالیم ک می
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دیگر قرآن، یعنی کتاب هدایت را در دست گرفته و در راه عظمت اسـالم و مسـلمین   
مقابل سپاه جهل و فقر بایستیم و باعث ذلّـت و  در حد توان خود کوشش نماییم و در 

 .مایندخواهند به حریم الهی مسلمین تعرّض نخواري تمام کسانی شویم که می
   

  )همدان 1343 - 1364(شهید محمد نصیري  
یکی از دستاوردهاي عظیم انقالب اسـالمی، احیـاي خـطّ امـام و والیـت اسـت و       
حرکت بدون والیت و امامت، حرکتی بدون هدف و فهم است؛ پس بایسـتی دسـت از   
حمایت و پشتیبانی رهبر کبیر انقالب اسالمی، امـام خمینـی برنداشـته و همـواره در     

ما اهـل کوفـه نیسـتیم، امـام تنهـا      : نۀ جهاد حاضر شده و به کوردالن فهماند کهصح
  .بماند
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید همایون نصیري هرچگانی  
پیروي کامل از رهنمودهاي امام عزیز کـه چشـم و چـراغ و هـادي راه و مصـداق      

ت معظّـم   قدر و روحامصباح الهدي و سفینه النّجات است و رهنمودهاي فقیه عالی نیـ
بکنید که هرگاه در بین قشر روحانی و اقشار دیگـر اخـتالف افتـاد، آن موقـع لحظـۀ      

  .خطر است
  

  )کبودرآهنگ 1344 - 1364(شهید اصغر نقدي  
از امـام و والیـت   ! شـنوید خوانید یا مـی نامۀ بنده را میو اما اي مردمی که وصیت

فـاع کنیـد و دشـمنان خداونـد را دشـمن بداریـد و       فقیه پشتیبانی کنید و از اسالم د
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دوستان خداوند را دوست بگیرید و با دشمنان خداوند جنگ کنید و اسالم را که تـازه  
  .اي تنها بماندجان دوباره گرفته است، دوام دهید و نگذارید امام لحظه

  
  )گلپایگان 1338 - 1362(شهید سیدعباس نوربخش  

ام غافل نشوید که در صورت عدم فرمـانبرداري از او  یک آن از اطاعت ام! اي مردم
همشـهریانم و شـما اي   . کنـد و کفران این نعمت عظیم و عزیز، خدا شما را معذّب می

که بـه شـما در   ] کسی را[پیدا کنید ! تمامی کسانی که مدعی پیروي از خطّ شهدایید
قـدم        تمـامی کسـانی کـه بـراي رضـایت خـدا      . مورد غیر امام توصـیه کـرده باشـد   

ایـن را از مغزتـان بیـرون    . اند، اما امام، امام اسـت و ولـی فقیـه   دارند محترمبرمی
ولـی امـر و   ... کشید که خداي ناخواسته بخواهید کسی را در مقابل او قـرار دهیـد  

نماي اسـالم و حسـین زمـان و    و آیینۀ تمام )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(نائب امام زمان
  . مکان، خمینیا] عالم[اشرف 
  

  )ریز نی 1346 - 1365( شهید بهزاد نگهداري 
  .کس خواهید بود در صحراي محشر تنها و بی امام را تنها نگذارید؛ وگرنه

  
  )داراب 1333 - 1361( قلی نوابی شهید عباس 

باشـد،   دیگر خواهش من از برادران این است که امام را که الگویی در تاریخ مـی ... 
تـر   همگی پیرو والیت فقیـه بـوده و هسـتید، محکـم    ] طوري که مانه[تنها نگذارید و 

  .شوید
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  )همدان 1343 - 1365(شهید تقی نوري  
ـ ! اهران عزیزمبرادران و خو ت خـدا  امام امت را که نائ عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (ب حجـ

زمانی نرسد از امام عزیـز  . ست، اطاعت کنید و خود را الیق این رهبري سازید )الشریف
بـه هـیچ چیـز    . شوید شوید و از او عقب نمانید که هالك می زنید که گمراه میجلوتر ب

فریـب زرق  . خدا و کتاب او دل نبندید که دنیا زودگذر است و دنیا وفا نـدارد ] از[غیر 
  .و برق دنیا را نخورید

  
  )زرین شهر 1337 - 1360( شهید اکبر وفایی ریزي 

اطاعت کنید که اطاعت از اولی االمـر  از امامتان ! شما اي ملّت قهرمان و شهیدپرور
رود کـه خـدا    بر همۀ ما واجب است و اگر چنانچه اطاعت ایشان را نکردید، بیم آن می

  .بر اثر همین، ما را عذاب کند
  

  )آران و بیدگل 1342 - 1362(نژاد شهید محسن هاشمی 
سوة تقـوا،  پیرو والیت فقیه بوده که در این زمان حال، والیت به عهدة امام عزیز و اُ

را » ما اهل کوفه نیسـتیم امـام تنهـا بمانـد    «روح خدا، خمینی کبیر است و این شعار 
  .همواره سعی کنید در مرحلۀ شعور حفظ شود

  
  )تهران 1343 - 1366( نسب شهید حسن هاشمی 

سخن و اوامر حضرت امام را به جان و دل بخرید و عمل کنید کـه کـالم و سـخن    
و فرمان خداي باري تعالی است و در حـقّ او دعـا    )فرجه الشریفعجل اهللا تعالی (امام عصر
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بـراي راهبـري    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(کنید که خداوند از ایشان تا ظهور ولی عصر
  .این امت اسالمی و در کنار آن حضرت براي یاري و کمکشان، محافظت نماید

  
  )فریدن 1343 - 1364(شهید نصراهللا یارعلی  

نکنـد خـداي نـاکرده ماننـد کوفیـان امـام را تنهـا        . امت از یادتان بـرود  نکند امام
در خطّ امـام بـراي ایـن    ] که[همیشه در خطّ امام باشید و کسانی را ! عزیزان. بگذارید

دهنـد را  آن نمایندگان امام که بوي امام مـی . کشند، دوست بداریدانقالب زحمت می
  .عزیزشان بدارید

  
  )گرگان 1336 - 1360(علی یازرلو شهید کرم 

] بـه خـاطر  [حرف من به برادران و خواهران عزیز این اسـت کـه اسـالم و امـام را     
  .قرآن را حفظ کنند و دست از خطّ امام و روحانیت مبارز برندارند. داشته باشند

  
  )همدان 1338 - 1361(اصغر یزدانی فرجام شهید علی 

کـه  ] کـنم سـفارش مـی  [رسـد،  ها میبه تمام اقشار ملّت که پیام من به گوش آن
امیدوارم که در راه اصـیل  . روحانیت را تنها نگذارند و طرفدار امام و والیت فقیه باشند

انـد، ادامـه   گونه که تا به حـال ادامـه داده  تر به راه خود، همانوالیت فقیه، هرچه فعال
  .دهند
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  )شهرکرد 1337 - 1361( شهید مصیب یوسفی وردنجانی 
مام عزیزمان را پشتیبانی کنید تا اوج بگیرید و به سوي خدا بروید تـا  توانید ا تا می

تمام کارها براي شما سهل شود و زیاد به این دنیا که مانند پلی است، دل نبندید کـه  
از پدر و مادر و برادران و خواهران عزیز و از تمـام  . کشاندآدمی را به ذلّت و خواري می
ر دارم که بیشتر گوش به فرمـان امـام باشـید و از ایـن     برادران و خواهران ایرانی انتظا

  .بهایی که خداوند نصیب ما کرده است، حداکثر استفاده را بنماییدنعمت گران
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  خط اسالم و ؛خط والیت فقیه: بخش دوم  
    )علیهم السالم(انبیا و معصومین 

  
  )دهدشت 1336 - 1365(شهید بیژن آبگون  

که همان اسالم اصیل است، باشید و قدر رهبـري حضـرت امـام را     پیرو خطّ رهبر
. ور بـودیم به خدا قسم اگر این امام نبود، ما هنوز در مـنجالب گمراهـی غوطـه   . بدانید

  .خداي را شکر که این نعمت را براي ما فرستاد و ما را مورد آزمایش قرار داد
  

  )اردبیل 1334 - 1362(شهید جهانبخش آخري  
ت اسـت کـه درد همـۀ      )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ام زمـان ب امنائ...  امـام امـ ،

حمایـت و   )علیه السـالم (با تمام وجود باید از این فرزند حسین. محرومین را در دل دارد
فریـاد او بـراي اسـالم    . گویـد گوید، از اسالم مـی او را یاري کرد؛ چون که او هرچه می

  . ... سالم است عدم حمایت از او، عدم حمایت از ا. است
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  )شمیران 1338 - 1360( شهید احمدعلی ازگلی 
حـقّ امـام   چرا که او نائـب بر  شما نیز باید یاوري از یاوران خمینی باشید؛! برادرانم

مبـادا او را تنهـا   . باشـد  راه او، راه حضـرتش مـی  . است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  .هر دوي شما باید امام زمانی باشید. یدا بگذارید؛ چرا که دین خدا را تنها گذاشته

  
  )شهرري 1342 - 1365( زاده شهید رضا اسالم 

سـال، اینـک    1400هاي جهان و مسلمین باید بدانند که پس از ملّت ایران و ملّت
 )صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   (کسی که بعد از پیامبر. اسالم سیادتی دیگر پیدا کرده است

ــده   ــام  توانســت دیــن اســالم را زن ــه گــوش جهانیــان برســاند، حضــرت ام کنــد و ب
باشد؛ پس قدر این پیر جماران را بدانید و ذکر دعا را برایش  می )ارواحنا له الفـدا (خمینی

  .فراموش نکنید
  

  )یزد 1339 - 1361(شهید اصغر افسر گاوافشادي  
ز وار به دور امـام عزیـ  شما پروانه! دوستان، برادران و مردم مبارز و همیشه در سنگر

اي دست از خطّ والیت فقیه برنداریـد کـه دسـت برداشـتن از اسـالم      بگردید و لحظه
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (است و همیشه براي ظهور منجی عالم بشـریت حضـرت مهـدي   

  .دعا کنید )الشریف
  

  )شیراز 1339 - 1360(اهللا امینی شهید عین 
انش از آدم تا خـاتم و  جانب علی امینی معتقد به یگانگی و عدالت خدا و پیامبر این

و دنیاي پـس از   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(تا حضرت مهدي )علیه السالم(امامان از علی
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     باشـد،  مرگ به عنوان حیات جاوید و اصـل والیـت فقیـه کـه اسـتوار بـر امامـت مـی        
   دانـم و افتخـار   باشم و امام خمینی را ولی فقیه و مرجع تقلیـد و رهبـر خـود مـی    می

ام، پـی بـه   ها کردهباشم و با تحقیقاتی که روي اکثر گروهکنم که از پیروان امام مییم
حقّانیت و مستقیم بودن و اسالمی بودن خطّ امام برده و تا آخرین قطـرة خـونم از آن   

  .کنمدفاع و حراست می
  

  )چالوس 1334 - 1362(فر شهید یوسف براهنی 
را  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (يبه آن کسانی که به شـعار، اسـم مبـارك مهـد    

برند، ولی به والیت فقیه معتقد نیستند، بگویید که بی عشق خمینی نتوان عاشـق   می
از امت به پا خاسته و بیدار خواهـانیم کـه امـام    . شد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  .را تنها نگذارندامت 
  

  )همدان 1336 - 1361( ترکمان رضاعلیشهید  
آید، باید قبول داشته باشید که وقتی مسئولیت الهی پیش می! ... و مادرمپدر 

دستور خدا و امام را باید اجرا کرد و به گفتۀ آنان لبیک گفت؛ چون امـروز حفـظ   
طلبد و ما جوانـان بایـد بـا خـون     امروز درخت اسالم خون می. اسالم واجب است

  .خود این درخت پرثمر را آبیاري کنیم
  

  )کاشمر 1342 - 1365( آبادي جعفریان خلیلشهید مهد 
در این برهه از زمان براي بشریت فقـط یـک راه وجـود دارد کـه راه انبیـا، همـان       

ۀ راه   صراط مستقیم است و آن راه پـاك خمینـی   هـا بـه صـراط شـیطان      اسـت و بقیـ
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نمـاي اسـالم اسـت و اسـالم حقیقـی بـا تمـام        امام امت آینـۀ تمـام  . گردد منتهی می
هـاي پیامبرگونـۀ امـام، کـانون     ایران امروز با رهبري. ش در او متجلّی شده استجوانب

  .هاي جهان است تمام انقالب
  

  )فارس 1344 - 1365(اهللا جلوداري شهید زمان 
کنم به حرکت در خطّ امام که خطّ انبیاسـت و  شما را وصیت می! امت شهیدپرور

  .دعا کنید براي طول عمر امام
  

  )فسا 1337 - 1366( کارشهید اسماعیل جو 
نمـایم کـه دسـت از امـام     به برادران، پسرعموهایم، آشنایان و دوستان توصیه مـی 

به درستی که خـطّ امـام، همـان خـطّ پیـامبر      . عزیز برنداشته و مطیع امر رهبر باشند
 )علـیهم السـالم  (و دوازده ستارة درخشان آسـمان امامـت   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(گرامی

  .باشدمی
  

  )آبادان 1315 - 1365(زاده شهید عبدالحمید چروم 
که بعـد از حضـرت    1والیت فقیه، استمرار حرکت پیامبران را، موهبت الهی بدانید

توسـط امـام خمینـی در     ،)علیـه السـالم  (و حضرت علـی  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(محمد
  .کشور ما ایجاد شد

  

                                                             
  بدانند: در اصل وصیت -1
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  )الرستان 1340 - 1361( محمد حسنی شهید علی 
سفارشی کـه بـراي شـما دارم، ایـن اسـت کـه بـیش از پـیش بـا          ! رادران عزیزمب

ت را سـرلوحۀ زنـدگی     ارگان هاي انقالبی همکاري کنید و همواره رهنمودهاي امام امـ
سـعی کنیـد   . خود قرار دهید و قدر امام را بدانید که ایشـان، حسـین زمـان هسـتند    

هم بدانید که خطّ امام، خـطّ پیـامبر    همچون مردم کوفه، امام را تنها نگذارید و این را
شـود و خطـوط انحرافـی     و خطّ خداست و خطّ خدا همیشه منتهی بـه سـعادت مـی   

وصـیت اولـم بـه ملّـت     ... ند، همچنان که ثابـت شـده اسـت    ازوال] به[دیگر محکوم 
امام را رهـا نکنیـد؛   ! باشد که اي برادران و خواهران قهرمان و شهیدپرور ایران می

امام، خطّ انبیاست، خطّ قرآن است و با تمام قـوا بـراي حفـظ انقـالب      چون خطّ
  .بکوشید

  
  )بهار 1335 - 1359(شهید محسن حسنی  

اسـت و   )علیـه السـالم  (است، راه حسین )علیه السالم(امروز راه امام عزیز، راه علی
ت کـرد   . خمینی عزیز، نمونۀ علی امروز و حسین امروز است باید از خـود او تبعیـ .

دانیـد رمـز پیـروزي انقـالب     طـور کـه مـی   همـان ! برادران و خواهران ایمانیپس 
اسالمی، اطاعت از والیت فقیه و اتّحاد بود؛ پس در نتیجه پشتیبان والیـت فقیـه   
باشید و همه با هم به ریسمان الهـی چنـگ بزنیـد و پراکنـده نشـوید تـا پیـروز،        

بـه دوسـتان کـه راه امـام     کنم سفارش می... سربلند، رستگار و سعادتمند باشید 
را که راه اسالم و قرآن است، بروید؛ چـون پیـروزي هـر دو     )ارواحنا له الفدا(خمینی

گونه به چپ و راست متمایل نشوید و مسلّم بدانید کـه   چجهان را در بر دارد و هی
  .صراط مستقیم و راه وسط، راه امام است و بس
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  )مشهد 1335 - 1361(شهید محمدرضا حقیقی  
مبـادا خـداي نکـرده امـام را تنهـا گذاشـته و بـه خطـوط انحرافـی          ! ، مردممردم
؛ چـون نماینـدة   2، بلکه باید تا آخرین قطرة خونمان از امام پشـتیبانی کنـیم  1بچسبید

هایی که تا گلوگـاه بـه    است که براي نجات انسان )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(امام زمان
که ان شاء اهللا و به یاري خداوند تبارك و تعـالی،   اند، قیام نموده و باشد لجن فرو رفته

  .)الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(اي باشد براي ظهور امام زمان مقدمه] قیام او[
  

  )فومن 1334 - 1360(شهید محمدصادق حیدري  
وصیت شهیدان ایـن اسـت کـه    ! همکاران فرهنگی و شما اي جوانان و نسل آینده

، حفـظ  »جمهوري اسالمی؛نه شرقی و نه غربی«فظ خطّ ، ح»اهللا اکبر، خمینی رهبر«
دین، حفظ خطّ امام که شناخت ما از اسالم و قرآن است نـه خـطّ سـازش، عمـل بـه      

  .خطّ امام و اتّکا فقط به اهللا
  

  )مراغه 1334 - 1360(آباد  شهید رضا خیري بلوك 
داننـد کـه   بایـد ب  )علیه السـالم (و حضرت علی )علیه السالم(دلباختگان به امام حسین

هاسـت؛ پـس راه   این انقالب، بنا به فرمودة امام خمینی تکرار صدر اسـالم و زمـان آن  
. گمراهان را نپیمایند که راه یزید است و برگردند و پشت رهبر انقـالب حرکـت کننـد   

ه    3شوم که به مسئلۀ رهبريبه تمام مسلمانان متعهد یادآور می در جامعه بیشـتر توجـ
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باشـد؛  صول ما، نبوت و امامت، همان رهبـري الهـی در جامعـه مـی    کنند که دو تا از ا
بنابراین اطاعت از ولی فقیه که در این زمان، امام خمینی است را نصـب العـین خـود    

  .قرار دهند
  

  )قم 1342 - 1361( شهید حسین دالوري 
تنها آرزویم دیدن امام است؛ زیرا که امام حسین مجسم زمان است؛ زیرا هنگـامی  

ت برسـانید  . امرا دیده )علیه السالم(بینم، گویا حسینام را میکه ام سالم مرا به امام امـ .
خاطر باش که تا آخرین نفس و قطرة خونمان در راه اسـالم جهـاد    بدان و آسوده! اماما

و » اهللا اکبـر، خمینـی رهبـر   «و مبارزه خواهیم کـرد و از هـر قطـرة خونمـان، نـداي      
  .بلند است» المیاستقالل، آزادي، جمهوري اس«

  
  )کازرون 1342 - 1365( شهید داریوش دهداري 

اطاعت از امام و در نظر گرفتن آرمان مقدس شـهداي عزیزمـان، همانـا اطاعـت از     
در سایۀ تعـالیم   ان شاء اهللاخدا و ادامۀ راه انبیاست که تنها ضامن موفّقیت شماست و 

هـاي انقـالب    بـا حفـظ ارزش   هـاي رهبـر عزیزمـان و   عالیۀ انسانی و در پرتو رهنمون
تر و پربارتر ساخته تـا نسـل آینـده بتواننـد بـا      اسالمی، سنگر آموزش و پرورش را گرم

اسـتفاده از ایمـان و علــم شـما متناسـب بــا زمـان، سـاخته شــده و آمـادة پــذیرفتن        
موفّقیت و پیروزي در کارهـا و سـعادت روزافـزون    . هاي سنگین الهی گردند مسئولیت

در آخـر همـۀ شـما را بـه اطاعـت از امـام دعـوت        ... داي بزرگ خواهـانم  شما را از خ
  .کنم می
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  )کاشمر 1332 - 1360(اکبر دهقان مکّی شهید علی 
و ولـی اهللا و والیـت فقیـه را بـا      )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (والیت اهللا و رسول اهللا

 تعـالی فرجـه   عجـل اهللا (شناخت کامل پذیرفته و معتقدم بر اینکه امام دوازدهـم، مهـدي  
است و روزي براي اسـتقرار حکومـت اهللا بـر زمـین ظهـور خواهـد کـرد و در         )الشریف

غیابش علماي دین و مجتهدین برجسته و در زمان حال، امـام خمینـی، قائـد اعظـم،     
  .دار هستندجامعه را عهده 1رهبري
  

  )تفت 1338 - 1362(پور تفت  شهید محمدعلی دهقان 
رسد، بداند صراط مستقیم فقط یکی اسـت و  ر کس مینامۀ من به دست هوصیت

خـطّ  ] که[خیلی مواظب باشید در حرکتتان . تر استتر و از شمشیر برّنده از مو باریک
خود را زیر چتر رحمت الهـی و خـطّ امـام عزیزمـان     . امام، امروز صراط مستقیم است

  . دقرار دهید که بدون امامت، هیچ عملی روح ندارد و قبول نخواهد ش
  

  )تهران 1340 - 1365(شهید رضا دینی  
بـه اینکـه    )علـیهم السـالم  (پس از اقرار به وحدانیت اهللا و رسالت و والیت ائمۀ اطهار

اسـت، در پیشـگاه خـداي بـزرگ      )علـیهم السـالم  (ائمـه والیت فقیه تداوم حفظ والیـت  
آن اعتقـاد   نـد و بـه  اکسانی که عمالً و دانسته با والیت فقیه مخـالف . دهم شهادت می

صلی اهللا علیه و آلـه  (و رسول )علیهم السالم(ندارند، کافر بوده و از آنان و کلّیۀ دشمنان ائمه
  .جویم تبرّي می )و سلم
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  )ابهر 1335 - 1361( شهید محمود ربی 
اسـت   )علیه السالم(از امام امت پشتیبانی کنید؛ زیرا امام عین اسالم است، عین علی

ترین غفلتـی و   است؛ زیرا اگر کوچک )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (نو نائب بحقّ امام زما
شود بکنیم، مورد غضـب و خشـم    سستی در انجام وظایف که از جانب رهبر صادر می

  .درگاه احدیت واقع شده و عذابی بزرگ در انتظار ماست
  

  )شهر فریدون 1342 - 1365(محمد رحیمی شهید علی 
قیه را که استمرار منزلت انبیاست، با اسـتعانت از  طریق خطّ والیت ف 1شما همگی

ت شـهیدپرور  . »جـزاکم اهللا خیـراً  «هاي شهید بهشتی ادامه دهید؛  فرموده بـه  ! اي امـ
  .هاي امام عزیزمان کامالً گوش فرا دهید و عمل نمایید فرموده
  

  )تهران 1337 - 1361( شهید سعیدرضا رضاپور جاغرق 
ي پیامبرگونۀ حضـرت آیـت اهللا خمینـی،    بحمداهللا در این انقالب به رهبر

خطّ اصیل اسالم را دنبال کـرده و بـه خـاطر    ] بتوانیم[اي فراهم شد تا  زمینه
رحم به سرکردگی آمریکاي جنایتکار و به قول امـام،  اسالم عزیز با کافران بی
  .برخیزیمشیطان بزرگ، به ستیز 
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  )شهرضا 1320 - 1361(اهللا رضایی  شهید حبیب 
کنم که جز راه امـام کـه راه اصـیل اسـالم اسـت، هـیچ        زندم توصیه میبه تنها فر

و هرچـه بیشـتر خـود را    ] کنـد [راهی نپوید و مطالعه و تفکّر در قرآن و نهـج البالغـه   
  .براي مبارزة طوالنی اسالم آماده سازد

  
  )فریمان 1346 - 1362( شهید محمدحسین رمضانی 

و در خـطّ   )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (ب امام زمـان مراقب باشید که در خطّ نائ
  . 1اسالم که این دو جداشدنی نیست، باشید

  
  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر  شهید غالم 

همیشه پشتیبان والیت فقیه و پیرو خطّ امـام کـه همـان خـطّ حقیقـی و اصـیل       
و قدم و استوار باشید تا انقـالب اسـالمی   اسالمی است، بوده و همیشه در این راه ثابت

اطیعـوا اهللا و اطیعـوا   «بنا به مصـداق آیـۀ شـریفۀ    . والیت فقیه از آسیب در امان بماند
ۀ اطهـار  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(، از خدا، رسول2»الرّسول و اولی االمر منکم علـیهم  (، ائمـ

ت مـی     و اولی االمر، یعنی از نمایندة بحقّ ایشان که هـم  )السالم باشـد،  اکنـون امـام امـ
عجـل اهللا  (مایید که اطاعت کردن از ایشان موجب خشنودي خدا و امـام زمـان  اطاعت ن

  .خواهد شد )تعالی فرجه الشریف
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  )تویسرکان 1339 - 1365(شهید محمدصادق سوري  
در روي زمین را از دعـاي خیـر خـود     1]الهی[امام عزیز، این محبت خدا و ذخیرة 

انا خطّ والیت و امامت اسـت و  فراموش نکنید و سعی کنید همچنان در خطّ او که هم
  .در نهایت، اطاعت از او اطاعت از خداوند است، گام بردارید

  
  )فارس 1334 - 1361(شهید محمد شعبانی  

کوششی دریـغ   2در حفظ والیت فقیه و طرفداري از اسالم و امام از هیچ! پدر جان
را هـم بـراي    فرامـوش نفرماییـد کـه فرزنـدت    . نفرما و از عزیزترینت در این راه بگـذر 

! خـواهران و بـرادران  ... اي هاي اسالمی بـه جبهـه فرسـتاده   همین و براي حفظ آرمان
فقط کار و کوشش را براي خدا انجام دهید و از اسالم و امام و والیت فقیـه طرفـداري   

  .کنید
  

  )قم 1337 - 1364(شهید عباس صالح کندري  
علیـه  (یـت علـی ولـی اهللا   همیشه پیرو و در خطّ والیت فقیه باشید کـه همـان وال  

  .است )السالم
  

  )تهران 1338 - 1362(شهید مهران صالحی شفا  
و  )صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   (هرچه بیشتر از والیت فقیه که همان والیت رسول اهللا

گاه با اندك رنج و نارسایی، بهانـه بـه دسـت    دولت اسالمی است، حمایت کنید و هیچ
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  هر: در اصل وصیت -2



  

    )دفتر دوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     102
 

هاي خود، امتـی را از ظلمـت و گمراهـی    نه با رهبريمردي پیامبرگو... دشمن ندهید 
به سوي حق و نور راهنمایی کرد و چگونه شیاطین در راه ایجـاد حکومـت اسـالمی و    

اي از کننـد و لحظـه  پیاده شدن احکام و حدود الهی سـد و مـانع ایجـاد کـرده و مـی     
  اند؟توطئه و تخریب کوتاهی نکرده

  
  )سبزوار 1329 - 1365(پور علی صمیمشهید عباس 

کـنم  توصیه می) که استمرار حرکت انبیاست(شما را به پیروي از خطّ والیت فقیه 
هاي ملحـدین و مغرضـین بتوانیـد اسـتوار     ها و انحرافروي تا باشد در دنیا در برابر کج

  .بمانید
  

  )الر 1331 - 1360(شهید عبدالمحمد طالعی  
و کارهایتان را براي خدا انجام دهیـد  همواره به یاد خدا باشید ! برادران و خواهران

ه   . توان امیـد داشـت  که جز او به کسی نمی و امـام  ) علـیهم السـالم  (برنامـۀ زنـدگی ائمـ
همواره از والیت فقیـه  . خمینی را برنامۀ زندگی خود قرار دهید که پیروزي با شماست

   .پشتیبانی کنید که اطاعت از اولی األمر اطاعت از خداست
  

  )فریدن 1339 - 1365(طاهري شهید احمدرضا  
باید پیرو مکتـب  . باید هدفدار و داراي مقصد باشیم. ها نباید چنین باشیمما انسان

ه و پیـامبران   و رهبران جامعه و والیت فقیه که ادامـه  علـیهم السـالم  (دهنـدگان راه ائمـ( 
  .هستند، باشیم
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  )بهبهان 1336 - 1362(اصغر عابدنژاد  شهید علی 
عجـل اهللا  (اسـت و مهـدي   )علیه السـالم (است، حسین )لیه السالمع(سلسلۀ عشقم علی

علیـه  (اش و حسـین  ل کاملـه را به فضائ )علیه السالم(و روح اهللا که علی )تعالی فرجه الشریف
را به صـاحب بـودنش و روح    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(را به شهادتش و مهدي )السالم

  .ام اهللا را به نمایندگی اینان شناخته
  

  )گرگان 1341 - 1364(نژاد حسین عاطفیهید غالمش 
بخش حرکت انبیاسـت و بدانیـد کـه خیـر و     پشتیبان والیت فقیه باشید که تداوم

صالح دنیا و آخرت ما در این اسـت کـه در مسـیر خواسـت والیـت فقیـه کـه همانـا         
هرگونه مخالفت با والیت فقیه را مخالفت بـا  . خواست و رضاي خداست، حرکت کنیم

دانـم و همچنـین مخالفـت بـا     مـی  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (وند و رسول اکـرم خدا
نمایندگان حضرت امام را که بازوان والیت فقیه هستند، خیانت بـه اسـالم و تضـعیف    

  .دانمرهبري و والیت فقیه می
  

  )استهبان 1342 - 1362(اصغر عاقل شهید علی 
ــه و ســلمصــلی اهللا عل(از خــدا و رســول او! اي بنــدگان خــدا و همچنــین از  )یــه و آل

 تعیـین نمـوده، یعنـی اولیـا     )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (سرپرستان جامعه که رسول خدا
فرجـه   عجـل اهللا تعـالی  (، اطاعت کنید و امروز والیت فقیه، مسئولیت ولی امـر غایـب  ]را[

هـرکس  باشد و اطاعتش بـر   را به عهده دارد و در رأس امور جامعۀ اسالمی می )الشریف
  .باشد که ادعاي مسلمانی دارد، واجب و مخالفت با او، مخالفت با خدا می
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  )الر 1343 - 1365(شهید حمیدرضا فردقلعه سیدي  
کـه کشـته شـدن در نـزد مـن، همچـون       ... قسم بـه خـدا   . مرگ حق است! مادر

 علیـه (علـی   بـن   راه خمینـی، راه حسـین  . اي است به آب گـوارا و خنـک   رسیدن تشنه
. از مـا ناراحـت شـود    )السـالم  علیـه (است؛ پس مبادا کاري کنید که امام حسین )مالسـال 

همیشه در خطّ رهبري و انقالب باشید و به این دنیاي فانی دل نبندید که ما رفتنـی  
  .هستیم
  

  )لنگرود 1336 - 1361(شهید عزیزاهللا فیضی شلمانی  
ز راه راسـت و اسـالمی   کنم که راهم را ادامه دهند و هرگز ابرادرانم را نصیحت می

، برنگردند و امام را تنها نگذارند و همیشه پشـتیبان امـام   ]است[که همان راه خمینی 
  .و والیت فقیه که همان خطّ انبیاست، باشید

  
  )صومعه سرا 000 - 1364(نژاد کوچکیشهید سیروس  

 کـه از ] دارم[سخنی با تمامی عزیزان مؤمن و متعهد به اسالم و جمهوري اسالمی 
اي غافل نباشید؛ جدا شدن از والیت همان و فاتحۀ اسالم و انقـالب  خطّ والیت، لحظه

نگویید که ولی فقیه بعد از امام چه کسـی خواهـد بـود؟ ولـی فقیـه      . راخواندن همان
شما را بـه خـدا   . همیشه شخصی است که جامعۀ مسلمین را چراغی بس روشن است

خداوند هزار بهـار بـر عمـر امـام عزیزمـان      . دمنگاه کنید، ببینید چقدر عزیزند این مر
  .بیفزاید
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  )زنجان 1339 - 1360(شهید جواد گلشنی منفرد  
از ] امامـت او [من رهبر زمانم را تا حد امکان و قـدر معرفـت شـناختم کـه همانـا      

گیرد و امام خمینـی را نائـب    چشمه میسر )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امامت امام زمان
: گـویم  دانـم و بـا کمـال اطمینـان مـی      می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمانحقّ امام بر

  ].است[جاهلیت مرده ] مرگ[هرکس به والیت فقیه ایمان نداشته باشد، به 
  

  )گرمسار 1339 - 1363( اکبر گلینیشهید علی 
مـن در مکتـب   ! اي امام، اي ابراهیم زمان، اي رهبر و اي امید مستضـعفان جهـان  

ام و در خطّ تو که همان خطّ خـدا و اولیـا و   رسم ایثار و فداکاري را آموخته دین، راه و
بـردار نیسـتم و آنچـه را    ام دسـت ام و تا پاي جان از آرمان و عقیدهانبیاست، گام نهاده

  .که از انقالب تو آموختم، اخالص و ایثار بود
  

  )مبارکه 1341 - 1362( شهید عبدالعلی میرزایی 
کننـدة جنـد اهللا بـراي نـابودي و ویرانـی کـاخ سـتمگران و        امام خمینی، بسـیج  

قدر امـام را بدانیـد و   ... سرکوبی کافران، ملحدان، منافقین، مفسدین و مشرکین است 
قدرش عمل کنید و نگذارید هـیچ خطّـی بـه غیـر از خـطّ امـام در        هاي گران به گفته

ت و خـطّ انبیـا و   جامعه رشد کند که خطّ امام، نشأت گرفته از صراط المسـتقیم اسـ  
  .است )علیهم السالم(ائمۀ معصومین
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  )دلیجان 1339 - 1361(محمد نادعلی  شهید 
خواهم کـه در برابـر دشـمنان اسـالم، چـه داخلـی        از شما می! برادران و خواهران

ها و تمام کسانی که در مقابل خـطّ درخشـان والیـت فقیـه      ها، لیبرال منافقین، چپی(
برخـورد   1»اشداء علی الکفّـار «چه دشمنان خارجی، طبق آیۀ و ) کنند گیري می جبهه

قاطع داشته باشید و در خطّ امام که خطّ اصیل اسالم است، حرکت کنید تا پیـروزي  
نهایی اسالم و شکست قطعی کفر جهانی به سـرکردگی آمریکـا، شـوروي و مـزدوران     

اسـت، حرکـت کنیـد تـا     در خطّ امام که خطّ اصیل اسالم ... ها، ان شاء اهللا  داخلی آن
پیروزي نهایی اسالم و شکست قطعی کفر جهانی بـه سـرکردگی آمریکـا و شـوروي و     

  .ها مزدوران داخلی آن
  

  )بوشهر 1341 - 1361( شهید خضر نامور 
خواهم که راه امام را بیاموزنـد کـه خـطّ امـام، خـطّ اصـیل مکتـب        از برادرانم می

  .ا نثار جان دست نکشیداز یاري خمینی بزرگ ت. بخش اسالم است تعالی
  

  )ابهر 1342 - 1362(اهللا هادیلو  شهید حبیب 
اکنـون بـه عهـدة پیـر     بدانید که راه حق، همان راهی اسـت کـه رهبـري آن هـم    

پس سعی کنید دست از او برندارید و به هر نحو ممکن به او کمـک  . باشدجماران می
  .ایدرا کمک کرده )معلیه السال(علی  بن  کنید؛ زیرا اگر او را کمک کنید، حسین

  

                                                             
  29؛ سوره فتح، آیه »محمد رسول اهللا والّذین معه اشداء علی الکفّار رحماء بینهم«اشاره به  -1
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  )بروجن 1340 - 1364(اصغر یاري بروجنی  شهید علی 
خواهم که از دین اسالم و خطّ والیت فقیه که همان خطّ قـرآن اسـت،   از شما می

اسـت،   )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(حقّ امام زمانکنید و از امام امت که نائب بر پیروي
  . اطاعت کنید
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 ضامن پیروزي،  ؛والیت فقیه :بخش سوم  
    سعادت و بقاي اسالم

  
  )دزفول 1339 - 1367(شهید علی آخوندرجب  

پشتیبان و مطیع اوامر والیت فقیه باشید که ایـن والیـت   ! خواهران و برادران ایمانی
شود اعمال شما پذیرفته گردد و بدانید تا زمانی که در این کشـور  فقیه است که باعث می

تواند تهدید کند؛ حتّی اگـر همـۀ   اکم باشد، این کشور را هیچ خطري نمیوالیت فقیه ح
قدر ولی ! پس اي امت حزب اهللا. کشورهاي دنیا با همۀ امکانات مادي علیه ما متّحد شوند

فقیه را بدانید و دعا کنید که خداوند سبحان همیشه سایۀ ولی فقیه را بر سر این کشور و 
حقّ امـام  فقیه و نائب بر در این زمان تنها ولی... بدارد  همۀ کشورهاي مسلمان مستدام

، رهبر کبیـر انقـالب و بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی،      )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (است که حکم او، حکم امـام زمـان   حضرت امام خمینی

ایـد و   را تبعیت کرده )تعالی فرجه الشـریف  عجل اهللا(اگر از او تبعیت کنید، امام زمان. است
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اگر خداي ناکرده اوامر او را درست انجام ندهید یا با او مخالفت کنید، مخالفت با امـام  
    .ایدکرده )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

  
  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  

طـور کـه   همـین . ددست از والیت فقیه برندارید تا اسـالم عزیزمـان آسـیب نبینـ    
  .یاري کنید] از این به بعد نیز[تاکنون امام عزیز را یاري کردید، 

  
  )داران 1338 - 1361(شهید محمد احمدي دارانی  

کــه  1هــایی از طــرف خــدا قــرار داده شــده تــا تنهــا از ایــن راه نگــذارد آزمــایش
از او ] و[رهبري که همانا والیـت فقیـه اسـت، داشـته باشـید      ] ي نسبت به[داور پیش

یقین دارم کـه الزمـۀ هـر حکومـت اسـالمی      ]. اطاعت کنید[بدون هیچ قید و شرطی 
  .داشتن یک ولی فقیه است براي ادارة جامعه

  
  )داراب 1337 - 1361(شهید ناصر اخوان  

اس قـرار داریـد و چشـم تمـام مستضـعفین       ! برادران و خواهران ت حسـدر موقعی
هـا و  ي انقالب دوخته شـده و کلّیـۀ ابرقـدرت   جهان به انقالب اسالمی ایران و به رهبر

نگرند و دنبال یـک   جهانخواران شرق و غرب به رفتار و کردار ما انقالبیون مسلمان می
ریـزي و توطئـه کننـد، ولـی مـا       نقطه ضعف هستند تا روي آن نقطـه ضـعف، برنامـه   

ت مبـارز و    در خـطّ   مسلمانان آگاه با اطاعت و پیروي از فرامین والیت فقیـه و روحانیـ
چون و چـرا   ه اطاعت بیهاي شرق و غرب را خنثی کنیم و این را بدانید کامام، توطئه

                                                             
  نگذارید: در اصل وصیت -1
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امـام خمینـی اسـت کـه مـا را بـه        ،)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حقّ امام زماناز نائب بر
  .رساند و بس عزّت و پیروزي می

  
  )میمهبرخوارو 1341 - 1360(شهید مهدي اسماعیلی  

و خداوند سعادت را نصبیم ساخت و در این حمله شـهید شـدم،   اگر لیاقت داشتم 
شما مردم دست از رهنمودهاي امام برندارید؛ از دستورات امام امت که سعادت دنیـا و  
آخرت ماست، اطاعت کنید ولو به قیمت جان و مال شما باشد که ما هر چه داریم، در 

  .باشدسایۀ امام می
  

  )فارس 1336 - 1365(شهید عبدالحسین اکبري  
هـا  نشینها بر کاخنشینباشد که کوخدانم تنها در سایۀ رهبري و وجود امام میمی

دانـم کـه تنهـا    دهـم و مـی  مرگ را در این برهه بر خود ترجیح می. پیروز خواهند شد
باشـد کـه   تنها امام و والیت فقیه مـی . باشداسالم، یار و مددکار مستضعفین جهان می

اي بــراي ظهــور امــام دي را در جهــان بگســتراند و زمینــهتوانــد حکومــت توحیــ مــی
  .باشد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

  
  )قوچان 1343 - 1365(شهید محمدعلی باقرپور  

سوختۀ سید و سرور شهدا کـه    باخته و جان اما اي امت حزب اهللا و اي عاشقان دل
بـا شـما وصـیتی    ! در دل دارید را )علیه السالم(علی  بن  عشق جانسوز و جانگداز حسین

دارم و آن اینکه از باطن رسالت که چیزي جز والیت نیسـت، هرگـز و در هـیچ زمـان     
تان چیـزي جـز والیـت فقیـه نیسـت؛      فاصله نگرفته و جدا نشوید که سبب رستگاري
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پس با جان و دل مطیـع باشـید و اگـر غیـر ایـن باشـد، هالکـت و خسـران ابـدي را          
خسرانی عظیم که مطمئنّم شما با اطاعـت از والیـت فقیـه کـه     مستحقّید و این است 

باشد، سعادت و رسـتگاري ابـدي را کسـب خواهیـد     اکنون امام امت می] مصداق آن[
  .ان شاء اهللا کرد

  
  )بوشهر 1335 - 1365( شهید مجید بشکوه 

 وقت او را تنها نگذارید کـه دروازة  هیچ. باشید خواهم از یاران واقعی امام از شما می
  .بهشت و رستگاري است

  
  )بیدگل 1342 - 1365(طبا رضا بنیشهید علی 

قـدر انقـالب اسـالمی، خمینـی     مبـادا رهبـر عـالی   ! امت اسالم و مـردم مسـلمان  
بدانید سعادت و پیروزي شما در خطّ امـام بـودن   . را فراموش کنید )ارواحنا له الفدا(عزیز

هاي خـداي   اگر شکر نعمت. تان استبر اعمالاست و به یاد داشته باشید که خدا ناظر 
واي بـر  . شـود  قدر الهی از شما گرفته می هاي گرانتبارك و تعالی را نکنید، این نعمت

  .زمانی که ناظر از این امت برداشته شود
  

  )اراك 1343 - 1366(شهید اسماعیل بهاري  
با درود فراوان بر رهبر کبیـر و آن حضـرت، امیـد مستضـعفان جهـان و یـاور       

مان عالم که ان شاء اهللا خداوند به عمر و عزّتش بیفزایـد کـه واقعـاً در ایـن     مظلو
چنین رهبري آگاه، هوشیار و فقیه به خود ندیـده و  ملّتی این] هیچ[عصر و زمانه 

خواهند از دست ظالمان رهایی پیدا کنند، سفارشـم ایـن   هاي مظلوم می اگر ملّت
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خود امـام خطّـی کلّـی بـراي     . اشنداست که از ایشان پیروي کنند و پیرو راهش ب
و بر شماست که ایـن فکـر را   ] ترسیم کرده است[حرکت دائمی مسلمانان جهان 

هاست، افزایش دهید و قوانین امـام  که فکري مستقل و جدا از فکر احزاب و گروه
ت  . خمینی را بدون چون و چرا بپذیرید که سعادت ابـدي در آن نهفتـه اسـت    امـ

مبادا خداي ]. نمایید[امام عزیز را یاري کنید و خطّ او را دنبال ! نمسلمان و مبارز ایرا
نخواسته دست از یاري حسین زمان بکشید؛ زیرا که راه ما حق است و خون ما باعـث  

  زنده کرد ] اسالم را[ )علیه السالم(گردد همچنان که خون حسین زنده شدن اسالم می
  

  )تویسرکان 1338 - 1361( هید ابوالقاسم بیاتش 
را  )ارواحنا لـه الفـدا  (شکندر پایان نماز، این پیر جماران، روح زمان، خمینی بت

دعا کنید؛ زیرا او بود که روح معنوي را در ما باال برد و حرکت و جنبشی را در ما 
  .زنده کرد

  
  )فومن 1341 - 1365(شهید لطیف پسندیده  
صول پیـروزي  کنندة بذر وحدت است تا بتوانید محاي که کود و تقویتمسئله

در سایۀ والیت فقیـه اسـت کـه از بـذر     . را از این بذر بچینید، مسئلۀ والیت است
تک خود خواهیـد کاشـت؛   وحدت برخوردار خواهید بود و آن بذر را در قلوب تک

کوهی عظیم کـه در مقابـل   ] و مانند[ 1ها با هم جمع شدهآن وقت هر یک از تک
واهـد داشـت، محصـول پیـروزي را     هر خروش و مـوجی توانـایی ایسـتادگی را خ   
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ب االمام حضـرت آیـت   والیت فقیه و به رهبري امامت نائخواهید چید و در سایۀ 
  .اهللا خمینی است که همۀ شما مسلّح به سالح وحدت خواهید شد

  
  )بروجن 1339 - 1364( شهید محمدجعفر پوربروجنی 

را تنهـا نگذارنـد   خواهم که امام عزیزمـان  از امت حزب اهللا و همیشه در صحنه می
این را بدانید که تا چنین رهبـري داریـد و منسـجم    . و پیرو رهبر بیداردل خود باشند

هستید، پیروزید و تا توان دارید، خدا را یاري کنید تـا خـدا شـما را یـاري کنـد و در      
  .روسفید باشید )صلی اهللا علیه و آله و سلم(قیامت نزد خدا و و پیامبرش

  
  )تهران 1342 - 1364( بابا ور قرهشهید محمدرضا جعفرپ 

او را که تو را بـه مـن شناسـانده تـا قیـام آقـا امـام        ! خدایا! اي موال و اي سید من
ما در اختیار دشمن تو و دشـمن  ! آري. محافظت بفرما )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

. قـرار داد  هاي گرسنه بیرون کشید و در کنار تـو  او ما را از دهان گرگ. خودمان بودیم
مـن چگونـه از تـو    . از نیستی به هستی متّصـل کـرد  . عشقمان آموخت، احیایمان کرد

! ؟باشم که تو مرا از دنیاي شیطان به دنیـاي رحمـان رهنمـون گردانیـدي     1سپاسگزار
، حضـرت  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (حقّ آقا امام زماناو همان نائب حقیقی و بر! آري

  .م روح اهللا الخمینی استآیت اهللا العظمی، اما
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  )شهر قائم 1336 - 1365(شهید سیداحمد جعفري  
امروز حفظ اسالم و پیروزي در پیروي از فرمان والیت امـر و رهبـري رهبـر کبیـر     

ت اسـالمی     ] و[انقالب اسالمی و روحانیت معظّم و آگاه  د و اتّحـاد و انسـجام امـمتعه
  .است

  
  )فسا 1334 - 1362( شهید سیدباقر جعفري فارسی 

شکن داریم و پشـتیبان والیـت   تا زمانی که ما رهبرانی چون امام امت، خمینی بت
اگـر  ! عزیـزانم . پـذیر نیسـتیم، بلکـه پیـروز و سـربلند هسـتیم      فقیه هستیم، شکسـت 

خواهید مستضعفین جهان از شما راضی و سعادت دنیـا و آخـرت نصـیبتان شـود،      می
مت و طـول عمـر ایشـان و ظهـور مهـدي      گوش به فرمـان امـام باشـید و بـراي سـال     

  .دعا کنید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(موعود
  

  )اردکان 1337 - 1365( فردعلی جعفريشهید عباس 
سوة پاکی و خلوص و تقوا، ایـن مـرد عظـیم مقـرّب درگـه پروردگـار را       امام، این اُ

ا رهـرو باشـید،   اگـر او ر . شـوید هرگز تنها نگذارید که در قیامت، روسیاه محشـور مـی  
تـوانم   آنچـه مـی  . تـوانم او را توصـیف کـنم   من نمـی . ایدسعادت خود را ضمانت کرده

  .بگویم، این است که او بر حق و اطاعتش واجب است
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید محمدعلی جعفریان قهفرّخی  
ت، مـو بـه مـو اطاعـت و        ! عزیزان همیشه سعی کنید که از فرامین امـام عزیـز امـ

. گوش به فرمان امام باشید و سعی کنید که از امر والیت پیروي کنیـد . وي نماییدپیر
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اگر این کار را کردید، سقوط شما در گـرو همـین   . امام و اصل والیت را فراموش نکنید
والیت، حافظ اسالم و حافظ شماست و آنچه که نفع انسـان در آن اسـت، بایـد    . است

  .شید تا فرداي قیامت شرمنده نباشیدمراقب اصل والیت با. آن را حفظ کرد
  

  )ارسنجان 1336 - 1360(شهید تقی جوکار  
تـو خـود   . تو دانایی، تو خود آگاهی که اسالم غریب میان مسلمانان بود! خدایا

دانی ایران، سرزمین مسلمانان، به سرزمین فساد و میدان غارتگري و اسـتعمار   می
دانی که قرآن غریب مانده بـود  میتو خود . شده بود] تبدیل[استکبارهاي جهانی 

دانستند اگر قرآن نشر و تبلیغ شود، چه به سرشان خواهد آورد، هایی که می و آن
اینک ابرمردي از تبار ابراهیم و موسی و عیسی و  .خوب غریبش نگه داشته بودند

و چه شجاعانه و معقوالنه برخاسته و ندا سـر  ] است[برخاسته  )السالم معلیه(حسین
بتان باید شکسته شوند و به جاي بتان، بایـد خـدا پرسـتیده    . »ال اله الّا اهللا«داده 
... شـدند  ] هم[همۀ مسلمین باید از خواب غفلت بیدار شوند و بیدار ] پس[شود؛ 

آشـام کـه    داران خـون  ها تا سرمایهها گرفته تا منافقان، چپیبه ضد انقالبیون از لیبرال
شـما در چـه فکـري    ] بگوییـد [کنند، مایه جمع میمکند و سرخون مستضعفان را می

کنید؟ کدام رهبر در جهـان اسـت کـه مثـل     هستید؟ چرا از امام خمینی اطاعت نمی
هاي روي کرة زمـین را بخواهـد؟ واهللا    باعدالت باشد و سعادت همۀ انسان امام خمینی

اش آن اسـت کـه مـرد پـاك      نیست؛ زیـرا امـام خمینـی یـک ویژگـی دارد و ویژگـی      
ت      اگر سعادت خود و دیگران را می. ستخدا خواهید، بایـد از امـام خمینـی و روحانیـ

تر خواهید شد، چـه در ایـن دنیـا، چـه در      مبارز اطاعت کنید، وگرنه گمراهید و گمراه
  .دنیاي دیگر
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  )داراب 1343 - 1367( شهید عبدالحمید حامدي 
ر ایـن صـورت   قدر امام را بدانید و پشـت سـر او حرکـت کنیـد کـه د     ! اي عزیزان

پـس مواظـب   ... ایـم   توانید به سعادت برسید و اگر غیر از ایـن باشـد، ضـرر کـرده     می
همیشه حضور خـود را در صـحنه حفـظ کنیـد و امـام را تنهـا       ! شما اي مردم. باشید

  .اي بردارید قدري دست از دنیا بکشید و براي آخرت خود، توشه. نگذارید
  

  )ورامین 1337 - 1362(شهید سیدمرتضی حسینی رستمی  
ي مردي که ما را فرستم براسالمی هرچند ناقابل به رهبر کبیر انقالب اسالمی می

امـام   ا به خـاك بمالـد،  قدرتمندي که توانست پشت استکبار جهان ر دوباره زنده کرد،
عزیزي که ولی و حجت خدا براي مستضعفان جهان اسـت و اطاعـت از او، اطاعـت از    

سـالم ناقابـل   ! نماي اسالم، اي قلب تپندة امت اسـالم  ۀ تماماي امام، اي آیین. خداست
اگـر مـا امـروز توفیـق     ! اي چراغ هدایت مـا . مرا بپذیر و از خدا برایم طلب مغفرت کن

ایم و به فیض شهادت نائل آمـدیم، همـه و   حضور در جهاد فی سبیل اهللا را پیدا کرده
اینکـه  ] قسـم [به خدا . ايادههمه مرهون آن بینش و رهنمودهایی است که تو به ما د

اگر صد جان داشتم، حاضر بـودم در راه تـو و دینـت کـه همانـا دیـن       . یک جان است
پشتیبان والیت فقیه و روحانیت باشید که والیـت  ! امت اسالم... اسالم است، فدا کنم 

  .فقیه، حافظ دین است و چراغ فروزندة راه ماست
  

  )فراشبند 1345 - 1365( شهید اسفندیار حیدري علمدارلو 
هـاي روي کـرة زمـین بایـد بداننـد      همـۀ انسـان  ] و هـم [به هر صورت هم جهان 

نوري است که پرتوش تا تمام جهان را نگیرد و تمـام ظلمـات را    )ارواحنا له الفدا(خمینی
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 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (روشن نگرداند، تا ظهور حضرت حجت حق، مهدي موعود
  .ابرجا خواهد ماند و خاموشی از براي این نور وجود نداردو در کنار آن امام پ

  
  )رشت 000 - 1365(شهید محمدرضا خادمی پیرستی  

وصیت تمامی شـهیدان بـه خـون خفتـۀ کشـور اسـالمی مـا        ! اي مردم شهیدپرور
فقط و فقط در خط و پیـرو امـام خمینـی، ایـن پیـر      ! آري اي مردم]: که[است ] این[

اي . نمایـد، محفـوظ بمانیـد   ها را منحرف مـی د زمانه که انسانجماران باشید تا از گزن
بدانید که این رهبر بزرگمـان، نعمـت بزرگـی اسـت کـه خداونـد بـه مـا عطـا          ! مردم

فرمودند؛ پس قدر نعمت خداوند را نگه دارید و همیشه پشتیبان امام باشید که پیـروز  
  .خواهیم شد

  
  )شاهرود 1337 - 1365(الرّضا خواستار  موسی 

یت فقیه که والیت عظماي زمان غیبـت کبـري اسـت، بـر هـر شـیعه و پیـرو        وال
است که از آن اطاعت نموده و پیرو عملـی و واقعـی    )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (مهدي

روحـی لـه   (آن باشد که به حقّ، نائب و فقیه جامع الشّرایط کنونی، حضرت امام خمینی
عد از غیبت صغري و نـواب اربعـه نجـات    است که کشتی در حال غرق اسالم را ب )الفدا

داده و اسالم و انسانیت ما را دوباره زنده نمـوده اسـت؛ پـس بـر ماسـت از کوچـک و       
  . از او اطاعت نموده و گوش به فرمانش باشیم] که... [بزرگ، سیاه و سفید و 
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  )گلپایگان 1340 - 1362( شهید محمدحسن خوشی 
شکن قدردانی کنم کـه مـرا از سـیاهی و    نی بتباید از امام و رهبر بزرگوارم، خمی

  .جهل روزگار نجات داد و راهنمایی کرد و راه درست را به من نشان داد
  

  )مراغه 1337 - 1365(شهید اسماعیل دوستان  
  .براي سعادت دنیوي و اخروي به ریسمان والیت فقیه دست بزنید

  
  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی شهید رضا دهقان 

ك حضرت امام خمینی بود کـه فریـاد زد و نـداي اسـالم را سـر داد و      وجود مبار
مردم را بیدار کرد و کاخ ظالمان را بر سرشان فرو ریخت و مـردم را هـدایت کـرد بـه     

این روح معنوي که در شما به وجـود آمـد،   ! بدانید اي امت اسالم... . سوي خدا و قرآن
قـدر ایـن امـام    ! باشد؛ پس اي مردمیهاي این امام عزیز م همه از برکت خدا و رهبري

  .را بدانید و او را تنها نگذارید که نخواهید گذاشت و او حسین زمان است
  

  )کازرون 1345 - 1365(نسب شهید مصطفی دیانتی 
خواهید دشمنان براي همیشه از شما مأیوس شوند، پشتیبان اصـل والیـت   اگر می

  .انده چیز را از ما گرفتهفقیه باشید که اگر والیت را از ما گرفتند، هم
  

  )گناباد 1336 - 1365(رضا رادمرد  شهید غالم 
د، مکتبـی و      ] ملت حزب اهللا[ ت متعهـ طرفدار و پشتیبان والیـت فقیـه و روحانیـ

ت اسـت کـه مـی     ت اسـالمی باشـد و از      مبارز باشند که تنها روحانیـ توانـد هـادي امـ
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و جماعـات شـرکت کننـد و     شکن جمعهدر نمازهاي دشمن. انحرافات جلوگیري کند
همیشه در صحنه باشند که وحـدت و انسـجام شـما ملّـت حـزب اهللا تحـت رهبـري        

  .والیت فقیه، تنها تضمین پیروزي اسالم در منطقه است
  

  )خمین 1335 - 1361( شهید حیدر راعی 
خـطّ مسـتقیم کـه همـان خـطّ      ] بـه [خواهشی که از شـما دارم، ایـن اسـت کـه     

  .باشد، بروید تا رستگار شویدمی حاکمیت اهللا و خطّ امام
  

  )اهواز 1349 - 1365(رضا رحیمی  شهید علی 
از داالن تنگ دنیا با صالبت و آگـاهی گـذر کنیـد و در ایـن راه     ! ... خانوادة عزیزم

جهت با امام و همسفر با قافلۀ جهت یافتۀ او به سوي خـدا گردیـد کـه در ایـن راه      هم
  . وید گشتن و ایثار استشهید و شاهد بودن در صراط اهللا، جا

  
  )فریمان 1344 - 1364(شهید حسن رفویی فریمانی  

بدانید که سعادت دنیا و آخرت در اطاعت و اعتقاد قلبی بـه والیـت   ! اي امت عزیز
چنـگ زنیـد و از تفرقـه و تشـتّت     » والیت فقیـه «به این ریسمان الهی . باشدفقیه می

  ).ان شاء اهللا(ا فراهم کرده باشید؛ رضایت خداوند متعال ر] تا[جببپرهیزید تا مو
  

  )مهریز 1345 - 1365(شهید محمود زارعیان  
زانـو بزنیـد تـا از ظلمـات جهـل و      ) والیت فقیه(همیشه در پیرامون چراغ هدایت 

  .کفر به دور مانید
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  )جهرم 1343 - 1365() بوستانه(الدین شهید محسن زین 
رش اکید دارم که هرگـز خـطّ   به همۀ برادران عزیزم، خصوصاً دوستان خودم، سفا

و امامـان   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(والیت امام عزیز را رها نکنید و به خاطر خدا و پیامبر
هـاي  و خون شهداي اسالم هم که شده، دسـته و جنـاح و گـروه    )علیهم السـالم (معصوم

مختلف شکل ندهید و همه و همه در صراط مستقیم والیت امـام حرکـت کنـیم کـه     
به بیراهه نخواهیم رفت و ضربه نخواهیم خـورد و از صـدر اسـالم تـاکنون ایـن       هرگز

طـوري کـه مـوال    کند و همانصراط است که کاروان سبز را به سوي کمال هدایت می
الیمـین و الشّـمال مضـلّه و طریـق     «فرماید در گوشمان باشـد کـه    می )علیه السالم(علی

راه . دو حرکت به طرف گمراهـی اسـت   روي هرروي و چپ ، راست»الوسطی هی الجاده
وسط و صراط مستقیم و خطّ والیت فقیه راهی است که انسان را به سرمنزل مقصـود  

  .رساندمی
  

  )اندیمشک 1331 - 1362( شهید جواد زیوداري 
خدا را شکر که در این عصر گمراهی و تباهی، ما را در مملکت شیعۀ ایـران آفریـد   

شـکن تـاریخ، حضـرت امــام    ، بـت )علیــه السـالم (تـا در رکـاب رهبـري از تبـار حسـین     
پرچم توحید را بار دیگر بـر دوش گرفتـه و شـب را شـکافته و      ،)ارواحنا له الفـدا (خمینی

  .فجر امید را در دل مستضعفین جهان بیافروزیم
  

  )فسا 1343 - 1365(شهید سیدجالل ساداتی  
و رهبـر مـا و بـا     با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی، ابرمرد تاریخ، ایـن آقـا  

ها به سوي نور و ایمان هدایت کرد و مـا  ها و جهالتسالم بر او که ما را از تاریکی
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باشـد کـه   . هـا سـوق داد  ها و نیکیافتادگان را دستگیري فرمود و به سوي خوبی
و شـکر ایـن نعمـت بـه جـاي       ان شـاء اهللا شکرگزار این نعمت عظیم الهی باشیم، 

پیـام خـون   ... طاعت و پیروي از فرامین الهـی او کنـیم   ا 1]و باشد که[آورده شود 
و پیـرو خـطّ   ] اسـت [شهیدان، اطاعت از امام امت، خمینی عزیز و حرکت در خـطّ او  

پاسـدار  ... امام، کسی است که پیام امام را بدون چون و چرا و توضیحات پـذیرا باشـد   
را  )واحنـا لـه الفـدا   ار(خون شهیدانتان باشید و اطاعت از رهبر انقالب، امام خمینـی 

هاي او را مو به مو اجرا کنید که سعادت ما در سرلوحۀ کار خود قرار دهید و فرمان
  .است اطاعت از امام خمینی

  
  )مشهد 1340 - 1365(شهید محمدرضا شبانی  

کنم که از امام امت پیروي کنیـد و پیـرو خـطّ والیـت فقیـه باشـید تـا        تأکید می
  .ما را سربلند بدارد و به شما عزّت بدهدخداوند شما و ملک و آیین ش

  
  )مالیر 1345 - 1365( شهید محمدرضا صباغی 

وقت او را تنها نگذاریـد کـه مـا هرچـه      امام و رهبرمان را همیشه دعا کنید و هیچ
ارواحنـا لـه   (شـکن  داریم، از او داریم و راه فالح و رستگاري، راه امام عزیز، خمینـی بـت  

  .است )الفدا
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  )فسا 1335 - 1365( يالرّسول صفرشهید عبد 
جلـودار و  ] کـه او [خواهید، باید گوش به فرمان امام باشید اگر سعادت می! برادران

ها که امام را حقیقتـاً امـام   آن. فرمود بروید، بروید و تأمل نکنید] اگر. [ساالر است قافله
راه امـام، راه  » .تـر اسـت  حفظ اسالم از نمـاز واجـب  «: فرمایددانند، امام میو رهبر می
گوینـد، بایـد در عمـل    هایی که حسین حسـین مـی  آن. است )علیه السالم(امام حسین

تـاکنون ثابـت کـرده کـه آنچـه      . باشند و خـادم ایـن ملّـت    )علیه السـالم (مطیع حسین
  .باید تکلیفمان را انجام بدهیم. گویدگوید، راست می می

  
  )شهر ري  1341 - 1364( شهید محمود طاهري 
ام برادران حزب اللهی خواسـتار تـالش و کوشـش هرچـه بیشـتر در جهـت       از تم

کـه   )ارواحنـا لـه الفـدا   (قـدر، حضـرت آیـت اهللا امـام خمینـی     پیشبرد اهداف رهبر عالی
بخـش مستضـعفین جهـان و برقـرار کننـدة حکومـت اسـالمی جهـانی اسـت،           نجات

  ].باشم می[
  

  )تهران 1336 - 1367( شهید احمد ضیائی 
تمـامی  . به فکر و اندیشۀ امـام عرضـه کنـیم   ] را[فکر و اندیشۀ خود ما باید تمامی 

آنچه با فکر و اندیشۀ امـام مخـالف اسـت، رهـا     . با فکر امام همسو کنیم] را[فکر خود 
ایم، باید در تمامی حاالت مخصوصاً خداي نکـرده اگـر   در نتیجه قبالً هم نوشته. کنیم

باشیم؛ در غیر این صـورت هـالك خـواهیم     جو تاریک و ناسالم شد، حتماً باید با امام
  .شد
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  )قم 1335 - 1364( شهید مصطفی عسگري 
کـه از سـاللۀ    )ارواحنـا لـه الفـدا   (کنم که به دست رهبرم، امام خمینیمن افتخار می

باشد، از بند جهالـت و  می )علیهم السالم(و ائمۀ هدي )صلی اهللا علیه و آله و سلم(پاك رسول
نی است که او بر گردن همۀ ما دارد و نوري است کـه خداونـد   ضاللت رستم و این دی

! متعال براي هدایت ما و احیاي اسالم مسخ شده فرستاد؛ پس اي برادران و خـواهرانم 
هاي بزرگ دیگر را بدانید و همچنان در یاري کردن دینتـان و   قدر این نعمت و نعمت

را گـوش   )ارواحنا له الفـدا (ینیقدم باشید و اماممان خم توحید کلمه و کلمۀ توحید ثابت
عجل اهللا تعالی فرجـه  (گستر گیتی، مهدي موعودبه فرمان باشید تا منجی جهان و عدالت

ظهور کنـد و دنیـا را یکسـره از لـوث وجـود ظالمـان و کـافران و مشـرکان و          )الشریف
  .منافقین پاك سازد

  
  )الهیجان 1336 - 1361(دوست پهمدانی شهید محمدحسن علی 

کالت بســازید و همیشــه تحــت رهبــري والیــت فقیــه باشــید تــا ریشــۀ  بــا مشــ
  .استعمارگران جهانی از شرق گرفته تا غرب را از کرة زمین برکَنید

  
  )تهران 1342 - 1365(شهید محمد غالمی چیمه  

از شما تنها یک خواهش دارم و آن اینکه هرگز امام را تنهـا نگذاریـد   ! اي امت اسالم
اید که هرگاه مردمی در تاریخ دیده. گردددت دنیا و آخرت شما میکه این امر، سبب سعا

انـد و سـالیان سـال    اند، جامـۀ ذلّـت و خـواري پوشـیده    امام و رهبر خویش را رها نموده
  .اند سربلند باشند نتوانسته
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  )شیراز 1343 - 1365(بخش اصغر فرحشهید علی 
در یک خـط خالصـه   امروز حب خدا، دوري از غفلت و معاصی و نیز سعادت، 

. است) ارواحنا له الفدا(شود و آن خطّ الهی حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی می
روي امام امت باشید که حلقۀ ارتباطی  بکوشید اگر خواهان سعادت هستید، دنباله

عجل اهللا تعالی فرجه (و انبیا و خداي تبارك و تعالی و خصوصاً امام زمان ءشما با اولیا
  .است )ارواحنا له الفدا(امروز حضرت امام خمینی ،)الشریف
  
  

  )نقده 1340 - 1361(شهید مهرداد فروردین  
اهللا و این مایۀ رحمـت الهـی باشـید و    ح همیشه پشتیبان این امام خمینی، این رو

نجات شما در حمایت از او است و بدانید که والیت فقیه و اسالم فقاهتی، همانا والیت 
دي و علـوي     )علـیهم السـالم  (و ائمه )علیه و آله و سلم صلی اهللا(خدا و رسول و اسـالم محمـ

است و همه بازوي این والیت فقیه باشید و این والیت فقیـه شـما را بـه قـرب خـدا و      
بدانیـد ایـن دولـت مکتبـی و     . ملکوت اعلی خواهد بـرد و مقصـد همـان قـرب اسـت     

یـه و جمهـوري   جمهوري اسالمی یک مایـۀ رحمـت اسـت و پشـتیبانی از والیـت فق     
  .اسالمی از تکالیف شرعی است و مانند نماز واجب است

  
  )فسا 1343 - 1365(شهید محمدرضا فوالدچنگ  

نمایم؛ امامی که در این عصر همۀ مسلمین را وصیت به تبعیت از این امام عزیز می
بـه تمـام   ] کـه [ها، وجودش نعمت عظیمـی بـوده از جانـب خـدا      ها و شقاوت تاریکی

انّ العلمـاء ورثـه   «او حجت خدا بر مردم است و مصـداق  . داده شده است مستضعفین
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هر که بر او پشـت کنـد و بـر اوامـر او     . است؛ لذا کلید هدایت در دست او است »االنبیا
  .گردن ننهد، خود را هالك کرده است

  
  )مرند 1335 - 1361(شهید سیدعلی فیض حسینی  

هـاي   ی پیـدا شـده کـه تمـام گفتـه     اکنون که خداوند بر ما منّت گذاشـته و کسـ  
که خداوند از ما خواسـته کـه   ] برد می[گوید و ما را به همان راهی  فرستادگان او را می

ایـن   1هـاي  آن را برویم و پیروزي و خوشبختی را در آن راه قرار داده اسـت، بـه گفتـه   
یم ها عمل نماییم و هـر لحظـه از خداونـد بخـواه     ابرمرد زمان گوش فرا دهیم و به آن

  .براي ما نگه دارد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(که این بزرگوار را تا انقالب جهانی مهدي
  

  )استهبان 1337 - 1361(شهید عباس قاسمی  
و  )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (ما هرچه داریم از اسالم، والیت و امام زمان! عزیزان

بستگی بـه والیـت فقیـه دارد؛    حیات ما، زندگی ما و مرگ ما همه . والیت فقیه داریم
زیرا اگر به این اصل معتقد نباشیم، در گمراهی آشکار به سـر خـواهیم بـرد و درهـاي     

اي کـه   عـده ] بر روي[که دیدیم  راهنمایی و هدایت بر روي ما بسته خواهد شد؛ چنان
ا از این سنگر الهی نهایت دفاع را بنمایید؛ زیـر . معتقد نبودند، بسته شد و گمراه شدند

شـوند و شـما حـقّ ادامـۀ      ها به خودشـان واگـذار مـی    از راه این اصل است که شیطان
  .حیات دارید
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  )داراب 1340 - 1361( باز قائدي شهید علی 
سالم و درود بیکران به رهبر و قلب تپندة امت، حضرت امـام خمینـی، یعنـی آن    

ـ       وده و از امام و رهبري که راهنماي ما به سـوي میعادگـاه شـهادت و مسـلخ عشـق ب
بود که چهـرة واقعـی    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حقّ مهديبرکت وجود چنین نائب بر

اسالم و قرآن را باز شناختیم و این پیر جماران بود که راه ظاللت و گمراهـی و فسـق   
و فجور را به روي ما بست و رهنمون ما به سوي شهادت و سعادت دنیا و آخرت شـد؛  

تر از آن اسـت   گرچه فکر و ذهن ما کوته. بیایید امام را دریابیم! پس اي امت حزب اهللا
تـوانیم و   که بتواند این پیر خوش سیما را دریابد، ولی بیایید صادقانه تا آنجایی که می

ق کنـیم    در توانمان است، به عظمت و بزرگی این نعمت خدادادي بیندیشـیم و تعمـ .
هاي دلنشین این قائد بزرگ گـوش  یحتباشد که قدر چنین رهبري را بدانیم و به نص

  . ها عمل کنیم که سعادت دنیا و آخرت ماستفرا دهیم و با جان و دل به آن
  

  )آبادان 1333 - 1365(شهید ابراهیم کارگري  
جانب از مادران غیور ایران این است که نسبت به این جنگ احسـاس   تقاضاي این

از کــار مسـلمانان گشـوده شــود و    مسـئولیت کـرده و امـام را تنهــا نگذارنـد تـا گـره      
یقـین دارم کـه حضـرت آیـت اهللا     . بازماندگان ما با افتخار و سربلندي زنـدگی کننـد  

باشد که در جهان اسالم نظیـر ایشـان وجـود نـدارد و اگـر      خمینی، رهبري کامل می
هاي ایشان عمل کنند، مشکل مسلمانان بـه طـور کامـل    مسلمانان جهان به راهنمایی

  .شود حل می
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  )شهرکرد 1341 - 1363(شهید سیدرسول کاظمی قهفرخی  
همیشه در صحنه باشید و از والیت فقیه و روحانیت مبـارز جـدا نشـوید کـه رمـز      

  . پیروزي است و دشمن همیشه دنبال این است که روحانیت را از ملّت جدا کند
  

  )فسا 1342 - 1365( شهید بهمن کامروان 
بـراي ادامـۀ ایـن    . ن است و یک راه و روش داردبدانید که اسالم یک دی! اي مردم

راه باید مطیع یک رهبر باشید که هر خطّی جز امام، باطل است و فقـط کسـانی کـه    
  .رو و مطیع امام باشند، رستگار خواهند شد دنباله
  

  )هرسین 1343 - 1366(شهید عبدالرّضا کرمی حسن بقعه  
ن، در پـی مجاهـدات و   به راستی که عـزّت و شـرف و سـربلندي کشـور و ملّتمـا     

  .رهنمودهاي پیر جماران است
  

  )گناباد 1339 - 1364(شهید حسن کفائی  
هاي عظیمـی فرسـتاد و نعمـت    سپاس بیکران خداي را که براي ما نعمت

ارواحنا لـه  (این پیامبر قرن بیستم، امام خمینی. رهبري را در این زمان فرستاد
ندگی کردن طاغوت نجـات داد و مـا   ما را از لجنزار فساد و تباهی و از ب )الفدا

تـوانیم شـکر ایـن نعمـت     را هدایت کرد تا فقط خدا را عبادت کنیم و ما نمی
امـام  ] ه[نما توانستیم با نیروي اهللا و رهبـري حکیمـا  . عظیم را به جا بیاوریم

رفتیم که انقالب اسالمی ایـران را  و می] کنیم[امت، رژیم طاغوت را سرنگون 
  .کنیم جهان صادربه همۀ 
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  )رشت 1342 - 1366(شهید احمد متّقی مریدانی  
پشتیبان والیت فقیه باشید تا به شما خطـري نرسـد   ! برادران حزب اهللا و مسلمان

  .و اسالم بدون خدشه بماند و از امام جدا نشوید
  

  )تهران 1339 - 1362(شهید مجید محبی مراد  
در خـطّ والیـت فقیـه و     از خدا، رهبر و والیت فقیه جدا نشوید که تـا زمـانی کـه   

د  «و » ال الـه اال اهللا «ان شـاء اهللا پـرچم   . روحانیت باشیم، ضربه نخواهیم خـورد  محمـ
  .در تمام جهان به اهتزاز درخواهد آمد» رسول اهللا

  
  )اصفهان 1341 - 1360(شهید علی مرادیان زازرانی  

نیـد و از  تـان پیـاده ک  رهبري و والیت فقیه را در تمام شـئون زنـدگی  ] پیروي از[
یاري و پشتیبانی والیت فقیه زمانمان تا آخرین نفس دست نکشید که ضـرر خواهیـد   

  .کرد، ضرر هم در دنیا و هم در آخرت
  

  )فسا 1340 - 1365(نژاد شهید محمدرضا مصلّی 
تـرین   به خاطر این نعمت بزرگ خدا را شکر کنید؛ چرا کـه امـام، بـزرگ   ! اي مردم

ترین نعمت الهی، داشتن رهبري الهی اسـت کـه   گنعمت قرن بیستم است؛ چون بزر
تـا امـام در کنارتـان و    . انسان را به سوي خدا دعوت کنـد و امـام، رهبـر الهـی اسـت     

اي اسـت   امام خمینی عطیـه . تان است، قدر و منزلتش را بدانیدبخش زندگی روشنایی
ت طـاغوت در جهـان بـر مسـلمین ارزانـی داشـته        پیـرو . که خداوند در قرن حاکمیـ 
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عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (چون و چراي والیت فقیه باشید تا زمینۀ ظهور حضرت مهدي بی
  .با این کارتان نزدیک گردانید] را[ )الشریف
  

  )رودسر 1335 - 1365(شهید حسن معین  
. ریزي کلّی اسالم بر اساس ولـی فقیـه مـدیر و مـدبر اسـت     در حقیقت برنامه

اش اي مثـل امـام خمینـی در جامعـه    گونـه هاي پیامبرهرگاه جامعۀ انسانی انسان
اش پیـامبران الهـی و فتـواي میـرزاي     شود؛ نمونـه ساز میداشت، آن جامعه تاریخ

شیرازي و خود امام و امامان معظّم شیعه و هرگاه امتی بـا امـام خـود همـاهنگی     
  .کند، این موج فراگیر خواهد شد و دنیا را فرا خواهد گرفت

  
  )جهرم 1339 - 1367(شهید محمدمهدي مقرّب  

بهترین راه سعادت، گام برداشتن در راه والیت فقیه اسـت کـه گـام برداشـتن در     
امـام را، امـام را، امـام را    ... باشـد  این راه، گام برداشتن در راه خدا و اسالم و قرآن مـی 

عجـل اهللا  (حقّ امـام زمـان  روي این مرد مردان و نائب برفراموش نکنید و همیشه دنباله
گاه از او عقب نیفتید و هرگز از او جلو نزنید که هالکـت  هیچ. باشید )فرجه الشریف تعالی

به سخنان گوهربارش خوب گـوش فـرا دهیـد و در حفـظ کشـور      . در انتظار شماست
  .اسالمی بکوشید که به قول امام عزیزمان، از اهم فرایض است

  
  )شهرکرد 1347 - 1365( رضا منتظري سفیددشتیعلیشهید  

امت شهیدپرور و حزب اللهی عرض کـنم کـه پیـرو امـام و فـرامین امـام       خدمت 
باشید که همگی مدیون او هستیم و هرچه داریم، از او داریم؛ چـرا کـه او بـود کـه در     
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تاریکی و ظلمت قیام کرد و ما را به راه راست هدایت نمود و از لجنزار تبـاهی و فسـاد   
 .و مردانگی سوق داد به سوي میدان شجاعت و ایثار و شهادت و شرف

  
  )یزد 1338 - 1361(شهید محمدحسین مهرآوران  

او است که چنین تحولی را در ایران حاصـل  . باید قدر این رهبر عزیز را بدانیم
کرد و او بود که آرزوي جوانان را دگرگون کرد، یعنی از یک زندگی مرفّـه بـه اوج   

  ].رساند[کمال که شهادت است، 
  

  )شیراز 1340 - 1365(صري اردکانی شهید عبدالرّسول نا 
امروز در مملکت اسالمی ایران، والیت فقیه به عنـوان رهبـري حکومـت اسـالمی     
شناخته شده و امت حزب اهللا باید بدانند که تنها حکومتی که باعث نجـات محرومـان   

باشـد؛ لـذا بایـد    و قطع ید ظالمان خواهد شد، تحت نظارت کامـل والیـت فقیـه مـی    
ت فقیه باشند تا بتوانند آزادانه زندگی نماینـد و از زنـدگی شـرافتمندانه    پشتیبان والی

  .برخوردار باشند
  

  )فسا 1337 - 1361(قلی نوري کوچی شهید علی 
. خدا یارت و پروردگار نگهـدارت ! شکن زمان، اي روح خدااما اي امام عزیز، اي بت

عجـل اهللا تعـالی   (مهـدي بدان که خون شهداي این امت مسلمان انقالبت را بـه انقـالب   
  .گره خواهد زد )فرجه الشریف
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  )جهرم 1343 - 1364(سرشت  شهید محمدجواد نیک 
را تنهـا نگذاریـد و اگـر     روح اهللاشـکن، خمینـی   هرگز امام بت! ... هموطنان عزیز

گوش بدهید و فـرامینش را کـه   ] به سخنانش[خواهید به رستگاري برسید، سرا پا  می
ز امـدادهاي غیبـی و ارتبـاط مسـتقیم بـا امـام حاضـر، مـوال صـاحب          ریشه گرفتـه ا 

است، کامالً اطاعت کنیـد و در تمـام لحظـات بـراي      )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(الزّمان
هـا در عـالم، همچـون قبـل و در تمـام      طول عمر امام و پیروزي اسالم بر تمـام فتنـه  
  .لحظات و تا آخرین قطرة خون خود دعا کنید
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  ها و صفات رهبر ویژگی: بخش چهارم    

  
  )جهرم 1341 - 1364(شهید اسداهللا احمدنیاي مطلق  

سالم بر امام عزیز، خمینی کبیر که ما را از اسارت طاغوت زمان نجات داد، ما 
را از خواب غفلت بیدار کرد، صراط مستقیم را به ما نشان داد، ما را به جهاد اکبـر  

کالس آموزش انقالب که به وسـعت تمـامی وقـایع بعـد از      نمود، در 1]راهنمایی[
شناسی را به مـا آموخـت، مـا را بـه     انقالب شد، آموزشمان داد، راه و روش دشمن

مبارزه علیه آن مسلّح نمود و خود رسواگر جریانات انحرافی اعم از نفـاق، شـرك،   
   . ...شد ... و  2لیبرالیسم

  
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1
  لیبریالیسم: در اصل وصیت -2
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  )جهرم 1337 - 1361( پور شهید عبدالرّسول ارسالن 
اولین سخن من این اسـت کـه امامـت امـام امـت، خمینـی کبیـر را از دل و جـان         

اي شک و تردید نسبت به او راه دهیـد؛ زیـرا او    نکند خداي ناکرده در دلتان ذره. بپذیرید
او کسـی اسـت کـه از    . هاي آغازین عمرش ارتباط مستقیم با خـداي متعـال دارد   از سال

کنـد و روزهـا را هماننـد شـیر در مقابـل       ریه و زاري صـبح مـی  ها را به گ ترس خدا شب
همواره در تمامی امور، پشـتیبان  . کند که او زاهد لیل و اسد نهار استطاغوتیان قیام می

زمـان   ها با او باشید؛ زیـرا او مظهـر قـدرت اسـالم در    ها و خوشیسختی] و در[و همراه 
  .است )تعالی فرجه الشریف عجل اهللا(حقّ مهديبه راستی او نائب بر. ماست
  

  )اصفهان 1343 - 1365( شهید عبدالمجید اسالمی 
امام عزیزمان، مصطفاي عزیزش را از دست داد و شهید شـد، ولـی امـام اصـالً بـه      

شـوند،   ها که فدا می چرا؟ چون که این. روي خود نیاورد که فرزندش شهید شده است
امیدوارم که همۀ شما پدران و مـادران  . مال پدر و مادرها نیستند، فرزند اسالم هستند

  .باشید شهیدان همانند امام خود، خمینی
  

  )مرودشت 1340 - 1372(علی اکبري باصري شهید نجف 
بینـیم کـه امـام از    اگر مـی . اکنون مجري دستورات قرآن، رهبر کبیر انقالب است

اسـت،  ها همچون کوه مقـاوم و صـبور   هیچ قدرت و ابرقدرتی واهمه ندارد، در سختی
کند و بـا یـاد عظمـت     اظهار عجز و ناتوانی می )علیهم السالم(در مقابل خدا و ائمۀ اطهار

هـا و   اش به علّت آگاهی و درك حقیقـت و عذاب خدا، گریان و ناالن است، همه] خدا[
او با توکّل بر خدا و بـا امیـد بـه الطـاف الهـی      . ایمان مستحکم او به قدرت الهی است
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تـازد و همچـون   و با شهامت و با قلبی مطمئن بر هر ستمگري میچنین شجاعانه  این
چه خـوب اسـت کـه    . شکندها را یکی پس از دیگري در هم میابراهیم خلیل اهللا، بت

بهایش را از جان و دل بشنویم و در جهت آگـاهی خـود بکوشـیم کـه در      نصایح گران
دنیـا  «قرآن  یۀ صریحطبق آ. صورت آگاه بودن، خود راه راست را انتخاب خواهیم کرد

ا بـراي اهـل تقـوا و        خـردان هـیچ   جز بازیچۀ کودکان و هوسرانی بی چیـز نیسـت و امـ
  1».نیکوکاران سراي آخرت بهتر است

  
  )قزوین 1341 - 1366( علی البرزيشهید عباس 

، )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (اي امام، اي مرد پیر خردمند، اي نمایندة امام زمان
کران بر تو اي خمینی عزیز که راهـی بـه مـا    بیدرود بر تو، درود ! زمین اي وارث ارشد

اي عزیـز  . درود بـر تـو  ! اي پیـر جمـاران  . نشان دادي و من در آن راه سعادتمند شدم
تقاضایی که این حقیر از خدمتتان دارم، ایـن اسـت   ! )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي

درود بر تو که راهـی را  ! زیز، اي امام کبیراي خمینی ع. که در قیامت مرا شفاعت کنی
 )علیـه السـالم  (حسـین » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «به سوي خدا باز کردي که در جواب 

تـو را پاسـخ   » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «من، این بندة خوار و ذلیل خدا، جواب . است
 لبیـک  )علیـه السـالم  (تو در جواب حسـین . اياین صدا را از حلقوم حسین گرفته. گفتم
  .دهماکنون من هم به شما پاسخ می. اي و راه او را نشان دادي گفته

  

                                                             
؛ سوره انعـام،  »یتّقون أَفال تعقلون نخیر للّذی هللدار اآلخر لهو و الّ لعب واالدنیا  هما الحیا و«اشاره به  -1
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  )فسا 1334 - 1366( شهید عطاءاهللا اویسی 
اي رهبر، اي امـام عزیـز، اي خلیفـه، اي رسـواگر خصـم زبـون، اي روح خـدا، اي        
منجــی بــزرگ، اي رســواکنندة کــاخ ســیاه، اي یــاور مظلومــان جهــان و اي دشــمن 

ضـربان قلبمـان، بـا آخـرین      1]تمـام [با همۀ وجودمـان، بـا    !جنایتکاران شرق و غرب
پاره پارة پیکر خونینمان، به حقیقـت تـو و پیمـودن راه تـو ایمـان       خونمان، با 2غلیان

دمـار  . کنـیم ات حمایـت مـی   داریم و تا آخرین لحظۀ حیاتمان از جهـاد و روشـنگري  
شان را به شـب تـار مبـدل    را درآورده و زودتر روز 3ابرجنایتکاران و مکّاران و محتکران

از خدا بخواهید بنده را جزو شهداي فـی سـبیل اهللا   ] که[خواهم  از شما می. سازیممی
  .قرار دهد

  
  )کازرون 1335 - 1365(شهید حمیدرضا بهبود  

سـوة  سـوة تقـوا، ایـن اُ   امام را، امام را، ایـن اُ : اما سخنی با مردم عزیز و فداکار
ه حقیقتاً در اسالم فـانی شـده اسـت، خـودي از     مقاومت، این عارف باهللا، کسی ک

نکند او ]. دریابید[بیند و وجودش را سراسر وقف رضایت حق کرده  خویشتن نمی
صلّی اهللا علیه و آلـه  (را که لطافتی چون برگ گل یاس دارد، بیازارید؛ یقیناً رسول اهللا

علیـه  (ایم و یقیناً حسین دهرا آزر )سالم اهللا علیها(ایم، یقیناً فاطمۀ زهرا را آزرده )و سلّم
  .ایم را آزرده )السالم
  

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 قلیان: در اصل وصیت -2
  محتکران: در اصل وصیت -3
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  )اراك 1330 - 1360(شهید محمدمهدي ثامنی  
سپاس بر خداي که در سرزمین ایران براي ما رهبري عطا فرمـوده کـه بـه یقـین     

و فریادهـاي  ] اسـت [اش نشـانگر دردهـاي محـرومین جهـان     هاي پیامبرگونهرهبري
انداخته و براي ما همین بس کـه او یـک مـو از     1زهرسایش، کاخ جباران زمین را به لر

  .دهدنشینان ترجیح مینشینان را به همۀ کاخکوخ
  

  )مشهد 1338 - 1365( اکبر جعفري چاقهشهید علی 
نعمتـی اسـت    )ارواحنـا لـه الفـدا   (به خداي بزرگ قسم، وجود این بزرگوار، امام خمینی

امام چراغـی بـود   . ملّت ایران هدیه کرد قدر و باارزش که پروردگار بزرگ بر ما بسیار گران
روشــن کــه در ظلمــت و تــاریکی فضــاي کشــورمان درخشــید و راه نــور را تــا آخــرین  

امـام، ایـن   ] براي[طول عمر ] خواهممی[از خداي مهربان . مقصدش بر ما آشکار ساخت
عنایـت کنـد و    )سـالم اهللا علیهـا  (عصارة موال و سرور شهیدان، این فرزنـد راسـتین زهـرا   

عجـل اهللا تعـالی   (در تمامی جهان اسالم تا ظهور حضرت مهـدي  ان شاء اهللاش را  رهبري
  .جاوید دارد )فرجه الشریف

  
  )یزد 1330 - 1363( نسب اشکذري شهید محمدحسین جعفري 

رهبر کبیر انقالب، نجات دهندة ملّت ایران از دست ] در[امروز صراط مستقیم 
د زمان، فرمانده رزمندگان، روح و جـان ملّـت   سوه و نمونۀ مرجع تقلیستمکاران، اُ

مسلمین، قطع کنندة دست ظالمان از سر مظلومان، حرکت دهندة استعداد درونی 
شیعیان، امید مستضعفان، نمونه و یادگار امیر مؤمنان موالي متّقیان، فراهم کنندة 
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عجل (م زمانحقّ اما، نائب بر)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمینۀ حکومت صاحب الزّمان
  .شود ، روح اهللا الموسوي الخمینی خالصه می)اهللا تعالی فرجه الشریف

  
  )برازجان 1341 - 1362( شهید عبدالرّضا حکیمی 

در حال حاضر به جز امـام  . شناس است، رجوع کرد باید به کسی که اعلم و عادل و اسالم
در هـر قسـمت   شکن چه کس دیگري الیق تقلید کردن است؟ کسـی کـه   امت، خمینی بت

کنـد؛   فهمد؛ کسی که انقالب عظیمی را رهبري کرده و مـی داناتر است و مسائل را خوب می
گوید شاه بایـد بـرود، صـد در    ترسند؛ کسی که وقتی میها از سخن او میکسی که ابرقدرت
  .شود صد شاه رفتنی می

  
  )بوشهر 1337 - 1361( پور شهید محمود حیدري 

هاي  و امام امت، حسین زمان و در هم کوبندة تمامی کاخسالم و درود بر رهبر کبیر 
بالیم و مسرور و شادمانیم؛ زیرا این جهان چنین رهبري تا بـه   ما به خود می. ظلم و ستم

اي موساي زمان، اي قائد اعظم، اي روح خـدا، اي فرزنـد پـاك    . حال به خود ندیده است
عجل اهللا (تا ظهور مهدي. و دل و جان ما توییقلب ! )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(ساللۀ پیامبر

هاي قلیل ما درخت پرثمـر اسـالم را آبیـاري    خون] ببین[زنده باش و  )تعالی فرجه الشریف
  .کندشهر و غرب خوزستان را سرخ میهاي ما سرزمین گرم آبادان، خونینکند، خون می

  
  )کاشان 1339 - 1362( علی رزاقیشهید عباس 

ایـن  [کننـد کـه    به بهانۀ حفاظت منطقه، به حریم امنی تجـاوز مـی  ها امپریالیست
 )علیـه السـالم  (توسط رهبري همچون خمینـی کبیـر از سـاللۀ پـاك حسـین     ] ها حریم
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آورد و  با قلبـی تپنـده بـه حرکـت درمـی     ] ها راآن[این پیر طریقت . شوندراهبري می
  .د و به یاري اسالم بشتابنددمد تا صحنه را ترك ننماینها میاي در کالبد آن روح تازه

  
  )تفرش 1336 - 1363(شهید یوسف زرجینی  

سپاسگزار باشید که خداوند چنین رهبر آگـاه، مـدیر، مـدبر و    ! شما اي ملّت ایران
ت جـدا     گوش به امر او باشید و هـیچ . متّقی برایتان عطا فرموده است وقـت از روحانیـ

  .نشوید
  

  )نطنز 1336 - 1361(نی  زاده نی شهید قاسم زکی 
سوة تاریخ را همیشـه دعـا کنیـد و از مهـدي     امام بزرگوارمان، این ابراهیم زمان و اَُ

. بخواهید که تا ظهورش، نائب خویش را حافظ باشـد  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(موعود
محفـوظ   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (اماممان را در پناه خود و امام زمان! یا رب، بارالها

  .بدار
  

  )کاشان 1338 - 1363( شهید نوراهللا سبزواري 
گـاه اهـل نظـر و اي    امام عزیزمان، اي پیر جماران، اي امید مستضـعفان، اي قبلـه  

روزها بـا آن  . قلبم و زبانم یاراي تمجید و تعریف او نیست! شمع و پروانه، اي نائب امام
بر خـاك  ] سر[ۀ اتاق ها در گوشاندازد و شبسن و سالش لرزه بر اندام جنایتکاران می

  .کندنهاده و با خداي خود راز و نیاز می
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  )لردگان 1346 - 1365( سعیدي  جانشهید علی 
توانید، این رزمندگان اسالم و امام عزیز را دعا کنید؛ براي اینکـه خیلـی   هرچه می
ه همین امام عزیز بود که ما را به اینجا رساند و همین امام عزیز بود کـ . زیاد سود دارد

اصالً به ایـن فکـر   . ما در خواب غفلت بودیم. هاي قبل، از جنایت شاه آگاه بوددر سال
اي شـنیده بـودم کـه امـام در     نبودیم که آیا شاه خوب است یا خیانتکار؟ از قول عـده 

اي از مـردم   در آن موقـع شـاه را عـده   . اي با جمعی از روحانیون نشسـته بودنـد   جلسه
هایی که آگاه بودند، همیشه خـار چشـم و   همه، بلکه آن داشتند؛ نه خیلی دوست نمی

هـایی کـه در آنجـا     تمام آن. گویند که شاه در این جلسه وارد شدمی. سد راه او بودند
بودند، جلوي آن خائن بلند شدند، ولی امام عزیـز مـا عـالوه بـر اینکـه بلنـد نشـدند،        

ود کـه سـد راه شـاه و اربابـان     از همان اول معلوم ب. گونه صحبتی هم با او نکردند هیچ
اش، همچون ریگان، کارتر، شـاه حسـن، شـاه حسـین و شـوروي خیانتکـار        آمریکایی

  .باشد می
  

  )لردگان 1339 - 1365( اهللا سعیدي ابواسحاقیشهید عوض 
پیدا نکنیـد،   )ارواحنا له الفدا(تا عشق به امام خمینی! اي عزیزان ایرانی، اي مسلمانان

از این ابرمـرد تـاریخ   . شوید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(رت مهديتوانید عاشق حض نمی
طـور کـه حضـرت ابـراهیم     همـان . و پیر جماران و خورشید تابـان قدرشناسـی کنیـد   

هاي قـرن اخیـر را بـر     هاي کاخهاي قرن نمرودي را شکست، امام عزیزمان هم بت بت
  .ریزد ها و جنایتکاران و دژخیمان فرو می سر ابرقدرت
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  )سلماس 1328 - 1360( لدوزيوشهید اسماعیل س 
شـکن   بـدان اي بـت   .در میدان نبرد حق علیـه باطـل  . جانم به فداي خمینی عزیز

گذارم و تا آخـرین قطـرة خـون    هرگز تنهایت نمی! زمانه و اي امید مستضعفان جهان
و بـه   ناپذیري را از تو یاد گرفتمدر راه مکتب با کفّار در ستیز خواهم بود؛ چون سازش

و ] تـالش کـنم  [من ناآگاه، آگاهی دادي که چگونه براي گسستن زنجیرهـاي اسـارت   
چه راهی را برگزینم و تن به خواري و ذّلت ندهم؛ چون در طریـق تـو بـراي مسـلمان     

ـ     . شکست معنی نـدارد  سـان اقیانوسـی توفنـده و    ه همیشـه چـون کـوهی اسـتوار و ب
پتک بـر سـر تمـامی مسـتکبرین و     ات را چون  و مشت گره کرده] هستی و[خروشان 

  .آوريزورگوهاي زمان فرود می
  

  )بوشهر 1337 - 1361( شهید ابوالقاسم شیدا 
کـه   استادان مرا چه کسی معلّم بود؟ چه کسی راهبر بود؟ قائد اعظم، امام خمینی

در مقابـل اسـتعمار و   . چیزي ندارد در این جهان بـه جـز ایمـان، صـداقت و شـهامت     
وانی نه گفت و در زمانی که جسمش پیر شده بود، با فکر روشـن و  استکبار، در اوان ج

این براي او کیش و پیشه شده است کـه  . وار به استکبار و استعمار نه گفتجوان، علی
  .والسالم! نه نه نه: بگوییم
  

  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  
ارة پـاك سیدالمرسـلین و   ولی فقیه حی و حاضر و مرجع توانا و رهبر دانا، عص

 المجتهـدین و اشـرف العرفــاء و   و اشـجع الحکـام و   1المبـرورین  افضـل العلمـاء و  
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المخلصین، روح خدا و قلب پرتالطم امت اسالم و نور چشـم مستضـعفان جهـان،    
حضـرت آیـت اهللا    ،ناشر دین و حافظ احکام قـرآن، بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی    

و مقلّد و پیرو مخلصـی بـراي او نبـودم و یـار و     العظمی امام خمینی را نشناختم 
گفتم در خطّ اویم، ولی زبانی بود و کمتر در مرحلـۀ  . یاور خوبی براي او نگردیدم

دار باش و بهترین سالم و صلوات خود را نثارش گردان و هر او را نگه! خدایا. عمل
اسـالم و   او حقّ حیات به گـردن مـا دارد، حیـات   . جان همچو من، به فداي او باد
ت  ! خداوندا... هاي معنوي، حیات عزّت و شرف و قرآن، حیات انسانیت و ارزش امـ

قدم بـدار و در آخـرت، مـا را بـا وي     ما را در بیعتشان با امام تا آخرین منزل ثابت
  .محشور و ما را شرمسار مگردان

  
  )داران 1339 - 1362(شهید اسماعیل کاردان  

! آري. گویـد  خواهـد، نمـی   رده که به جز آنچـه او مـی  خدا ولی فقیه را به ما عطا ک
رسـاند و   شکن با فریاد رسایش به گوش ما مـی  خواهد، خمینی بت هرچه پروردگار می

بر ما حجت تمام شده است؛ چون به خواست خدا، خمینی این بزرگوار، امر بـه جهـاد   
  .اي هم تأمل جایز نیست کرده و دیگر لحظه

  
  )مشهد 1331 - 1365(شهید نوراهللا کاظمیان  

مسلمانان ایران باید بدانند که امروز یکی از اولیاء اهللا کـه قطعـاً بـدون ارتبـاط بـا      
باشد، رهبري امتی مظلوم، اما مصـمم   نمی )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (حضرت بقیه اهللا
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تـرین آزمایشـات حـق    خوف ندارنـد و مـورد سـخت   ] چیز[که از هیچ] است[و مقاوم 
  .باشدمی] امر مسلمین[دار عهده] و[ 1است  قع شدهتعالی وا

  
  )ایذه 1340 - 1361(شهید امراهللا میرزاپور  

شـکن،   کنم که خمینی بـت اي از زمان زندگی میکنم که در برههخدا را شکر می
مـردي کـه بـه    . مردي که نمونه است، الگو است. باشدرهبر و در هم کوبندة فساد می

مردي کـه بـه مستضـعفین    . ها را به زمین زده استرقدرتقدرت الیزال خدا، پشت اب
پرسـت و   و خدا را بپرسـتند و شـخص  ] ه[آموخت چگونه باید با ظلم و زور مبارزه کرد

کن کـرد و بـه    مردي که به جهان آموخت چگونه باید ظلم را ریشه. پرست نباشند پول
  .گزین کردمظلوم را جای ،جاي آن

  
  )سبزوار 1341 - 1365( اکبر وکیلیشهید علی 

رشـتۀ محکـم   ] به[وصیت من به امت مسلمان و شهیدپرور این است که متمسک 
الهی که انقالب اسالمی اسـت، بشـوند کـه هـادي آن، رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی،         

اي واال و سـعی کنیـد بـا    شکن است که مردي است بزرگ بـا عـزم و اراده  خمینی بت
بایـد  ] را[خرتتان گردد؛ زیرا که مردي بزرگ اقتدار به حضرتش، رفع مشکالت دنیا و آ

  .تر تا حل مشکالت به نیروي او کنند عزمی بزرگ
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 )دزفول 1338 - 1361(عبدالرّحمان هودگر  شهید 
کـنم کـه در زمـانی هسـتم کـه تـو       افتخار مـی ! اي خمینی، اي پاسدار دین خدا

م، اي عظمـا،  اي اعلـم، اي اکـر  . کنم که تو رهبرش هستیهستی؛ از جریانی دفاع می
، اي فرماندهی که افتخار بوسه زدن بـه دسـتت را دارم، اي   روح اهللاي خلیفه اهللا، اي 

ل کـنم  کسی که مرگت را نمی عمـرم را بگیـر و بـه عمـر پربـار و      ! خـدایا ! توانم تحمـ
پرافتخار خمینی بیافزا که هر لحظه بازگشاي دري است براي راهنمایی بنـدگانت بـه   

  .سوي سرچشمۀ اصیلشان
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  ضرورت حمایت : فصل دوم  
    از روحانیت
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  )مرودشت 1328 - 1361(بخش  شهید عبداهللا آزادي 
روحـانیون، پیـامبران   . روحانیت را تقویت کنید. امر به معروف و نهی از منکر کنید

سـام  خبـر بـودیم و انـواع و اق    خـدا بـی   1]از[ها موقعی که ما  آن. و امامان عصر هستند
هاي مدارس علمیه، سـرما و گرمـا و محرومیـت     شدیم، در حجره گناهان را مرتکب می

ل مـی   2]دستی را و تنگ[ هـاي شـاه لعنتـی، بدنشـان را      کردنـد و یـا در سـلول    تحمـ
ام؛  جانـب تمـام عمـرم را تحقیـق کـرده      ایـن . شـنیدند  سوزاندند و زخم زبـان مـی   می

هستند، البتـه همـان روحـانیونی کـه در      )معلیه السال(تراز موسی و عیسی روحانیت هم
  .خطّ والیت فقیه هستند
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  )اراك 1332 - 1362( شهید رحیم آنجفی 
طـور کـه    همـین . دست از والیت فقیه برندارید تا اسـالم عزیزمـان آسـیب نبینـد    

و روحانیت برندارید تا سـالم بمانیـد و    1تاکنون امام عزیز را یاري کردید، دست از امام
کند بـه سـوي    فقط امام و روحانیت خطّ امام است که شما را هدایت می. اسالم بماند

  .خدا
  

  )کاشان 1337 - 1362( شهید حسن ابوالفضلی 
نـد کـه بـه گفتـۀ     اریا، خواهان حفـظ اسـالم   روحانیت اصیل را حامی باشید که بی

ت را از ا  «: )ارواحنـا لـه الفـدا   (رهبر کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی سـالم  اگـر روحانیـ
بگیرند، مانند گرفتن آب از ماهی است؛ گرفتن آب از ماهی، مساوي با مرگ و گـرفتن  

  ».روحانیت از اسالم، مساوي با نابود شدن اسالم است
  

  )نائین 1341 - 1365( شهید محمدرضا احمدي زمانی 
ت برنداریـد و همـواره در مسـجد و نمـاز جمعـه و جماعـات         دست از روحانیـ

ت هـم انتظـار      شرکت کنید و رابطۀ ت بیشتر کنیـد و از روحانیـخود را با روحانی
دارم مردم را در آغوش روحانیت حفظ کنند و مبادا احسـاس غـرور کننـد؛ زیـرا     

  .ندامردم عاشق ما نیستند، بلکه عاشق اسالم
  

                                                             
  و دست از: در اصل وصیت -1



 

 149      ولـــایـــت فـــقـــیـــه

 

  )داراب 1337 - 1361( شهید ناصر اخوان 
خـواهم   ها مصـرّانه مـی  خواهم که در خطّ امام حرکت کنند و از آناز روحانیت می

رانـد،   که براي مردم از والیت فقیه بگویند؛ آن والیت فقیهی که امام از آن سـخن مـی  
گونه که هست، براي مردم شرح دهیـد و   آن] را[گویند و سخنان امام  نه آنکه بقیه می

اي بگیرنـد و اگـر    خود الگویی باشید از مکتب اسالم که دشمنان نتوانند از شما سـوژه 
کنـد و اگـر نبودیـد، مـردم از شـما       بودید، امت حزب اهللا از شما پشتیبانی مـی  چنین
تـرین   گذارنـد کـه ایـن بـزرگ     شما را به حساب اسالم می] عمل خالف[گردند و  برمی

  .فاجعۀ انقالب است
  

  )فومن 1338 - 1365( رضا ادبی مهذب شهید غالم 
سـال   1400را پـس از  این مرز و بوم است؛ زی] انتظار[جهان بشریت اکنون چشم 

کـه نـه    )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(نداي مظلومیت اسالم از حلقوم رساي یاران رسول اهللا
داران همیشـه   تنها ایـن فریـاد را از طلیعـه   ]. بلند است[ند و نه از تابعین، ااصحاب] از[

ت در سـنگر شـنیده   )علیه استکبار(حاضر  ایـد  ایـد و پذیرفتـه   ، عالمین متّقی، روحانیـ. 
و  1شـنید د ]ن[هخـوا ] ایـن فریـاد را  [ها که با چشم بصیرت،  خوشا به سعادت آن

  .ها خواهد گذاشت ابزار فرقان را در اختیار انسان] روحانیت[
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  )اراك 1344 - 1366( شهید ابوالفضل اسدي عراقی 
هـا را تقویـت کنیـد و نگذاریـد      روحانیت در خطّ اسالم و امام را حفـظ کنیـد، آن  

ت بودنـد و       . ها را تضـعیف کننـد   آن منافقین اگـر عوامـل منحـرف در صـنف روحانیـ
  .ها با شدت برخورد کنید خواستند همه را منحرف جلوه دهند، در مقابل آن می

  
  )همدان 1322 - 1365( شهید صادق اشتاد 

چرا باید عـدة زیـادي از مـردم، چـه     . روحانیت، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند
تایی، نماز را که یک وظیفۀ الهی است، بـه جـا نیاورنـد؟ تبلیغـات     روس] چه[شهري و 

  .ضعیف است، مخصوصاً در روستاها، امیدوارم که در این مورد اقدامی سریع شود 1ما
  

  )تهران 1337 - 1363( شهید جواد اصانلو 
  .پیر جماران، این عزیزمان] با[و ... با روحانیت مبارز باشید 

  
  )شهر مشکین 1341 - 1363( زاده قلی شهید امین امام 

  .از روحانیت مبارز پشتیبانی کامل نمایید
  

  )تویسرکان 1340 - 1361(شهید احمد امانی  
ت       به عنوان یک فرد مسلمان از مسائل اسـالمی دور نباشـیم و بـا کمـک روحانیـ

  .مند شویممتعهد و مبارز از فرهنگ غنی اسالمی بهره
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  )ازشیر 1339 - 1360( اهللا امینی شهید عین 
دانـم و معتقـدم    روحانیت مبارز را به عنوان پیشروان نهضت و انقالب اسالمی مـی 

  .نخواهد بود] پابرجا[که بدون روحانیت، انقالب اسالمی 
  

  )ایذه 1343 - 1364( شهید نادر ایزدپناه 
وصیت من به برادران این است که دست از روحانیت برنداشته؛ چون اسالم بـدون  

  .شود یروحانیت منحرف م
  

  )دهدشت 1338 - 1366( حسین برسیاه شهید غالم 
ترین مسئولیت را از نظر مسـائل شـرعی    از روحانیون منطقه، این قشري که بزرگ

خواهم که خواهان باشید در هر مجلسی و محفلی که دارید، مسائل  به عهده دارند، می
بنـدي و   ز دسـته شـدیداً ا  1.]بیـان کنیـد  [شما وظیفه داریـد،  ] را که[اسالمی و آنچه 

گرایی و باندبازي در منطقه که امروز ایـن مسـئله دامنگیـر کهکیلویـه گردیـده،       طایفه
اگر جلوي این مسـائل  . تا دیگران] دارد[ها بیشتر اثر  جلوگیري نمایید؛ چون حرف آن

هـاي موافـق و مخـالف     گروه] ایجاد[گرایی گرفته نشود، باعث تشنّج در منطقه و  گروه
  ].بود[طور کشور خواهد  ایت به ضرر منطقه و همینو در نه] شده[

  
  )نائین 1337 - 1361( شهید یداهللا بیگیان 

جاي پاي روحانیت اصیل بگذارید، نـه عقـب   ] را[و پایتان ] باشید[رهرو خطّ امام 
  .نه جلو بیفتید] و[
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  )تبریز 1332 - 1361( اصغر پاسیار شهید علی 
فتـاد، برداشـته و در راه دفـاع از اسـالم و     امیدوارم اگر اسـلحه از دسـتم ا  ! برادرانم

  .مبارز، مقاومت نمایید] و[والیت فقیه و روحانیت اصیل 
  

  )ماکو 1342 - 1362( شهید سعید پیراحمدي 
این اتّحاد ما بیشتر به روحانیون بستگی دارد که بنا به فرمودة امام عزیزمـان، اگـر   

اخـتالف موجـب جـدایی ملّـت     یک روحانی با روحانی دیگر اختالف داشته باشد، این 
روي دیگري شده و بینشـان   روي یکی و عدة دیگر دنباله شود؛ چون یک عده دنباله می

  .برد روي مسائل جزئی اختالف افتاده و دشمن از این مسئله سوء استفاده را می
  

  )اراك 1330 - 1360( شهید محمدمهدي ثامنی 
د  ت حزب اهللا، اي مستضعفین متعهـام را یـاري کنیـد و بـه هـوش     امـ ! شما اي ام

گاه از خطّ اسـالم کـه تـاکنون بـه یـاري و       حال و نه در آینده، هیچ] در[باشید که نه 
جـا رسـیده اسـت،     همت علما و روحانیت، این حامالن راستین اسالم فقـاهتی، بـدین  

  .جدا نگردید
  

  )گچساران 000 - 1365( شهید محمدشفیع جعفري 
سنگربانان اسالم فقاهتی را که همـۀ هـم و غمشـان     روحانیت، این! اي مردم عزیز

ها را رهـا نکنیـد و تجربـۀ     آن. پیاده کردن احکام الهی در زمین است، پشتیبانی کنید
زمان شهید مظلوم آیت اهللا بهشتی را به یاد آورید کـه  ]. تکرار نشود[زمان مشروطیت 

  .بایستی از آن زمان پند بگیریم
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 )اصفهان 1333 - 1360(جمالی دستگردي اکبر  شهید 
  .از روحانیت جدا نشوید که جدا شدن از روحانیت، شکست اسالم است

  
  )آران و بیدگل 1339 - 1361(آرانی  شهید حسین جمشیدي 

هـا   به روحانیت دلیر و قهرمان و مبارز احترام بگذارید و از دسـتورات آن ! اي مردم
  .که دستورات اسالم و قرآن است، اطاعت کنید

  
  )ارسنجان 1336 - 1360( قی جوکارشهید ت 

چه یاران باوفایی که از تبار حضرت ابـوذر و سـلمان و مالـک اشـتر بودنـد؛ یعنـی       
روحانیت مبارز و اصیل به نداي این مرد آسمانی لبیک گفتند و نداي ایـن مـرد را در   
سراسر زمین به خواب غفلت فرو رفته، رساندند و این مسـلمین بیـدار شـدند و الحـق     

  .سالۀ شیطانی را فرو ریختند 2500ر شدند و تاج و تخت بیدا
  

  )همدان 1335 - 1361( بابائی رضا حاجی شهید علی 
دیـدم کـه خـطّ او، روش     )ارواحنا له الفـدا (امام خمینی 1یاري... من بقاي دین را در 

] اسـت و [، این مرزبانان حریم قرآن و حامیان به بند کشیده شـدگان  2روحانیون مبارز
  .رسول خداست] و راه[است  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(سالت رسول اهللایفاي ر
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  )آشتیان 1334 - 1361( شهید علی حسینی آشتیانی 
خواهم که امام امت و روحانیت مترقّی را یاري نمایید که یاري به اسالم  از همه می

  .است
  

  )یاسوج 1345 - 1365( شهید عادل درخور 
تـا بـه حـال    ] که[نم از اسالم و روحانیت مبارز و آگاه ک به شما توصیه می! برادران

گشـایان خـوبی    اند، حمایت کرده که به راسـتی راه  اسالم عزیز را به این مرحله رسانده
  .هستند
  

  )قم 1342 - 1361( شهید حسین دالوري 
تا هنگامی که ما روحانیت را داشته باشیم و تـا هنگـامی کـه    ! ملّت شهیدپرور

یمـاییم و رهنمودهـاي پیـر جمـاران را آویـزة گـوش خـود قـرار         پ خطّ امام را می
ملّـت  . صـورت خیـر   دهیم، پیروزیم و داراي چنین قدرتی هستیم؛ در غیر ایـن  می

وظیفۀ شما بسیار سـنگین اسـت؛ زیـرا شـما     . روي امام باشید همواره دنباله! عزیز
د کـه  دار حفظ و صدور انقالب هستید و همیشه مواظب خطر منافقین باشی عهده

  .اسالم همیشه از این دورویان ضربه خورده است
  

  )مراغه 1337 - 1365( شهید اسماعیل دوستان 
  .پشتیبان روحانیت متعهد و غیروابسته باشید
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  )کازرون 1342 - 1365( شهید داریوش دهداري 
  .از روحانیت که چراغ هدایت اسالم است، جدا نشوید

  
  )کاشمر 1332 - 1360( اکبر دهقان ملکیشهید علی 

در  )ارواحنـا لـه الفـدا   (امام خمینـی ] آن[معتقدم بر اینکه روحانیت مبارز و در رأس 
و هر کس در هر شـکل و قیافـه، غیـر از عقیـده و خـطّ ایـن       ] است[صراط المستقیم 

  .و منحرف به راست و چپ است] داشته[را دارا باشد، انحراف ] دیگري[گروه، خطّ 
  

  )یزد 1343 - 1364( يعلی دهقانی اشکذر شهید بمان 
خـواهم   از شـما مـی  ! ام و خواهران و اقـوامم  مادر عزیز و مهربانم و برادر گرامی

ت، پشـتیبانی از     ت مبارز را فراموش نکنید که پشتیبانی از امـام و روحانیـروحانی
  ].است[مکتب اسالم و قرآن 

  
  )شیراز 1332 - 1359( شهید محمدعلی رجبی 

روحانیت اصیل و معتقد که در حکـم بـازوان انقـالب و    اي کسانی که ناآگاهانه به 
بدانیـد کـه بـازي    ! زنیـد  هـاي نـاروا مـی    امام هستند، توهین کرده و تهمت و برچسب

کـه در زمـان حکومـت     اید؛ چنـان  اید و آلت دست نوکران آمریکا و شوروي شده خورده
یـادي از مـردم   بر اثر تبلیغات مسموم دشمنان اسالم، گـروه ز  )علیه السالم(حضرت علی

ــالم(ناآگــاه کــه آلــت دســت شــده بودنــد، حضــرت امیرالمــؤمنین  را کــافر  )علیــه الس
کردنـد   پنداشتند و زمانی که شنیدند وي در مسجد به شهادت رسیده، تعجب مـی  می
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وقـت   بعـد آن ! خوانـد  چه کار به مسجد داشـت؛ او کـه نمـاز نمـی     )السالم علیه(که علی
  .متوجه اشتباه بزرگ خود شدند

  
  )فومنات 1335 - 1361( شهید عبدالرّحمان رضایی 

ت      به کوري چشم دشمنان اسالم، لحظـه  اي دسـت حمایـت از امـام و روحانیـ
  .متعهد و مبارز برندارید

  
  )خمین 1338 - 1365( شهید محمدنبی رفیعی 

نماهـاي   از روحانیت متعهد و در خطّ امام هرگز جدا نشـوید کـه حسـاب روحـانی    
  .پرست از ساحت مقدس روحانیت جداست دروغگو و مقام

  
  )زرچین 1336 - 1363( شهید یوسف زرجینی 

همیشه در صحنه باشید تا اینکه ایـن انقـالب را   . وقت از روحانیت جدا نشوید هیچ
 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشّـریف    (اش، حضرت مهـدي، امـام زمـان    به دست صاحب اصلی

  .برسانید
  

  )هنگکبودرآ 1347 - 1364( شهید قدرت سادلجی 
  .والیت روحانیت مبارز خطّ امام را از ما نگیر!] خدایا[

  



 

 157      ولـــایـــت فـــقـــیـــه

 

  )کاشان 1344 - 1362( شهید صادق سالمی 
ها براي تسـکین درد اسـت    استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان! برادران

تواننـد   و همیشه به یاد خدا باشید و در راه خدا قدم بردارید که هرگـز دشـمنان نمـی   
  .بین شما تفرقه بیندازند و شما را از روحانیت جدا کنند

  
  )بوشهر 1334 - 1359( شهید سیدمحمدحسن سعادت 

خواهم دربارة حفـظ اسـالم اصـیل و درخـت پربـار       از روحانیت مبارز و متعهد می
انقالب اسالمی که شاخ و بـرگش در حـال حرکـت و گسـترش اسـت و چشـم همـۀ        

طلبـی   است، مواظب قدرت] شده[اسالمی ما دوخته  هاي مستضعف به جمهوري توده
گونه آگـاهی و شـناختی از    اند و هیچ و انحرافات بعضی از آقایان که در این لباس رفته

اسالم و مبارزات مردم ندارند، باشید که چنین به ریشـۀ اسـالم تیشـه نزننـد و مقـام      
  .بررسی کلّی الزم استتصفیه و . دار ننمایند شامخ روحانیت متعهد و دلسوز را لکّه

  
  )کهکیلویه 1337 - 1361( فر شهید ابوذر سعادتی 

خواهم که به تمام مردم ثابت کننـد کـه مـا نسـبت بـه هـم        از روحانیت مبارز می
] در[باشـند و   حسن نیت کامل داریم؛ زیرا مردم بدون رهبر مثل گلّۀ بدون چوپان می

  .شود این وضعیت اگر رهبر قاطع نباشد، باعث تفرقه می
  

  )تهران 1339 - 1361( رضا سعیدي شهید علی 
همیشه پشتیبان روحانیت مبارز باشید و سعی کنید که دشمنان اسالم و انقـالب  

  .را خوشحال نکنید
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  )نوشهر 1334 - 1362( ديشهید محمدعلی سلطان محم 
ترسیم که خداي ناکرده دست از حمایت روحانیون پیرو خـطّ   تنها از آن روزي می

اند و امیدشان فقـط بـه خـدا و بـه وسـیلۀ او و       ها براي اسالم مبارزه کرده سال امام که
  .، بکشیم1باشد امت همیشه در صحنه می

  
  )بهادربیگ 1334 - 1361(شهید عبداهللا سلطانی مطاع  
ت   ! خدایا به ملّت شهیدپرور ایران توفیق آن ده که پیروي از والیت فقیـه و روحانیـ

  .اصیل نمایند
  

  )تویسرکان 1339 - 1360( سلیمیشهید مهدي  
ها، یـاري رسـول خداسـت و     روحانیت مسئول و متعهد را یاري کنید که یاري آن

  .نگذارید حکومت جمهوري اسالمی، تزلزلی را احساس کند
  

  )آبادان 1331 - 1366( شهید ناصر سیار 
به جامعۀ محترم روحانیت مبارز و واقعی اعتماد کامل داشته باشـند و  ] مردم[

  .ها حمایت نمایند ز آنا
  

  )کاشان 1341 - 1367( شهید محسن شاهرودیان 
بدانید که خیر دنیا و آخرت شما در اسالم و پیروي از روحانیت مبارز ! عزیزانم

  .و اصیل است
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  )فریدن 1341 - 1362( مراد شکوهی شهید سلطان 
ت نکشـ   . جوانمردها را ترغیب به خداپرستی کنیـد ! ترها بزرگ ید دسـت از روحانیـ

  .توانید حق را تشخیص بدهید ها نمی که بدون آن
  

  )جهرم 1319 - 1361(شهید عبدالرّسول صحرائیان  
و بـه کـار ببندیـد و ایشـان را تنهـا      ] کنیـد [بیانات امام جمعۀ شهرمان، استفاده ] از[

خداوند هم به امام امت طول عمر بدهد و هـم بـه علمـاي متعهـد و مسـئول و      . نگذارید
خواستند بـین مـردم    جمعۀ شهرمان، به کوري چشم دشمنان که می امام] به[همچنین 

شـما بـه راه خـود ادامـه     . اند و نتوانستند و علماي شهرمان تفرقه بیندازند که کور خوانده
  .دهید
  

  )اصفهان 1335 - 1361( شهید محمدعلی صدرارحامی 
ه و م  انقالب اسالمی و رهبري آن و روحانیت متعهد و حـوزه  سـاجد را  هـاي علمیـ

  .هاي سازندگی و هدایت خود و دیگران بشماریدپایگاه
  

  )آشتیان 1338 - 1365( شهید ابوالحسن طاهري آشتیانی 
 )علیـه السـالم  (ترین نعمت وجود دارد و آن هم پایگـاه امـام صـادق    در شهرمان مهم

ت در خـطّ امـام،      ه که باید از وجود این علماي شـیعه و روحانیـاست و آن حوزة علمی
  .پیروي کرد] از فرامینشان[تفاده و اس
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  )کربال 1341 - 1365( شهید حسن عبادي 
روحانیت مبارز در خطّ امام را پشتیبانی کنید که به فرمایش امام عزیز، آخوند یعنی 

  .اسالم
  

  )سوریان 1349 - 1367( اهللا عباسی شهید کرامت 
معـه و جماعـت و   ج پیام من به امت شهیدپرور این است که با هم باشـند و امـام  

مستضـعفین و محرومـان   ] بـه [روحانیون و مسئولین را در کارهایشان یـاري دهنـد و   
  .رسیدگی کنند و همچنین جبهه و پشت جبهه را فراموش نکنند

  
  )استهبان 1337 - 1362( شهید محمود عبدالکریمی 

نگذاریـد   توانید، تنهـا  اي که میها را تا اندازهاز روحانیت عزیز پشتیبانی کنید و آن
هاي علمیه است که اسـالم عزیـز را    همین حوزه. ها تهمت بزند ضد انقالب به آن] که[

  .هاي اروپایی نگه داشته و نه دانشگاه
  

  )اراك 1337 - 1362( شهید سعید عزیزمحمدي 
دشـمنان  ] خواسـتۀ [گاه در صدد تضعیف روحانیت نباشید کـه ایـن، همـان     هیچ

جـا رسـانده اسـت، شـناخت      ه تاکنون انقـالب را بـدین  باشد و تنها چیزي ک اسالم می
این را هـم مـدیون   ] که[رهبري و تشخیص خطّ رهبري از دیگر خطوط انحرافی بوده 

  .باشیم خون شهیدانی چون رجایی و بهشتی و باهنرها می
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  )بهار 1336 - 1361( شهید فریدون عیوضی 
  .ون نبریداي از محبت امام و روحانیت راستین را از دل بیر ذره
  

  )مرند 1339 - 1362( آباد وند محبوب شهید یعقوب فتحی 
اي روحانیون محترم که امام وجود شـما را در جامعـه بـه عنـوان طبیـب جامعـه       

با الهام از فرمایشات امام و پیام شهیدان براي اسالم تبلیغات کنید؛ چـه بسـا   ! داند می
امـروز پیـام   . غات انقالبـی نـداریم  در روستاهاي دورافتاده و در خطّ شهرمان اصالً تبلی

که شما با الگو گرفتن از ساالر شهیدان، اسـالم انقالبـی   ] این است[شهیدان این امت 
را احیا کنید و مردم را از آن تقلیدهاي کورکورانه آگـاه کنیـد و سـکوت شـما امـروز،      

تـا   شـود  اي باعث مـی به مردم بگویید که چه انگیزه. خیانت به اسالم و مسلمین است
هـا کننـد و خودشـان را فـداي ایـن انقـالب        هاي مستضعف و فقیر روي به جبهه بچه

هـا دعـوت    ها باشید تـا مـردم را بـه صـحنه     امروز وظیفۀ شماست که در صحنه. کنند
ها، با عمـل خـود دعـوت     ها و دعاي کمیل امروز شما باید مردم را به نماز جمعه. کنید

  .ا شرکت کنید، مردم هم شرکت خواهند کردکنید و اگر شما در مراسم تشییع شهد
  

  )فارس 1334 - 1364( شهید اسماعیل فرّخی 
  .از روحانیت آگاه و بیدار حمایت کنید
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  )بوشهر 1342 - 1365( شهید رستم فرشچی 
خواهم که پشتیبان والیت فقیه و امـام عزیزمـان    از شما امت حزب اهللا عاجزانه می

و اسالم دست برندارید؛ چـون هرچـه داریـم، از اسـالم     هرگز از امام، روحانیت . باشید
  .به قول امام، کشور بدون روحانیت مانند کشور بدون طبیب است. است

  
  )لنگرود 1336 - 1361( شهید عزیزاهللا فیضی شلمانی 

پشـتیبان والیـت   . هرگز امام را فراموش نکنید و دست از روحانیت مبـارز نکشـید  
  .باشیدفقیه و روحانیت و امام عزیز 

  
  )همدان 1341 - 1364( شهید محمد قادري 

از این امتحان بزرگ بیرون نیامدید، مگر به واسـطۀ پیـروي از   ! شما اي اهل ایمان
  .امام و روحانیت پیرو خطّ امام و همیشه از خدا بخواهید در این راه قدم بردارید

  
  )تهران 1337 - 1365( شهید سیدعبدالکریم قدسی 

د و      من! برادران عزیزم ت متعهـ حفظ احکام اسالم را مـدیون زحمـات روحانیـ
سیدرضی و سیدمرتضی، شیخ طوسی، شیخ صـدوق،  ] مانند[دانم،  مبارز شیعه می

شیخ کلینی، محقّق حلّی، مقدس اردبیلی و مرحوم علّامه مجلسی و هـزاران عـالم   
دعـا را  ایـن ا ] و[الزم است که شرح زندگی ایشـان را بخوانیـد   ] که[متعهد دیگر 
مرحـوم  . هاي درخشان اسالم و افتخـار شـیعه هسـتند    ها چهره این. صادق ببینید

و مرحـوم شـیخ مرتضـی     1*ها کشید بـراي مبـارزه بـا     وحید بهبهانی چه زحمت
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صلّی اهللا علیه و آلـه  (آوري فقه آل محمد را براي جمع] یی[ها انصاري دزفولی چه رنج
گرفـت   گردید و نزد اساتید درس مـی  شهر میبر خود هموار نمود و شهر به  )و سلّم

ها نبودنـد، چـه کسـی اسـالم را بـه       اگر این] که... [و مرحوم مدرس و کاشانی و 
سپرد که حاال ما بتوانیم انقالب اسـالمی داشـته باشـیم و داراي ایـن      دست ما می

  همه عظمت و افتخار در جهان باشیم؟
  

  )بندر کنگان 1342 - 1365( شهید قنبر قنبري 
ت پیشـرو و     روحانیت، موتور حرکت انقالب می باشد و اگر در هر انقالبـی، روحانیـ

خـورد،   خطّ انقالب از روحانیت باشد، این حرکت الهی است و هیچ موقع شکست نمی
بسـت و در نتیجـه سـازش     بـن ] بـه [ولی اگر غیر از این باشد، مسلّماً و به طـور حـتم   

  .شود کشیده می
  

  )کرمان 1342 - 1364( شهید محمدرضا کاظمی 
مبلّغین و روحانیون را براي ارشاد مردم به این روستاها ببریـد؛ احکـام ضـروري را    

کنیـد، آگـاه    ها را نسبت به مسائل روز و خدمتی کـه مـی   آن] و[ها تعلیم بدهید  به آن
  .سازید
  

  )مسجدسلیمان 1335 - 1361( زاده رضا کرم شهید غالم 
بـا  ] را[ب را ارج نهید؛ زیرا تا زمانی کـه پیونـدتان   قراوالن انقال روحانیت، این پیش

امـروز دشـمن ایـن مطلـب را فهمیـده و تمـامی       . ، پیروزید]اید[روحانیت قطع نکرده
ه ایـن بـوده کـه جلـوي انحرافـات        بوق هاي تبلیغاتی خود و لبۀ تیز حمالتشان متوجـ
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قـالب از مسـیر اصـلی    انـد، آن ان  هر زمانی که این قشر را کنار زده] زیرا[گرفته نشود؛ 
  ... .و  32خود منحرف شده است، مانند قیام مشروطه و قیام سال 

  
  )اردستان 1332 - 1365( شهید حسن محدثی 

نسبت به روحانیت در خطّ امـام و انقـالب و یـاران باوفـاي امـام، خصوصـاً فقیـه        
  .قدر، مدافع و طرفدار باش عالی

  
  )رکاشم 1335 - 1365( اکبر محمدنژاد شهید علی 

امروز وظیفۀ ماست که از روحانیت مبارز و پیرو خـطّ امـام پشـتیبانی کـرده و آن     
باشـند، طـرد    که در لباس روحانیت در فکر رسیدن به قدرت می] را[دسته از کسانی 

  .نماییم
  

  )دلیجان 1338 - 1363( شهید عباس محمدي 
ت را بدانیـد و بـه حـر    ...  هـاي آنـان    فسفارش دیگر من این است که قدر روحانیـ

  .خوب گوش فرا دهید
  

  )اردستان 1338 - 1361( شهید منوچهر محمدي زواره 
  .بر روحانیت متعهد و مسئول توفیق عطا فرما! خدایا
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  )فسا 1340 - 1365( نژادشهید محمدرضا مصلی 
منادیان حق، روحانیت معظّـم شـیعه   . بدانید] را[قدر منادیان حق ! اي امت اسالم

شما مـردم ایـران،   . اند پیشگان بوده عصري، ویرانگر افکار شیطانی باطل است که در هر
ایـد و از ایـن زمـان بـه بعـد بهتـر        مردمی هستید که قدر روحانیت را تاکنون دانسـته 

خواستند، حرفشان این بـود کـه مـا     آن کوردالن که اسالم منهاي روحانیت می. بدانید
اي از گوشـه و   بر ماست که هر وقـت نغمـه  . نندجدا ک )علیه السالم(را از اسالم امام علی

، آن صـداهاي ننگـین را   1کنار علیه روحانیت متعهد و مسئول پیرو خطّ امام برخاست
  .را یاور باشیم )علیه السالم(در گلو خفه کنیم و شاگردان مکتب امام صادق

  
  )قزوین 1337 - 1359( شهید علی مکاري 

بیـدار و  ! زان و اي نوجوانـان گرامـی  آمو خواهران و برادران عزیز، اي دانش
ت،    به هوش باشید که می خواهند با شکست و از میدان بیرون رانـدن روحانیـ

] را[کردند و دوباره همان اوضـاع و روابطـی    دوباره بر ما آن کنند که قبالً می
ت، سـد اصـلی در      ایجاد کنند که خود و اربابشان می پسندیدند؛ زیـرا روحانیـ

. هسـتند ) هـا  ها و غربـی  شرقی(ها  هاي آن بند و باري ها و بی یعدالت مقابل بی
طلــب،  یــک عــدة بــه اصــطالح مســاوات! اي شــده و چــه اوضــاعی چــه زمانــه

هـاي بـه    بـازي  خواه افراطی و جاهل، آلت دسـت و نردبـان ترقّـی حقّـه     آزادي
  .شوند هستند، واقع میساز امپریالیسم  اصطالح سازشکار که در اصل زمینه
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  )اردستان 1321 - 1362( رضا موحدشهید  
خطّ حق را از خطّ باطل شیطان تمیز دهید که تـا آخـر، ایـن دو    ] که[آگاه باشید 

. خط مقابل هم قرار دارند و خطّ حق همیشه با روحانیت اصـیل، پـاك و بـاتقوا اسـت    
  .رباید یها جدا نسازید که شیطان شما را م خودتان را از آن

  
  )اردستان 1338 - 1360( هوارز شهید محمود مؤذنی 

هـا، گرگـان    دست از پشتیبانی روحانیت متعهد و مسئول برنداریـد کـه بـدون آن   
  .گذارند بخش باقی نمی کنند و اثري از اسالم حیات خوار به شما حمله می آدم

  
  )بوشهر 1341 - 1361( شهید خضر نامور 

ي نماینـد؛ چـون   هـا را یـار   آن] و[خواهم روحانیت را فراموش نکننـد   از مردم می
  .روحانیون باعث احیاي اسالم شدند

  
  )قزوین 1338 - 1361( رضا نظري شهید علی 

ت راسـتین دوري نجوییـد؛ چـون        هیچ وقت از قرآن و مجریـان آن، یعنـی روحانیـ
ها، موجب بدبختی و ضاللت است؛ یعنی اگر شما بخواهید پیـروز شـوید،   جدایی از آن

تواننـد پیـروز    رید و در این جهان و آخرت، کسانی میها انس بگی هر دوي این] با[باید 
شوند که همیشه از رهنمودهاي قرآن و اسالم بهـره ببرنـد و از رهبـران الهـی در هـر      

پیـرو اسـالم و   . زمان که باشد، پیروي و اطاعت نمایند تـا بـه پیـروزي کامـل برسـند     
  .روحانیت اصیل اسالم باشید
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  )تپهگل 1344 - 1364( شهید اصغر نقدي 
روحانیت را بگیرید و فرامینشان را اطاعت کنید؛ چون هرچه صالح دنیـا و آخـرت   

  .کنند ها تأمین می سعادت آخرت را، آن. است، از روحانیت در خطّ امام است
  

  )تویسرکان 1336 - 1361( شهید مجتبی نوروزي 
طرفدار روحانیت مسـئول و  . کنم دست از یاري امام برندارید به شما تأکید می

  .متعهد شیعه باشید
  

  )تهران 1338 - 1361( پور شهید جواد وادي 
  .هرگز از روحانیت متعهد و مسئول جدا نشوید

  
  )اردستان 1341 - 1361( شهید سیدمحسن هانی طبایی 

ت و      از شما می: پیامی به مردم ایران خواهم که از یـاري امـام و پشـتیبانی روحانیـ
یـۀ نهادهـاي انقالبـی    امام، امام جمعـۀ عزیـز و کل  محبوب یاران صدیق امام و نمایندة 

سازي در جهـت ظهـور حضـرت     دریغ نورزید و وحدت کلمه را حفظ کنید و در زمینه
  .کوشا باشید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي، امام زمان

  
  )تهران 1335 - 1365( رضا هوریار شهید غالم 

ها را یار  رید و در همه حال آنرهبر و روحانیت متعهد و مسئولین را تنها نگذا
  .و یاور باشید
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