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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
رانسنگ اسـت کـه بایـد نسـل بـه      اي گمیراث به جامانده از این عزیزان ودیعه

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

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

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

  .قالب مجموعه کامل وصایا و یا گزیده موضوعی ارائه دهد
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دو زمینـه، اکنـون ایـن مجموعـه بـا       هاي صورت گرفته در هـر عالوه بر تالش
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(، شهید و شهادت، اهل بیتروحانیت، حجاب، بسیج
  .شودرا شامل می... هایی به ملت، مسئولین، خانواده و شناسی، توصیهدشمن

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

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

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

  .یم نمایدترس
زهـرا  سـعیده اصـغري آذر،   هاي مستمر خـواهران  در پایان الزم است از تالش

   کـه در تـدوین ایـن مجموعـه      ملیحـه وفـا مقـدم    وفـر  انلـیال میرزایـ   پـور، ملـک 
  .قدردانی نماییماند؛ کوشیده

  
  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«
  . آغازدعاشقی می

ها و چه کم قصـه مردانـی کـه عاشـقانه     و رفتن و چه بسیار است از این آمدن
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
. خود از نسل پاك دریا بودند و دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید 

هـایی کـه تـو را عمـري پایبنـد      وابسـتگی  غریبی اسـت دل کنـدن از همـه    رسم
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  
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گان و ي آن رسیده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـت     قله
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   اندازه فرسنگی است یا سالیان نور را می
  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  ! که تا شب به پایان راه نرسیده دیدیم رنگ خدا را در سطر سطر این قصـه 
مگر نه این بـود  . آنانی که در خود خدا را دیدند و خیال و هوي و هوس را بریدند

کسی را ... معلمی شغل انبیاست «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

سـرافرازي را همـراه آراسـتگی بـه مناعـت       پیامبرگونه برگزیدند و رسم آزادگی و
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  
به دفاع از کیان اسالمی بال خـدمت گشـوده و سرمسـت از شـراب عشـق الهـی،       

ه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      قامتانراست
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   

رت مصداق حدیث علوي، آنجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـ     . 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
حماسه و ایثار همواره خط و نشان نقل شجاعت، خلوص، صـداقت و عبـادت ایـن    

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

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

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

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

دیشه بر احوال کسانی کـه  دهند که اندکی انرا در روح و جانمان تکانی سخت می
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    دیدگان حقیقـت  خواهیم خواند؛ رفته رفته نگاه تزویر را از مقابل
  . 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   
تعقلی دنیایی است و فرهنگ بسیج، تنها فرهنگ پایداري که ریشـه در احسـاس   

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

آنان مردان مردي بودند کـه بـا اتصـال بـه منبـع فـیض،       . که مایه سربلندي است
سالیان پربار جوانی خویش را به شوق اسالم زیستند و انـس و الفتـی دیرینـه بـا     
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بیـنش بسـیجی، در فرهنـگ دنیـایی معلمـان و      . داشتند) علیهم السالم(ه اطهارائم
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 م آنالخصوص قشر تحت تعلیگران علیتوصیه و سفارش دی

  . 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     
عتقاد و ایمان راسخ از آن سخن به میـان  توان با تکیه بر ااي 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 در میان قشري به وقوع پیوسته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    
  . ده استبو

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 باشدپرفراز و نشیب زندگی، هدایت

جلد از وصایاي این شهداي گرانقدر هشت سال دفـاع، تالشـی در   تدوین ده م
  .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 
   .گر است، پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب استجلوه

ــوع    ــائل و موض ــردآوري مس ــا گ ــژوهش ب ــروه پ ــان          گ ــاگون از می ــاي گون ه
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  . ه استرا از منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاد

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

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

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

لـم، پیمـان   عشق، پرچم اتحاد به دست گرفتـه بـود و پیـر و جـوان در زیـر آن ع     
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 

ز جمله سفارش کاروانیـانی بـود کـه بـه     صفات رهبري، امام خمینی و روحانیت، ا
  . 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       

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

انـد و  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

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

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

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    م آوردهو ندارم دل عاشقی است که براي اما
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 
ه شهدا را تـا قلـه ایـن اندیشـه سـوق داد      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

هشان تجلی اخالص است و بیگانـه بـا   را به قامت این شهیدان اقتدا نمایی که نگا
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     امروزي که زمانه در کمین اعتقاد مـا نشسـته اسـت و مـا بـی     . انگیزدبرمی

اثـر، روز و شـب را تکـرار    هاست بر لب سجاده مثل دعـاي بـی  آنکه بدانیم سالیب
  .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

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

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

 جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمی .4

 به فرهنگیان و دانش آموزان  یهتوص .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

گانـه شـهداي    دفـاتر ده  –شـهدا   این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه
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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تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري
عجـل اهللا تعـالی   (دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر   مورد نظر

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

  زهرا موالئی
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  درآمد   
 
اگر بخواهیم تمام رویـدادهاي بزرگـی را کـه در تـاریخ بـه وجـود آمـده و در        

خدادي ارزشمندتر و تأثیرگذارتر از فرهنـگ  صفحات آن ثبت شده ارزیابی کنیم ر
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      ) علیـه السـالم  (چنانچه امـام علـی  . نمایدحرکت صحیح روشن می

گونـه اسـت   شود و اینها روشن مییعنی راه براي آن ؛»فابان له الطریق«: ندفرمایمی
تـاریخ   شـود امـا  مـی  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
هادت و شـجاعت همـراه بـا    تعلیم و تربیـت ایسـتاده بودنـد و درس شـ     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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جان خود را بذل نمودند و امروز مـا در   سخاوتمندانه و مؤمنانهمیهن پرداختند و 
گـذاریم و  خیزیم و دست ارادت بر سینه مـی احترام به پا می ها بابرابر عظمت آن

باشـد   .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 قتـدار ملـی   اکنون در این برهه از زمـان کـه ا  . در اهتزاز بماند 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
کـه خـود   یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی      عهدة

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

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

، قـدمی در راه نشـر   که با قلـم  مکتوب نمائیم باشد نامه شهداي فرهنگی وصیت
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    نرساندند تا بتوانیم میراث انسـا  اجرا ما را یاري –هماهنگی 

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

 . مستجاب دارند
  اداره کل امور شاهد و ایثارگران

 شروزارت آموزش و پرو
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  و انقالب اسالم: فصل اول  
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   و حمایت از اسالم و انقالبراست ح: اول بخش   

  
  )اردبیل 1334 - 1362(شهید جهانبخش آخري  

به فرمایش قرآن همۀ ما مسئول هستیم که این نعمت الهـی را تـا   ! همۀ مسلمانان
  .داري نماییمحفظ کنیم و نگه )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(انقالب حضرت مهدي

  
  )یزد 1332 - 1361(شهید حسین آدمی  

این انقالب اسالمی و قدر ایـن رهبـر   ] قدر[خواهم از امت اسالمی و شهیدپرور می
ت بیـدار و آگـاه پیـرو خـطّ ایشـان را        ،انقالب اسالمی حضرت امام خمینی و روحانیـ

توانـد  باشد که توانست و مـی بدانند؛ چون ثابت شد که تنها این قشر محترم بود و می
د و روشــنفکران        ــت متعهـکـه ایـن انقــالب را بـه ســرمنزل مقصـود برسـاند و روحانی

هـاي  دانشگاهی و اسالمی الزم است که دست در دست هم داده و این کشورها و ملّت
مسلمان را بیدار کنند که خداوند از جاهل تعهد نگرفته که یاد بگیرد، ولـی از عـالم و   
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خـواهم  هاي مسلمان جهان مـی همچنین از ملّت روشنفکر تعهد گرفته که یاد بدهد و
هاي خدانشناس را از کشورهاي خـود کوتـاه   بیدار شوند و دست چپاولگران و ابرقدرت

 خواهم که قـدر ایـن انقـالب و اسـالم را بداننـد و اگـر       در پایان از همگی می. ... کنند
خـود   و] باشـند [خواهند این کشـورهاي اسـالمی و مستضـعفان بـدون وابسـتگی      می

د و خـطّ    ت متعهـسرنوشت خویش را در دست بگیرند، پشتیبان والیت فقیه و روحانی
حضـرت   ،امامی باشند و در ایـن صـورت ایـن انقـالب اسـالمی بـه دسـت صـاحبش        

هرچه زودتر سپرده خواهد شد و خداوند تـا انقـالب    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  .دارد ینی را نگهخم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  

  )همدان 1332 - 1360(محمدي شهید احمد آقا 
مبادا که در این برهۀ زمـانی کـه غـارتگران    . ما را بس 42غفلت ما در محرّم سال 

آسـیاب  و مواجبشان کـه ناآگاهانـه آب بـه     ]ه[جیرشرق و غرب به کمک مزدوران بی
انـد چگونـه   یص دادهشـان کـه خـوب تشـخ    شـده ریزند و نیز مزدوران اجیردشمن می

انقالب ما را به ضعف بکشانند، دست از یاري رهبر انقالب، اسوة مقاومـت، پوینـدة راه   
بردارید که ما آن موقع قوم کوفه و چـه   )ارواحنا له الفدا(، امام خمینی)علیه السالم(حسین
  .خواهیم بود] تر از آن[بسا بد 
  

  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  
تنها نه با اسـلحه، کـه    پاسدار اسالم باشید؛! قالب اسالمیهی پاسدار انبرادران سپا

سـتتان را بـه سـوي    متوجه باشید غیر از خطّ امـام خطّـی در سـپاه نباشـد و تنهـا د     
کنون اسالم را حفظ کرده است و به دستمان داده اسـت، دراز کـرده و   روحانیتی که تا
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اشید و کسانی که دنبال گـروه و دسـته   یکی ب. هاي اسالم بکنیماطاعت از این سرمایه
هـا صـحبت کنیـد؛ اگـر     طوري که امام عزیزمان فرمودند، با آنهستند و حزب، همان

هدایت نشدند، از سپاه برانید که سپاه پاسداران انقالب اسـالمی نـه یـک کلمـه کـم،      
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و بازوي والیت فقیه و بازوي اسـالم؛ پـس بیشـتر    

در نعمت انقالب اسالمی را که تا کنون با خون پاکان به اینجا رسیده است، بدانیـد و  ق
  .به یاد خدا باشید و شکرگزاري کنید و کفران نعمت مکنید

  
  )آبادنجف 1341 - 1362(مصطفی آیتی شهید سید 

خـواهم کـه   کنیـد، مـی  نامه را مطالعه مـی از شما برادران و کسانی که این وصیت
در این زمان یاري کنید و سـرباز اسـالم باشـید و یـار و یـاور انقـالب و امـام        اسالم را 
باشید و بدانید که بار مسـئولیت، سـنگین و کمرشـکن اسـت و      )ارواحنا له الفدا(خمینی

  .خوشا به حال کسی که این بار سنگین را به مقصد برساند
  

  )جهرم 1341 - 1364(شهید اسداهللا احمدنیاي مطلق  
بینیـد کـه   شـما مـی  . پاره شده هستیدروز تشییع جنازة عزیزان تکّهشما مردم در 

کننـد و در  جوانان چگونه در راه اهداف دین اسالم و جمهوري اسالمی فـداکاري مـی  
همـۀ  . کننـد این راه جانشان را در طبق اخالص گذاشته و به پیشگاه ابدیت تقدیم می

دانیـد کـه همـۀ شـهدا از       و مـی  شما از ایدة پاك و صفا و صداقت آنان اطّـالع داریـد  
هاي خوب و پاك و مؤمن و انقالبی بودند و در این گفتار من هیچ شـک نداریـد و   بچه

شما هم قدم پیش گذارید که وظیفۀ سنگینی بر دوشتان است و مطمئن باشـید کـه   
در ازاي انجام وظیفۀ خود، پاداش بزرگی دریافت خواهید کرد که خدا عـادل اسـت و   
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تـوانی در  دهـد و اگـر نمـی   متگزاران به اسالم، اجر و پاداش عظیمـی مـی  به همۀ خد
جبهه خدمت کنی، در پشت جبهـه بـا دادن انـدکی از مالـت خـود را در ایـن فـیض        
عظیم شریک کن و بذري براي برداشت در آخرت فـراهم کـن تـا فـردا نـزد حضـرت       

روسیاه نباشی و بـاز اگـر    )سالمعلیه ال(و علی بن ابیطالب )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(پیغمبر
رواج شـایعه   توانی کمکـی کنـی، الاقـل بـا سـکوت خـود و عـدم       عذري داري و نمی

از این انقـالب و ایـن اسـالم دفـاع کـن، در حـال حاضـر کـه          ١خدمتی بکن و با زبان
استفاده از وضع نابسـامان بعضـی از کاالهـا و اجنـاس و فـروش      ] با[ها اکثریت کاسب

زننـد و تـازه چیـزي    سیاه، سود کالنی را از این راه به جیب میبازار اجناس کمیاب در
کننـد و آب بـه   پراکنـی مـی  زنند و شایعهاش نق میشوند و همههم طلبکار دولت می

  .ریزندآسیاب دشمن می
  

  )فومن 1338 - 1365( رضا ادبی مهذّبشهید غالم 
انقـالب اسـالمی بـراي    . اطراف خود به حسـاب نیاوریـد  ] و[انقالب را تنها در دور 

در این راه، دیانت باید در کنار . نجات بشریت از قید استبداد، استعمار و استثمار است
دل کنـدن از   به هر حال هرچند. سیاست باشد که جدایی این دو انحراف محض است

ا هرچـه فکـر           - هرچند کـه سرپرسـتی ندارنـد    - بچه، مادر و خواهر  سـخت اسـت، امـ
  .ا در برابر اسالم و انقالب ارزشی ندارند و حفظ اسالم از همه باالتر استهکنم اینمی
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  )اراك 1344 - 1366(شهید ابوالفضل اسدي عراقی  
از یـاد  . شود کسی مؤمن باشد و شجاعت نداشته باشدهر مؤمنی شجاع است، نمی

اسـت   این را بدانید که اسالم اکنون دست ما به امانت سپرده شـده . خدا غافل نباشید
  .و شرط ایمان، امانتداري است

  
  )ارسنجان 1333 - 1360(رضا اسکندري شهید علی 

ایـد، هرچـه   هامیدوارم که انقالب را اگر درك نکـرد ! شما خواهران و برادران عزیزم
طور که شایستۀ اسالم حقیقی اسـت، انجـام   زودتر درك کنید و دستورات اسالم را آن

و شـما  . مـام کبیـر و رهبـر عزیـز انقالبمـان گردیـد      دهید و خودتان نیز پیرو واقعـی ا 
امیـدوارم کـه شـما روز بـه روز موفّـق و پیـروز       ! دوستان و آشنایان بسیار زیاد عزیـزم 

باشید و باقی عمرتان را در راه به ثمر رسیدن هدف نهایی انقالب کـه همانـا حکومـت    
جـان در بـدن   محرومان و مستضعفان بر روي زمین است، صرف گردانید و تا آنجا که 

هـاي منحـرف و مـنحط،    هاي منافق و فـدایی و سـایر گروهـک   دارید، با این گروهک
جدال و مبارزه کنید و آنان را نیست و نابود و جامعه را از وجود خبیث و نجـس آنـان   

  .پاك گردانید
  

  )جهرم 1342 - 1365(شهید خلیل اسالمی جهرمی  
هـا  ه جبهه خودداري کنید؛ زیرا اینمبادا از رفتن فرزندان خود ب! اي پدر و مادران

مال شما نیستند و فرداي قیامت چه جوابی در برابر شهدا دارید؟ امروز اسالم احتیـاج  
  .به کمک و یاري دارد
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  )تویسرکان 1340 - 1366(پور شهید احمد اسماعیل 
گـوش  . را فرامـوش نکنیـد   )علیه السالم(این خطّ سرخ حسین! و شما برادران عزیزم

ایـن امـام   ها واقعاً درك و فهـم ایـن انقـالب و    ن منافقان کوردل ندهید؛ آنبه حرف آ
ن شاء اهللا تا آخرین نفس براي اسالم بـه هـر طریقـی کـه شـده،      ا.  عزیزمان را ندارند

  .کوشا باشید
  

  )بهبهان 1337 - 1360(شهید عبدالحمید اسماعیلی  
ب برنداشـته و تـا   کنم دست از حمایت انقـال به همۀ خواهران و برادران توصیه می

آخرین نفس و تـا آخـرین نفـر از آن حمایـت نماییـد؛ زیـرا ایـن انقـالب پشـتیبانش          
  .خداست

  
  )همدان 1322 - 1365(شهید صادق اشتاد  

هـا را تقویـت   هاي مالی خودتان جبههها را پر کنید و با کمکاعزام نیرو جبهه] با[
هر کس به هر نحـوي  . ب استامروز دفاع از نظام جمهوري اسالمی بر همه واج. کنید

اهل باطل را مشـاهده کنیـد،   . رهبر را تبلیغ کند] و[تواند، باید اسالم و این انقالب می
کنـیم، چـرا تبلیـغ    کنند؛ ما که از حق دفاع مـی شب و روز علیه این انقالب تبلیغ می

  نکنیم؟
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  )اردبیل 1332 - 1365(شهید نادر اصغري  
رف خانواده و فرزنـدانم نگـران نباشـید؛ چـون مـا بـه       از ط! پرور و مبارزامت شهید

براي ما دلتنگ نشوید، غصۀ اسالم را بخوریـد کـه   . ایمخاطر اسالم و قرآن شهید شده
  .همۀ ما باید فداي اسالم باشیم

  
  )فیروزآباد 1343 - 1367( شهید طمراس اقبالی 

و نگذاریـد  مـان پشـتیبانی کنیـد    پیام من این است کـه از امـام و دولـت انقالبـی    
اي کـه باعـث   دشمنان غضب شده و دوستان گمراه به اسالم آسیبی برسانند و انگیـزه 
و ایــن ] اســت[شــده ایــن راه را برگــزینم، فقــط خــدا و پاســداري از اســالم و قــرآن 

  .باشد]می[مسئولیت یک مسلمان فی سبیل اهللا 
  

  )قزوین 1343 - 1365(اکبر اکراد چگینی شهید علی 
قـدم بـاش و همیشـه مشـغول     بت به اسالم و انقالب و امام ثابـت نس! مادر مهربان

  .عبادت خداوند بخشندة مهربان باش
  

  )ممسنی 1343 - 1365(شهید ناصر اکرمی  
گردهمایی شما و بـا ریخـتن   ] با[بدانید که شما بودید که جمع شدید و ! اي مردم

نیم؛ پـس بیاییـد   مان را به پیروزي برساخون شهیدان زیادي توانستیم انقالب اسالمی
. که محافظ آن باشیم و نگذاریم که غارتگران شرق و غرب ما را از راهمان جـدا کننـد  

طور که جمهوري اسالمی را به ثمـر رسـاندیم، بـه جبهـه بشـتابیم تـا       ید همان]یـ[بیا
  .کافران را نابود کنیم، تا دشمنان اسالم و مسلمین را نابود کنیم



 

    )دفتر هفتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      28
 

  )ابهر 1339 - 1365(شهید حسین الهیاري  
بر همه واضح است که رحمت خدا شامل حال بندگان خود قرار گرفـت و فخـري   

هـاي  دیگر در این کشور به وجود آورد و رهبري بر ما ارزانی داشـت کـه بـا راهنمـایی    
ریـزي  را پـی  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اش مقدمۀ نهضت جهانی ولی عصرپیامبرگونه

دارد کـه خداونـد     هـاي باطـل را برمـی   تمـام پـرده  کنیم و این حرکت شروع شده که 
 »ها را معلـوم کنـد  ها پوچ هستند و منتظر نوري هستند که نیت آنباطل«: فرمایدمی

ها را روشن کند و تمـام بسـاط کفـر را بـرهم زنـد و      و این نور از ایران تابید که ظلمت
و اینجاسـت کـه   هاي شرق و غرب جنایتکار رهـایی دهـد   مستضعفین را از زیر چکمه

لــرزه بــر انــدام جهــانخواران شــرق و غــرب افتــاده و پــرده از وضــعیت روزافزونشــان  
انسـانی  شان دست بـه هـر کـار غیـر    در مورد به خطر افتادن منافع حیاتی]. برداشت[

زنند و فهمیدند که ایـن حرکـت اصـیل اسـالمی کـه از ایـران آغـاز شـده، تمـام          می
هـا  نان آگاه ساخته و علیه حکومت جابرانـۀ ایـن  هاي آمستضعفان جهان را بر شیطنت

هـا تعیـین کننـد و    ها را اینقیام خواهند کرد و نخواهند گذاشت دیگر سرنوشت ملّت
بخـش اسـالم را قبـل از    خواهند نـداي آزادي دانند و میها را بر خودشان گران میاین

ـ        ا خـدا    رسیدن به گوش مظلومان جلوگیري کننـد، ولـی غافـل از ایـن هسـتند کـه ب
: فرمایـد طوري که خداوند در قرآن کریم وعـده داده کـه مـی   شود جنگید و هماننمی

مسلّماً هر کس بـراي احیـاي دیـن او قیـام      ،1»ان تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«
کند، به آن قوم یاري خواهد کرد و نخواهد گذاشت کفّار بر مسلمانان غلبه پیدا کننـد  
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و خداوند این پیروزي را بـا   1»مستضعفین، وارثان زمین خواهند شد«: فرمایدو باز می
سـپارد کـه یـاریگر دیـن خـودش      دهد و به دست افرادي مـی دست کسانی انجام می

باشند و اسالم را پیروز کننـد کـه خـودش ایـن بنـدگان را انتخـاب کـرده و امتحـان            
ومـت خـودش در   خواهـد اسـتقرار حک  کند؛ پس بر ما روشن است که خداوند مـی می

ال الـه  «ما باید دیگر ننشینیم و حرکت کنیم که پرچم . زمین به دست ما انجام بگیرد
ع حساس که اسـالم بـراي   را در تمام جهان به اهتزاز درآوریم، ولی در این موق» اال اهللا

هایی نباشیم که بـه غیـر   ملۀ جنایتکاران رهایی پیدا خواهد کرد، مثل آنهمیشه از ح
را در شـب عاشـورا    )علیه السالم(از تاریکی شب استفاده کردند و امام حسینتن،  72از 

را [ )علیـه السـالم  (امـام حسـین  » هل من ناصر ینصـرنی «تنها گذاشتند و اکنون صداي 
هـا گرفتـه و در   از جماران، از گلوي این پیر مجاهد بلند شده و خون خدا از هابیل] که

جوشـد، لبیـک   اکنون در رگ امـام مـی  ] و[ه جریان داشت )علیه السالم(رگ امام حسین
در ایـن  . بگوییم و اسالم را که با خون هزاران شهید به اینجا رسیده، تنهایش نگـذاریم 

هایمان را براي هرچه بارورتر کردن این نهـال انقـالب،   موقعیت بر ما وظیفه است جان
رگمـرد    درخت کهنسـال اسـالم و شـریعت بـه ودیعـه بگـذاریم و پیـام آشـناي آن بز        

هایمان را بگیرید تـا خونمـان نهـال تشـنۀ     جان«: کنیم که فرمودساز را تکرار میتاریخ
باألخره ما رفتنی هستیم، چه بهتـر باشـکوه   . »انقالب اسالمیِ این ملّت را سیراب کند

اما بدانیم اسالم، مردنی نیسـت؛ چـون همیشـه پاسـدارانی     . و پاك در راه خدا بمیریم
رخت دین را آبیاري کنند و بدین ترتیب بسـی جـاي افتخـار اسـت     خواهد داشت تا د

که ما در این برهه از زمان اصالت انسانی خویش را نشان دهـیم؛ جـان خـود را فـداي     
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اما پدر و مـادر  . گاه اسارت در آن جاي ندارد، نثار کنیممکتب آسمانی خویش که هیچ
و بـراي پیـروزي آن دعـا    ] دانقالب داشتی[همان احساسی که نسبت به تداوم ! عزیزم

کردید، سعی کنید همیشه به امام و انقـالب وفـادار باشـید و بـه هـر صـورتی کـه          می
  .هایی که هنوز هم در خواب هستند، بگوییدتوانید، پیام این انقالب الهی را به آنمی

  
  )تویسرکان 1338 - 1365(شهید احد امیدفر  

  اسـتند،   ن کفـر بـا شـما بـه سـتیز برخ     ا و جهـا هـ در مرحلۀ اول اگر تمام ابرقدرت
وقت از رسمتان خسته نشوید و همیشه تا جایی که توان دارید، به کمـک اسـالم   هیچ

عزیز بشتابید، حتّی اگر چنان در تنگنا قرار گرفتید که قدرت مقابله نداشتید، با زبـان  
اسـالم   برندارید و تا آخرین قطرة خونتـان بـا  ] دست[هم که شده است از اسالم عزیز 

  .باشید
  

  )فارس 1339 - 1360(اهللا امینی شهید عین 
از امام و انقالب اسالمی تا آخرین قطرة خون خود حمایـت نماینـد و بـه رهبـري     

دامـه  وار آمریکـا نبـرد را ا  خامام تا سرنگونی استکبار جهانی به رهبري امپریالیسم خون
جنگنـد،     روح اهللا، مـی حـزب اهللا، پیـروان   «: این باشد کـه  ٢انو همیشه شعارت ١دهید

  ».پذیرندمیرند، سازش نمیمی
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  )فسا 1334 - 1366(شهید عطاءاهللا اویسی  
ما این انقالب و دستاوردهایش را سهل و آسان بـه دسـت   ! برادر و خواهر حزب اهللا

مـؤمنین  ] باید مانند[نظیر است، البته اسالم ما در نوع خودش در تاریخ بی. ایمنیاورده
باختـه و چشـمان هـزاران معلـول و     وش باشید که روح شهیدان پاكه هبصدر اسالم 

به امید اهللا کـه  . کنیدمجروح انقالب به شماست که چگونه از این انقالب پاسداري می
ر شـهداي قـرآن، احسـاس          1]مقابل[همگی در  خداونـد و اسـالم عزیـز و خـون مطهـ

قالب غفلت نخواهید کرد کـه  اي از پاسداري از انمسئولیت شدید خواهید کرد و لحظه
کسـان و  اسـالم، اي مکتـب خـون و پیـام و اي یـاور بـی      . به هیچ وجه جـایز نیسـت  

ضعیفان، اي دشمن کافران و منافقان، اي دینی که در راهت هزاران جـوان و نوجـوان   
این جاذبۀ تو از چیست؟ چه چیز است که هر جوان مسـلمان حاضـر اسـت    ! فدا شدند

من ذلیل و گنهکار بر قطره قطـرة خـون تمـام یـاورانی کـه در      در راهت جان دهد؟ و 
کنم که از حریم تو و قرآن کریمـت پاسـداري   راهت مظلومانه جان دادند، قسم یاد می

  .کنم و جان ناقابلم را در راه پرعظمتت فدا سازم
  

  )فیروزآباد 1342 - 1361( شهید رضا ایلون کشکولی 
ارم که همیشه متوجه خدا و اسالم باشـید  ها دمن هم جسارتاً یک حرفی به آن... 

مـن از بـرادران کـوچکم    . و موفّقیت را دریابند و جان خودشان را فداي اسالم نماینـد 
هـا خـادم اسـالم    ممنون هستم که خیلی خدمتگزار اسالم هستند و امیـدوارم کـه آن  

ي نداشـته  اگونه واهمهاگر هدفتان اهللا باشد، مشکالت حل خواهد شد و هیچ. ... باشند
باشید و این را خوب بدانید که اسالم و مسلمین در آیندة نزدیـک بـر تمـام نیروهـاي     
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کند و با ریخته شدن هر قطرة خون شهید، یـک کلمـۀ حـق تحقّـق     شیطانی غلبه می
  .کند و من به خدا قسم براي تحقّق یک کلمۀ اسالم حاضرم جانم را فدا کنمپیدا می

  
  )زرین شهر 1341 - 1365( ریزي اکبر باباجانیشهید  

این اسالم است که باعث سرافرازي در پیشگاه خداوند است و داشـتن فرزنـد و در   
خطّ اسالم نبودن چه فایده دارد؟ حال ممکن اسـت بگوییـد آیـا جبهـه فقـط مـالك       

اآلن اگر یک ذره جبهه خالی شـود، انقـالب و اسـالم در    ! دهم که بلهجواب می است؟
گیرند و ایـن مـاییم کـه اآلن بایـد از اسـالم دفـاع کنـیم؛        می خطر نابودي جدي قرار

  .اگرچه با خون باشد
  

  )همدان 1345 - 1364( پوربابایی) ساسان(شهید مصطفی  
ــاس از آن   ل حــامی انقــالب بودنــد و در مراحــل حسفرزنــدانی کــه اگرچــه از او

بـار  ه دیگرپشتیبانی کردند، لیکن امروز آزمایش دیگر در پیش است و قصد آن دارد ک
اخالص ما را به محک تجربه بیازماید تا الاقل خود را دریابیم که تا چه حـد صـدیقیم   

ي ناخواسـته در میـان مـا    شـاید خـدا  . ائر مکتبمان دفاع کنیمو تا کجا حاضریم از شع
ا آنجـا کـه    ١سـرایند ها میانقالب حماسهاز هاي خود حمایتدر افرادي باشند که  امـ ،

هـاي خـویش   یان آید، کمتـر کسـی اسـت کـه مردانـه بـر گفتـه       سخن از عملی به م
   فکـري اسـت کـه بـا وجـودي کـه       لوحی و کوتـه ایستادگی نماید؛ پس این واقعاً ساده

رحم در مقابل انقالب و جنـگ ایسـتاده، مـا هـم خـود در      چنین بیبینیم دنیا اینمی
منکر نـواقص و   اندازي کنیم، البته کسیمقابل این حرکت این ملّت زجرکشیده سنگ
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الوصف آیا صالح بر این اسـت کـه مـن و    خطایاي موجود در جریان انقالب نیست، مع
تو در کنار هم و با همفکري و همکاري هم دسـت در دسـت هـم گـذارده و بـا دلـی       
پرامید در جهـت سـاختن ایرانـی آبـاد و آزاد تحـت لـواي اسـالم گـام برداشـته و بـا           

  .سرافرازي دعا کنیم که مسلمانیم
  

  )فسا 1336 - 1361(شهید محمد بادرام  
من پاسداري از انقالبم را در سنگر مدرسه و مسئولیت تعلیم را به انقالب اسـالمی  

  .کنماینک پاسداري از انقالبم را در بعدي دیگر آغاز می. ادا نمودم
  

  )قوچان 1343 - 1365(شهید محمدعلی باقرپور  
آمـوزان و  هنگیـان، دانشـجویان و دانـش   بر امت حزب اهللا مخصوصاً روحـانیون، فر 

مسئولین مملکتی است که فرهنگ اصیل اسالمی را در جامعه پیاده کننـد تـا از ایـن    
جهت ضعفی نداشته و عمالً بتوانید ایـن خـدمت بـزرگ را کـه گسـترش فرهنـگ و       

بخش اسالم در سراسر جهان اسـت، انجـام بدهیـد کـه در ایـن صـورت       مکتب حیات
  .ایدیف کرده و وظیفه را انجام دادهکه اداي تکل] است[

  
  )بهبهان 1339 - 1366(فرد شهید حمید باولی 

هاي جنایتکار قرار گـرفتیم، وظیفـه داریـم کـه در ایـن      امروز که ما در برابر قدرت
مـا اگـر از فرهنـگ    . موقعیت بسیار حساس از مکتب و انقـالب و اسـالم دفـاع کنـیم    

گـر کـه ماننـد    دفاع نکنیم، مسلّماً دشمنان حیله هاي آنمان و ارزشانقالبی و اسالمی
اند، ایـن میـراث بـزرگ انسـانی را بـه آن قسـمتی کـه خـود             گرگ در کمین نشسته
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هـاي انقـالب   شتوانیم، باید از تمامی ارزبرند؛ بنابراین ما تا آنجا که میخواهند میمی
فـاع کنـیم تـا وظیفـۀ     و نهادهاي انقالبی و قرآن و تمامی مستضعفین ایران و جهان د

  .شرعی و انسانی خود را در این زمان انجام داده باشیم
  

  )اردستان 1340 - 1361(زاده زواره شهید احمد برزو 
ــرادرانم ایــن اســت کــه حســین زمــان، خمینــی                ــه دوســتان و ب وصــیت مــن ب

نشـینیم و  را تنها نگذارند؛ چون امـروز، روزي نیسـت کـه مـا ب     )ارواحنا له الفدا(شکنبت
انقالب باید مـردانش هـم انقالبـی    . امروز، روز تحرّك است. دست روي دست بگذاریم

شعار ندهند، عمل کنند و به مستضعفان جهان که چشم امیدشان بـه انقـالب   . باشند
هـاي خـود را بـه پشـتوانۀ انقـالب مـا بیـرون          ها سـالح ماست، کمک کنند؛ چون آن

هـاي  اند و اگر مـا سسـت بجنبـیم، اسـلحه    شانه گرفتهها ناند و به سوي ابرقدرتآورده
ها هم از دستشان خواهد افتـاد؛ پـس مردانـه بجنگیـد در راه اسـالم و کمـک بـه        آن

که امام گفته، با یک دست قرآن و با دسـت دیگـر   چنان! برادران عزیز. مظلومان جهان
  .سالح به دست بگیرید و در راه اسالم و قرآن بجنگید

  
  )اراك 1343 - 1366(بهاري  شهید اسماعیل 

اکنـون  زنـده کـرد و هـم    )علیـه السـالم  (همچنان که خون حسـین  1]دین اسالم را[
هـاي جنـوبی و غربـی    شاهد جوشیدن قطره قطرة خون شـهیدان کـربال در سـرزمین   

هل من ناصـر  «گویان به نداي کشورمان هستیم و هر روز یکی پس از دیگري از لبیک
غلطنـد تـا شـجرة اسـالم، ایـن      به خـون خـود مـی    )السالمعلیه (امام حسین» ینصرنی
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پابرجـا  [رشد و نمـو خـود احتیـاج بـه حـوادث دارد،      ] و[درختی که براي بارور شدن 
داري شـده  هـا نگـه  نبینیم که به وسیلۀ همین خـو تا به حال می] طور کهبماند همان

بـودیم و اي امـام    گفتند اي کاش مـا در کـربال  مگر در روز عاشورا نمی! برادران. است
کردیم؟ اکنـون باورتـان باشـد کـه جنـوب و      در راه مقدس تو خون را اهدا می! حسین

. »هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «مان همین نداست که بلند شده کـه  غرب کشور اسالمی
اند؛ دین خـدایتان را یـاري کنیـد و    امروز دشمنان اسالم درصدد نابودي اسالم برآمده

راه شهیدان به خون خفتۀ مکتبمان را ادامـه دهیـد   . ا شماستبدانید که خدا همواره ب
و نگذارید که خون این عزیزان به هدر رود و دشمن باز مثل گذشـته بـر شـما مسـلّط     

  .باشد و امیدوارم که روزگاري مثل روزگار گذشته هرگز نبینید
  

  )بوشهر 1348 - 1365(شهید حمید بهزادي  
شما باید در ایـن راه از هـیچ   . و جهاد است امروز، روز جنگ! باري، امت شهیدپرور
امروز، روزي است که تمامی کفـر در مقابـل اسـالم قـد علـم      . کوششی دریغ نفرمایید

کرده است؛ پس بر هر فرد توانمندي است که خود را به صف ایـن مجاهـدان ایثـارگر    
تنهـا  برساند، از اسالم و انقالب دفاع کند و نگذارد اسـلحۀ بـر زمـین افتـادة بـرادرش      

  .بماند
  

  )همدان 1335 - 1360(شهید تقی بهمنی  
یاري کنیـد اسـالم را؛ زیـرا ایـن انقـالب مـا در جهـان بـراي تمـام          ! اي مسلمانان

دهندة این ستمدیدگان، همین انقالب مکتبـی   تنها یاري. مستضعفین یک امید است
بـزرگ  مـن آرزو دارم کـه خداونـد    . شودنید چطور مییماست که در انتظار هستید بب
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شکن عطا کند تا این انقالب را به مقصـد نهـایی   خمینی بت ،عمر طوالنی به امام امت
هـا و ابوذرهـاي   هـا و طالقـانی  خودش هدایت کند و بعد امید دارم که خداوند خمینی

خـود را بـا ایـن روش بـراي صـدور انقـالب در ممالـک        ] کمک کند تا[دیگري را هم 
  ١.مختلف جهان آماده بکنند

  
  )ورامین 1338 - 1362(محمود پازوکی شهید  

اینک کـه جمهـوري اسـالمی ایـران بـا تمـام مصـائب و        ! برادران و خواهران عزیز
اش توانسـته خـود را پابرجـا کنـد و     هاي داخلـی وخـارجی  مشکالتش، تمام گرفتاري

تمـام ایـن بالیـا بـه خصـوص دخالـت آمریکـا و        ] وجود[با ] نیز[قدم نگاه دارد و ثابت
اب و تحمل این حرکت الهی که از جوهرة وجودي انسـان متّکـی بـه اهللا    شوروي که ت

آورنـد کـه بـدون    اي بـه وجـود مـی   سرچشمه گرفته را ندارند و هر روز براي ما مسئله
گونه کـه تـا   توانیم بر تمام آنان همانشک با توکّل به اهللا و قوانین اسالمی و قرآنی می

خواهم که در ایـن راه فقـط   همۀ شما عزیزان میکنون بوده، فائق آییم، من عاجزانه از 
ن شـاء اهللا بـه زودي بتـوانیم بـه     د تبارك و تعالی داشته باشید کـه ا به خداون ]ل[اتّکا

ها که جامعـۀ انسـانی مـا را    عدالتیتمام این بی )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(یاري مهدي
  .در تمام جهان در برگرفته، پایان دهیم
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  )فیروزآباد 1350 - 1365(انک شهید حیدر پرو 
پرور ایران این است که دسـت از حمایـت اسـالم برنداریـد و     وصیتم به ملّت شهید
چه بسا که کشته شوید؛ چون اگر در راه اسالم چه بکشـید  . به نداي رهبر پاسخ دهید

  .و چه کشته شوید، پیروزید
  

  )تهران 1341 - 1364(شهید احمد پروندي  
و دوستان عزیزم از کسانی باشـند کـه بـه وجـه احسـن بـراي       انتظار دارم برادران 

ارواحنـا لـه   (، خمینـی )علیـه السـالم  (اسالم مفید باشند و دست از یاري این فرزند حسین
، این رهبر بزرگوار نیز برندارند و با دولت خدمتگزار همگام باشند کـه امـروز نشـر    )الفدا

یـدا کـرده و شـوکت و عظمـت     احکام اسالم و احیاي انسانیت به اجراي آن بسـتگی پ 
  . باشد تا در مقابل خداوند سرافراز باشندمسلمین به آن می

  
  )ابرکوه 1339 - 1361(اکبري ابرقوئی جعفر پورشهید محمد 

انقالب اسالمی ایران یک انقالبی است که براي حاکم شـدن خـدا صـورت گرفتـه     
گاري داشـته باشـد،   است و هر کس به اندازة یک سر سوزن با این انقـالب سـر ناسـاز   

مانند این است که با خدا سر جنگ دارد و شما باید تمام اعمـال و کـردار خـود را بـا     
، قـرآن و اسـالم بیشـتر فحـش        ]زیرا اگـر ایـن کـار را نکنیـد    [این انقالب وفق دهید؛ 

  .شنودمی
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  )خمین 1342 - 1365(علی تدبیري شهید غالم 
که در ایران متولّد شـد، تمـام جوانـان و    بر ما شکّی نیست که این انقالب اسالمی 

هـا را از محـلّ   بنـد گمراهـی و ضـاللت نجـات داده و آن    ] از[دیگر اقشار این ملّـت را  
فساد، به مسجد و سنگر کشانده و سبب نجات براي کسـانی شـد کـه در پـی نجـات      

ک فـی  اللّهم انّا نرغب الی«: کردندبودند و چه بسیار نیکان ما بودند که همیشه دعا می
، ولـی خداونـد ایـن    »... ه کریمه تعزّ بها االسالم و اهله و تذلّ بهـا النّفـاق و اهلـه و   دول

نعمت را به ما عطا نموده که چنین دولتی نصیب ما شود و اگر چند لحظۀ کوتاه فکـر  
هاي بزرگی در پی این انقالب بـزرگ خداونـد بـه مـا عطـا نمـود،       کنیم که چه نعمت

هاي عظـیم الهـی اسـت و اگـر     قالب سرآمد بسیاري از نعمتکنیم که این اندرك می
مند شویم، باید از این انقالب پاسداري کنـیم و دشـمنان   ها بهرهبخواهیم از این نعمت

آنان را نابود کنیم و طبیعی است که این انقالب که طومار ننگـین شـیاطین را درهـم    
به خودشـان برگردانیـد، بایـد    کوبید، دشمنان فراوان دارد و براي آنکه شرّ دشمنان را 

با تمام توان آمادة دفاع از این نعمـت الهـی باشـیم و دشـمنان را فرصـت ضـربه زدن       
هاي دشمنان نابکار ما کـه بـراي اسـالم و انقـالب تـدارك      ندهیم و اما از جمله توطئه

 هـا را هاي بعديِ این ملّت را از اسالم و انقالب دور سازند و آندیده، آن است که نسل
تفـاوت نماینـد و احکـام اسـالم را کـه زیربنـاي       نسبت به قوانین دین مبین اسالم بی

هـاي شـما را   اسالم هستند، به دست فراموشی سپرده و یا سبک بشمارند و جگرگوشه
انـد    فانه تـا کنـون توانسـته   و به دام شیاطین بیندازنـد و متأسـ  از در خانۀ خدا بگیرند 

فانه گـاهی هـم   تأسـ دکان و نوجوانان پهن کننـد و م هاي زیادي، خصوصاً براي کودام
  .اندهموفّق شد
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  )کاشان 1339 - 1362( شهید محسن تعظیمی 
انقالب اسالمی ایران که همچون فریـادي در سـکوت و آبـی در کـویر و نـوري در      
ظلمت است و امیدي براي مسلمین و مستضعفین در بند و محروم و حاصل زحمـات  

شهادت شیوخ و پاکان است، امروز در معرض خطـر ددان و   هاي رهبرمان ودلو خون
  ].پس باید از آن پاسداري کنیم[دیوان جهان است؛ 

  
  )اراك 1330 - 1360(مهدي ثامنی شهید محمد 

هـاي جهـانی    اکنون کـه ایـران اسـالمی تحـت رهبـري والیـت فقیـه در صـحنه        
ت انقالبـی   هـاي  هاي معنوي و سیاسی بزرگی را کسب نمـوده و مجاهـدت  پیروزي امـ

هـاي مستضـعف منطقـه علیـه زمامـداران و نـوکران       دشمن را مأیوس نمـوده و تـوده  
هـاي  اند و بحمداهللا با عملکردهـاي قـاطع دادگـاه   آمریکاي جنایتکار به حرکت درآمده

عــدل اســالمی، تعــداد زیــادي از منــافقین و مرتــدین بــه ســزاي اعمــال ننگینشــان     
که خواستۀ اسالم و امـام اسـت،   ] را) [معنویت(انقالب اند، بکوشیم بال حقیقی رسیده

هاي طـاغوتی از  ها در جامعه تحقّق دهیم و این میسر نیست مگر ارزشدر همۀ زمینه
همـراه بـا رشـد     ]را[امعه نفی کنیم و فرهنگ صبر و صلوه غرب و شرق مادي را در ج

  .بینش عقیدتی سیاسی در جامعه گسترش دهیم
  

  )گچساران 000 - 1365(جعفري شفیع شهید محمد 
جمهوري اسالمی نعمت بزرگی است که خداوند به ما عنایت کـرده اسـت و امـام،    

هـا را بـه جـاي    نعمتی دیگر؛ پس شکر این نعمت )علیهم السالم(این یادگار و یادآور ائمه
  .ها، گوش به فرمان رهبر بودن است و دفاع از جمهوري اسالمیشکر نعمت. آورید



 

    )دفتر هفتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      40
 

  )شیراز 1335 - 1360(لرّضا جعفري شهید عبدا 
بدان که آرامش روح من ایـن اسـت کـه شـما در راه خـدا مبـارزه و       ! و تو اي مادر

خواهد به اسالم و بـه ایـن انقـالب اسـالمی ضـربه زنـد،        تالش کنی و هر کس که می
  .ها را نابود و از خود دور کن که خدا با شماستآن

  
  )مشهد 1338 - 1365( اکبر جعفري چاقهشهید علی 

گونه باشند و انقـالب و امـام را بـه فرزنـدان     خواهم که زینباز خواهران خوبم می
  .کنمخود بشناسانند و آنان را به انجام دستورات اسالم توصیه می

  
  )فسا 1334 - 1362(باقر جعفري فارسی شهید سید 

 اگر خداي ناکرده مـا در ایـن جنـگ شکسـت    . امروز اسالم در خطر است! عزیزانم
توانـد سـر   خورد و دیگر نمیبخوریم، براي همیشه این آیین ناجی بشریت شکست می

  .بلند کند
  

  )اردکان 1337 - 1365( فردعلی جعفريشهید عباس 
انـد  کرده ها فراموشمدتی از انقالب ما گذشته و خیلی! اما شما برادران و خواهران

غیر از این است که همـه بـراي    ١رمگ. ب کردند، براي که قیام کردندکه براي چه انقال
وظیفـه  [خداوند کریم بود؟ در راه خداوند زحمات زیاد است؟ خوش به حال کسی که 

  .به اتمام برساند، دم برنیاورد] خود را
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  )یزد 1344 - 1367(شهید عبدالمجید جعفري ندوشن  
و امیدوارم حقیقت و حقّانیت این انقالب براي کسانی که ثابت نشده، ثابـت شـود   

] را[اي بیش نیست که قـرآن نیـز همـین    راه حق را برگزینند و بدانید که دنیا بازیچه
! پدر بزرگوار و مادر عزیـز و بـرادران و خـواهرم   . گوید و نیز زیستگاهی بیش نیستمی

  .همیشه پشتیبان انقالب و والیت فقیه باشید
  

  )نهاوند 1344 - 1365(شهید رمضان جاللوند  
ر تمام ما شهید بشویم و انقالبمان بـا شکسـت ظـاهري مواجـه     این را بدانید که اگ

شود، راهمان زنده است و خونمان در رگ کسان دیگري خواهد جوشـید و ایـن سـیر    
ادامه خواهد داشت تا پیروزي اسالم بر کفـر؛ بنـابراین کسـانی کـه شـهید شـدند، بـا        

بایـد شـهداي آینـدة    مانند، اند و کسانی که زنده میخونشان اسالم را زنده نگه داشته
  .اسالم شوند

  
  )اردبیل 1338 - 1361(شهید جعفر جهازي  

و خواهم که تا آنجا که در تـوان داریـد، بـراي اسـالم تبلیـغ کنیـد       من از شما می
مـا در راه  . ن شاء اهللا اسالم به پیروزي نهایی خود برسدمردم ناآگاه را آگاهی دهید تا ا

و سـاالر شـهیدان، حضـرت     )علیه السالم(رت علیاسالم جانمان عزیزتر از موالیمان حض
همگی ما باید از امامانمان پند بگیـریم و بـراي اسـالم    . نیست )علیه السـالم (امام حسین
و  )علیـه السـالم  (من فرزند پدر و مادري هستم کـه اولـین امامشـان، علـی    . مبارزه کنیم

ـ . اسـت  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ها، امام زمـان آخرین آن در و مـادر، بـرادران و   پ
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نمایندة شما در این سنگرها هستند که سنگر اسـالم و قـرآن و   ] رزمندگان! [خواهرانم
  .حق است

  
  )سمنان 000 - 1361(شهید محمدرضا چلویان  
آیـا  . دانم تا چه حد گفتـۀ مـا درسـت اسـت    نمی. گوئیم دین ما اسالم استما می

گفـت و   )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (یامبر ماواقعاً دین ما اسالم است؟ همان اسالمی که پ
به خاطرش انجام شـد،  ...  همان اسالمی که جنگ احد و خندق و عاشوراي حسینی و

گـوییم  کنـیم؟ بلـه مـا مـی    کالمی در خم و راسـت شـدن خالصـه مـی    ] را در[یا آن 
دي یـا مسـلمانی کـه در حـال خـم و راسـت شـدن فکـر            مسلمانیم، مسـلمان محمـ

دانم آیا واقعاً آن مسلمانی هسـتیم کـه   هاي خود هستیم؟ نمیبدهکاري ها وطلبکاري
منظـور مـن   (دستورات ما از چه کتابی هست، ولی آن را در خانه نـداریم   ]م[دانیمی

هدفم این بود که این اسالم کورکورانه در بین ما خفـه شـود و   ! بله). کتاب قرآن است
اي بـا  پرسید که جنگ ما چـه رابطـه  ممکن است ب. آن اسالم واقعی جایگزین آن شود

اي اسـت کـه   اسالم دارد؛ در جواب باید بگوییم، البته جواب این نیست، بلکـه مقدمـه  
هـاي بسـیار کـم و    دریابیـد، یکـی از رابطـه   ] را[شما به دنبالش بروید و جواب واقعی 

 بیـنم کـه در ایـن   دانـم و مـی  طور که بارها گفتـه بـودم و نمـی   ناچیز این باشد، همان
    هـایی کـه بـر ضـعیفان جامعـه وارد     سـتم  مادي، زورگویان و سـتمگران چـه  ] يدنیا[

کنند و تـا ایـن زمـان، ظالمـان بـه ظـاهر پیـروز بودنـد و نمونـۀ عینـی آن مـرز            نمی
که در سـنّت رحمـان سـابقه    [بینیم ایم و میدیده[...].  افغانستان، فلسطین و شیلی و

ذلیـل کننـد کـه    ] و[الی دیکتاتوري را خـوار  اي مستضعف با دست خکه توده 1]دارد
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حتّی تصور آن مشکل بود، چه رسد به انجام دادن آن و دیدیم کـه بـه یـاري خداونـد     
متعال چه بالیی به سرش آوردیم و همین انقـالب باعـث شـد کـه مظلومـان جامعـه       

بـه   نیرویی بگیرند و حرکتی کنند و انقالب ما را الگوي خود قرار دهند و علیه ظالمان
ها اسالم نباشد، ولی هدف ما اسالم است، یعنـی  ممکن است هدف آن. جنگ برخیزند

انقالب ما انقالبی غیر از انقالب اسالمی نبود و دنیـا انقـالب مـا را بـه عنـوان انقـالب       
شاید فکر کنید کـه انقـالب مـا    . اسالمی و جمهوري اسالمی به رسمیت شناخته است

بـه  . ه است؛ بدون شک اشتباه و خیـالی بـیش نیسـت   کیلومترها با اسالم فاصله گرفت
میـان ایـن را   ] تفاوت[فرض آنکه حقیقت داشته باشد، در نظر ما حقیقت دارد، ولیکن 

شکسـت  ] اگـر [داند؛ پس باید سعی کنیم جنگ ما بـه شکسـت نینجامـد؛ زیـرا     نمی
از شـوند و دسـت   هاي مستضعف جامعه ناامید مـی نصیب ما شود، در مرحلۀ اول، توده

بـه عنـوان    1]در میان مسـلمانان [کشند و در مرحلۀ دوم، انقالبی که مبارزات خود می
شود، در ایـن موقـع اسـت کـه     کن میریشه بنانقالب اسالمی شناخته شده است، از 

شود؛ پس باید و باید و بایـد کوششـی کنـیم کـه در جنـگ      کن میریشه] نیز[اسالم 
مادي و جانی و ایـن را هـم بگـویم کـه     : دشکست نخوریم و این کوشش دو حالت دار

هـا و فـداکاران   هـا و حسـین  اگر خداي نکرده به پیروزي نرسیم، خـون حضـرت علـی   
همـه  مسـئول ایـن  . شـوند مـال مـی  هاي انقالب و معلولین، همه پايعاشوراها و کشته

هـاي  خون خواهیم بود؛ پس باید ساخت و مبارزه کرد تـا بـه امیـد خـدا روزي عامـل     
کنـد  فـرق نمـی  . ها هسـتند ها همین نفوذيآن عامل. انقالب را مشاهده کنیمنفوذي 

ها در سپاه، کمیته، مجلـس، ادارات، شـوراهاي محلّـی و خالصـه اینکـه در تمـام       این
اند و احتیاج به زمان دارد؛ پس باید بکوشیم و هوشیار باشـیم کـه   ها رخنه کردهارگان
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هـا را شناسـایی قطعـی کـرده و خالصـه      ند، آناي باشقبل از آنکه براي انقالب مسئله
فعالً در مرحلۀ اول بایـد بـه سـتون    . اینکه انقالب خونین را در این افراد خالصه نکنیم

باشد، اهمیت بیش از حدي قائل باشیم که بـه قـول   اسالم و ستون انقالب که نماز می
کنم کـه تنبلـی   می تر است و باالتر؛ پس از شما خواهشامام، نماز از هر چیزي واجب

توبه کنیـد کـه درِ توبـه هـر زمـان بـه       ] طلب[انگاري را کنار بگذارید و از خدا و سهل
طور که انسـان در زنـدگی مـا،    سوي هر کسی باز است و این را هم یادآور شویم همان

باید دکتر باشد یا وقتی مریض شد، به دکتر مراجعه کند، نماز خواندن و روزه گـرفتن  
قلید مانند مریضی است که بدون دکتر دارو بخورد؛ پس بایـد انسـان در   بدون مرجع ت

  .زندگی مرجع تقلید داشته باشد که آن بحثی جداگانه دارد
  

  )تهران 1339 - 1361(بهرامی شهید مهدي حاجی 
گونـه  هـا کـه ماندنـد، بایـد یـا حسـین      ها که رفتند، کاري حسینی کردند و آنآن

یش بنشینند و یا با مالشان جبهـۀ ضـد کفـر امامـت     وار به مشهد خوبجنگند و حمزه
اسالم را که اکنون سخت نیازمند است، تقویت نمایند و یا بـا زبانشـان مـدافع حـریم     

  .اسالم باشند
  

  )آبادنجف 1338 - 1361(علی حجتی شهید حسین 
به این فکرم که آیا ما لیاقت داریم که یک سرباز اسالم باشیم و براي اسـالم عزیـز   

مسـلمانان  » هل من ناصـر ینصـرنی  «به پا خیزید که صداي ! شویم؟ اي مسلمانانفدا 
دانـم کـه آن   رسد و من وظیفۀ شرعی خود میدر بند کشورهاي اسالمی به گوش می

  .افکن سازمندا را هرچه بیشتر طنین



 

 45       جــــــلــوه اســـــالم

 

  )الرستان 1340 - 1361( محمد حسنیشهید علی 
زمان که اسـالم در مقابـل کفـر     سعی کنید در این برهه از! شما اي مردم مسلمان

رسد، بـا  ها به گوش میگونۀ امام جهت اعزام به جبههجهانی قرارگرفته و نداي پیغمبر
این را بدانیـد کـه از   هاي جنگ راه انبیا را تداوم بخشید و اعزام فرزندان خود به جبهه

  .بهتر نیستید )علیهم السالم(ۀ اطهارفرزندان ائم
  

  )همدان 1335 - 1359(شهید محسن حسنی  
 )علیـه السـالم  (گویم که به اسالم فکر کنید کـه پیشـواي آن حسـین   به دوستان می

حاضر و نـاظر اسـت؛ پـس حرکـت      )ارواحنا له الفدا(است و حسین زمان ما، امام خمینی
کنید تا مکتب اسالم بر جهان حاکم شـود کـه حکومـت اهللا اسـت و برقـراري قسـط       

بر سر جاي خـود ننشـاندید، بـر جـاي ننشـینید و      صفتان را اسالمی و تا همۀ شیطان
  .پابرجا و مستقیم و پرصالبت باشید

  
  )کاشمر 1334 - 1361(زاده محمد حسینشهید علی 

اسالم دین حرکت و مبارزه در راه عقیده اسـت، یعنـی بـه قـول سـرور آزادگـان،       
بـا   )لسـالم علیـه ا (امـام حسـین  . »الحیوه عقیـده و الجهـاد  انّ « )علیه السالم(حسین شهید

شهادت خود و یارانش به شیعیان خود یاد داد که باید در مقابل سـتمگران و ظالمـان   
هـا  هـا و مبـارزه  همـین شـهادت  ] در گرو[زنده بودن اسالم . ایستاد و تن به ذلّت نداد

است؛ از این رو است که اسالم حقیقی در مذهب جعفري دوازده امامی هنـوز محکـم   
هـا  ها و مبـارزه ست؛ پس باید براي پایدار ماندن اسالم، این راهو استوار بر جاي مانده ا
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ه  )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(را دنبال کنیم که راه انبیا و پیغمبر اکرم علـیهم السـالم  (و ائمـ( 
  .است

  
  )خمین 1338 - 1365( اصغر حسینیعلیشهید سید 

بایـد مبـارزه کنـیم و    . راه حق، راه انقالب است و انقالب براي ما گران تمام شـده 
الزمۀ آن این است که خودسازي کنیم تـا خسـته نشـویم و خـود را در محضـر خـدا       

  .ببینیم
  

  )مشهد 1343 - 1365(حسینی  میرزایحییشهید  
با اعتقاد راسخی که به دین مبین اسالم دارم و از دوران کودکی کـه بـا مسـائل و    

ز اینکـه بـه دسـتورات عمـل        دستورات اسالم آشنا گردیدم، متوجه شـدم بایـد غیـر ا   
اس و  رکنم، آن را ترویج دهم و هموامی ه پاسدار و حامی آن باشم و در این زمان حسـ

ه انقـالب   ساز که همۀ قدرتسرنوشت هاي شیطانی نوك پیکان حمالت خود را متوجـ
خواهنـد  پروراننـد و مـی  اند و به خیال خامی که در سـر مـی  و جمهوري اسالمی کرده

المی را ساقط و متوقّف سـازند و اکنـون هـم کـه صـدام خـائن و کـافر بـه         انقالب اس
مملکت اسالمی ما تجاوز نموده و افکار و امیال پلید اربابانش را عملـی سـاخته اسـت،    

بـراي تـرویج دیـن    ! و شما برادران و خواهرانم] باید به پا خاسته و از اسالم دفاع کنم[
ت کنید؛ چون مـی الهی و صدور انقالب اسالمی دائماً فعدانـم قلبتـان بـراي اسـالم     الی

کنم که دسـتورات و رهنمودهـاي   به شما سفارش می. تپد و دلسوز این راه هستیدمی
  .امام امت را به جان و دل بپذیرید و مو به مو عمل نمایید
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  )آشتیان 1334 - 1361(شهید علی حسینی آشتیانی  
ه نجـات مـردم جهـان و از همـه          اسالم را یاري نماییـد کـه اسـالم اسـت تنهـا را     

  .خواهم که امام امت و روحانیت مترقّی را هم یاري نمایید که یاري به اسالم استمی
  

  )مشهد 1335 - 1361(شهید محمدرضا حقیقی  
توصیۀ من این است که غیر از خطّ امام که خطّ اسـالم فقاهـت بـوده، نرفتـه و از     

سالم و انقالب اسالمی دفاع نماییـد تـا بـه مقصـد     روحانیت مبارز، این سنگر دفاع از ا
  .اصلی خود که همان اسالم راستین و پاسداري از خون شهداست، برسید

  
  )بوشهر 1337 - 1361(پور شهید محمود حیدري 

  .اسالم یعنی پیاده شدن قرآن و قرآن کالم خداست
  

  )شوشتر 1334 - 1361(نژاد شهید محمدعلی خدري 
! اي دنیـا . ام بـه اسـالم عزیـز   بدانید که همـۀ شـما را فروختـه    !اي دنیا با متعلّقات

ا اسـالم را بیشـتر      هستند چیزها و کسانی هستند در تو که بـه آن  هـا عالقـه دارم، امـ
  .دوست دارم

  
  )فسا 1333 - 1361(شهید محمود خسروانی شیري  

  آیـد، جنـگ را   هـایی کـه بـه دسـت مـی     خواهم که با پیروزياز مردم عاجزانه می
بـه دسـت   ] را[پیکار کنید تا این انقالب اسـالمی  ] توانیدتا می[شده انگار نکنند؛ مامت

هـاي  تا تمـام الهـه  . بسپارند )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اش، آقا امام زمانصاحب اصلی
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ت کامـل اهللا بـر جهـان تثبیـت نشـده، از پـاي           کفر و شرك از بـین نرفتـه و حاکمیـ
  .ذارندننشینند و اسلحه زمین نگ

  
  )اردکان 1343 - 1364(رضا خطیبی عقدا شهید علی 

امیدوارم از برادر کوچک خود راضـی باشـی و در حـقّ    . سالم بر تو اي برادر عزیزم
هرچـه کردیـد،   ]. بـود [هرچه کردید، حفظ خطّ انقالب و اسالم . آمرزش من دعا کنی

  ].بود[اسالم را و رهبري اسالم را 
  

  )بهبهان 1344 - 1365( اسديشهید عبداهللا خواجه 
علیـه  (براي همۀ ما مشخّص است که این راه، همان راهی اسـت کـه امـام حسـین    

و یاران باوفایش رفتند؛ پس سعی کنید در زنده نگاه داشتن ایـن راه بکوشـید؛    )السالم
  .گاه قابل جبران نیستاي ببیند، دیگر هیچزیرا در این زمان اگر اسالم صدمه

  
  )آبادبستان 1342 - 1364(آباد تانشهید محمد داننده بس 

تواننـد  خواهران و برادران، به عنوان خانوادة یک شهید امیدوارم تا جـایی کـه مـی   
خدمتگزار اسالم و انقالب بوده که با این عمل خود از خـون شـهدا حفاظـت خواهنـد     

  .کرد
  

  )آذرشهر 1337 - 1361( شهید سعید دباغی 
که راه حق، راه اسالم است و مـن بـراي شـما     باید بدانید! اي برادران و اي جوانان
 ایـم؛ کنم و بدانید هرچه براي اسالم خدمت کنیم، کم کـرده ادامۀ این راه را توصیه می



 

 49       جــــــلــوه اســـــالم

 

ن شاء اهللا با خدمت کردن به اسالم به لطف خدا پرچم خونین اسـالم و انقـالب را   لذا ا
  .در سرتاسر جهان به اهتزاز درآوریم

  
  )شهرمشکین 1323 - 1362( شهید جعفر دشتی 

. خواهشمند است به وصیت بنده عمل کنیـد ! اهالی محترم روستاي حمد اهللا آباد
داري واجب شـده  این اسالم و قرآن نگه] از[بدانید تنها راه مستقیم، راه اسالم است و 

  ].است[
  

  )قم 1342 - 1361(شهید حسین دالوري  
ـ   ! برادر، شکراهللا جان راي مـن زحمـات بسـیاري    کمال تشکّر را از شـما دارم کـه ب

شـما همیشـه حـافظ مکتـب اسـالم      ! برادر عزیز. کشیدید و امیدوارم که مرا ببخشید
ا بـرادر،   . گونه بـه پـیش بـروي   بودي، امیدوارم که در آینده نیز به یاري خدا همین امـ

از زحمــات زیـادي کــه بــرایم کشـیدید، ممنــونم و امیــد آن دارم کــه      ! مهـدي جــان 
، در آینده نیز افسري متعهد و مسئول براي ارتش اسـالم باشـی   گونه که هستیهمین

! و بـرادر، هـادي جـان   . کـنم و هرگز ارشادات شما را در حلول انقـالب فرامـوش نمـی   
امیدوارم کـه خطاهـایی را کـه از مـن نسـبت بـه شـما سـر زده، ببخشـید و از خـدا                 

ودة امـام، جوانـان را تربیـت    خواهم که شما را در تربیت جوانان یاري کند تا به فرممی
اما مسئولیت شـما نسـبت بـه انقـالب از     ! خواهران عزیزم. هاي اسالمیکنید به تربیت

؛ لـذا  »زن مربی جامعه است«همه خطیرتر است؛ زیرا به گفتۀ امام، این حسین زمان، 
هـاي اسـالمی همیشـه کوشـا     از شما خواهانم که در تربیت کودکان خـود بـه تربیـت   

  .نقش خود را به نحو احسن در انقالب ایفا کرده باشید باشید تا
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  )مراغه 1337 - 1365( شهید اسماعیل دوستان 
گـذرد و هنـوز   امروز این درخت نونهال انقالب چهار سال و اندي از عمـرش نمـی  

تـر سـازد،   هاي خشمگین دشمن جـایش را مسـتحکم  است در مقابل طوفان نتوانسته
است و اگر به این درخت خون ندهید و آبیاري خـون  احتیاج به خون من و امثال من 

نکنیم، چه کسی این کار را خواهد کرد؟ اگر نتـوانیم امـروز از ایـن انقـالب پاسـداري      
هاي آینده چه جوابی خواهید داد، چه جوابی بـراي شـهیدان   کنیم، آیا در مقابل نسل

تـا زمـانی بـر    ] که[م گویهاي شهدا دارید؟ امروز با کمال صراحت برایتان میو خانواده
تـرین  من ارزشی دارید که مکتب مـن در خطـر نباشـد، اگـر خـداي نـاکرده کوچـک       

در مقابـل حسـین   ] چگونـه [اي از جهت من به این انقالب و مکتب برسد، فردا صدمه
بایستم؟ امروز تمامی جبهۀ کفر در مقابل تمـامی جبهـۀ اسـالم     )السالم ماعلیه(بن علی

کـاري،  ر لحظه، لحظۀ سرنوشت اسـت و یـک ذره مسـامحه   آرایی نموده است و هصف
برابرِ زیستن مسلمین براي همیشه در زیر پـرچم اسـتعمار اسـت و امـروز اسـالم زیـر       

  .طلبدضربات شلّاق ابرجنایتکاران فریاد کشیده و استمداد می
  

  )آذربایجان غربی 1343 - 1363(شهید احمد دوستی  
گـذرد، بایـد در ایـن صـحنۀ     انقالبمان مـی  امروز که بیش از چهار سال از پیروزي

بـار اسـالمی و خـطّ    آزمایش و امتحان خداوندي وارد عمل شده و از اصل انقالب خون
بخش و مترقّی والیت فقیه که ضامن اجراي عدالت در عرصۀ اجتماع اسـت، بـه   نجات

ت از بهترین وجه حراست نماییم تا باشد که در این برهه از زمان که مسئولیت حراسـ 
ها به عهده ما گذاشـته شـده   خون شهیدان و ابالغ و ترویج اسالم عزیز براي سایر ملّت

امروز چشـم امیـد   ! آري. است، اصل عالیۀ مکتبمان را عمالً براي سایرین تلقین نماییم
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توانیم بگوییم کـه بایـد بـراي تـداوم خـطّ      همۀ محرومین دنیا ما هستیم؛ بنابراین می
رمز تداوم انقالب به عقیدة من بـه ایـن   . ... از جان و مال بگذریماصیل انقالب اسالمی 

اخالقی و قرآن و آثـار   تهذیب و تزکیۀ نفس، یعنی عمل به رهنمودهاي. 1: شرح است
هاي اخالقی اسـالم در بـین مـردم     و ترویج برنامه )علیهم السالم(ۀ معصومینپرفیض ائم

ست بسیار مشکل که به تدریج و بـه  سازي نفس کاري ا که البته برنامۀ تهذیبی و پاك
عمل به وظایف الهـی و اسـالمی انقـالب و تحقّـق     . 2. مرور زمان صورت خواهد گرفت

بخش اسالم، یعنی از طریق اجراي قـوانین اسـالم و قـانون     عینی اصول عالیه و رهایی
توانیم با یک تیر دو نشان را بزنیم؛ یکی اینکه به وظـایف   اساسی جمهوري اسالمی می

داشـته و  رعی و قانونی خویش عمل کرده و حامیان انقالب را دلگرم و امیـدوار نگـه  ش
انقـالب را  ] در[در حقیقت، حقوق حقّۀ آنان را تأمین نماییم و دیگـر اینکـه راه نفـوذ    

هـاي غیراصـولی در    اي را به عنوان کمبودهاي بـزرگ و نارسـایی  محکم بسته و زمینه
همچنـان کـه قـبالً    . ضرورت رعایت اخالق اسـالمی . 3. اختیار ضد انقالب قرار ندهیم

ل آگاهانـه بـه مسـیري اسـت کـه        توضیح داده د بودن به اخالق اسـالمی، توسـام، مقی
نماید و با عمل به اخالق اسالمی اسـت کـه    انسان را از ظلمت به سوي نور هدایت می

  . 1]گیرد می[اعمال انسان به خاطر خدا و براي رضاي خدا صورت 
  

  )تفت 1338 - 1362(پور تفت علی دهقانمحمدشهید  
برادرانم و خواهرم را پاسدار قرآن ساز تا امر به معروف و نهـی از منکـر   ! تو اي مادر

کنند و همه به حرف این پیر دانا و خردمند گوش دهید و همگام با او اسـالم را یـاري   
  .و پایداري اسالم را بخواهید

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )کازرون 1345 - 1365(نسب شهید مصطفی دیانتی 
خواهم خالصانه در راه امام گام نهید و تمام کارهایتان فقط براي رضـاي  از شما می

از امام و انقالب تا سرحد جان دفاع کنید و در تمام مواقع پشتیبان امامـت  . خدا باشد
ام را بـه دوش بکشـید و مردانـه از اسـالم     سالح خونین بر زمین افتاده. و والیت باشید

  .دفاع کنید )اهللا علیه و آله و سلّم صلّی(محمدي
  

  )اهواز 1335 - 1361( پورتیشهید حسن ذر 
نیز یادآور جنـگ صـدر اسـالم اسـت، آن هـم      ] جنگ تحمیلی[به راستی که این 

تمام قدرت اسالم در یک طرف و تمام قـدرت کفـر در   . جنگی که در خندق روي داد
پیروز گشته؛ زیرا که اگـر ثابـت  طرف دیگر و به راستی که همیشه این اسالم بوده که 

  .1»ید اهللا فوق ایدیهم«قدم باشیم، نصرت خدا با ماست؛ چون 
  

  )تهران 1338 - 1365(رضا رابعی شهید علی 
صحبتی دارم با برادران بسـیجی کـه حقیقتـاً دیـن خـود را بـه اسـالم و انقـالب         

کـنم؛  ه و مـی کـرد اند و من همیشه به بسیجی بودن خودم افتخار میهاسالمی ادا کرد
ام و همیشـه خـودم   کجا ندیـده  ام، در هیچچون اخالصی که در بین این برادران دیده

مبـادا دمـی تعلّـل،    ! ولی اي بـرادران . امها بسیار حقیر و پست یافتهرا در مقایسه با آن
امروز اسالم و انقالب اسالمی بـه دسـت شـما سـپرده شـده      ]. کنید[مبادا آنجا غفلت 

امـروز چشـمان   . فتن انتقام خون شهدایمان به شما سپرده شـده اسـت  امروز گر. است
امـروز همـۀ مظلومـان زمـان، آزادي     . خانوادة شهدا و فرزندان یتیم شهدا به شماسـت 

                                                             
  10سوره فتح؛ آیه  -1
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بـه   )ارواحنا لـه الفـدا  (کربال و قدس را از شما انتظار دارند و امروز چشم امید امام امت ما
یفی که بـر عهـده داریـد، نهایـت سـعی و      قدر خود را بدانید و در انجام وظا. شماست

  .کوشش را داشته باشید
  

  )گناباد 1336 - 1365(مرد رضا رادشهید غالم 
. انـد اسـته خاز ابتداي تاریخ بشر، همیشه دو جبهه مخالف با یکدیگر به ستیز برمی

ها مادي و گاهی جنبۀ معنوي و مذهبی داشته است و نیـز از زمـانی   گاهی این مبارزه
 )صلّی اهللا علیه و آله و سـلّم (ترین ادیان آسمانی بر حضرت محمدم به عنوان کاملکه اسال

دیدنـد، سـر بـه مبـارزه     نازل گردید، دشمنان اسالم که منـافع خـود را در خطـر مـی    
برداشته و با تمامی امکانات خود علیه اسالم بسیج شدند، ولی از آنجایی کـه خداونـد   

مانده است و به دسـت مـا رسـیده و دیـن اسـالم      خود حافظ دین اسالم است، پابرجا 
علیـه  (بهاي هزاران شهید در خون غلتیده همچون سرور شهیدان، حسین بن علیخون
هـا،  هـا، داوري ها، میررضـوي و تمامی اولیاي خدا و در زمان ما همچون صبوري )السالم

هید خـونین هـا و هـزاران هـزار شـ    ها، درخشانها، کارگرها، رفتاريیکتانژادها، جوادي
کفن بوده است که به دست ما رسیده و ما وظیفه داریم تـا سـرحد شـهادت از اسـالم     

  .دفاع کنیم؛ چراکه مسئولیم
  

  )الر 1339 - 1361(پیما شهید ناصر راه 
  .همیشه طرفدار انقالب و اسالم و امام باشید! پدر و مادرم، برادر و خواهرم
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  )اناتبو 1340 - 1363( محمد رحمانیشهید سید 
شما مفتخر و سرافراز باشید که فرزند ناقابل خـویش را  ! پدر و مادر عزیز و مهربانم

سـخنی بـا دوسـتان و همرزمـان و     . براي احیاي مکتب اسالم تقـدیم اسـالم نمودیـد   
قدري بیشتر تفکّـر کنیـد و بیشـتر از    ! برادران: پاسداران اسالم و حافظین خون شهدا

ت باشـید     . اشیداینکه به فکر هستید، به فکر ب مبـادا . [به فکر اسـالم، قـرآن، امـام امـ [
  !خداي ناکرده با اشتباهمان یا خداي ناکرده با عملکردمان دل رهبر را به درد بیاوریم

  
  )جهرم 1340 - 1365( اهللا رستگارینشهید ام 

و اي برادران عزیزم که همیشه در هـر مکـان و در هـر زمـان پشـتیبان انقـالب و       
همواره این خطّ بزرگی را کـه پیوسـته دنبـال    ! مدیده بوده و هستیداسالم و مردم ست

اید، ادامه دهید و همیشه از حقوق مظلومین و مجروحین دفاع نماییـد و از هـیچ   کرده
هاي شـهدا، مفقـودین، و جانبـازان احتـرام و مسـاعدت      مشکلی نهراسید و به خانواده

نگذارید که حقوق آنان به وسـیلۀ   سرپرستان پرستاري کنید ونمایید و از یتیمان و بی
مال گردد و در راه دفاع از اسالم از هیچ کوششی دریغ نفرمایید و رسـالت  ظالمان پاي

 )ارواحنـا لـه الفـدا   (و پیام خون مرا به دیگران ابالغ نمایید و پیرو روح خدا، خمینی عزیـز 
ظالمـان هرگـز   باشید و در راه خداي بزرگ تالش نمایید و در راه مبـارزه بـا خانـان و    

  .گیریدمسامحه نکنید که شدیداً مورد غضب خداوند قرار می
  

  )ابرکوه 1340 - 1361(پناه شهید محمود رستگار 
اما آنچه که از شما مردم خواهانم، این است که اگر از فرط گرسـنگی، فرزنـدانتان   
و خودتان در معرض خطر مرگ قرار گرفتید، اگر همۀ اقـوام و خویشـان شـما شـهید     
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ند، اگر همۀ دنیا توپ و تانک شد و بر سر شما گلولـه خـالی کـرد، تـا زمـانی کـه       شد
حتّی یک قطرة خون در بـدن داریـد، دسـت از اسـالم و امـام برنداریـد کـه ایـن راه         

  .رستگاري شما و همۀ مسلمین است
  

  )شهرکرد 1343 - 1365(فرد شهید هوشنگ رستمیان 
سـوزند،  لص در راه محبوب خود مـی صفتی که مخهاي مالئکهپرواز ملکوتی انسان
حرکت انقالب اسـالمی حرکتـی جهـانی    . هاي آینده خواهد بوددرس براي ما و انسان

افـزون خداونـد متعـال گسـترش خواهـد      و با توفیق روز است و به کمک سربازان امام
یافت و به همین خاطر استکبار جهانی قصد دارد آن را نابود کند؛ پـس بیـدار باشـید    

ار جهانی در شما رخنه نکند و فریاد برآورید که مـا فرزنـدان اسـالم و قـرآن     که استکب
دشمن در صـدد اسـت   . گذاریم آن دشمنان به مقاصد شوم خود برسندهستیم و نمی

هـا و  هـا، مفـتّح  ها، بهشتیکه نیروهاي فعال این نظام نوپا را از بین ببرد مانند مطهري
  .ها در کارهایشان موفّق باشندید که دیگر آنو شما نگذار...  ها وباهنر و رجائی

  
  )تهران 1334 - 1365(رضا رضاپور شهید غالم 

مسئولیت ما بسیار سنگین است و با دادن هر شـهیدي بـر مسـئولیت مـا افـزوده      
مبادا دربارة دیـن  . خواهیم رستگار باشیماش برآئیم، اگر میگردد و ما باید از عهدهمی

ت بـراي خودمـان توجیـه        ايخدا براي خود بهانه بیاوریم و مسـئله را بـرعکس واقعیـ
اي توقّـف و یـا سسـتی داشـته باشـیم،      کنیم؛ چون زمان ما، زمانی است که اگر لحظه

بایـد  . افتـد اي غافل باشیم و خواب ما را در خود بگیرد، اسالم به خطـر مـی  اگر لحظه
  .دا شرمسار نباشیممیریم، نزد شهجوابی براي خود آماده کنیم تا فردا که می



 

    )دفتر هفتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      56
 

  )بندرعباس 1333 - 1365(شهید علی رضایی سردره  
هاي حضرت امـام  اکنون که انقالب اسالمی به خواست خداوند متعال و رهبريهم

هاي ظلم را در سراسر جهان متزلزل نماید، دشمنان اسالم با هر وسـیلۀ  رود تا پایهمی
بـر همگـان   . عظـیم الهـی شـوند   خواهند مانع از پیروزي قطعی این انقالب ممکن می

است که با آنچه در توان دارند، نگذارند که توطئۀ دشمنان به مرحلۀ عمل درآیـد و بـا   
از . جانبه در صحنۀ مبارزه و پیکار موجبات پیروزي سریع را فـراهم آورنـد  شرکت همه

خداوند متعال مسئلت دارم که به من این توفیق را عنایت فرماید کـه بتـوانم یکـی از    
اي در ایـن دریـاي مـواج الهـی     ها سرباز فداکار حضرت امام باشم و مرا به گونهیلیونم

  .غرق کند که خود را فراموش کرده، او را ببینم
  

  )مشهد 1345 - 1362(امیر رضوي شهید سید 
پس از این به بعد سعی کنید که مسئلۀ رفت و آمـد در بـین   ! بله، پدر و مادر عزیز

ها براي شرکت در انقـالب و نهایتـاً کمـک بـه     رحم و تشویق آن خانواده و اقوام و صلۀ
  .اسالم را گسترش دهید

  
  )فردوس 1340 - 1365( علی رفیعی شهید 

بدانید که شهادت هر عزیز رزمنده، مسئولیت شـما را  ! و اما شما اي همکاران عزیز
هـاي  اسـلحه  توانید دین خود را به انقالب ادا نمایید کهکند و موقعی میتر میسنگین

افتاده بر زمین شهدا را به دوش بگیرید و یا اگر توانایی چنـین کـاري نداریـد، جـوان     
ها اسالم واقعی را بشناسـانید؛ زیـرا   ها بفرستید، به آنسلحشور تربیت کنید و به جبهه

  .ها امانت خدا هستند در دست شماآن
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  )خمین 1338 - 1365(نبی رفیعی شهید محمد 
ایـم کـه تکلیـف بـر مـا از هـر       امروز ما در موقعیتی قرار گرفته! انبرادران و خواهر

تر است؛ چراکه کفر با تمامی توانش در برابر اسالم ایستاده اسـت  زمان دیگري سنگین
کن کردن اسالم بر پیکـرة نظـام الهـی جمهـوري اسـالمی ناجوانمردانـه        و براي ریشه

. بینـد مـی  )صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم    (تبلور عینی اسالم محمدي] را[تازد؛ زیرا آن می
هاسـت کـه دشـمن غـدار     تـرین آن ها، بلکه بـزرگ جنگ تحمیلی یکی از همین حیله

خـواهم کـه   از بـرادرانم مـی  . ... براي درهم شکستن انقالب اسالمی بر ما تحمیل کـرد 
  .همچنان در راه استقرار اسالم و قرآن مجاهده کنند

  
  )اردستان 1329 - 1360(شهید جعفرعلی رهبري  

راه انقالب را که همان نهضـت حسـینی   ] ما[است و  )علیه السالم(راه ما، راه حسین
دهندة مانند، باید حسینی کار کنند و ادامهها که میآن. است، انتخاب کردیم و رفتیم

انقالب باشند، دنبالۀ راه شهداي قم و تبریز و مشهد، کرمان و هفده شـهریور و حـزب   
هید رجایی و باهنر و مدنی همچون شـهداي تـاریخ کـه در راه آزادي و    جمهوري و ش

  ].را ادامه دهند[ها جنگیدند و شکنجه شدند، رفاه انسان
  

  )میبد 1345 - 1365(شهید محمدرضا زارع مهرجردي  
ایـم کـه سرنوشـت اسـالم بـه      اي از تاریخ و زمان قرار گرفتـه اکنون در برههما هم

اسالمی که پس از چنـدین قـرن فراموشـی از روح واقعـی     دست ما رقم خواهد خورد؛ 
هاي مظلـوم را بـه تحـرّك واداشـت،     خود با طلوع خورشید انقالب جان گرفت و ملّت

لیکن مستکبران تاریخ و زمانه براي ضربه زدن به آن بسیج شدند به طوري کـه تمـام   
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را یـاري نکنـیم،   کفر در برابر تمامی اسالم قرار گرفت و طبق حرف امام اگر ما اسـالم  
تواند سر خود را بلند کند و حال کـه  اي خواهد خورد که دیگر نمیاسالم چنان سیلی

خداوند این توفیق را به ما ارزانی داشته است، چرا استفاده نکنـیم و از خـدمت در راه   
طور کـه خـدا   خدا کوتاهی کنیم که سعادت دنیا و آخرت ما وابسته به آن است همان

کنـیم و  هـا را امتحـان نمـی   کنند که مـا آن که ایمان آوردند گمان میکسانی «: گوید
ها و دریاها از به دوش کشـیدن آن عـاجز   ها و آسمانبدانند که آن مسئولیتی که کوه

بیـدار  . 1»تر از خورد و خـواب حیـوانی اسـت   ماندند و به انسان سپرده شد، بسیار مهم
زدیک، حال خود دانید و واي به حـال  وقت بسیار تنگ است، قیامت ن. شوید و هوشیار

تـر اسـت، کوتـاهی    کسانی که از انجام این فریضه که امام فرمودند از فروع دین واجب
هـا بایـد بسـیار گریـه     اند که طبق گفتۀ قرآن ایـن رفتهکنند و خوشحال باشند که در

گـان  امیدوارم که راضی نباشند از اینکه چند صباحی مانند مرد. کنند و کمتر بخندند
ها را به صـبح برسـانند و سـرانجام    زار مادیات روزها را به شب و شبمتحرّك در لجن

  .مانند مفلوکان در بستر مرگ بیفتند و روسیاه باشند
  

  )تفرش 1336 - 1363(شهید یوسف زرجینی  
اش، همیشه در صحنه باشید تـا اینکـه ایـن انقـالب را بـه دسـت صـاحب اصـلی        

  .برسانید )اهللا تعالی فرجه الشّریفعجل (حضرت مهدي، امام زمان
  

                                                             
فقن منها و حملهـا  ان یحملنها و اشض و الجبال فابین وات و االرانا عرضنا االمانه علی السم«به  اشاره -1

 72؛ سوره احزاب، آیه»االنسان انه کان ظلوما جهوال
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  )اراك 1343 - 1365(شهید احمد زکی  
دفاع از حریم ممالک اسالمی بر همۀ مسلمین از جملـه مـا کـه خـود را مسـلمان      

دانیم، امري است واجب؛ که اسالم حد و مرز و نژاد و قومیت و ناسیونالیستی را بـه  می
اسالم به خون احتیـاج دارد و بـا گذشـتن     درخت. ها مبرّاستدور ریخته و از همۀ این

تا ایـن  ] کرد[از جان و مال خود که به منزلۀ آب درخت است، باید در این راه گذشت 
  .درخت اسالم تنومند شود و بهره دهد

  
  )تهران 1336 - 1361( نیزاده نیشهید قاسم زکی 

جایی کـه  در تمامی لحظات پشتیبان و حافظ اسالم و انقالب عزیزمان باشند و تا 
  .برایشان امکان دارد، به جبهه و رزمندگان از هر نظر کمک نمایند

  
  )زاهدان 1333 - 1359(شهید محمدرضا سبزکار  

  .اسالم در خطر است و دفاع بر همۀ مسلمین واجب
  

  )بروجن 1344 - 1364(شهید حمیدرضا سپهري بروجنی  
هـا بـوده   زو همۀ گروهتفاوت بوده و جکنیم که بیاي را در جامعه مشاهده میعده

خواهم که واقعـاً بـه دیـن مبـین     من حقیر از آنان می. و جزو هیچ گروهی هم هستند
اي کـه  آن عده ]از[اسالم معتقد شده و این اعتماد خود را در عمل به اثبات برسانند و 

انـد،  به ظاهر مسلمان هستند و مسلمانی را در یک نماز یا روزة ظاهري خالصه نمـوده 
ت         تقاضا دارم که واقعاً معتقد شده و بـه شـعائر اسـالم و دفـاع از حـریم اسـالم اهمیـ

  .بدهند و در تداوم راه شهداي عزیزمان کوشا باشند
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  )ابهر 1341 - 1364(علی سرداري عمیدآبادي  شهید 
توانـد بشــریت را از قیــد      مـا معتقــدیم کــه تنهـا احکــام و تنهــا مکتبـی کــه مــی   

ی نجات دهد و موجب سعادت دنیوي و اخروي بشر گـردد،  هاي بیرونی و درونطاغوت
ها اسالم است و کامالً روشن است که اگـر  احکام الهی و مکاتب آسمانی و در رأس آن

در دست مسلمانان نباشد، پیاده شدن احکـام اسـالم در تمـام     حکومت در یک جامعه
ت، یـک نظـام   ابعاد آن جامعه غیرممکن خواهد بود و نظامی که در ایـران حـاکم اسـ   

ت  اسالمی است که نیاز به حفاظت و نگه داري دارد و دنیاي استکباري امروز کمر همـ
اند که اسالم را محو نمایند؛ پس ما تکلیـف شـرعی داریـم    اند و با هم متّفق شدهبسته

حفاظـت از  . ایسـتاد  )علیه السـالم (ها بایستیم همچنان که امام حسینکه در جلوي این
براي جا افتادن انقالب اسـالمی در  ! عزیزانم. الم از اهم فرایض استنظام و حکومت اس

شما به اطرافتان نگاه نکنیـد  . مردم به خصوص نسل جوان تالش زیادي بکنید] میان[
کنند، بینش اسالمی تمام ایـن مسـائل را بـراي مـا روشـن کـرده       که بقیه چه کار می

مهـوري اسـالمی پیـدا شـود،      بدانید که اگر کوتـاهی کنیـد و خللـی در ایـن ج    . است
توانـد خـود را بلنـد کنـد، آن     هاي دیگر نمیشود که تا سالاي به اسالم وارد میضربه

  .موقع است که حسرت ابدي و عذاب خداوندي براي ما خواهد بود
  

  )تهران 1343 - 1367(محمدرضا سلطانی شهید سید 
مقاومتتـان در برابـر    سیراب شـوید از خـون مـا و بـه    ! اي انقالب و اي اسالم عزیز

هـا جـز حبـابی بـر روي آب     ابرجنایتکاران جهان شرق و غـرب ادامـه بدهیـد کـه آن    
اي . بخروشید از خون ما و بـه تـداوم انقـالب ادامـه دهیـد     ! اي بازوان انقالب. نیستند

برخروشید و به رهبري این رهبر کبیـر اسـالم، پـرچم خـونین اسـالم را در      ! اسالمیان
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تفاوت نباشید و هر کس در تـوان خـود   بی! اي مردم مسلمان. کنیدسراسر جهان برپا 
  .تواند، کمک کندکه می] هر چه[به اسالم و انقالب 

  
  )جهرم 1334 - 1362(حسین شاپوریان شهید غالم 

بـرادران و دوسـتان   : و اما روي سخنم با برادران، سایر دوستان و قومان و خویشان
ت و هـدف   قدري بیشتر به فکر اسالم با! عزیز هـا و آرزوهـاي او   شید و به فکر امـام امـ

انجـام نـدادن دل   ] را[نکند خداي نخواسته با کوتـاهی کـردن و وظیفـۀ خـود     . باشید
  .خمینی بزرگ را به درد آوریم

  
  )کهگیلویه 1331 - 1367(نسب شهید احمد شاکري 

 کنم به ملّت قهرمان ایـران کـه مواظـب باشـند و بداننـد امـروز تمـام       سفارش می
انـد؛ زیـرا   کـن کـردن دیـن اسـالم بسـیج شـده      دشمنان داخلی و خارجی براي ریشه

. هـا را بگیـرد، اسـالم اسـت    گـري آن تواند جلوي سـلطه اند تنها قدرتی که میفهمیده
کوشش کنید، وعدة خدا پیروزي است و مطمئنّاً این پیروزي نزدیـک اسـت و بدانیـد    

اي نبود؛ پس براي حفظ ایـن اسـتقالل   به دست آوردن استقالل در کشور ما کار ساده
  .ها را باید تحمل کردتالش کنید و در این راه همۀ سختی

  
  )رودبار 1340 - 1365(جواد شعبانی سرخنی شهید محمد 

حفاظـت  . انقالب اسالمی امروز احتیاج به تثبیت دارد، احتیـاج بـه حفاظـت دارد   
ولوژي و پاسداري از سـنگرهاي  انقالب اسالمی در دو سنگر پاسداري از سنگرهاي ایدئ

استراتژیکی است و این وظیفۀ مهم بر دوش من و شماسـت کـه بـه عنـوان نیروهـاي      
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دانشجویی و دانشگاهی و استاد و روشـنفکر، بـه عنـوان کسـانی کـه مسـائل را درك        
  ].عمل کنیم[فهمند، کنند و میمی

  
  )جهرم 1344 - 1365(رضا صابر جهرمی شهید علی 

انقالب همچون سیل خروشانی به سوي تکامل خویش در حرکـت   !اي امت اسالم
است، چه ما بخواهیم چه نخواهیم؛ پس بهتر است که همراه این سیل خروشان بـراي  

ها حرکت کنیم؛ زیرا که اگر این سیل از جلوي مـا گذشـت و مـا    ها و ظالمویرانی ظلم
ر حـال آب را از دسـت   تـوجهی، بـه هـ   با آن نرفتیم، چه از روي عناد و چه از روي بی

  .آبی ما را به خاك مذلّت و سیاهی و در آخر به نابودي خواهد کشاندایم و بیداده
  

  )تهران 1336 - 1367(شهید احمد ضیایی  
حیـات و زنـده بـودن مـا،     . بیایید بیشتر از همیشه به فکر انقالب و اسـالم باشـیم  

را بـر منـافع انقـالب و     منـافع خـود  . سعادت و کمال ما در گرو اسالم و انقالب اسـت 
ه  اسالم مقدم نداریم و براي حفظ اسالم آن ـالم علـیهم (گونه باشیم کـه ائمـو سـاالر   )الس

رکین بـراي  شهیدان بودند و عمل کردند و بدانیم در شرایطی که تمـامی کفّـار و مشـ   
اند و وظیفۀ ما دفاع از اسالم است؛ هرچنـد وعـده   قد علم کرده نابودي نور خدا، اسالم

ا بایـد ایـن افتخـار را       و ارادة الهی این است که نور خدا را به کمال و تمام برسـاند، امـ
  .کسب کنیم که وسیلۀ اجراي اراده و مشیت الهی ما باشیم

  
  



 

 63       جــــــلــوه اســـــالم

 

  )آشتیان 1338 - 1365(شهید ابوالحسن طاهري آشتیانی  
ت ها ریختیم و مرگ بر طـاغو اگر در اوایل انقالب یک حرکتی کردیم و در خیابان

گفتیم، باید تا آخر بایستیم و این شعار را با عمل بـه اثبـات برسـانیم و تـا زمـانی کـه       
گري وجود دارد، به این راه ادامـه دهـیم و در پیـروزي انقـالب مـا، ایـن شـعار        طغیان

باید تا آخرین لحظـات عمرمـان بـا هـم     . نقش مهمی داشت» ایمان، جهاد، شهادت«
رست بـه ایمـان کـه همـان واجبـات و مسـتحبات و       شعار را به شعور تبدیل کنیم و د

طلبی را در خود تقویت کنـیم و  محرّمات و مکروهات است، عمل کنیم و روح شهادت
ت بـود کـه      به جهاد بپردازیم و بدانیم که ایمان ما و رهبري امام بزرگوار و وحـدت امـ

الب    توانست بر این همه مشکالت فـائق آیـد و مـن فقـط بـه همـین مسـائل اول انقـ        
  .پردازممی

  
  )تهران 1344 - 1362(منصور طهماسبی چالکو  شهید 

  .تر از هر چیز استحفظ اسالم الزم
  

  )شهرکرد 1338 - 1364(پور مرغملکی اکبر عالیشهید علی 
مسئلۀ مهم اسالم است که آن را باید پیشۀ خود سازیم و حرکـت کنـیم و اسـالم    

  .به حرکت نیازمند است
  

  )داراب 1339 - 1361(شهید حسین عامري  
ت بـه سـود       الیـبه آن دسته از پدر و مادرهایی که همواره مـانع فرزندانشـان در فع

کـنم کـه   انقالب اسالمی هستند که شاید تعداد این افراد کم هم نباشد، وصـیت مـی  
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هـا  باید مشوق اوالد خود در کارهاي خیر باشند و خود نیز چنین کننـد و در واقـع آن  
به همـه، بـه خصـوص بـه     . هاي مؤمن یاد بگیرندب اسالمی را از جوانباید درس انقال

کنم که در برخورد با افراد، به ویژه آنان که سـطح فکرشـان   کارکنان دولتی وصیت می
تر است، حتماً اخالق اسالمی را کامالً رعایت کنند و سـرانجام بـه همـه و همـه،     کوتاه

حق را بایـد بـا معیـار حـق     «: کنم کهمیرا گوشزد  )علیه السالم(این گفتار حضرت علی
  .»هاسنجید، نه با شخصیت

  
  )فارس 1349 - 1367(اهللا عباسی شهید کرامت 

خواهم که تا آخـرین قطـرة خونشـان دسـت از یـاري امـام،       و از امت مسلمان می
  .حسین زمان، امام امت برندارند و تا آخرین نفرشان اسالم را یاري کنند

  
  )بوشهر 1336 - 1364(وئی اصغر عبدشهید علی 

به خدا قسم این انقالبی است که دسـت  . قدر انقالب را بدانید! برادران و همرزمان
هـا حـاال   کند و تنها پشتیبان آن خداست؛ و الّا با همۀ این توطئهخدا آن را هدایت می

 انقالب را حفظ کنید و هرگاه کـه . دیگر بایستی چیزي از این انقالب باقی نمانده باشد
  .الزم باشد، با خونتان آن را حمایت کنید که انقالب به خون شما محتاج است

  
  )تهران 1325 - 1361(منش شهید علی عدالت 

اش خــودبینی و خودمحــوري و خودپســندي و قضــاوت در مــورد انقــالب، الزمــه
نیست و اگر چنین شد، خیلی خیلی احمقانـه اسـت؛ پـس چیسـت؟ الزمـۀ قضـاوت،       

اش مطالعـه و تحقیـق در اسـالم و بعـد     ان و بعد مقایسـه، الزمـه  مطالعۀ انقالبات جه
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اش شناخت رهبران کودتاها و انقالبات جهان از کبیر تا اکتبـر و بعـد   سنجیدن، الزمه
سی و شناخت رهبر انقالب ایـران و  اش تحقیق و تحصیل و تحلیل و بررمقایسه، الزمه

هانی و بعد دقّت در مقایسـه بـا   اش نحوة عهد انقالبیون در سطح جبعد مقایسه، الزمه
بدانید که هـر انقالبـی مراحـل تکـاملی دارد و مسـلّم اسـت کـه        . عملکرد انقالبیون ما

گذشته نسبت به آینده ناقص است و ما درجاتی از نظـام اسـالمی را دارا هسـتیم نـه     
هـا  زمان و حرکت و آگاهی مـن و تـو دارد و بایـد نسـل     ١اش را و تکاملش نیاز بههمه
و بدانید و بدانند که در برابر مسـائل طبیعـی انقـالب    . د تا به کمال مطلوب برسدبگذر

باید صبر و استقامت به خرج داد و به قول معروف، باغبان تا دست در میان خـار نبـرد   
  .تواند عسل بگیردهرگز گل نچیند و تا گزند نیش زنبور را تحمل نکند، از کندو نمی

  
   )فیروزآباد 1337 - 1365( شهید مهران عشقی 

بـر   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ب برحـقّ امـام زمـان   الشّأن و نائگر رهبر عظیما
علیـه  (امـام حسـین  » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «خروشد و نداي هاي جهان میابرقدرت

دهد، به همین خاطر است که اسالم بماند و حکم قرآن حاکم شـود و  را سر می )السالم
  .شودحیثیت و شرافت ما حفظ 

  
  )جامتربت 1335 - 1360(علی عظیمی شهید عباس 

وار گویم که همیشه اسالم را یـاري و زینـب  می! خانوادة عزیزم و همسرم و فرزندم
پسرم و دخترم هر دو به عنوان دو سرباز اسالم همیشه علیـه کفـر و ظلـم و سـتم در     

  .ت بکشندستیز باشند و همانند امامانمان از این دنیاي پرنیرنگ و فریب دس
                                                             

  نیازمند: در اصل وصیت -1
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   )اراك 1338 - 1362( محمديرضا علیشهید حمید 
قدر این انقالب و این نعمت الهی را دانسته و خداي را در برابر ایـن همـه نعمـات    

  .نمایدشکرگزار باشیم؛ زیرا که شکر نعمت، آن را افزون می
  

  )کرمان 1340 - 1360(ساز شهید اسداهللا عمارت 
. ، خدا آفریده براي مبارزه با کفّـار و منـافقین  در رگ ما جریان دارد] ي که[خون 

ما خونمان را نثار پیاده کردن مکتب و اهداف عالیۀ اسالمی و قرآن خواهیم کـرد و بـا   
گـري کننـد و بـه سـرزمین مقـدس      خون خود نخواهیم گذاشت که کفّار بر ما سـلطه 

گـر شـهید هـم    این وظیفۀ شرعی ماست که با آنان مبارزه کنیم و ا. اسالم تجاوز کنند
و بـه   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (امید است با یاري امام زمان. اي نیستشدیم، مسئله

، انقـالب اسـالمی و حکومـت عـدل اسـالمی را در      )ارواحنا له الفـدا (رهبري امام خمینی
بتوانیم جهانخواران را نابود و حکومـت مستضـعفان را در   ] و[سراسر جهان پیاده کنیم 

  .کنیمزمین پیاده 
  

  )مرند 1336 - 1361(شهید اسماعیل غفرانی  
خواهد که همیشه براي پیشبرد اهداف انقالب بکوشید و راهـی  بعد از من، دلم می

که همان اسالم است، ادامه بدهید؛ زیرا که خداونـد شـما را مـورد حمایـت و عنایـت      
ه جـا  هـاي فـراوان را بـ   خود قرار داده است و سعی کنید که حمد و شکر ایـن نعمـت  

آورید و سعی کنید که فرزندانتان را انسان به تمام معنـا تربیـت کنیـد و یـک انسـان      
خدمت به اسالم و مسـلمین تحویـل اجتمـاع    ] براي[شناس و سالمی به جامعه وظیفه

  .دهید که وظیفۀ اصلی و اساسی شما نیز همین مطلب است
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  )نجف 1330 - 1365(حسین فاضلی شهید محمد 
شما که بنا به فرمایش امام عزیـز، اگـر از انقـالب و جمهـوري      اینک هم هشدار بر

هـا  اسالمی حمایت و دفاع نکنید، مجدداً دشمن با همۀ تـوان و انـواع مکرهـا و حیلـه    
. حکومت شیطانی خود را بر ما تحمیل کرده و انقالب اسالمی را سـاقط خواهـد کـرد   

کـه دنیـاي کفـر بـر      نمونۀ بارز و عینی حیلۀ استکبار همین جنگ هفت سـاله اسـت  
ت قـرآن و      جمهوري اسالمی تحمیل کرده است و هدفش فقط سـاقط کـردن حاکمیـ

سنّت و والیت و تثبیـت مجـدد حکومـت فسـق و فجـور و فحشـا و منکـر و ظلـم و              
  .هاي حاکم بر عموم کشورهاي اسالمیعدالتی و ظلمت جهل است همچون دولتبی

  
  )رانته 1342 - 1362(شهید مسعود فتّاحیه  

این انقالب را به هر نحوي که شده، یـاري کنیـد و از هـر کمکـی ولـو کوچـک و       
مـا  . هرچند به صورت ایمان قلبی به انقالب که خود کمک آن اسـت، کوتـاهی نکنیـد   

آرزوي . ما در آن زمان زجـر کشـیدیم  . در زمان گذشته از ظلم و فساد به ستوه آمدیم
حـاال کـه ایـن انقـالب پیـروز      . کار بیایـد  ما این بود که یک روز یک نظام اسالمی سر

شده، نباید قدر آن را بدانیم؟ به خدا قسم این انقالب و این امـام و ایـن اسـالم ارزش    
نبایـد مـا   . بار، بلکه چندین بار فـداي آن کنـد  آن را دارد که انسان جان خود را نه یک

امی کـه در تـاریخ   قدر بدانیم؟ نباید قدر این نظام و این موهبت الهـی را بـدانیم؟ نظـ   
تمـام دنیـا بـا مـا دشـمن      . مظلوم است و همین حاال هم در تمام دنیـا مظلـوم اسـت   

هستند؛ اگر خود ما در درون خودمان اتّحـاد و ایمـان نداشـته باشـیم، بـراي همیشـه       
  .شویمنابود می
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  )جهرم 1329 - 1360(شهید محمود فرحی  
و راه اسـالم اسـت، دنبـال     که راه خـدا ] را[تنها خواهش من این است که راه من 

درست اسـت کـه زنـدگی    . امکنید و من هیچ راهی جز این راه براي نجات پیدا نکرده
کردن با خانواده خیلی خوب است و دوري از خانواده سخت هسـت، ولـی هرچـه کـه     

  .تر از دور بودن از راه حق و راه انقالب نیستسخت باشد، سخت
  

  )ربوشه 1342 - 1365(شهید رستم فرشچی  
گونـه حرکتـی را بـه دشـمن     همیشه در صحنۀ انقالب حاضر باشید و فرصت هیچ

ت اسـالم را یـاري    . مبارزه با منافقان و جنگ را سرلوحۀ کار خود قرار دهید. ندهید امـ
تا خون در بدن دارید، با دل و جان از اسالم و قرآن دفـاع  . کنید و امام را تنها نگذارید

نین اسالمی از پاي ننشیند و نسبت به مسـائل اسـالمی   براي جهانگیر شدن قوا. کنید
  .تفاوت نباشیدبی

  
  )نقده 1340 - 1361(شهید مهرداد فروردین  

هـا آغـاز شـده    امروز حرکتی با روح و ایمان در جامعـۀ انسـان  ! برادران و خواهران
فـوج بـه سـوي اسـالم و قـرآن و نـزول        همان وعدة قرآن، همـه فـوج  ] طبق[است و 

آورند و کم مانده است که این ایمـان جهـانگیر شـود، لـیکن فرمانـده      رحمت روي می
بدانیـد کـه مایـۀ     .اسـت  )ارواحنا له الفـدا (غریق این دریا امام خمینیاین کشتی و نجات

اي که نـامش بـه   النّجاه متوسل شوید؛ سفینهنجات شما در این است که به این سفینه
بایـد اسـالم را زنـده نگـاه     . نـد ادر ضاللتها قولی سفینۀ ارجمند است و مابقی کشتی

. بدهیـد  )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (دارید و به دست صاحب اصلی او، موال امام زمان
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دانیـد چقـدر مسـئولیت داریـم؟ مسـئولیت در مقابـل اسـالم و خـدا و انقـالب و          می
تمستضعفین و رسول خدا و شهداي انقالب اسالمی و مسلمانان جهان و امام ام.  

  
  )مشهد 1342 - 1365(هادي فرهادي شهید محمد 

کس که دوست آن باشد، دوست اویم و هر کس کـه  من دوستدار انقالب بودم، هر
  .دشمن آن باشد، با او دشمنم

  
  )تهران 1333 - 1362(شهید مجید فریدوند  

این جمهوري اسالمی که با خون هزاران انسان مسـلمان برپـا گردیـده اسـت، هـر      
ها مسـئولیت سـنگینی   دارد که در مقابل خون آنعقل را به تفکّر وا می انسان صاحب

  .است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(دارد و آن حفظ و تداوم این انقالب تا انقالب مهدي
  

  )فردوس 1338 - 1365(ابراهیم فیاضیان شهید محمد 
در زمـرة   گرچه این بندة ناچیز و عبد سراپا تقصـیر الیـق آن نیسـتم کـه خـود را     

شهدا قلمداد نمایم، اما پیام تمامی شهدا و رزمندگان اسـالم ایـن اسـت کـه بـا تمـام       
و دسـت در دسـت امـام     وجود از اسالم و انقالب اسالمی حمایت و پاسـداري نمـاییم  

ن شاء اهللا ایـن انقـالب اسـالمی را بـه انقـالب      گاه او را تنها نگذاریم و اگذاشته و هیچ
  .متّصل نماییم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(هديبزرگ و جهانی حضرت م
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  )فسا 1340 - 1365(شهید عبدالرّحیم فیروزي  
کـه در آن همـه چیـز اسـت، از صـالح و      ] اسـت [بخش اسـالم  نعمت، دین نجات

امنیت و آرامش در دنیا گرفته تا سعادت و فـالح جاویـد اخـروي کـه از اصـول اولیـۀ       
کته را بدانیم کـه در حراسـت و حفاظـت از ایـن دیـن،      و همه باید این ن. عقاید ماست

که بزرگـان  موهبت اهدائی الهی، تمام مسلمانان مسئولیتی بس عظیم دارند، همچنان
تـا   )صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم    (و اولیاي الهی، از بنیانگذار اسـالم، شـخص نبـی اکـرم    

ر جـان و شـهادت کـه فخـر     رزمندگان کفرستیز ایران، اداي این وظیفه را تا سرحد نثا
م سـاخته شـدة    اند، خصوصاً امـروز پیـام  باشد، استقبال کردهها بوده و میآن آور تجسـ

بار، امت شهیدپرور ایران است که امید تمـام مظلومـان و محرومـان و    این مکتب خون
ت مـا      ١الذ، ]ست[هاستمدیدگان جهان به انقالب اسالمی آن ت فـرد فـرد امـمسـئولی

ه    . است، به عظمت وسـعت تـاریخ و سرنوشـت آن    بسیار عظیم همگـی بایسـتی توجـ
داشته باشیم که به فرمودة قرآن، فرداي قیامت که روز حسابرسـی اسـت، صـاحب آن    

فرمایـد و در  هایش به سؤال کشـیده و مؤاخـذه مـی   یوم، ماها را به خاطر تمامی نعمت
خـداي نخواسـته    ها، نعمت رهبري است که همه بایـد جوابگـوي اطاعـت یـا    رأس آن

ــی[ ــت   ] رویگردان ــتاخیز از نعم ــه در روز رس ــدایی ک ــان خ ــیم و هم ــاي    از او باش ه
افـزاییم  اگر سپاسگزاري کنید، هـر آینـه مـی   «: فرمایدکند، میاش سؤال میاعطاشده

لئن شکرتم الزیدنّکم و لئن «؛ »شما را و اگر کفر ورزیدید، همانا عذاب من سخت اسـت 
، ولی بحمداهللا ملّت قهرمان ما سپاسگزار و شاکر نعمـت بـود   2»دکفرتم انّ عذابی لشدی

و طبق وعدة الهی، خداي متعال نیز روز به روز بر عزّت و قـدرت و شـوکت و عظمـت    
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هـاي  ها باألخص در میدانافزاید؛ چراکه با حضور در تمام صحنهاین ملّت افزوده و می
و پروردگار متعال نیـز  ] ند[کردهاي جنگ، دین خدا را یاري نور و اخالص یعنی جبهه

اش امت اسـالمی را  قدم عطا فرموده و متقابالً با امدادهاي غیبیثابت] به آنان نیرویی[
ه دیگـر ایـن    . 1»ان تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«یاري فرموده؛  مطلب قابل توجـ

یسـتگی  است که بر اساس حکمت الهی، اعطا و دوام هر نعمت بر اسـاس لیاقـت و شا  
هـا بـاقی باشـد،    ها و شایستگیهر شخص و جامعه است و از این رو تا زمانی که لیاقت

و الّـذین جاهـدوا فینـا لنهـدینّهم     «نزول رحمات و نعمات پروردگـار نیـز تـداوم دارد،    
هـا را برایشـان   کسانی که در راه ما جهاد و تـالش کننـد، مـا نیـز راه    «؛ یعنی 2»سبلنا

و لذاسـت کـه هـدایت و اعطـاي قـوت تمیـز و       » کنـیم مـی نشـان داده و هدایتشـان   
ها در تمام امـور بـزرگ و کوچـک اسـت، مسـتلزم جهـاد و       تشخیص که از اهم نعمت

  .گیر در راه خداستتالش نفس
  

  )فردوس 1330 - 1362(زاده فرسا شهید ابراهیم قلی 
امـروز ایـن    .ام که در این راه به شهادت نائل آیماینک با آگاهی به راهم امید بسته

باشد و امروز، روزي است کـه بایـد   ها زن و مرد مسلمان در کشور ما میآرزوي میلیون
طـور کـه آرزوي همـۀ    همـان . ن شاء اهللام شتافت و اسالم را احیا نمود، ابه نجات اسال

ه اهللا االعظـم،     ماست، این انقالب را به رهبري امام عزیز، خمینی کبیر به انقـالب بقیـ
پیونـد خـواهیم زد کـه انقـالب جهـانی اسـالم        )جل اهللا تعالی فرجه الشریفع(امام مهدي

  .است
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  )شیراز 1304 - 1361(شهید حسین کاظمی  
انقـالب  ] از[خـواهم کـه همیشـه ماننـد سـابق پشـتیبانی       اول، از همۀ مردم مـی 

  .هاي خود جبهه را یاري کننداسالمی که در واقع حکومت انبیاست، کنند و با کمک
  

  )ریزنی 1343 - 1366(قدم یدرضا کاوه پیشسع شهید 
رویم و فـردا همـۀ   ما می! هاي مسلمانبچه. بیشتر از همه چیز به فکر اسالم باشید

نکند خداي ناکرده من بـه عنـوان یـک معلّـم     . شویمما در پیشگاه خدا بازخواست می
! د شـود دینی و قرآن و تو به عنوان یک مسلمان نمازخوان اعمالت باعث دلسردي افـرا 

به خاطر خدا، به خـاطر اسـالم، خـود را عقـل کـل نـدانیم و دیگـران را کفّـار، همـه          
ا اعمـال مـن و تـو اسـت کـه          . نداها همه و همه فرزندان اسالماین بچه. ندامسلمان امـ

دانم این شکایت، این فریاد را به کـی بـرم   نمی. تواند آنان را جذب کند یا دفع کندمی
هـیچ کـس بـراي    . یچ کس به فکر جذب نیروهـاي مخلـص نیسـت   که در این شهر ه

اگر دیدند فالنی در مسجد پیدایش شد، شروع بـه تهمـت و افتـرا    . کنداینان کار نمی
دانم تا کی باید در فکـر طـرد   نمی. کنندکنند، خود کسانی که ادعاي مسلمانی میمی

یـن نوجوانـان معصـوم و    اندکی بـه ا . یکدیگر باشیم، تا کی؟ اندکی به اسالم فکر کنید
اسـالم را، اسـالم را،   . ... هـا را دریابیـد  اینـان مخلصـند، مخلـص   . گنـاه فکـر کنیـد   بی

اینـان را  . انـد آخر اینان در دامان مـادران اسـالم بـزرگ شـده    . ... مسلمانان را دریابید
پیش از اینکه به فکـر  . پیش از آنکه خود را مطرح کنید، اسالم را مطرح کنید. دریابید

  .اند خود باشید، به این فکر باشید که چه کسی براي اسالم مفیدتر استب
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  )آبادنجف 1339 - 1361(شهید حسن کتانی  
اسالم باید با دست شما در منطقه و سرتا سر جهان طنین افکند و دسـت افـرادي   

مکند، کوتاه کند و ملّت مستضعف دنیا را از زیر یـوغ  هاي جهان را میرا که خون ملّت
عمارگران، این نابکاران نجات دهد و اگر شما در این راه کوشش کنید، خداونـد بـه   است

  .شما مژدة پیروزي داده است
  

  )تهران 1337 - 1362(شهید محمد کرمانشاهی  
خود را در انقالب اسالمی ذوب کنید و منافع شخصی و گروهـی را کنـار بگذاریـد    

یش این چند روزة دنیا بگذرید و فکـر  طلبی و آساتا در قیامت روسفید باشید و از رفاه
خـواهم کـه سـنگر    اسالم باید بر تمام وجودتان احاطه داشته باشد و از همۀ مردم مـی 

مساجد را حفظ کنند و مساجد را مرکز بسـیار قـوي درآورنـد کـه بـه فرمـودة امـام،        
  .ترسنددشمنان اسالم از مساجد می

  
  )انمسجدسلیم 1335 - 1361(زاده رضا کرمشهید غالم 

همۀ بدبختی مسلمانان از این است که استعمارگران نگذاشتند بـا قـرآن و اسـالم    
هـاي  ها و ایثارگريطور که باید و شاید آشنا شویم، مخصوصاً امروز که این فداکاريآن

بینند، مسلمانان جهان را بیشتر تحـت فشـار   پیروان این مکتب را در ایران اسالمی می
ا بـراي   دهند و سعی در واقرار می رونه جلوه دادن این انقالب الهی به مردم دنیایند، امـ

اینکه به قول امام عزیزمان فرهنگ انقالب را به تمامی دنیا صـادر کنـیم، بایـد سـعی     
کنیم خود یک مسلمان واقعی باشیم و اسالم را به تمام درجه در خود پیاده کنـیم تـا   

  .بتوانیم فرهنگ انقالب را به تمام دنیا صادر کنیم
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  )تهران 1343 - 1366(بقعه شهید عبدالرّضا کرمی حسن 
  .از دستاوردهاي انقالب حفاظت کنید

  
  )بروجن 1342 - 1361(فرود کریمیان  شهید 

اگر انسان در راه پیاده کردن احکام اسالم کاري انجـام بدهـد کـه حتّـی موجـب      
  مرگ او هم بشود، شهید شـده اسـت و هـیچ فرقـی بـا کسـی کـه در جبهـه شـهید             

اي که ممکن است، اسالم را یاري کنیـد  به هر وسیله. شود، در درگاه خداوند نداردمی
عجـل اهللا تعـالی   (ن شاء اهللا زمینۀ ظهـور امـام زمـان   پیاده کنید تا ا] را[مسائل اسالم و 

  .فراهم شود )فرجه الشریف
  

  )قوچان 1339 - 1366(شهید ابراهیم کشوري  
شته و از پرتو وحی و والیت مایـه گرفتـه و خـدا    در امور زندگی حالت اعتدال را دا

را براي انقالب و اسالم خواسته و از غیر خدا بریده و به تولّی و تبـرّي و جـذب و دفـع    
  .صحیح توجه نمایید

  
  )گناباد 1339 - 1364(شهید حسن کفائی  

از آنجا که حق و باطل از زمان حضرت آدم تا کنون همیشـه درگیـر بـوده اسـت،     
نیروهاي باطل دنیا دست به دست هم دادنـد و علیـه انقـالب اسـالمی بـه       این بار هم

خواسـتند حـق را نـابود کننـد و بـه      وسیلۀ توطئۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می
چندین شهر و صدها روسـتاي مـیهن اسـالمی مـا تجـاوز      ] به[وسیلۀ نیروهاي عراقی 

گونـه  لمانان تجاوز کردند، همهکردند، اموال مسلمانان را به غارت بردند، به ناموس مس
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گفتند مـا فقـط بنـدگی    جنایت را مرتکب شدند و جرم مسلمانان فقط این بود که می
هـاي شـرق و غـرب نرفتنـد و در اینجـا قـرآن       کنیم و زیر بار ظلم ابرقدرتخدا را می

هایشـان  آن مؤمنانی که به ناحق از خانه«داند؛ وظیفۀ ما را جنگیدن با این ظالمان می
گفتند پروردگار ما خـداي یکتاسـت، جرمـی نداشـتند و اگـر      واره شده و جز آنکه میآ

خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شرّ بعضی از مـردم را بـه بعضـی دیگـر نکنـد، همانـا       
شـود همـه خـراب و    ها و دیر و مساجدي که در آن نماز و ذکر خدا بسیار مـی صومعه

خدا او را یاري خواهـد کـرد کـه خـدا را     هر که خدا را یاري کند، البته . شودویران می
بینیم که در این زمان اگر نجنگـیم، کفّـار بـر مـا     می. 1»منتهاي اقتدار و توانایی است

تـوانیم انجـام بـدهیم و ایـن     شوند و نه نماز و روزه و هیچ عبادتی دیگر نمیمسلّط می
، مگـر اینکـه   ما بشر را خلق نکردیم«: فرمایدمتضاد با قانون خلقت است که خداي می

ت، امـروز تمـامی اسـالم مقابـل       . 2»خدا را عبادت کند همچنین اآلن به قول امـام امـ
بـا  ] تـا [انـد  تمامی کفر ایستاده است؛ تمام مستضعفان دنیا چشـم بـه ایـران دوختـه    

هـا از زیـر یـوغ اسـتعمار آزاد بشـوند و از آن طـرف، تمـام        پیروزي اسالم همـۀ ملّـت  
پس بر ما واجـب اسـت کـه از اسـالم     [اند؛ نقالب متّحد شدهمستکبران دنیا علیه این ا

  ].دفاع کنیم
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  )شیراز 1339 - 1365(اهللا کمالی سروستانی شهید حشمت 
بارشان را تا پیروزي و غلبۀ نهـایی حـق   شهیدان عزیز را فراموش نکنید و راه خون

انقـالب را  قدر نعمت بزرگی چون انقالب اسـالمی را بدانیـد و   . علیه باطل ادامه دهید
بـاألخره طـوري عمـل کنیـد کـه فـردا            . یاري کنید تا خـدا هـم شـما را یـاري کنـد     

امانـت الهـی کـه    . جوابگوي هزاران هزار شهید در صـحراي پرغوغـاي محشـر باشـید    
انـد، بـه بهتـرین وجـه پاسـداري کنیـد و در حفـظ        شهیدان اسـالم بـه شـما سـپرده    

بـار اسـالمی   بزرگ خداوند، انقالب خـون دومین نعمت . سنگرهاي انقالب کوشا باشید
ت حـزب اهللا بـه دسـت آمـده     می مـردم . باشد که با خون هزاران اللۀ پرپرگشته از امـ !

شهدا خون دادنـد و شـما بایـد    . حفظ این انقالب و ادامۀ راه انقالب بر دوش شماست
این نهضت که یـک نهضـت الهـی اسـت از     ! برادران و خواهران. پاسدار خونشان باشید
سرچشمه گرفته است و پشت کردن بـدین انقـالب،    )علیه السالم(نهضت خونبار حسین

و پشت کردن به رهبـري آن، پشـت کـردن     )علیه السالم(پشت کردن به نهضت حسین
باشـد و خیانـت بـه خـون شـهیدان، خیانـت بـه خـون         مـی  )علیـه السـالم  (به حسـین 

  .است )علیه السالم(حسین
  

  )ایذه 1347 - 1364( شهید عبدالمجید کیانی شاهوندي 
همیشه در فکر پیشبرد انقالب باشید و دست از کوشش علـم برنداریـد و آن را تـا    
سرحد امکان و با آخرین چاره به مکانی برسانید کـه هـم بـراي خـویش سرنوشـتی را      
تعیین کنیم و همان گونه هم به زندگی خود ادامه دهیم تا ببینیم که خداوند کی مـا  

ما هماننـد حسـین   . تا چه موقع باید در مصرف جامعه به کار رویمدهد و را فرمان می
] و[کارهایمان مثل او باشد و تا حـد نهـایی بـه انقـالب خـونین      ]و[زمان باید عملکرد 
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سرخمان ادامه بدهیم و هرگز خـدایی نکـرده دسـت از کوشـش دربـارة ایـن انقـالب        
تـر پابرجـا مانـدن ایـن     باشکوهمان برنداریم و همیشه در پیشبرد آن و بهتر و صـحیح 

ما باید سعی کنـیم کـه هرگـز گـوش ایـادي و دسـتۀ       . انقالب عظیممان کوشا باشیم
یاران چـپ و راسـت را نگیـریم و تنهـا، راه میانـه و حـق را برگـزینیم و بـدان در راه         

  .پیشبرد انقالب از آن استفاده بکنیم
  

  )گرگان 1342 - 1364(شهید محمدرضا گلبینی مفرد  
ها، مسائلی مانند حزب خلق مسـلمان پـیش   م دفاع کنید و نگذارید ایناز خطّ اما

هـا ندهیـد   توانید در نطفه خفه کنید و امکان رشد به آناین جریانات را تا می. بیاورند
. شـوند هاي دیگر، با روش دیگر وارد مـی و اگر قدرت بگیرند، دو مرتبه آمریکا و قدرت

اقعاً امروز در خـطّ انقـالب حرکـت کنیـد و از     اگر به فکر قیامت خود هستید، و! مردم
  .انقالب فاصله نگیرید

  
  )ممسنی 1339 - 1362( شهید حیدر گودرزي 

ولی بدانید تنها راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزي نهـایی، پشـتیبانی   
دریغ از دولت جمهوري اسالمی و پیوستن به خطّ امام کـه همـان   بی 1قاطع و حمایت
باشد و براي تحقّق این مهم، باید با اعتقاد و ایمان راسـخ  ، می]است[الم خطّ اصیل اس

را حفظ کـرده و از تفرقـه و نفـاق    ) این رمز پیروزي(به خدا، وحدت و یکپارچگی خود 
  .که خواست شیاطین و دشمنان اسالم و انقالب است، پرهیز کرد
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  )ایالم 1349 - 1366(اصغر لطفی شهید علی 
مرا ببخشید که زود از میـان شـما رفـتم و بـه سـوي معبـودم       ! برادران و دوستانم

از همۀ شما تقاضا دارم که براي دفاع از اسالم و کیان و شـرف مـیهن اسـالم    . شتافتم
هـا  امروز ابرقـدرت . ها روي بیاورید و نگذارید که سالح شهیدان بر زمین بماندبه جبهه

نکند در خواب ذلّـت بمیریـد   ! عزیز اي برادران. از این جوانان و نوجوانان وحشت دارند
  .در میدان نبرد شهید شدند )علیه السالم(در حالی که حسین

  
  )اردستان 1342 - 1365(شهید مختار مالکی مهابادي  

ت حـزب اهللا      از برادرانم می خواهم که در تمام احوال پشـتیبان امـام و انقـالب امـ
وششی دریغ ننمایند و در تمـام  گونه کهیچ] از[باشید و در خدمت به اسالم و انقالب 

  .نظر داشته باشیم 1احوال، خدا را در
  

  )کاشمر 1335 - 1365(نژاد اکبر محمدشهید علی 
شما با انقالب شکوهمند اسالمی خود، اسالم را زنـده کردیـد و   ! اي امت حزب اهللا

ب نیـاز بـه   بدانید که این انقـال . را خشنود نمودید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان
هـاي  شما بکوشید بـا حضـور دائـم خـود در تمـامی صـحنه      . داري داردحفاظت و نگه

خواهند این انقالب را منحرف کنند یـا  سیاسی ـ مذهبی دست تمام کسانی را که می 
هوشیار و بیدار باشید که انقالب ما از خـارج و داخـل   . به نابودي بکشند، کوتاه نمایید

ی انقالب که دیگـر کـاري از پـیش نخواهنـد بـرد، ولـی       دشمنان خارج. ضربه نخورد
بکوشـید تـا   . هـا باشـید  خیلی دقّت کنید که دشمنان داخلی را شناخته و مراقـب آن 

                                                             
 زیر: در اصل وصیت -1
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طلبـان و    خطّ اصیل انقالب از بین نرود و خداي ناکرده انقـالب مـا بـه دسـت راحـت     
ف    امـروز بـا  . ها نیفتد که نه از جنگ خبري دارند و نـه از جبهـه  تفاوتبی کمـال تأسـ

خورند کـه اصـالً از جنـگ    در رأس بعضی از ادارات دولتی به چشم می] کسانی[هنوز 
جنگ ما، جنگ اسالم با کفر است و همه بایـد در ایـن جنـگ شـریک     . خبري ندارند

خبر از جنگ پشـت  اي هم بیاي همیشه در جنگ و عدهچنین نباشد که عده. باشیم
  .ند و بسیجیان را تحقیر و تضعیف نمایندشان نشسته باشمیزهاي اداره

  
  )فارسان 1348 - 1364(رحم محمدي شهید علی 

اسالم را یاري کنید، چه با اموالتان و چه خودتان و چه از نظـر تبلیغـات، خودتـان    
. در این موقعیت اسالم در خطر است، اسالم را یـاري کنیـد  . ... به یاري اسالم بشتابید

  .هایتان اسالم را و قرآن را یاري دهیدجان با اموالتان و! برادران
  

  )قم 1343 - 1367(زاده محمد محمودشهید امیر 
و اسالم را یاري نماییم، البته مسئله، استقالل و آزادي ما نیست؛ مسـئله، خـورد و   

تـر و بـاالتر اسـت؛ مسـئله، اسـالم اسـت؛       ها مهمخوراك ما نیست؛ مسئله از همۀ این
ما یک متر عقب بنشینیم، ایران شکست نخورده، بلکـه اسـالم    اگر. مسئله، قرآن است

شـما  ! اي حسـینیان . گیرنـد شکست خورده است و شرق و غرب در جهان جشن مـی 
اي کـاش مـا در   ! اي حسین، اي فرزنـد زهـرا  «کنید که که در زیارت وارث قرائت می
  .الحال این حسین زمان و این کرب ؛»!کردیمکربال بودیم تا تو را یاري می
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  )اصفهان 1341 - 1360(شهید علی مرادیان زازرانی  
همیشه یادتان باشد انقالب و تداومش بـا خـون صـدها هـزار شـهید و مجـروح و       

همچنـان   . ... معلول همراه بوده است؛ پس از دستاوردهاي آن به خوبی حفاظت کنید
  .استوار و مقاوم در راه تداوم انقالب به پیش بروید

  
  )جهرم 1339 - 1367(مقرّب  مهديشهید محمد 

تفـاوتی  دیگر اینکه مسئلۀ بـی . بیشتر از این به فکر اسالم مظلوم باشید که هستید
و مســئلۀ        . دو حـزب بیشــتر نیسـت؛ حـزب خــدا و حـزب شـیطان     . را کنـار بگذاریـد  

  .یا این حزب یا آن حزب. معنی استتفاوتی نسبت به اسالم و انقالب یک امر بیبی
  

  )اردستان 1338 - 1360(ود مؤذنی زواره شهید محم 
اش خارج شود و هرگـز امیـدي بـه شـرق و     نگذارید انقالب اسالمی از مسیر اصلی

شوم که مرگ سرنوشت محتـوم همـه اسـت؛ پـس     باز متذکّر می. غرب نداشته باشید
بیایید دل از دنیاي پر زرق و برق برکنید و به خـدا بپیوندیـد و بـراي احیـاي قـرآن و      

زي پرچم توحید و استقرار کامل جمهوري اسالمی در سرتا سر جهـان از جـان و   برافرا
  .مال دریغ نورزید

  
  )یزد 1338 - 1361(حسین مهرآوران شهید محمد 

  .حمایت مالی و جانی شرعی داریم از انقالب حمایت کنیم؛اینکه ما وظیفۀ 
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  )بروجن 1337 - 1364( محمد میرصالحی بروجنیشهید سید 
  .ز از این انقالب حراست نکنیم، فردا باید جوابگو باشیماگر امرو

  
  )شهرخمینی 1338 - 1361(پور شهید منصور نجار 

اگـر  . انـد ساز الهی جبهـه گرفتـه  امروز تمامی کفر در مقابل اسالم، این دین انسان
حاکمی سست باشیم و وارد میدان عمل نشویم، خـداي نـاکرده هـم باعـث شکسـت      

ایم؛ پـس بنـابراین بـا    ایم و هم در امتحان خداوندي مردود گشتهحاکمیت اسالم شده
شـود کـه امـروز    یک تحلیل آگاهانۀ بسیار ساده وظیفۀ هر فرد مسلمان مشـخّص مـی  

خمودگی نیست، بلکـه روز خـروش و بـه نمـایش گذاشـتن قـدرت       ] و[زمان سکوت 
عـر اقیـانوس   رفتـه در ق هـاي فـرو  یـۀ انسـان  ست تا با این نمایش به دنیـا و کل اسالم ا
توانـد  ها و غرق شده در مادیات بفهمانیم کـه تنهـا آن کسـی مـی    ها و گمراهیپلیدي

جهان را هدایت کند و حاکمیت بر جهـان داشـته باشـد کـه آن را آفریـده اسـت، نـه        
هاي کاذب دیگري که بشر امـروز بـراي خـود پیشـوا قـرار      ها یا مجسمهچیزها یا ایده

مـا  . اح کـاذب، جهـان بـه انحـراف کشـیده شـده اسـت       داده و به واسطۀ همـین اشـب  
مسلمانان بایستی در عمل باشیم نه در شعار؛ چراکـه اسـالم یـک دیـن تئـوري مثـل       
مکاتب دیگر نیست، بلکه یک ایدة کامالً عملی و قابل پیاده شدن است و اصـالً اسـالم   

ت و مـا بـه   از طرف خداوند براي اصالح بشر و برنامه پیشرو و خط دادن به او آمده اس
عنوان یک مسلمان باید در جهت پیاده کردن آن بکوشیم و براي این مهـم ایثـار الزم   

ایـم، بایـد   وحـدانیت پذیرفتـه  ] بـه [ما کسانی که خـدا را  . گیري و انزوااست، نه گوشه
نسبت به دین خدا شناخت و آگاهی داشته باشیم و از روي دلیـل آن را قبـول کنـیم،    

یک مسلمان بایـد بدانـد کـه اصـالً از     . انداجداد ما مسلمان بودهنه از روي اینکه چون 
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اگر این آگـاهی را پیـدا کـرد،    . رودرود و چرا میکجا آمده، براي چه آمده و به کجا می
  ].یک مسلمان واقعی است[

  
  )سبزوار 1338 - 1360(شهید اصغر نصرآبادي  

نه آخرت خواهیم داشـت و  و ] داریم[آگاه باشید که اگر امروز دیر بجنبیم، نه دنیا 
ند، چشم امیـد بـه   اتمام محرومان جهان که در زیر ظلم و ستم و بند خدایان دروغین

آفـرین اسـت بـراي خـانوادة     اند و بدانید چقـدر افتخـار  ایران اسالم و انقالبمان دوخته
  .است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اش امام زمانرزمندة اسالم که فرمانده

  
  )تهران 1339 - 1365(زاده نصیرشهید علی  

سعی کنید در هر حال یار و یاوري باشـید بـراي انقـالب و امیـدي     ! برادران عزیزم
ها را خالی نگذارید و به دیگران نیز سفارش کنید ایـن  جبهه. باشید براي اسالم و امام

  .مسئله را
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید همایون نصیري هرچگانی   
ال الـه اال اهللا  «سالمی و دستاوردهاي آن، برافراشته شدن پرچم حمایت از انقالب ا

مبـادا  . دار آن ملّـت ایـران اسـت   در سراسر جهان است که طالیه» و محمد رسول اهللا
دست از یاري امام و انقالب بردارید که غضب الهی شـما را خواهـد گرفـت؛ زیـرا کـه      

  .انقالب از عنایات الهی است
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  )تهران 1330 - 1361(ب اصفهانی شهید محمد حسین نوا 
ه اهللا     ـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (بدانید شماها عزیـزان مـن و نـوکران بقیـاگـر  )عج ،

بدانیـد همـواره   . کنندترین قدمی بردارید، آن حضرت به شما خیلی عنایت میکوچک
ه  و حضـرت ولـی   )علـیهم السـالم  (به راهتان ادامه دهید و یک لحظه دست از خدا و ائمـ

ـ  )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (رعص  )ارواحنـا لـه الفـدا   (ب آن حضـرت، امـام خمینـی   و نائ
خداوند متعال توفیـق همـۀ مسـلمانان و شـیعیان را در راه رسـیدن بـه       ] از. [برندارید

  .خواستارم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(هاي مقدس اسالم تا ظهور حضرت حجتآرمان
  

  )آبادخرم 1337 - 1359(شهید پرویز نوروزي  
نامـه بـه دسـت    تنها وصیتم اینکه بعد از من برادرانم و همۀ اقوامی که این وصـیت 

. رسد، از اسالم تا پاي جان دفاع نمایند و غیـر از آن، دیـن دیگـر برنگزیننـد    ها میآن
. فقط اسالم دین جهانی برخاسته از فطرت ناس است و باید آن را تقویت نمود و بـس 

سازد که دوسـت دارد حـق را بگویـد،    اسالم از انسان موجودي می بخشمکتب حیات
. ایم، احتمال مرگ زیاد اسـت هایی کردهحتّی اگر گردنش را بزنند و چون ما افشاگري

وصیت من به پدر و مادر و اقوامم این است کـه اگـر مـن در راه اسـالم کشـته شـوم،       
نماینـد و اکیـداً   ] پـر [ند خود را بدانند که باید اسالم را تقویت کنند و جاي خالی فرز

نمایم که خون من که بر زمین ریخته شده، در راه اسالم بود و این اسـالم  سفارش می
اي خـودداري  و دولت اسالمی است که خونگیرش باشد؛ پس جداً از برخوردهاي قبیله

  .طلب را گوش نکنیدنموده و حرف افراد آشوب
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  )یسرکانتو 1336 - 1361(شهید مجتبی نوروزي  
در این زمان با این انقالب اسالمی شکوهمند که جهان را به تحیر واداشته، با ایـن  

ت     رهبر بزرگ و الهی ما که دست همۀ رهبران انقالب ها را از پشت بسـته، بـا ایـن امـ
دهندة انقـالب اسـت،   سازد و ادامهپرور ایران که با همۀ کمبودهایی که دارد، میشهید

این انقالب و جامعه هستیم، باید با هر چه کـه داریـم، بـراي ادامـۀ      ما هم که جزئی از
. کوشـش کنـیم   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (این انقالب تا حکومت حضـرت مهـدي  

جوانانتان را براي شهادت کفـن بـر تنشـان    ! پرورمادران شهید. استقامت کنید! برادران
ادت چهـارمین فرزنـدش را      کنید؛ همانند آن مادر بزرگ باشید کـه وقتـی خبـر شـه    

خواهـد تـا   این انقالب خون مـی ! عزیزان من. فرستدشنود، پنجمین را به جبهه میمی
تا دنیـا را تحـت   . ما یک رسالت جهانی به دوش داریم. درخت شکوهمندي به بار آورد
 این جنـگ . را قبول نکند، باید مبارزه کرد» ال اله اال اهللا«پوشش خود نگیریم و تا دنیا 

هاي ابرجنایتکاران جهان اسـت بـراي شکسـت ایـن     تحمیلی هم یکی دیگر از دسیسه
ها را به نشان دهیم کـه فکـر   ما باید چنان قدرت و قوت اسالمی خود را به آن. انقالب

  .خودشان را بکنند و دیگر خیال تجاوز به این آب و خاك اسالمی را ننماید
  

  )ادآبنجف 1335 - 1361(فر شهید ناصر نوروزي 
چقدر زیباست در دامان اسالم زیستن، اسالم را درك کردن و عاشق اسالم شـدن  

چقدر زیباست که انسان عشـق خـود را بشناسـد و در راه    . و در راه عشق کشته شدن
قـدر امـام را بدانیـد و    . قدر اسـالم را بدانیـد  ! آري، برادران و خواهرانم. آن کشته شود

اید که تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ شـما در عصـر   بدانید که شما در عصري قرار گرفته
کنیـد کـه اسـالم خودنمـایی     شما در عصري زندگی می. ایدامام خمینی پرورش یافته
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کـنم کـه   ولـی توصـیه مـی   . ایدآوردههاي بزرگ دنیا را به زانو درکند و تمام قدرتمی
از هـیچ چیـز    ها عمل کنید وخوبی گوش بدهید و به آن هاي رهبر انقالب را بهسخن

سـادگی بـه دسـت     مـا ایـن انقـالب را بـه    ! خواهران و برادرانم. هراسی نداشته باشید
هـا و باهنرهـا در ایـن راه       هـا و رجـائی  هـا و بهشـتی  ها و مفـتّح ایم؛ ما مطهرينیاورده

  .قدر این انقالب را بدانید. ایمما هر روز بهترین فرزندانمان را فدا کرده. ایمداده
  

  )جهرم 1343 - 1364(سرشت محمدجواد نیکشهید  
بریده به سـوي  که از جماعت مسلمین دوري گزیند و سنّت ما را بشکند، دستهر

از دولت و این جمهوري اسالمی با جان و دل دفاع کنیـد و آن را بیشـتر   . رودخدا می
ان و از هر چیز دوست بدارید، بیشتر از پدر و مادر، زن و فرزنـد، خـواهر و بـرادر، قومـ    

خویشان و مادیات؛ چون این حکومت وارث خون شـهیدان اسـت، از صـدر اسـالم تـا      
ل شـکنجه     خواهـان،  آزاديهـاي انبیـا،   کربال و از کربال تاکنون حاصـل تـالش و تحمـ

مسلمانانی چون یاسر و سمیه و عمار و امامان راستین و پیروان ایشان تا عصـر کنـونی   
داري کنـیم و بـه صـاحب    هی را از جان و دل نگهاست؛ وظیفۀ ماست که این نعمت ال

ه اهللا  اصلی ت، بقیـ ـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (اش، حضرت حجـبـرادرم . ... بـدهیم  )عج !
خدمت شما عرض کنم که اگر شهید شدم، با احساس مسئولیت بیشتر راه مـرا ادامـه   

  .دهید و به اسالم و جمهوري اسالمی خدمت کنید
  

  )ناتقائ 1336 - 1361(شهید احمد هادوي  
خواهم که همیشه و در همه حال پشـتیبان ایـن انقـالب و در    از دوستان خود می

نهایــت پشــتیبان اســالم باشــند کــه راه ســعادت و خوشــبختی را اســالم بــه انســان        



 

    )دفتر هفتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      86
 

جوشد، از اسالم پاسداري و حراسـت کننـد تـا    هایشان مینمایاند و تا خون در رگمی
  .حقیقی دین و قرآن را درك کرده و خوشبخت شوندآیندگان معنی و مفهوم 

  
  )فریدن 1343 - 1364(شهید نصراهللا یارعلی  

گـذرد  هاي نبرد حق علیه باطل مـی حال پس از چندي که از حضور من در جبهه
و شاید خداوند شهادت در راه خودش را نصیبم گرداند، امیـدوارم کـه توانسـته باشـم     

ایـن انقـالب اسـالمی    ! آري. الم ادا کـرده باشـم  قدري از وظایف خود را نسبت به اسـ 
عجـل اهللا تعـالی   (اش، امام زمانجهانی را به سرمنزل مقصود رسانیدن و به صاحب اصلی

هـا و مشـقّات همـان    ها دارد و ایـن سـختی  تحویل دادن، تحمل سختی )فرجه الشـریف 
. موفّق شـویم  آزمایشات و امتحانات الهی است که ما باید سعی کنیم در این امتحانات

اي کـه امـام بزرگـوار    توانیم جنگ را نام ببـریم، همـان واژه  از جملۀ این آزمایشات می
خواهد ببینـد آیـا   فرموده است و در رأس تمام امور است و خداوند در این امتحان می

بـه هـر جهـت    . ما واقعاً طالب اسالم هستیم یا نه، پا به پاي شعارمان عمل نیز هسـت 
هـاي  بار نیـز در ردیـف دیگـر نـام    اینکه چرا نامم این). عالم و آگاه است خدا(اهللا اعلم 

اعزامی به جبهه قرار گرفت، باید بگویم من همیشـه حـال و هـواي دیگـري داشـتم و      
مثل اینکه چیزي را گم کرده بودم، پریشان بودم، فکر شهادت بودم، فکر اسالم بـودم،  

جام دهم، اگر زنده ماندم، رسیدگی به امـور  با خود گفتم بگذار اول امورات اخروي را ان
کسانی که تـا  . اسالم را بیابید و حامی اسالم باشید! عزیزان. دنیوي را نیز اوقاتی هست
اي کسـانی کـه   «: فرمایدخداوند می. بیایید طرف اسالم! اندکنون بویی از اسالم نبرده

نصـوح و خـالص و بـادوام     به درگاه خدا توبه کنیـد، توبـه  ! اید، اي مؤمنانایمان آورده
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بیایید طرف اسـالم و اسـالم را   ! بله. 1»باشد که خدا گناهانتان را مستور و محو گرداند
  .اعتنا نباشیدرها نکنید و نسبت به اسالم و دستورات اسالم بی

  
  )فارسان 1337 - 1361(شهید مسیب یوسفی وردنجانی  

ــی مســلمان  ــرادران و خــواهران ایران ــه ان! اي ب ــد ک ــان بدانی ــالب[قالبم ــه انق ] ب
پیوندد و چشم تمامی جهانیان فعالً به انقالبمـان  می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي

جان و مال در این انقالب عزیـز کوتـاهی نفرماییـد،    ] بذل[توانید از تا می. دوخته شده
ک اگر خـداي بـزرگ را کمـ   «؛ 2»ان تنصروا اهللا ینصرکم«. وگرنه در برابر خدا مسئولید

مـا را خـدا آفریـده و بایـد پیـرو دسـتورات او       . »کنید، خدا شما را کمک خواهد کـرد 
برادران دانشجوي تربیت معلّم ایران، خصوصـاً بـرادران   . ... باشیم و مو به مو اجرا کنیم

بکوشید، برادران هـر لحظـه از وقـت گرانبهایتـان     ! معلّم شهید باهنر اصفهان] تربیت[
عجـل اهللا  (انقالب را تا حد توانایی یاري نمایید که ظهور مهـدي  استفاده نمایید و امام و

  .شاء اهللانزدیک است، ان  )تعالی فرجه الشریف

                                                             
؛ سـوره  »...یا ایها الذین امنوا توبوا الی اهللا توبه نصوحاً عسی ربکم ان یکفر عنکم سـیئاتکم  «اشاره به  -1

 8تحریم، آیه 
 7سوره محمد؛ آیه  -2
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   آثار و برکات اسالم و انقالب: دوم بخش   

  
  )تبریز 1341 - 1362(آبادي حق شهید رضا آذر 

را بیدار کرد و فهمانـد  اي بود که تمام مسلمانان جهان انقالب اسالمی ایران پدیده
رسیدن به هدف و آزاد شدن از قید و بند اسارت شیطان به پا خاسـت  ] براي[که باید 

انقالب عظیم ما در زمـانی بـه وقـوع    . و قیام کرد و زنجیر بندگی و بردگی را پاره کرد
 »ال اله الّـا اهللا «پیوست که از اسالم نامی بیش نمانده بود و اسالمیت ما فقط به گفتن 

فرهنگ غرب و شرق جایگزین فرهنگ اصیل اسالمی ما شـده بـود،   . خالصه شده بود
ولی نظر لطف خداوند بار دیگر شامل حال بندگان خودش شد و نخواست تـا بـیش از   
این ملّت مسلمان ایران اسیر و پایبنـد زنجیرهـاي شـیاطین باشـد و بعـد از انقـالب،       

کردند که انقالب ایران نیـز  تصور می واران شرق و غرب چنینخدشمنان اسالم و جهان
هاي جهان دست دوستی و مصالحه با آنان خواهـد داد، ولـی چـه    همانند سایر انقالب
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عجـل اهللا تعـالی   (عصرخیال خامی؛ چراکه این انقالب کامالً اسالمی و با توجهات آقا ولی
  .رفته بودصورت گ) امام خمینی(و با رهبري مردي از تبار ابراهیم  )فرجه الشریف

  
  )کاشان 1337 - 1362(شهید حسن ابوالفضلی  

ام و با میل خودم و با امید اینکـه  ههاي حق علیه باطل اعزام شداز کاشان به جبهه
به اسالم خدمت کنم، در این راه قدم برداشتم که شاید تیغی باشم و خاري حقیـر در  

گی دارنـد، بعـد از   ایسـتاد ] اندك دشمنانی که هنـوز تـوان  [پاي کثیف و قلب ضعیف 
ایـن  [و تـداوم انقـالب آن حضـرت و     )صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم    (انقالب پیغمبر اکـرم 

ایـن انقـالب از   . کنـد تنها انقالبی است که شرایط و قوانین اصیل را دنبال می] انقالب
  .فهمندشود، نه از دیوارها و این را دشمنان آن نمیها وارد میدل

  
  )سلماس 1341 - 1362(شهید خلیل احمدپور  

ها کرامت بخشید و در اقصی نقـاط عـالم نـدا    این انقالب اسالمی بود که به انسان
. کنـد گیرد و زیر خاکی مـدفون مـی  این جهان، انسان را به بازي می! بشر: در داده که

ها را نبینـد و وضـع   کسی تا نیاید به جبهه و این روحیه. این انقالب معجزه است! واهللا
ایـن انقـالب چنـان    . سال قبل را در نظر نیاورد، این حرف را نخواهد فهمیدپنج شش 

ادامه خواهد داشت تـا محـرومین جهـان را بـر ظـالمین و مسـتکبرین غلبـه دهـد و          
ها را به خودشان برگرداند تا از کسانی نباشند که فراموش کننـد خـدا را و خـدا    انسان

  .1»ساهم انفسهماهللا فان او التکونوا کالّذین نسو«ها را آن
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  )ابهر 1339 - 1365(شهید حسین الهیاري  
خیلـی شـیرین    )علیـه السـالم  (امام حسین! هایی که از اسالم ناراحت هستیداي آن

، شـما هـم کـه از اسـالم     »هایی که دین ندارید، الاقل آزاده باشـید اي آن«: فرمایدمی
ود کـه تمـام فسـادها و    آیا این انقـالب نبـ  . ناراحت هستید، الاقل وجدان داشته باشید

ها را از بـین بـرد   شد، اینچنان دامنگیر عزیزان شما میهاي اجتماعی را که آنکثافت
هـاي  ها را نسبت بـه ارزش بار غرب و شرق را نابود کرد و انسانهاي هالکتو همۀ دام

دل و آلودگان به مادیات و اسـیران هـواي   اسالم خودآگاه کرد؟ اي کاش خفتگان سیاه
ت    یافتند تـا از نزدیـک بـا فضـاي ملکـوتی جبهـه      توفیق می نفس هـاي نـور و معنویـ

چه هم آلـوده  شود و انسان هراینجا دل سنگ آب می! شدندرزمندگان اسالم آشنا می
گـذارد، ولـی کسـانی هسـتندکه امـام      شود و در عالمی دیگر پـا مـی  باشد، منقلب می

ها دیگـر بـه   این. کنندند، با او مخالفت میهم ظهور ک )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
، ولی بداننـد حرکتـی   1»شوندقلبشان کور است و هرگز هدایت نمی«گفتۀ قرآن کریم 

ب امـام  ی است که رهبري این انقـالب هـم نائـ   که در ایران آغاز شده، یک حرکت اله
قـوة الهـی هـر    است و دیدید که تا به امروز به حول و  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عصر

هـا در جلـوي ایـن حرکـت گذاشـتند، هـالك       مانعی جنایتکاران و نوکران داخلـی آن 
طــوري کــه از    شــدند و بعــد از ایــن اگــر در مقابــل حرکــت اســالم بایســتند، همــان 

گیرنـد  ها از قرآن عبرت نمیگرفته تا امروز خداوند هالکشان کرده که این] هاگذشته[
  .و مزة عدالت اسالم را بچشندتا به آغوش اسالم برگردند 
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  )نائین 1342 - 1361(شهید احمد امامی بافرانی  
ل بـه مکتـب زنـده، پویـا و      يگرتنها راه نجات بشریت از وحشی هاي کنونی، توسـ

الهی اسالم است؛ مکتبی که بندهاي اسارت را بریده و راه راست و راه سعادت بشـر را  
آدم ان ال تعبدوا الشّیطان انّه لکم عدو مبین و یا بنیالم اعهد الیکم «داند؛ بندگی خدا می

دانـد و  مکتبی کـه مـالك برتـري افـراد را تقـوا مـی       1»عبدونی هذا صراط مستقیماان 
مکتبی کـه وابسـتگی    ،کندهاي طبقاتی، نژادي و غیره را به طور کلّی طرد میاختالف

هـاي آزادي  مکتبی کـه نغمـه   ،2»اجعونو انّا الیه ر انّا هللا«داند؛ انسان را فقط به خدا می
مکتبی که به انسـان آرامـش    ،»الّا اهللاهللا اکبر، ال اله « روزه بلند است؛بر پیروانش همه

؛ مکتبـی کـه بنیـانگرش،    3»اال بذکر اهللا تطمئنّ القلـوب «دهد؛ خاطر و آرامش قلب می
و فرزندان برومندش  )السـالم  علیه(و امام علی بن ابیطالب )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(محمد

دهـد و ایـن دنیـا را کشـتگاه آخـرت      باشند؛ مکتبی که از سراي جاودانی خبر میمی
عجـل اهللا  (داند؛ مکتبی که به نیکان وعدة حکومت جهانی واحد به امامت امام زمـان می

بشـریت   ]سـعادت [ کننـدة تواند تضمیندهد؛ چنین مکتبی میمی )تعالی فرجه الشـریف 
  .باشد

  
  )لردگان 1350 - 1365(احمدي شهید جمشید بابا 

گونه افـراد نـادان و جاهـل    پیامبر اسالم توانست در آن زمان در میان آن مردم، آن
فرمان خدا را اجرا کند و توانست تا سه سال آن دین را مخفیانه بـه مـردم برسـاند تـا     
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ت آن دیـن را در  اینکه فرمان از خداوند رسید که این دین را آشکار سـازد و آن حضـر  
هایی که کشید دین اسـالم را  ها و رنجبین مردم آشکار ساخت و توانست با آن سختی

یاري کند و مردم را از این دین مطّلـع سـازد و توانسـت بـا آن قـرآن کـه معجـزة آن        
  .ها را از تاریکی به روشنایی برساندها بخواند و آنحضرت است، براي آن

  
  )سلطنهشاه 1333 - 1362(شهید عباس بذرافشان  

ام که راهـی اسـت   جانب با لطف خداوند و توفیق و یاري او در راهی قدم نهادهاین
شـیعه بعـد از صـدها سـال و     . گونه نقطۀ تاریـک و مبهمـی  روشن آشکار و بدون هیچ

، تـازه  )صلّی اهللا علیه و آله و سـلّم (دادن بهترین اولیاي اسالم و بزرگان دین و یاران محمد
شیعه در طول تاریخ هرگز نتوانسته بود جز چنـد سـال اول   . خویش ایستاده روي پاي

صدر اسالم، آن هم در رنج و تهـاجم، حکومـت را در دسـت بگیـرد و همیشـۀ تـاریخ       
از دودمـان  . انددگان تاریخ انسانیت بودهجاوز و تهاجم و آزار و اذیت درنشیعیان مورد ت

آلود سرداران شهید تاریخ شـیعه  پرچم خون مردي برخاست و )علیه السـالم (امام حسین
مـدد الهـی و پشـتیبانی و یـاري صـاحب      ] بـه [را به دست توانـاي خـویش گرفـت و    

هـا  ارزش. ، طاغوتیـان را برکنـار و ایـن پـرچم را بـه اهتـزاز درآورد      )علیه السـالم (الزّمان
ارایی راه روشن است و به روشـنی، زاللـی و گـو   ! بله. دگرگون گشتند و مبنا اسالم شد

کننـده بیـایی و بـه چشـمۀ خنـک و      آبی که در گرماي تابستان از راهی دور و خسته
هاي زیباي کف آن را ببینی، دین اسالم اسـت، حکومـت اسـالمی    مصفّا برسی و ریگ

  .است
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  )بندرترکمن 1344 - 1365(بایی شهید عبدالکریم تقی 
اهللا اسـت، پیـروز و    انقالب اسالمی نشان داده است که انقالبی کـه بـر پایـۀ دیـن    

همـواره در راه خـدا انجـام وظیفـه     ! تواند باشد؛ پس اي برادران عزیزپایدار است و می
 ان تنصـروا اهللا ینصـرکم و یثبـت   «قـدمتان کنـد؛   کنید تا خدا شما را اسـتوار و ثابـت  

  .1»اقدامکم
  

  )اراك 1330 - 1360(مهدي ثامنی شهید محمد 
هـا را بـا   انقـالب عظـیم، تمـام موانـع و توطئـه     سپاس بر خدایی که در پیامد این 

هـاي شـرق و غـرب و صهیونیسـم     قدرت الیزالش نابوده نموده؛ گرچـه تمـام قـدرت   
انـد تـا بـه یکبـاره قامـت      جنایتکار و عمال مزدورشـان در منطقـه در کمـین نشسـته    

ا دشـمنان      برافراشتۀ انقالبمان را در راستاي حرکت انسـان  سـازش نـابود گرداننـد، امـ
بدانیـد کـه در مـیهن اسـالمی مـا جوانـانی اسـت مـؤمن و         ! سالم و انقالب اسـالمی ا

هـاي مؤمنانـۀ امـام    هـاي الهـی و بـا درکـی عمیـق از رهبـري      سلحشور که با میثـاق 
ها آگاهانه آمـادة ایثـارگري و معاملـه بـا خدایشـان      بزرگوارشان، هر روز در تمام جبهه

، علیه همۀ تکاثرطلبـان و طاغوتیـان بـه    هستند تا در استمرار مبارزات توحیدي تشیع
اکنـون کـه ایـران اسـالمی تحـت رهبـري والیـت فقیـه در         . ... جهاد مقدس بپردازند

هــاي معنــوي و سیاســی بزرگــی را کســب نمــوده و    هــاي جهــانی پیــروزيصــحنه
هـاي مستضـعف منطقـه    هاي امت انقالبی، دشمن را مأیوس نمـوده و تـوده  مجاهدت

انـد و بحمـداهللا بـا    نـوکران آمریکـاي جنایتکـار بـه حرکـت درآمـده      علیه زمامداران و 
هاي عدل اسالمی، تعـداد زیـادي از منـافقین و مرتـدین بـه      عملکردهاي قاطع دادگاه
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ت (اند، بکوشیم بـال حقیقـی انقـالب    سزاي اعمال ننگینشان رسیده کـه  ] را) [معنویـ
ـ   خواستۀ اسالم و امام است، در همۀ زمینـه  ر    هـا در جامعـه تحقّ ق دهـیم و ایـن میسـ

هـاي طـاغوتی از غـرب و شـرق مـادي را در جامعـه نفـی کنـیم و         نیست، مگر ارزش
سیاسی در جامعه گسـترش  ـ  ، همراه با رشد بینش عقیدتی] را[فرهنگ صبر و صلوه

  .دهیم
  

  )آبادخلیل 1342 - 1365(آباد شهید مهدي جعفریان خلیل 
رود نات الهی سـرفراز بیـرون آمـده و مـی    امروز، روزي است که ملّت ایران از امتحا

که حکومت واحد اسالمی را در سراسر جهان حاکمیت بخشد و بـه ایـن دلیـل اسـت     
بر این چنین پیروانـی  ) علیهم السالم(و ائمه اطهار )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(که پیامبر اکرم

انّـی جاعـل   «: و بفرمایدکنند و جا دارد که خداوند متعال رو به مالئکه کند افتخار می
بـه وسـیلۀ ایـن مـردم بـه مالئکـه       ! خداوندا. 1»انّی اعلم ما التعلمون... فی االرض خلیفه 

. دهنـد مباهات کن و ببین که چگونه اینان جهاد اصغر را توأم با جهاد اکبر انجـام مـی  
در هـزار و چنـد صـد سـال پـیش بـه نـداي         )علیه السـالم (یاران امام حسین! پروردگارا

ا امـروز یـاران     هبرشان لبیک گفتند در حالی که او را پیشاپیش خود مـی ر دیدنـد، امـ
اش بدون اینکه رهبرشان را حتّی یـک مرتبـه دیـده باشـند، بـه نـدایش       فرزند گرامی

ر    چنین بر سالحلبیک گفتند و این هاي کذایی قرن اتم غلبه کردنـد و در عمـل، مفسـ
  .قرآن شدند
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  )سمنان 1343 - 1366(شهید اسماعیل جمال  
اما بعد، اکنون که در آستانۀ هشتمین سالگرد پیروزي خون بـر شمشـیر هسـتیم،    

در طـول ایـن مـدت، خداونـد     . سال انقالب داشته باشیم 7الزم است نگاهی کوتاه به 
بزرگ بر ما منّت نهاده و در پرتو انقالب اسالمی نعمت زیادي را به مـا ارزانـی فرمـوده    

؛ 1»گردد، شکر نعمـت اسـت  ها میآنچه باعث زیادي نعمت«کریم، است و طبق قرآن 
ها شـکرگزاري  پس بر ما و شماست که براي حفظ و بقا و پایداري انقالب از این نعمت

نموده و خداوند منّان را سپاس و سـتایش کنـیم و اگـر خـداي نکـرده در قبـال ایـن        
ی سـخت در انتظارمـان   نعمات کفران ورزیده و ناسپاسی کنیم، طبق قرآن مجید عذاب

کـران  هـاي بـی  یکـی از ایـن نعمـت   . 2»و لئن کفـرتم إنّ عـذابی لشـدید   «خواهد بود؛ 
ایـن جنـگ   . انـد خداوندي، نعمت جنگ است که امام عزیزمان بارها از آن یاد فرمـوده 

  .بود که عزّت و شرف و عظمت و مجد فراموش شدة اسالم را دوباره به ما بازگرداند
  

  )کامو 1342 - 1364(زاده سنحسین حشهید غالم 
اال و عـواملی کـه   بـراي کمبـود کـ   ] خـواهم می[باز از شما مردم عزیز و شهیدپرور 

یات دارند، کمک بفرمایید و اگر خواستید بدانید یک انقالب در یـک جهـت   جنبۀ ماد
کـه در دنیـا، در راه آزادي قـدم    ] هـایی [هایی را بایـد بگذرانـد و بایـد انقـالب    مرحله

بینید که در بعضی از کشورها چند میلیون مردم بـر اثـر   د، مطالعه کنید، میانبرداشته
اند، ولی در کشور عزیز ما در طول پنج سال انقالب هنوز بـه هـر   گرسنگی از بین رفته
درسـت  . رقم غذا وجـود دارد  6، 5هاي آن کنیم، فقط در رستوراننقطه از آن سفر می

                                                             
  7؛ سوره ابراهیم، آیه »زیدنکملئن شکرتم ال«اشاره به  -1
  7سوره ابراهیم؛ آیه  -2



 

 97       جــــــلــوه اســـــالم

 

تواند از آن استفاده کند، ولـی  عف نمیقیمت است و یک شخص مستضاست که گران
ها خیلی بدتر و خطرشان بـراي  بدانید عوامل تورم و گرانی هم از دشمنان ما در جبهه
توانید به چندي پیش برگردیـد  انقالب بیشتر است و اگر این حرف را قبول ندارید، می

 آزادي بیشـتري  حـاال . و ببینید که آیا اآلن امکانات بیشتري در اختیار دارید یـا قـبالً  
هـا  از همـۀ ایـن  . کنیم مسلّماً و هزاران امتیاز دیگـر به روستایی بودن افتخار می. داریم

نامـۀ شـهید عزیـز دیـار وفـادارم        گذشته، به قول یکی از شهداي علـم کـه در وصـیت   
رضا آمده است اگر ما را تحریم حتمی کنند، فرزنـد محـرّمیم، هـدف مـا نهضـت      علی

و اگر تحریم اقتصادي کنند، فرزند رمضانیم و الگـوي مـا مقاومـت     )معلیه السـال (حسین
  .)السالم ماعلیه(حضرت محمد و علی

  
  )تهران 1338 - 1367(شهید محمد حیدري زارع  

هـا داشـت،   هاي فطري در وجود انسـان انقالب اسالمی ایران انقالبی بود که ریشه
طـرف اهللا اسـت و بـه همـین     انقالبی که هدف واالي آن تکامل انسان و رشـد آن بـه   

  .کنندهاي میلیونی از آن حمایت میدلیل جمعیت
  

  )اراك 1335 - 1361(محمدي شهید احمد خان 
اکنون که در چندمین سال پیروزي انقالب اسالمی هستیم و دیـدیم کـه چگونـه    
طاغوت به وسیلۀ قدرت اسالم به زیر افکنده شد و حکومت اسالمی که همیشه پایـدار  

هست، بر سر کار آمده؛ اآلن تمـام مـردم مـا انتظـار دارنـد از ایـن حکومـت و        بوده و 
  .بالعکس
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  )آبادان 1328 - 1359(اهللا رئیسی نافچی شهید عنایت 
ایـد کـه چـرا بعـد از     چرا فقط یک تختی؟ آیا تا به حال این سؤال را از خود کـرده 

شتیم؟ با اینکه بودنـد  رضا تختی، این قهرمان همیشه پهلوان، ما پهلوانی دیگر نداغالم
. المللی در کسـب مـدال خیلـی جلـوتر از تختـی بودنـد      هاي بینکسانی که در میدان

آفرین باشد؟ صحبت در این زمینـه کـه او   چنین حماسهسبب چه بود که این مرد این
که بود، زیاد رفته و او در کارهایش براي تمام ایرانیان شناخته شـده و محبـوب همـه    

ین است که چرا بعد از او دیگـر ورزش مـا نتوانسـت مثـل او پـرورش      سؤال ا. باشدمی
هـاي مـادي، معیـار    ها نگاه کنیم، خواهیم دید کـه پـول و ارزش  دهد؟ اگر به آن زمان

اي فرهنـگ کابـاره  . کردنـد ورزشکاران کمتر براي پول ورزش مـی . ها نبودارزش انسان
کـس  وز رشـد نیافتـه، هـر   هاي کاذب و طـاغوتی هنـ  ارزش. غرب گسترش نیافته بود

کس فداکارتر بود، مورد عالقـه و احتـرام مـردم قـرار     کس جوانمردتر و هرباتقواتر و هر
در یک چنین فضایی بود که تختی رویید، ولـی افسـوس کـه ایـن نـوکران      . گرفتمی

دربار و این استعمارگران غـرب، زنـدگی رکـورد و مـدال و زنـدگی پـاداش و زنـدگی        
هـاي سـیاه و   ا به جامعۀ ورزش ما مسـلّط سـاختند و در آن سـال   ورزش براي دربار ر

زننـد، خیلـی از کسـانی    که حاال سنگ تختی را به سینه میبار، خیلی از کسانینکبت
خواهند نشان دهند که با این پهلـوانِ مردمـی، دوسـت    که حاال به وسایل مختلف می

خودشـان را مخفـی    بوده و در پشت این سپر، باز هم راه خودشان و چهـرة منحـوس  
اي نمایند و باز هم در دوران شـکوفایی اسـالم، راه طـاغوتی خودشـان را بـا چهـره      می

ه      . دیگر بروند و جوانان را گمـراه کننـد   در آن دوران، رژیـم شـاه جوانـان مـا را متوجـ
در دورانی که ساواك و سیا بـه کمـک خیلـی از انقالبیـون     . نمودقهرمانی دروغین می

هاي به نـام خودشـان   آبان، سوم اسفند، ششم بهمن و جام 4مسابقه دروغین امروزي 
هـاي انسـانی دوران او   دادند، نامی از تختـی و ارزش هاي مختلف ورزشی میدر رشته
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ها را با جریانی کـه تختـی را   نبود و جوانان ما فقط نامی از او شنیده بودند و کسی آن
هاي سرطالئی را بـه عنـوان   اشتند ساواکیها سعی دروزنامه. کردبا خود برد، آگاه نمی

هـاي  هـاي طـاغوتی در رأس سـازمان   ژانـدارمري . یک الگو به جوانان ما تحمیل کنند
کردند و خیلی از همین آقایـان امـروزي دسـت بـه سـینه خـادم        ورزشی حکومت می

هـا بـه قشـري    رفتنـد، قـیم  کردند و به خارج مـی و جیب خود را پر می] بودند[ها آن
هـاي  شـدند و جوانـان مـا در شهرسـتان    هاي خودشان انتخـاب مـی  و با مالكخاص 

از اینکـه مـوج توفنـدة انقـالب     ] بودنـد [محروم از همه چیز، ولی این خموشان، غافل 
هـا جوانـان   ها را از جا خواهـد کنـد و بـه جـاي آن    عظیم اسالمی ایران دیر یا زود آن

، محیط ورزش را بـراي  ]بودند[ها واییها و نارپرشور و انقالبی که عمري شاهد تبعیض
هاي مسـئول گسـترش   سازي و ساختن انسانپرورش جوانان و مردم ایران، براي سالم

دهند، نه براي قهرمان کاذب شدن، بلکه براي سـاختن محـیط کـه آن محـیط قـادر      
یکپارچـه   1مثَـل ] کـه [رضا تختی را پرورش دهنـد  هایی مثل غالمباشد باز هم انسان

ذشتگی، یکپارچه فداکاري و ایثار بود، ولـی افسـوس روزهـاي قبـل و بعـد از      ازخودگ
هـاي گذشـته خـود را    چینان انقالب در مـاه طلبان و میوهبهمن که فرصت 22انقالب 

  .ها نیز با موج انقالب از بین خواهند رفتجا زدند و آن] در لباس پهلوان[
  

  )تهران 1346 - 1366(علی شهید ابراهیم سالک غالم 
باشـد و  اسالم بهترین ادیان است؛ زیرا قوانین آن کلّی، ثابت و بـراي همگـان مـی   

دینی نیست که مانند اسالم باشد، یعنی در هر زمان اکمـل ادیـان بـوده و قـوانین آن     
هـاي انسـان   دانـد کـه خواسـته   هاي انسان باشد؛ زیرا چه کسی بهتر میطبق خواسته
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اگر انسان بر نفس خـود  . ه خالق انسان می باشدک »ال اله الّا هووحده «چیست جز او، 
المستقیم حرکت کـرده و  تواند در صراطمسلّط گردد و افسار آن را به دست گیرد، می

درست است که امروز در ایران انقالب شـده  . تمامی اعمالش را قربه الی اهللا انجام دهد
ایـم  ه او را نشناختههایی وجود دارد که عوامل اصلی آن خود ما هستیم؛ زیرا کو ضعف

توان به یـک جامعـۀ توحیـدي    با چنین شرایطی نمی. کنیمو از نفس خود تبعیت می
  .رسید، مگر که همۀ کارها به قصد قربت انجام گیرد

  
  )خوزستان 1340 - 1364(شهید رستم سواري  

هـا  اسالم یک دین فطري و آیین اخالقی اسـت کـه در وجـود و روح انسـان    ! آري
ایـن   چنان شـیفتۀ شود و جوانان آنحرکت می] و[با عواملی باعث سعادت نفوذ دارد؛ 

کشتیبان هستند که حاضرند تمام اموال و انفسشان را فداي راه وي کنند و به خـاطر  
همین حقّانیت انقالب و اسالم است که سیل خروشان امت بزرگوار و عزیـز و ایثـارگر   

وارد  )علیـه السـالم  (قـه بـه خداونـد و حسـین    ها، کاروان کاروان و با عشق و عالبه جبهه
  .کنندشوند و از کیان اسالم و انقالب دفاع مینبرد می

  
  )کهگیلویه 1342 - 1365(شهید شعبان شاهینی  

انقالب اسالمی موجب شد تا من از زندگی مـادي و پسـت و زودگـذر دنیـوي     ! بله
ولّدي دیگر در جهـت  دست بشویم و با دیدگاه توحیدي به جهان بنگرم و شهادت را ت

  .جاودانگی انسان بدانم
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  )نقده 1337 - 1365(شهید رحیم شکري  
اسالم است که بند استبداد و استکبار و استعمار را شکسته اسـت و زنجیـر سـیاه    

امـروز بـر اسـالمیان اسـت کـه اسـالم را       . ظلم و ستم و بردگی را از هم گسسته است
  .یاور نگذارندغریب و بی

  
  )نهاوند 1316 - 1370(لبیان شهید محمد طا 

هـا  چون استکبار از اسالم سیلی خورده؛ خـداي نـاکرده اگـر سسـتی کنـیم و آن     
پیروز شوند، اول اسالم را از بین خواهند برد، بعد ناموس و مملکت مـا را و در صـورتی   

  .هاي مستضعف تمام بندهاي اسارت را پاره خواهند کردکه ما پیروز شویم، ملّت
  

  )شیراز 1340 - 1361(کرم قاسمی مصرمی شهید اهللا 
هـا و  اي مسـاعد بـراي رشـد و شـکوفایی اندیشـه     هاي الهی، زمینهاما در حکومت

مصـداق عینـی چنـین مدینـۀ      )علیـه السـالم  (حکومت علی. فکرها و مغزهاست باروري
من استبد برایه هلک و من شاور الرّجال شـارکها فـی   «: گویداي است، آنجا که میفاضله

هـا ارزش قائـل اسـت و آنـان را در اندیشـۀ خـویش و سرنوشـت        براي انسـان  »ولهاعق
در نظام الهی همه چیز بر پایۀ آگـاهی اسـت، حتّـی انتخـاب     . داندخویش شریک می

رشد و آگاهی از ارکان نظام اسـالمی  . 1»ال اکراه فی الدین قد تبین الرّشد«فکر و عقیده؛ 
حکومـت اسـالمی سـتم را و    . ه زور و ستم و تزویـر است، نه بندگی و ذلّت و زبونی و ن

  .خیزدپذیرد و با متجاوز به مقابله برمیتجاوز را به هیچ وجه نمی
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  )باباکمال 1344 - 1366(شهید حسن مالمیر  
گشـت جـز همـین    اگر در این انقالب هیچ چیز نصیب ما نمی! پرورامت شهید

ۀ حضـرت امـام بـر بـازوان     اگر جنگ نبود، جاي بوسـ . نعمت جنگ، ما را بس بود
درخشید و اگر جنگ نبود، عروج عاشـقانه و عارفانـۀ ایـن   جوانان غیرتمند ما نمی

  . بودمدت ممکن نمیهمه جوانان غیرتمند در این کوتاه
جنگ ما شلّیک گلولـه و تـوپ و خمپـاره نیسـت، بلکـه یـک       ! پرورامت شهید

و نشیب این انقالب نعمت بـود  فراز ! پرورامت شهید. مسئولیت و یک وظیفه است
جاي جاي این انقالب رحمت بود و هست و لحظـه لحظـۀ ایـن انقـالب     . و هست

  . معجزه بود و هست
ها قلب مرا پاره نکنـد، فرداهـا قلـب اسـالم را     اگر امروز گلوله! پرورامت شهید

ر دانم که در فاصـلۀ بسـیا  بنده از جنگ همین را می! پرورامت شهید. کندپاره می
اند و اسالم به عنوان یک قطب کمی، تعداد بسیار زیادي به لقاي پروردگار رسیده
  .بسیار مهم نظامی در سطح جهان مطرح شده است

  
  )بوشهر 1335 - 1360(رضا ماهینی شهید علی 

انقالبی که براي حاکمیت قانون اهللا به دست مردم مسلمان مبارزمـان بـه رهبـري    
توانـد  که مـی ] است[صورت گرفته، انقالبی  )رواحنا له الفداا(امام عزیزمان، خمینی بزرگ

در شرایطی که صدام خـائن را بـه جنـگ مـردم     . بخش تمامی آیات قرآن باشدتحقّق
مسلمان ما فرستاده و انقالب را مورد تهدید جدي قرار داده، شما کـه از مسـیر اسـالم    

، قـدري در چگـونگی   اید، قـدري بیندیشـید  منحرف و به مکاتب الحادي کشیده شده
خلقت تدبر و تفکّر کنید، آیا دوام جهان هستی بدون خالقی توانـا قابـل تصـور اسـت؟     
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ها برخیزید، قرآن را ورق بزنید و ببنید مکتبـی بهتـر از   خواهید به دفاع از خلقاگر می
هـا باشـد؟ خداونـد بـزرگ خـود نیـاز       تواند پاسخگوي نیازهاي خلـق مکتب اسالم می

کدام مکتب و انقالب را سراغ دارید کـه در قـرن حاضـر    . نمایدبرطرف میبندگانش را 
هـا را علیـه امپریالیسـم تـا ایـن      گونه با امپریالیسم دست و پنجه نرم کند و خلـق این

  وسعت بسیج نماید؟
  

  )کرمانشاه 1336 - 1361(شهید صفدر محمدي  
کم منتهـی     هـاي الحـادي کـه در شـ    وار بگو به این پیـروان بیـنش  زینب! خواهرم

گنجـد؛ بگـو   شود؛ بگو که یک مسلمان رسالتش در زبـان و مکـان خویشـان نمـی    می
قبیلـه و ملّـت نیسـت؛ بگـو     ] و[مکتب اسالم، مکتب بشریت است؛ مکتب خاص قـوم  

گنجد، در محیطش به وسعت خانـه،  هاي یک مسلمان در شکمش نمیشعاع خواسته
گنجـد؛ بگـو   هـا نمـی  هـا و قـرن  هـا، سـال  ها، سـاعت گنجد، در لحظهقبیله، ملّت نمی

  .هاستها و تمام زمانهاي مکتب اسالم خاص تمام عصرها، تمام نسلخواسته
  

  )فسا 1340 - 1365(نژاد شهید محمدرضا مصلّی 
تـر از پـیش،   گذرد و مـا مصـمم  اکنون نیز پس از چندین سال که از انقالب میهم

شـویم و تسـلیم   ها را متحمل میسختی ایستیم و به خاطر خداروي پاي خودمان می
ه،   «: زنـیم شویم، دوباره فریـاد مـی  اهداف پلید استکبار جهانی نمی ه، ال غربیـال شـرقی

ي باشـد بـراي   ابه امید آن روز که این جمهوري اسالمی مقدمـه . »جمهوري االسالمیه
رجـه  عجـل اهللا تعـالی ف  (سر جهـان بـه رهبـري امـام مهـدي     حکومت عدل اسالمی سرتا

  .)الشریف
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  )جهرم 1336 - 1363(اکبر نجاتی شهید علی 
طنین انقالب اسالمی فریاد آشنایی است که پـیش از ایـن نیـز در اعمـاق تـاریخ،      

بـراي انسـان معاصـر امـروز نیـز انقـالب مـا            . ایـم تداوم آن را به گـوش جـان شـنیده   
صـل مسـلّمی در   ون اکه تا کن- هاي پوشالی اتّکاي به یکی از قدرتست تا بیايتجربه

. صرفاً با توجه به فطرت درونی، وضعیت خویش را مشخّص کنـد  - انقالبات معاصر بود
گذاشته اسـت،  انسان امروز دریابد که اگر تا کنون صرفاً به انقالب و انقالبی احترام می

] را[ )علیـه السـالم  (راه به جایی نبرده است و همه چیز را در پرتو خدا بنگـرد و حسـین  
صۀ انقالبی خود بداند؛ همان کشتی نجـات و چـراغ هـدایت کـه مـرگ سـرخ را       شاخ

ما دانش مبارزه را وقتـی فـرا گـرفتیم کـه     . برگزید تا عاشقانش را از مرگ سیاه برهاند
دستمان را گرفته، پا به پا بردند و با عشق به آموزگار بزرگ شهادت بر لبانمـان الفـاظ   

ما، کسانی که به معاد معتقـدیم بـا الهـام از    ] براي[ نهادند تا گفتن بیاموزیم؛ از این رو
هـا خموشـی،   یم که پس از قـرن امکتب حسینی چه باك از کشته شدن؟ ما خوشوقت

مساجد و گوشـۀ   1]کنج[دیگر بار آفتاب اسالم از ایران درخشیدن گرفت و اسالم را از 
م راسـتین خـویش   بار جهاد مفهوها به عرصۀ حیات اجتماعی کشانید تا دیگرکتابخانه

ت    )علیـه السـالم  (و علـی  )صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلّم  (را بازیابد و فرزندان محمد بـا جاهلیـ
ز شـده اسـت، بـه نبـرد        بـافی و سیاسـت  بار به فلسفهمعاصر که این بـازي نـویی مجهـ

هاي محـروم را بـه گورسـتانی از    هاي پوشالی که کشتزارهاي خلقآن قدرت. برخیزند
بارنـد یـا   کنند، بر سر کودکان و زنان بارانی از بمب و خمپـاره مـی  دیل میپاره تبآهن

شمارند، بـه  ها را وحشی میکشند و آناستعدادهاي خداداد محرومین را به تباهی می
هر صورت در وضعیتی که بر ما تحمیل شده است، چـاره ایـن اسـت کـه بـا الهـام از       

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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 م و استوار بجنگیم تا بشـریت مظلـوم در فـرداي روشـن پیـروزي     فرهنگ خود، مصم
بتواند در آفتاب گرم عدالت و آزادي زندگی کند و از سوي دیگر طعم تلخ شکسـت را  
به امپریالیسم جهانی بچشانیم تا این ببرهاي کاغذي به عیان، قدرت اسالم را دریابنـد  

دهنـد  و دریابند که مرگ سیاه، سرنوشت ملّت زبونی است که به هر پلیدي تن درمـی 
را پیشـواي خـود    )علیه السالم(ا زنده بمانند و این نه در شأن آزادگانی است که حسینت

] بـه [دانیم که جنگ حاضر جلوة بارزي از تجـاوز امپریالیسـم جهـانی    ما می. دانندمی
ترین وظیفۀ هر انسان شرافتمند، شـرکت فعاالنـه در آن   سرکردگی آمریکاست و مبرم

زند، به خاموشـی نگرایـد؛   تضعفین گیتی سوسو میاست تا این شمعی که فراروي مس
که این جنگ، صحنۀ حق و باطل روزگار ماست و وقتی در صحنه نیسـتی، هـر کجـا    

خواهی، باش، چه به شراب نشسته باشی، چه بـه نمـاز ایسـتاده باشـی، هـر دو      که می
  .یکی است

  
  )فسا 1337 - 1361(قلی نوري کوچی شهید علی 

پـرور  هار سال از پیروزي انقالب اسـالمی ملّـت شـهید   در شرایطی که نزدیک به چ
هـاي اسـالمی را بـه    آفرین بال گشوده تا همـۀ ملّـت  گذرد و این موج حرکتایران می

ن شـاء اهللا تـداوم آن بـه    خـواران وادارد و ا شورش علیه این کافران و زورگویـان و خون 
خـوبی   گـردد، بـه   پیوسـته  )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (انقالب جاوید حضرت مهدي

آشکار و واضح است که ملّت مسلمان ایران راه خود را باز یافته است و بـه نقـش مـؤثّر    
انـد کـه راه   درك کـرده . خواهـد اند که انقالب خون مـی اند و دانستهروحانیت پی برده

انـد و  به والیت فقیـه روي آورده . اندزور و تزویر را بیرون ریخته. هاستخدا بهترین راه
هرة پلید و پست منـافقین، ایـن فرزنـدان نامشـروع آمریکـا بـراي ملّـت مسـلمان و         چ

اند کـه هـر یـک حسـین     شهیدپرور آشکار گردیده است و سپاهیان انقالب را شناخته
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ها عیان گشته که برادران پاسـدار چـه نقـش اساسـی جهـت      آن زمان هستند و براي
  .اندشتهاند و از جان خود مایه گذاپیشبرد انقالب داشته
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   ناپذیري اسالم و انقالب و شکست: سوم بخش  
   دشمنی با آن نتیجه

  
  )آبادان 1341 - 1365(ابراهیم باقري شهید محمد 

انـد و کـاري بـه کـار انقـالب و      دانم که افرادي که هنوز بیدار نشدهمن حقیر نمی
بح تـا شـام فقـط بـه فکـر      کنند؟ آیا کسانی که هنوز از صملّت خود ندارند، شرم نمی

مکنـد،  مـی ] را[خون این ملّت مظلـوم  ) فروشی، احتکارگران(جمع کردن از هر طریق 
کنند از این طفالنی که زیر آوار حمالت دشـمنان  شرم نمی...  جات وکاري در ادارهکم

هـاي  هایی که زیـر شـکنجه  کنند از آنزنند؟ آیا شرم نمیاسالم هر روز دست و پا می
کنند از ایـن همـه شـهدایی کـه هـر روز پیکـر       زنند؟ شرم نمین دست و پا میبعثیو

شوند؟ فرداي قیامـت چطـور جـواب امـام     پاکشان از شهرهاي سراسر ایران تشییع می
خواهید بدهید؟ بیاییـد تـا دیـر نشـده، دسـت      می] را... [ و شهدا و )علیه السالم(حسین
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و همفکـر شـوید و دسـت بـه دسـت هـم       بیایید با امت همصـدا  . بردارید و توبه کنید
از بیخ و بن برکنیم، ولی اگر هم نیایید، خدا شـاهد اسـت   ] را[بدهید تا ریشۀ ظالمین 

همیشـه شـما خودتـان را    . که چه بیایید و چه نیایید، ما پیروزیم و حـق پیـروز اسـت   
  ].است[کنید و به ضرر خودتان بدبخت و بیچاره می

  
  )تویسرکان 1345 - 1365(شهید ابوالحسن بختیاري  

و هـر کـس بـا    اانـد  کنند، با انقـالب مخـالف  بدانید آنانی که با جنگ مخالفت می
هایی که امروز سـنگ مخالفـت   انقالب مخالف باشد، با اسالم و حق مخالف است و آن

صلّی اهللا علیـه و آلـه   (زنند، اگر زمان حضرت رسول اکرمبا انقالب و جنگ را به سینه می
کردنـد و امـروز شـما    هم بودند، با او هم مخالفت مـی  )علیه السالم(سینو امام ح )و سلّم

ایـد و آن  انگاري کنید، به خون شهدا خیانـت کـرده  اگر در این جنگ مسامحه و سهل
  ].مسئول خون شهدا هستند[کنند، کسانی که با جنگ امام و انقالب مخالفت می

  
  )کازرون 1337 - 1366(شهید عبدالصمد پوالدي  
هـایی  آن .رضایت خدا را از دست داده که امام و انقالب را رها کند،قسم هر به خدا

ند، کمی بـا خـداي خـود خلـوت کننـد،      اتوجهند یا بیاتفاوتند و یا بیاهم که مخالف
خداي را مالحظه کنند، واقعاً خلوت دل باشد با خدا و آن موقع به امام و انقـالب فکـر   

هـاي آزاده و روشـن، انقـالب    ین قدر که همۀ انسانهم. کنند که بسیار ارزشمند است
هـایی  انـد و آن دانند و چشم امید به این کشور دوختهما را و امام ما را یک موهبت می

گوینـد ایـن   ند و اسـیر زر و زور و تزویـر هسـتند، مـی    اکه با انسانیت و اخالق مخالف
ایـن حرکـت الهـی را از بـین      کنند تـا توانند تالش میانقالب باید از بین برود و تا می
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کمی فکر کنیم، انسانی که حیات و مماتش دسـت خداسـت و   . ببرند یا منزوي سازند
طور باشد؟ و خـوب فکـر کنیـد تـا     اي دیگر ندارد که زنده باشد، چرا اینامید به لحظه

فکـري هسـتید و   همه اسیر بـی  چرا این. راهی روشن و مورد رضاي خدا انتخاب کنید
خواهید قبول کنید که ممکن است خـالف حقیقـت   کنید؟ چرا نمیل نمیعاقالنه عم

و واقعیت را پذیرفته باشید؟ نقاب بدبینی را باید برداشت و با دیدي الهـی و انسـانی و   
هـا را نادیـده   ها را فداي خـرده کـرده و ارزش  چرا جمله. طرفانه به مسائل نگاه کردبی

تان شده است؟ مگر شما اسـالم و قـرآن را   چهکنید؟ مگر ها را بزرگ میگرفته و عیب
اید؟ چرا بـه مـرگ و جـواب روز قیامـت فکـر      تر شدهدانید یا کاسۀ از آش داغبهتر می

         کنیـد؟ خصوصـاً آن افـرادي کـه مـذهبی و اهـل نمـاز هـم هسـتند، شـما چـرا            نمی
ـ  خواهید بپذیرید که دستور ولی فقیه،ید؟ چرا نمیاتوجهبی عجـل اهللا  (زمـان  ب امـام نائ

کنیـد؟  تان شده که با بدبینی برخورد مـی دستور خداست؟ شما چه )تعالی فرجه الشریف
کنید تا خدا را خشنود سازید؟ ایراد هم هست، لکن عظمـت انقـالب و   چرا کمک نمی

امیدوارم که شما هم توجه کنیـد  . اثر آن در دنیا قابل قیاس با ایرادهاي داخلی نیست
و حاضر بدانید که به دامـن ایـن انقـالب و ایـن امـام عزیـز برگردیـد و         و خدا را ناظر

  .گذشته را هم جبران نمایید
  

  )نهاوند 1344 - 1365(شهید رمضان جاللوند  
بینیم کـه  حقیقت مسئله این است که اگر با یک دید عمیق به مسئله بنگریم، می

در طـول تـاریخ بـوده    یک سیر و حرکـت پیروزمندانـه    )علیه السالم(انقالب امام حسین
است؛ زیرا پیروزي باید پیروزي مکتب باشد، پیروزي دین و آیین باشد نه پیـروزي بـر   

بینـی  مرز و بوم؛ زیرا اسالم مرز در خاك ندارد، اسالم مرز در تفکّر دارد، مرز در جهـان 
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مکتـبش   )علیه السالم(امام حسین. دارد؛ اسالم مرز در مکتب، مرز در ایده و عقیده دارد
  ].شد[خونش پیروز  )علیه السالم(امام حسین پیروز شد،

  
  )قائنات 1343 - 1364(شهید موسی ربانی پایهان  

بعد از پیروزي انقالب پربرکـت اسـالمی، چـون جلـوي ابرجنایتکـاران بـه کشـور        
] نقـاط [رفت تا آنجایی که این انقـالب اسـالمی بـه دیگـر     اسالمی ما گرفته شد و می

هاي سر به آسمان برافراشته را بلرزاند و دیدید کـه چگونـه   اخجهان سرایت نموده و ک
جویی انداخت؛ عمل دیگـري نیـز بـود تـا توانسـت      ها را به وحشت و چارهلرزانید و آن

آورد و به طور غیر مستقیم یعنی نوکر خود را، این عروسک را بـا  ها را به حرکت درآن
کـه صـدامیان آمدنـد شـهرهاي      دیدیـد . نمایند] وارد[کشور نوپاي اسالمی در جنگ 

اسالمی ما را گرفتند، به خواهران و مادران ما تجـاوز نمودنـد، هـزاران جنایـت انجـام      
  .دادند و جنگ درگرفت

  
  )قزوین 1341 - 1362(شهید مرتضی رزازیان  

آن چیزي که ما را از ذلّت و خواري به عزّت و بزرگی رسانید، همانا اسـالم عزیـز و   
رده بودیم و با پیدا کردن خود، آن را یافتیم و با زنـده کـردن آن،   حقیقی بود که گم ک
توانسـتیم حرکـت کنـیم، تـا     هـایی بـودیم کـه نمـی    ما مثل مرده. خود را زنده کردیم

ت           خداوند نعمت بزرگ خود را کـه همانـا رهبـري الهـی بـود، بـراي هـدایت ایـن امـ
و اسالم حقیقـی را بـه مـا    مرحمت نمود؛ هم او بود که با خروش خود ما را بیدار کرد 
در حال حاضر کشـورها،  . نشان داد و با صدور آن به دیگر کشورها، خود را نشان دادیم

هـا رو بـه روي ایـن    هـا و حیلـه  باألخص آمریکاي جنایتکار علیه اسالم با انواع توطئـه 
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کند آتشفشان این انقالب را خاموش کنـد، ولـی کـور    انقالب ایستاده است و سعی می
  .1»و لو کره المشرکون«تواند خاموش کند؛ است و کسی نور خدا را هرگز نمی خوانده
  

  )یزد 1338 - 1366(اهللا رضایی صدرآبادي شهید حبیب 
آگاهی و هـدایت نـوع بشـر بـوده و سـعادت       شکّی ندارم که رسالت پیامبران براي

و در دنیـا  انسان در آن است که از دستورات الهی پیروي نماید و آن را به کـار ببنـدد   
سعادت ابدي را نصیب خود سازد، اما این سـعادت  ] آخرت[زندگی باعزّت و در جهان 

انـد و درصـدد آن   به آسانی به دست نیامـده و نخواهـد آمـد و همیشـه کسـانی بـوده      
اند که نور خدا را خاموش کنند و در نتیجه، کسانی باید باشند که بـه اذن خـدا   برآمده

کـه  آنـان . اکنون هم چنین حـالتی وجـود دارد  نمایند و همهاي آنان را خنثی دسیسه
توانند شاهد پیاده شدن حق و عدل در جهان باشند، دست به دسـت هـم داده و   نمی

کننـد کـه   اند و خیال مـی در برابر انقالب اسالمی سدي به بلندي جهالت خود ساخته
داننـد کـه کیـد    نمـی تواند در آن نفوذ کند و چـه بدفکرنـد و   هاي انقالبی نمیاندیشه

امروز هر مسلمان آگاه حاضر است که در راه نشر احکـام اسـالم   . شیطان ضعیف است
و سربلندي انقالب اسالمی و آزادي مستضعفان جهان و در نهایت خشـنودي خداونـد   
بزرگ، عزیزترین چیز خود را فدا کند و تـا بـه حـال هـم ثابـت شـده اسـت و خیـل         

بـه راسـتی   . ا باز هم ممکن است که کسانی منکر باشندشهیدان شاهد این گفتارند، ام
  .که خداوند بدکاران را هدایت نخواهد کرد
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  )آبادان 1332 - 1361( پورشهید سیداکبر رفیعی 
شمایید که در این مراسم و بقیۀ مراسم شهدا و مراسـم عـزاداري   ! آري امت اسالم

پس گوش کنید که اسـالم  گویم چون یاور اسالم هستید؛ به شما می! کنیدشرکت می
  .از زمان ظهورش مورد هجوم نابکاران زمان بوده است

  
  )فیروزآباد 1343 - 1365(شهید عباس روستا  

نـد و در ایـن   اتمامی افراد جامعه در جهت پیشـبرد اهـداف عالیـۀ اسـالم موظّـف     
خواستند با گذاشتن سـدي بـر سـر راه ایـن انقـالب، یعنـی رژیـم        وضعیت کنونی می

لوي صدور انقالب را به تمامی مسلمانان و مستضـعفین جهـان بگیرنـد، ولـی     عراق، ج
. شـد  1»مکر اهللا و اهللا خیـر المـاکرین   و مکروا«شان نقش بر آب شد و مصداق آیۀ نقشه

ها و همگـامی آنـان   و آن] است[تر در صحنه بحمداهللا روز به روز این انقالب مستحکم
  .ها اثري ندارددر تمامی زمینه

  
  )فریدن 1341 - 1362(مراد شکوهی سلطانشهید  

هـا بـرود و راه صـاف، همـان اهـداف      مؤمن خدا همیشـه بایـد بـه طـرف سـختی     
باشد و من به خدا که جـان همـۀ مـؤمنین و کفّـار در دسـت او      جمهوري اسالمی می

با ابوسفیان و معاویه سازش ندارد و نخواهـد داشـت    2اسالم] خورم کهقسم می[است، 
] ظلـم [تا محو کامـل  ] و[اول نه شرقی، نه غربی بوده است و خواهد بود و شعارتان از 

  .مان ادامه خواهد داشتمبارزه
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  )تهران 1335 - 1364(حسنی شهید طهماسب شیخ 
پیشـه، از نخسـتین   صـفتان جنایـت  در این برهه نیز ملحدان و منافقان و شـیطان 

ت محصـور نمـودن و   مساعی خـود را در جهـ   ]و[ روزهاي انقالب اسالمی تمام تالش
سرکوب و نابودي آن معطوف نمودند تا واقعۀ انتشار و گسترش اسالم در صدر اسـالم  
بار دیگر تکرار نگردد و در راستاي همین هدف بود که جهت منـزوي سـاختن و خفـه    
کردن انقالب اسالمی در نطفۀ انعقادش، این جنگ تجاوزگرانه را بر انقالب و بر اسـالم  

  .نمودنداحیا شده، تحمیل 
  

  )گناوه 1336 - 1361(شهید محمد غالمی  
خدا این چراغ را روشـن  . ناپذیر استاز من به شما نصیحت که این انقالب شکست
اگر چنانچـه خـداي نـاکرده همـۀ     . کرده و هیچ کس قادر به خاموش کردن آن نیست

  .شما هم علیه این انقالب بشورید، خداوند همۀ شما را نابود خواهد کرد
  

  )سپیدان 1340 - 1362(الماس فریدونی  شهید 
هسـتید و دوسـت داریـد ایـن      )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(شما که منتظران مهدي

منتهی شود، همچون مـردم کوفـه    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(انقالب به انقالب مهدي
زنـد  نباشید که تا دیدند آمدن امام برایشـان منفعتـی نـدارد، برگشـته و در مقابـل فر     

بیت ایشان رحم نکردنـد  شمشیر کشیدند و بر اهل )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (رسول خدا
دوست براي ابد صـفحاتی از تـاریخ   طلب و دنیاصفتان جاهآن پست. و از خدا نترسیدند

چون این انقالب، انقالب مستضعفین بر ضد مسـتکبرین  . را با نام خود ننگین ساختند
ب از خون جوانان مستضعف ایـن جامعـه آبیـاري شـده؛ هرگـز      است و ریشۀ این انقال
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کس بخواهد به نفع خود سوء استفاده کنـد، در همـین دنیـا حسـاب     خشکد و هرنمی
  .دهدپس می

  
  )داراب 1334 - 1365(  شهید عبدالرّسول فیضی 

نامه هسـتم، مـردم مسـلمان کشـورم در زیـر      اکنون که مشغول نوشتن وصیتهم
رونـد تـا بـه    بـه پـیش مـی    »اهللا اکبـر «ي شرق و غرب با نواي هاهاي ابرقدرتچکمه

هـاي  ها روز به روز بر سـالح ابرقدرت. اهللا است، برسند مقصود خود که رسیدن به لقاء
  هـاي خـود  هاي مستضعف دنیـا را بـه زیـر چکمـه    افزایند و با آن خلقمدرن خود می

 )ارواحنا له الفـدا (ي امام خمینیکشند، ولی از زمانی که انقالب اسالمی ایران به رهبرمی
ها نجـات یافتنـد و   هاي ابرقدرتپا شد و مردم مستضعف ایران از زیر چکمهدر ایران بر
هاي فـوق مدرنشـان و بمـب    ها سالحطور که هست، دیدند، دیگر ابرقدرتاسالم را آن

 شان هیچ اثري ندارد؛ زیرا مردم مسـلمان ایـران سـالحی یافتنـد کـه در هـزار و      اتمی
چهارصد سال پیش ساخته شده و آن سالح ایمان بـه خـدا و روز واپسـین اسـت کـه      

ها سالح اتمـی سـاختند کـه    ابرقدرت. و مسلسل آن، قرآن است »اهللا اکبر«گلولۀ آن، 
سـالحی  . انـد ها بمکند، ولی کور خواندهمستضعفین را از مردن بترسانند و از خون آن

تر است و آن نترسیدن از مـرگ اسـت؛ زیـرا هـر     که مسلمان دارد، از سالح اتم هم باال
تر از آن اسـت کـه بتـوان    را بداند، که یعنی خدا بزرگ »اهللا اکبر«مسلمانی اگر معنی 

  .ترسد، نه از سالح اتم، نه غیر اتموصفش کرد، دیگر از هیچ چیز به جز خدا نمی
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  )بوشهر 1342 - 1365(شهید قنبر قنبري  
گرایـی و  خطّ فکري و داشتن سیاسـت عـدم شـرق    انقالب ما به علّت اصیل بودن

، تا به امروز پـیش رفتـه و هـیچ جریـانی     ]است[گرایی که نتیجۀ همان خطّ امام غرب
البته هدف نهایی پیروزي اسالم است، چه بکشیم و چـه  . تواند جلوي آن را بگیردنمی

ن اگر زنده ماندم که خوشحالی دیگري اسـت و آن چشـیدن مـزة شـیری    . کشته شویم
بـه هـر حـال    . امپیروزي اسالم است و اگر کشته شدم، مزة شیرین شهادت را چشیده

وعـدة آن را در  ] خـدا [آن را ثابـت کـرد و    )علیه السالم(پیروزي با اسالم است و حسین
  .قرآن داده است

  
  )تهران 1344 - 1362(شهید مجتبی محمدي دارانی  

مانـد و ایـن   گاه بی یار و یاور نمیخداوند متعال به ما احتیاجی ندارد و اسالم هیچ
  .هستیم )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(ما هستیم که محتاج خداوند و پیامبر اسالم

  
  )خمین 1344 - 1365(ب نسشهید ابوالفضل محمدي 

ا آنچـه را   . من با شما حرف بسیار دارم، اما افسوس که وقت کـم اسـت  ! برادرانم امـ
یم اینکه واهللا این نظام برحـق اسـت و ایـن نـور الهـی      گوکه به عنوان عصارة کالم می

  .اینکه کافران را خوش نیاید ]لو[دارد واست و خداوند این نور را روشن نگه می
  

  )شهرکرد 1333 - 1362(شهید خداداد مسیبی سامانی  
شـکن برنداریـد کـه همـان ریسـمان      دسـت از دامـن ایـن بـت    ! اي امت مسلمان

اند و یا به ایـن  هایی که هنوز حرکتی نکردهبه آن. ه استبه خدا که راهش را. خداست
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د رسـول اهللا  ...  راه ه اهللا، علی ولی اهللا، محمـشـک دارنـد،    )علـیهم السـالم  (و مهدي حج   
پیـروز اسـت و هـر     )ارواحنا لـه الفـدا  (گویم که بدانید و مطمئن باشید که راه خمینیمی

ت و به وادي عشق وارد و به لقـاء اهللا  کس قدم در این راه گذاشت، در جرگۀ عشّاق اس
گـویم  هایی که هنوز در دلشان کینۀ اسالم و مسلمین دارنـد، مـی  به آن. خواهد رسید

هـاي روان، یـا بـه دسـت     که مطمئن باشید شما هم مثل اربابان خود یا به دست شن
  .1»نصر من اهللا و فتح قریب«پرندگان یا به دست رزمندگان قلع و قمع خواهید شد؛ 

  
  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید همایون نصیري هرچگانی  

کنیـد آن دوران ظلـم و جـور و فسـاد و     ز فراموش نمیهرگ! ملّت غیور و سلحشور
فحشا را که پیشتازان تمدن بزرگ براي ما به ارمغان آورده بودند و مـا را بـه مـنجالب    

جهـان بشـریت از    کشاندند، اما بر این اساس که همیشه درمفاسد و پرتگاه سقوط می
بار نیز هابیلی دیگـر و  اول تاریخ، هابیلیان و قابیلیان در نبرد و رو در رویی هستند، این

پیر و عارفی دلسوخته که خداوند مأموریت الهی به وي داده بود، دسـتور بـه جهـاد و    
در ایـن حرکـت      . مبارزه علیه کفّار داد و دعوت بـه اسـالم عزیـز و قـرآن عزیـز نمـود      

طلبی، لطف و امداد الهـی نیـز یـار ملّـت سـتمدیدة ایـران شـد و        خواهی و اسالمحق
توانست دست جهانخواران و ابرقدرتمندان را از این سـرزمین اسـالمی کوتـاه نمایـد و     

» ال الـه اال اهللا «و » اهللا اکبـر «انقالب اسالمی را که منشعب از گلوي خـونین و بانـگ   
اما از همـان راسـتاي پیـروزي،    . راي ما به ارمغان آوردشده بود، بهاي پرپرها و گلالله

د انقالب اسالمی را کـه بـا شـعار نـه شـرقی، نـه غربـی،        نتوطئه پشت توطئه که بتوان
هـا شـروع شـد، اعـم از       توطئـه . رفـت، نـابود کننـد   جمهوري اسالمی بـه پـیش مـی   
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نـی و چـه   هـا، چـه بـه طـور عل    ها و طاغوتچـه هاي وابسته و متّحد و ابرقدرتگروهک
علنی و در این اثنا دست پلید آمریکا و شـوروي از آسـتین فـردي لعـین و منفـور      غیر

نمـود و بـا   ] را[ما و به شکست کشاندن انقالب مـا   بیرون آمد و قصد تصرّف سرزمین
آمد، ولی از آنجا که دسـت امـداد الهـی     شعار قادسیه، صدام تا مرز خوزستان به پیش

و هست، بار دیگر ملّت مظلوم ایران را یـاري نمـود و توانسـت     همواره یاور انقالب بوده
هـاي  دشمن زبون را تا سر مرزهاي خویش عقب برانـد و حتّـی در منـاطقی سـرزمین    

  .دشمن را نیز در اختیار گیرد
  

  )ار.سبز 1341 - 1365(اکبر وکیلی شهید علی 
که حامی امـام و   نیاز از شماست؛ زیرابدانید که امام و انقالب بی! اي امت مسلمان

باشد و اسالم و قرآن از روز اول که نـازل شـد، خداونـد خـود     انقالب خداوند منّان می
حافظ آن بوده است؛ پس این ما هستیم که به امام و اسالم نیازمندیم و باید امـر امـام   

ها را کسب نمـاییم  را اطاعت کرده و بکنیم تا موجب نجات و رشد خود گردیم؛ بزرگی
به ساحل نجات با راهنمایی این امام عزیز برسانیم، در غیـر ایـن صـورت در     و خود را

  .دوزخ دنیا فسیل خواهیم شد تا چه رسد به عذاب سخت جانسوز عالم آخرت
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   فداکاري در راه اسالم: چهارم بخش   

  
  )تهران 1341 - 1363(شهید اسماعیل احمدخان بیگی  

دنیا رفتم، مرا جایی دفن کنید کـه بـه نفـع اسـالم      از) شهادت(اگر به این طریق 
  .باشد؛ زیرا عمر کوتاه من که خدمتی به اسالم نکرد، شاید مرگم باعث خدمتی گردد

  
  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی شهید علی 

اکنون که قرار است درخت تنومنـد اسـالم آبیـاري شـود و رشـد کنـد؛ پـس اي        
     یابید تـا اینکـه یـک قطـرة خـون در بـدنم بـاقی نمانـد و         مرا در! هاها و خمپارهگلوله

  .چنان بدنم را پاره کنید که دیگر مجال جمع کردن براي آن باقی نماندآن
  
  
  



 

    )دفتر هفتم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      120
 

  )ریزنی 1339 - 1360(رضا اکبري شهید غالم 
ام بگویید که تنهـا  و این تنها وصیت من است، وقتی به شهادت رسیدم، به خانواده

و امام و حفاظت از خون شهیدان و جمهوري اسـالمی بـه شـهادت     در راه خدا، اسالم
رسید و کسانی که امام یا جمهوري اسالمی را قبول ندارند، بر سر قبر من نیاینـد کـه   

چقـدر  . کنم کـه خـود مـرگ را انتخـاب کـردم     من اعالم می. کنمبه خدا شکایت می
گریزان باشد کـه مـرگ   زیباست که انسان، خود مرگ را انتخاب کند تا اینکه از مرگ 

به سراغ او بیاید و چقدر زیباست که انسان مردانه بمیـرد تـا اینکـه در رختخـواب یـا      
روم؛ چراکـه خـود   من با چشم باز از ایـن دنیـا مـی   . طریقی پست در راهی پست] به[

تـرین  انتخاب کردم و با آگاهی کامل هدف را انتخاب کردم و در راه هـدفم از نزدیـک  
اي اگر نتوانستم براي شما فرزنـد شایسـته  ! پدر و مادرم. ... تفاده کردماس) شهادت(راه 

باشم، اگر نتوانستم براي جامعۀ خود خدمتی بکنم، اگر نتوانستم براي اسـالم و قـرآن   
خواهم و این را با صداي بلنـد بـه مـردم    و جمهوري اسالمی خدمتی کنم، معذرت می
اسالمی و خون شـهدا بـه رهبـري امـام     بگویید که من براي اسالم و قرآن و جمهوري 

  .کشته شدم )ارواحنا له الفدا(کبیرمان، خمینی عزیز
  

  )دهدشت 1347 - 1365(حسین باغ شیرین شهید محمد 
ت   اسالم به جانبازي و فداکاري و خون دادن نیاز دارد و قرآن و مکتب اسالم و امـ

دیگـر  . ر گرفتـه اسالمی مورد حملۀ کفـر و منـافقین و سـتمکاران شـرق و غـرب قـرا      
ۀ اطهـار      علـیهم السـالم  (زندگی کردن زیر بار ظلم و ستم بـراي پیـروان راه انبیـا و ائمـ( 

جـاي از خـود و بهتـرین عزیـز گذشـتن اسـت، نـه روز خوشـگذرانی و          . ارزشی ندارد
بینم که این جـان ناقابـل   جا در خود میدر همین. اندوزي و دنبال مادیات رفتنثروت
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بنده در این مـدت عاشـق اسـالم    ! آري. بخش اسالم عزیز نمایمییرا فداي مکتب رها
خواهد کـه در راه اسـالم بجـنگم و شـهید شـوم و در ایـن       من دلم می. عزیزمان شدم

موقع خداوند رحمت را نصیب من کرد که به صفوف و خیل رزمندگان اسـالم ملحـق   
چنـین   ایم کـه ایـن  نمـ ها را یاري نمایم؛ پس خـدا را شـکر مـی   شوم و اگر بتوانم، آن

  .قسمتی به من عطا فرموده
  

  )ایذه 1347 - 1364(شهید البرز بداغی  
لب درس شهادت و شهامت و فـداکاري آمـوختیم و تـا آخـرین     ما از حسین تشنه

» الّـا اهللا ال الـه  «قطرة خون خود براي هدف او، یعنی برافراشتن پرچم اسـالم و کلمـۀ   
دشـمن خـدا سـاکت نشسـت تـا دیـن و آیـین        هرگـز نبایـد در برابـر    . کنیمدفاع می

بنـد و بـاري را در کشـور    پیامبرگونۀ خود را از دست بدهیم و به جاي آن فسـاد و بـی  
  .رواج دهند

  
  )چالوس 1334 - 1362(فر شهید یوسف براهنی 

مگر ما امانت خدا نیستیم؛ بهتـر  . در راه اسالم باید جان داد و از همه چیز گذشت
ور که سـالم تحویـل گـرفتیم، آن را پـاك کـرده از گناهـان و       طکه این امانت را همان

خطاها و تحویل خدا بدهیم و چه بهتر پدر ومادر عزیز و همسر مهربـانم کـه خداونـد    
  .جانم را بگیرد
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  )000 1348 - 1364( جمالمجتبی بنیشهید سید 
د اسالم نیاز به آبیاري دارد و تنها با خـون جوانـان بـه ثمـر خواهـ     ] درخت[کنون 

خـواهم کـه   کنید، مـی نامه را مطالعه میاز شما برادران و کسانی که این وصیت. رسید
این زمان حساس یاري کنید و سرباز اسالم باشید و یار و یـاور انقـالب    1]را در[اسالم 

بدانید که بار مسئولیت، سنگین و کمرشکن اسـت  . باشید )ارواحنا له الفدا(و امام خمینی
سـعی کنیـد کـه از    . ... کسی که این بار سنگین را بـه مقصـد رسـاند   و خوشا به حال 

برداري کنید و تقویت کنیـد و کسـانی کـه مخـالف     براي اسالم و انقالب بهرهشهادت 
جمهوري اسـالمی هسـتند، حـق ندارنـد در تشـییع جنـازة مـن        ] و[انقالب اسالمی 

  .شرکت کنند
  

  )فسا 1335 - 1363(کوچی شهید علی بیژن 
اسالم و مسـلمان بـودن، بایـد عـزم میـدان کـرد و خـون داد و        ] براي! [ربله، براد

براي زنده ماندن اسالم قبول کرد؛ پس مـا چـرا    )علیه السالم(شهادت را که امام حسین
  .را ادامه ندهیم )علیهم السالم(راه امامان

  
  )شهرکرد 1348 - 1363(علی جاویدفر شهید برات 

آبیاري کنـیم و بـه تمـام دنیـا بفهمـانیم کـه       ما باید با خون خود درخت اسالم را 
اسالم باید در تمام دنیا حکمفرما باشد و این مـزدوران شـرق و غـرب هـیچ کـاري از      

  .»ملّتی که شهادت دارد، اسارت ندارد«آید و به قول امام امت دستشان برنمی
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  )تهران 1342 - 1364(بابا شهید محمدرضا جعفرپور قره 
اشت به جز همین یک صفت، به واهللا القادر المتعـال ارزش  اگر این انقالب هیچ ند

  .باشدجان دادن جهت حفظ را داشت؛ که اصل خلقت بر عبث بودن نمی
  

  )ارسنجان 1336 - 1360(شهید تقی جوکار  
استکبار جهانی که قدرت اسالم را تشخیص داده بود و اینکـه بـیش از هـر زمـان     

ت و     تشخیص داد و خوب تشخیص داد که ایـن انقـال   ب بـزرگ اسـالمی آبـرو، حیثیـ
منافعش را بر باد فنا داد، به این دلیل دست به برانـدازي و بـه انحـراف کشـیدن ایـن      

هـا و منـافقین و     پشـتیبانی از لیبـرال   :تـوان نـام بـرد   انقالب نمـود کـه از جملـه مـی    
، ]کردنـد مـی [و اما هر زمان که این بتان تازه به ظهور رسیده ظهور . هاي چپگروهک

و بـه درسـتی کـه    » این معبودان غیر الهی باید شکسته شوند«: زدخود امام فریاد می
ت مسـلمین    الب - شدند شکسته می ا دگـر بـار دسـت      - ته با یاري خـدا و بـه همـ و امـ

آمریکاي جنایتکار از آستین صدام تکریتـی بیـرون آمـد و ناجوانمردانـه بـه مسـلمین       
ا را دوام بخشـد کـه بـه حـول و قـوة الهـی       حمله کرد تا پایۀ حکومـت لـرزان آمریکـ   

انـد،  و اما جوانان مسلمان پیرو خطّ امام که مظهر شرف و شهادت و شـهامت . نتوانست
صـفتانه گلـوي هـر انسـان مسـلم و      توانند ببیننـد کـه اسـتکبارهاي جهـانی بـی     نمی

 کننـد و نطفـه خفـه مـی    ١خواهی را درفشارد و هر نوع صداي اسالمآزاداندیش را می
هاي گرم و دلنشـین قـرآن و زنـدگی    و ما که از آیه. گذارند اسالم رشد و نمو کندنمی

آموخته بودیم که براي حفـظ اسـالم بایـد از بـذل      )علیهم السـالم (پیامبران و ائمۀ اطهار
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 )علیـه السـالم  (جان و مال هیچ دریغ نکرد؛ پس ما جوانان هم این راه را کـه راه حسـین  
  ].است[مرگ باعزّت بهتر از ذلّت است، انتخاب کردیم که 

  
  )مغان 1340 - 1366(شهید قربان خورشیدي  

سرپرست اسـت، ولـی   دانم از طرف من خیلی ناراحت هستید؛ چون خانواده بیمی
هـا را بـه خـاطر قـرآن و     کند که همۀ نـاراحتی طور ایجاب میچاره چیست؟ زمان این

  .م قوت قلب بدهیدبه ه. اسالم تحمل کنید و زیاد هم ناراحت نباشید
  

  )بروجرد 1319 - 1357(شهید رضا رنجبر  
یعنی اسالم عزیز که بهتـرین   همه بدانند که جان دادن براي هدفی واال و مقدس،

 مـا علیه(هاي اسالمی همچون حسین بن علیهاي جامعهسرمایه مردان تاریخ و بهترین
و سـر خـود را بـه      را که حتّی از سر و جسم خـود و آل و عیـال خـود گذشـت     )السالم
ها داد تا دین جدش بر پاي بماند، مایۀ بسی افتخار و سـربلندي در نـزد خداونـد    نیزه
  .است

  
  )فسا 1343 - 1365(جالل ساداتی شهید سید 

خواهم که به ما توفیق دهد تا ضربۀ آخر را به دشمنان اسـالم  از خداوند بزرگ می
قـدرت و اسـتقامت و ایمـان قـوي عطـا      خواهم که به مـا  بزنیم و از خداوند متعال می

فرماید که تا آخرین نفس از اسالم عزیز دفاع کنیم؛ اسالمی که با نثار خـون شـهیدان   
و اصـحاب پیـامبر و بزرگـان و شـهیدان      )السـالم  معلـیه (گرانقدري همچون ائمۀ اطهـار 
خدا به دسـت مـا رسـیده اسـت؛ بـر ماسـت کـه از آن         مظلوم این مرز و بوم و اولیاي
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و اسالمی که با نثار خون خـود ایـن عزیـزان بـه دسـت مـا       . سداري و حراست کنیمپا
من جز این جان که آن هـم متـاعی   . داري کنیمها نگهرسیده است، باید با خون از آن

  .هم فداي اسالم خواهم کرد] را[است عاریتی، چیزي ندارم و آن 
  جان چه باشد که فداي قدم دوست کنم   

  هر بی سر و پایی دارداین متاعی است که 
  

  )کاشان 1344 - 1362(شهید صادق سالمی  
قیام و انقالب ایران به ارادة خدا و رهبـري پیامبرگونـۀ امـام عزیزمـان و آگـاهی و      

  .حضور در صحنۀ مردم به وقوع پیوست
  

  )تهران 1339 - 1361(رضا سعیدي شهید علی 
ه اسـالم و قـرآن فـدا    تو شاهدي که چیزي عزیزتر از جـان نـدارم کـه در را   ! خدایا

توانید از توقّعات شخصی خود بکاهید و بیشتر بـه انقـالب خـدمت    تا آنجا که می. کنم
  .کنید که سعادت تمامی مردم مستضعف جهان در گرو پیروزي این انقالب است

  
  )فسا 1335 - 1365(ي عبدالرّسول صفرشهید  

تمـام دنیـا   . سـت ما دنیاطلب و کشورگشا نیستیم، این کـار اسـتکبار و مسـتکبر ا   
ارزش یک قطرة خون شهیدانمان را ندارد، ولی اسالم ارزش این را دارد کـه همـۀ مـا    

  .در راهش شهید شویم
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  )زنجان 1342 - 1362(شهید خلیل عزّت شوکتی  
اول  )صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم    (ایم که پیـامبر ما از آغاز ظهور اسالم مشاهده کرده

و تربیت اسالمی خواست هدایت کند، ولی ایـن مشـرکین   از روي تعلیم ] را[مشرکین 
مجبور شـد کـه در    )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(به نداي آن حضرت لبیک نگفتند و پیامبر

بینیم که اسالم عزیز با خون آبیاري شـده  ما از اینجا می. چند غزوه، خود شرکت کند
هـا آبیـاري   ابوذرهـا و سـلمان  ها و از خـون  ها و از خون علیاز خون امام حسین. است

شده و ما نیز باید در این برهه از زمان خون خودمان را تزریق جامعه بکنیم تا انقـالب  
زنده گردد و این نوید را به مادران پسر از دسـت داده و بـه    )علیه السالم(خونین حسین
ن ا دهـیم کـه  از دست داده و به خواهران برادر از دست داده مـی ] پدر[کودکان یتیم 

بـه زیـارت قبـر     ١شود، آخـر ها که در راه اسالم عزیز داده میشاء اهللا با این همه خون
خـواهیم رسـید، ولـی امکـان دارد مـا آن روز را       )علیـه السـالم  (گوشۀ امام حسـین شش

  .نتوانیم ببینیم و اگر لیاقت و شایستگی نصیبمان گردد، در این راه شهید بشویم
  

  )رشت 1325 - 1360(شهید حسن عضدي  
اي خواهـد  تو در سالی به دنیا آمدي که در تاریخ وطن من صـفحۀ ویـژه  ! علی من

هـاي خـالی و ایمـانی راسـخ     سالی که مردم محروم و شجاع میهن ما با دست. داشت
علیه دودمان کثیف پهلـوي و سـلطنت پـر از ظلـم و سـتم محمدرضـا پهلـوي قیـام           

در برابـر درفـش عظـیم شـاه     » اهللا اکبـر «باکانـه بـا فریـاد    اند، جوانان ما چه بیکرده
پریـروز، یعنـی روز   . گذرانیمالعاده را پشت سر میروزهاي خارق. ایستادندمنحوس می

هنگام بازگشت رگبـار  . تولّدت را من در گورستان شهر براي تدفین دو شهید گذراندم
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ز مـا را  خبر ارتش شاه ملعون هـر یـک ا  هاي سربازان احمق و جاهل و از خدا بیگلوله
فم کـه در ایـن قیـام سـهم بسـیار       . اي پراکنـد که چند صد نفر بودیم، به گوشه متأسـ

تـوانم فرصـتی   دهد یـا خـود نمـی   افسوس که فرصت به من دست نمی. کوچکی دارم
اي کـه در  کنم، مبارزهتر آماده میاي بزرگدر هر صورت من خود را براي مبارزه! بیابم

علّت اینکـه نـام علـی را برایـت     . خواهمنه که خود میآن نقشی داشته باشم به آن گو
بـرم، قربـانی       عـدالتی رنـج بـرده و مـی    انتخاب کردم، این است که من همـواره از بـی  

ام؛ دیدم که علی تجسم عدالت اسـت و مظهـر حـق، بـدین     هاي بسیار شدهعدالتیبی
ان نمونـه و الگـو   پیشواي بـزرگ خـود را بـه عنـو     ،)علیه السالم(حضرت علی] نام[دلیل 

  .برایت انتخاب کردم
  

  )داراب 1344 - 1365(حسن کاویان شهید محمد 
هـاي  انسان. تحمل هر مصیبت دشواري آسان است 1]و انقالب[در راه اسالم ! آري

که از صدر اسالم عاشقانه در راه اسالم و قرآن مبارزه کرده و دیـن خـدا   ] بودند[پاکی 
گرفته تا شهداي کربالي ایـران و   )علیه السـالم (یدان حسیناند، از سرور شهرا یاري داده

دهـد و  هاي این دلیرمردان زمـان گـواهی مـی   ها و دالورياکنون تاریخ بر ایثارگريهم
امـروز، روز  . بخشـد ها همچون نوري بـه دیگـران روشـنایی مـی    شهادت و دالوري آن

حـوي بـه انقـالب و    توانـد بـه ن  کس کـه مـی  گفتن به نداي امام امت است و هرلبیک 
ها حضور پیدا کند، نبایـد بـه خـود سسـتی راه     تواند در جبههاسالم خدمت کند و می

زنـیم و اگـر   اگر ما سنگ اسالم را بـر سـینه مـی   . روددهد؛ چراکه فرصت از دست می
خوریم کـه اي کـاش در   دانیم و اگر افسوس میمی )علیه السالم(خود را پیرو راه حسین
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اکنـون کربالیـی دیگـر در     کردیم، هـم م و حسین عزیز را یاري میصحراي کربال بودی
در گـوش   )علیه السـالم (امام حسین» هل من ناصر ینصرنی«ایران ما تکرار شده و نداي 

کربالي ایران را گلگون کـرده؛   )علیه السالم(ما دوباره طنین افکنده و خون یاران حسین
ده شـده و راهـی بـس طـوالنی در     پس امروز بر تفنگ دوش ما مسئولیتی بزرگ نهـا 

بشتابید به سوي سعادت ابدي خـود تـا در پیشـگاه ایـزد یکتـا روسـفید       . پیش داریم
  .باشید
  

  )سنقر 1339 - 1363(شهید عبدالعلی معصومی  
هـا و اسـتعمارگران ایـران نیسـت،     هدف ابرقدرت. دین مبین اسالم در خطر است

توکّـل بـه   . بیننـد ر پیروزي اسـالم مـی  ها نابودیشان را دبلکه اسالم است؛ چون که آن
با خدا باشـید  . »هاستدست خدا باالترین دست«؛ 1»ید اهللا فوق ایدیهم«خدا کنید که 

همۀ ما مسافریم و عاقبـت روزي ایـن سـفر بـه پایـان      . که خدا نیز یاورتان خواهد بود
ایـم،  کـم آن را  بسـته  باري را که در طول چندین سال زندگی کـم رسد و باید کولهمی

  .به دوش کشیم و راهی مقصد شویم
  اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند    وش وقت سحر از غصه نجاتم دادندد

لـم یسـتقم الّـا بقتلـی فیـا سـیوف       ) صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(ان کان دین محمد«
   از تـو  ! مانـد، خداونـدا  ؛ اگر اسالم عزیز با ریخته شدن خون ماهـا پابرجـا مـی   »خزینی

خواهم که هزاران بار در راه تو کشته شده و زنده گـردم و دوبـاره در راه تـو کشـته     می
  .شوم

  

                                                             
  10؛ آیه فتحسوره  -1
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  )کازرون 1335 - 1359(شهید حمیدرضا مقدسی  
امروز پـس از گذشـت   ! اي امت ایران و اي رزمندگان و تمامی آشنایان و خویشانم

آیـا راسـتی   . یـم اچند سال باید سؤال کنم و سؤال بکنیم که براي انقـالب چـه کـرده   
ایـم؟ آیـا وارثـان    ایم؟ آیا خون پاك شـهدا را پـاس داشـته   رضایت خالق را جلب کرده

ایم یا اینکه در فکـر  ها عمل کردهایم؟ به وصیت آنها بودههاي آنبحقّی براي سفارش
ایم که نانی به دست بیاوریم و بخـوریم و بخـوابیم و بـه انقـالب، بـه شـهدا و       این بوده
. کنـد چنـین فکـري نمـی   یک فرد مسلمان ایـن ! تفاوت هستیم؟ خیررآن بیاسالم و ق

دارد و دعـا    یک مسلمان همیشه در فکر دیگـران هسـت و بـراي دیگـران قـدم برمـی      
  .کند که دیگران نیز براي او دعا کنندمی

  
  )بانیان 1331 - 1361(شهید عبدالحسین منصوري بانیانی  

پرواز خود را در سراسـر جهـان منتشـر کنـد و     رود تا آوازة بلندانقالب اسالمی می
و راهـی روشـن بـراي    1]بردو میردر کام خود ف[اي گردد که گویی ابرقدرتان راصاعقه

گمراهی نجات و به سوي هـدایت راهنمـا گـردد؛    ] از[ها را تا آن] کند[مستضعفان باز 
یـن مقصـد   هرچند این راه هموار نیست و نشیب و فراز زیاد دارد و براي رسـیدن بـه ا  

احتیاج به جانبازي و جانفشانی است و ریختن خون عزیزانی که مخلصـانه جـان را در   
سـاز انقـالب   باشـد کـه زمینـه   . کننـد آفرین میطبق اخالص گذاشته و تقدیم به جان

  .باشد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(جهانگیر مهدي موعود
  

                                                             
  .هاي بزرگ و کوچک گرددگروه پرده از تاریخ بر روي چشمان شیطان: در اصل وصیت -1
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  )جهرم 1334 - 1365(زاده هاشم مهديشهید سید 
اند، همچنـان مـؤمن و   که قبالً هم بودهخواهد برادرانم و خواهرانم همچنانمیدلم 

هسـتند،   )ارواحنـا لـه الفـدا   (متدین و در خطّ مستقیم اسالم که شاخص آن امام خمینی
به همۀ دوستان و برادران ایمانی یـادآوري نمـا کـه اسـالم دیـن حـق اسـت و        . باشند

ت اسـت و اینـک در زمـان مـا شـخص      مذهب شیعۀ جعفري تنها راه نجـات و سـعاد  
مسـلمان  رهبـر  ترین نمونۀ یـک  به عنوان پرچمدار اسالم، عالی )ارواحنا له الفـدا (خمینی

اگر بـه راسـتی   ! آري. بر همگان واجب] از او[واقعی و مسئول و متعهد است و اطاعت 
هللا، بایـد  ن شـاء ا اید اسالم همۀ جهان را فتح کند ااین را باور داریم، اگر معتقدیم که ب

] بـا تمـام  [و  براي این باور و اعتقاد فداکاري کنیم و از منافع شخصـی خـود بگـذریم   
  .بشتابیم - این دینی که خداوند آن را براي ما پسندید -  وجود به یاري اسالم

  
  )کازرون 1335 - 1361(شهید نصراله نوروزي  

ضـرت  گـویم، روزي کـه اسـالم فقـط منحصـر بـه ح      به شما می! شما اي منافقین
و یارانش بود، نتوانستند جلوي آن را بگیرند، اکنون کـه   )صلّی اهللا علیه و اله و سلّم(محمد
خواهید با چند تـرور جلـویش   ها جوان مسلمان ایران پشت و پناه آن است، میمیلیون

جوانان ایران با خون خود این انقـالب را تـداومی   . ایدرا بگیرید؟ بدانید که کور خوانده
  .تواند آن را اذیت کندبخشیدند که هرگز هیچ نیرویی نمیجاودانه 
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   اسالم و انقالبپیروزي دعا براي : پنجم بخش   

  
  )بندرعباس 1339 - 1365(طلب شهید محسن اخالص 

بینید کـه شـرق و غـرب بـر     و براي اسالم دعا کنید که پیروز شود؛ چون امروز می
صـبري در سـوگ شـهید بـه     بـی . روز عمـل اسـت  امـروز،  . کنندضد اسالم تبلیغ می

کند و صبر و استقامت، چشـم  دشمنان در راه رسیدن به اهداف منحرفشان کمک می
ـ «: که فرمود )علیه السالم(کند و سخن امام حسینها را کور میآن من فـی  المـو ب لیرغ

دیـن   باید مؤمن عاشق رسیدن به لقـاء اهللا و شـهادت در راه خـدا و   «؛ ١»لقاء ربه محقاً
مـن  «: طلـب بـود و در جـاي دیگـر فرمـود     باید در این راه ایثار کرد و شهادت. »باشد

قیام من تنها بـه خـاطر اسـالم و    . طلبیخروج و قیام نکردم براي خوشگذرانی و راحت

                                                             
  .لیرعب اهللا و من فی لقاء ربه محقاً: در اصل وصیت -1
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. بنیـاد گذاشـت   )صلّی اهللا علیه و آله و سـلّم (امت اسالمی بود، خطّی که جدم رسول اکرم
  . »معروف و نهی از منکر قیام کردممن براي امر به ! آري

  
  )ریزنی 1322 - 1364(مهدي افسر شهید سید 

خوانم که آرزوي پیروزي اسالم بـر کفـر جهـانی و در    خدا را به تمام عظمتش می
مقدمۀ آن، سرنگونی صدام کافر و تشکیل حکومـت اسـالمی در عـراق را بـه دل امـام      

  .آزادي اعصار و قرون مگذاري] ين ندادهندهای[، )ارواحنا له الفدا(امت، خمینی بزرگ
  

  )الر 1336 - 1360(شهید بهمن باقري  
خـواهم کـه   نمایم و از او میاز خداوند بزرگ براي خود طلب رحمت و مغفرت می

  .این انقالب را پیروز بگرداند و جنگ را به نفع مسلمین به پایان برساند
  

  )اراك 1338 - 1362(محمدي شهید حمیدرضا علی 
هـا  براي طول عمر امام امت و پیروزي انقالب و رزمندگان اسالم در تمامی جبهـه 

و شفاي معلـولین و مجـروحین و نـابودي اسـتکبار جهـانی بـه سـرکردگی آمریکـاي         
  .جهانخوار به درگاه خداوند متعال دعا کنیم

  
  )الرستان 1331 - 1360(شهید محمود قنّادي  

فعاالنه براي انقالب اسـالمی  . ین را خواهانماز خداوند منّان پیروزي اسالم و مسلم
کار کنند و امام را با تمام وجود مطیع باشند؛ لذا باید کوشش کرد که بـه هـر وصـفی    
شده، انقالب را به جهان اسالم صادر و این حرکت را جهانی نموده تـا ظهـور حضـرت    
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ۀ     به مـادر، . تر کنیمرا نزدیک )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ولی اهللا پـدر، خـواهرانم و بقیـ
تواننـد  کنم که به جاي گریه کردن براي من، به هر طریقـی مـی  نزدیکانم سفارش می

اسالم را حفظ کنند و یاوران انقالب را یاور باشند و دشمنان اسالم و انقـالب اسـالمی   
در پایان از خداوند تعالی پیروزي اسالم و نصرت مسلمین بـر کفّـار و   . را دشمن بدانند

عجـل اهللا  (خواهم امام را تا انقالب حضرت ولی عصرافقین را خواهانم و از خداوند میمن
ات محفـوظ   براي ملّت نگه )تعالی فرجه الشـریف  مصـون  ] و[دارد و وجود او را از همۀ بلیـ

  .بدارد
  

   )اردستان 1338 - 1361(شهید منوچهر محمدي زواره  
قـالب اسـالمی مـا را بـه رهبـري      بر طول عمـر رهبـر انقـالب بیفـزاي و ان    ! خدایا
  .ددبپیون )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(به انقالب حضرت مهدي) ارواحنا له الفدا(خمینی
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  علیهم السالم(اهل بیت: فصل دوم(    
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  عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي موعود: بخش اول (  
    و انتظار فرج

  
  )تهران 1341 - 1363(بیگی  سماعیل احمدخانشهید ا 

نیز باشـید و همیشـه    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(در طی مبارزه به انتظار امام زمان
  .را بخواهید )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(فرج آقا امام زمان] در[از خداوند تعجیل 

  
  )شمیران 1338 - 1360(شهید احمدعلی ازگلی  

، )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (ظهـور و سـالمتی امـام زمـان     براي! خانوادة گرامی
جلسات تشکیل دهید و در جلسات مختص به او شرکت نماییـد و بـراي او زیـاد دعـا     

  .کنید؛ چرا که پیروزي شما در همین است
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  )میاندوآب 1347 - 1365(شهید ستّار امینی  
، ایـن عبـد صـالح    )شـریف ال فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (درود و سالم به پیشگاه امام زمان

  .زمان، پرچمدار اسالم، قدرت اسالم، ذخیرة اسالم و منجی عالم بشریت
  

  )فردوس 1344 - 1365(شهید مهدي بخشایش  
خواهم که دعاي عهد را به مـدت چهـل روز در مسـجد بعـد از نمـاز       از شماها می

ضـمن  در . صبح بخوانید و اگر کسی هم خودش خواست جداگانه بخواند که چه بهتـر 
 اهللا عجـل (اگر دعاي عهد را خواندید و مستجاب شد و پـس از ظهـور حضـرت مهـدي    

در رکاب آن عزیز قـرار گرفتیـد و بـه زودي ان شـاء اهللا در همـین       )الشریف فرجه تعالی
ها، آن حضرت قیام نمود و شما یا فرزندانتان آن حضرت را درك نمودید، از شـما   سال
حضور حضرت ابالغ نمایید و بگویید اسـیري مشـتاق   خواهم که سالم ناقابل مرا به  می

  .دیدارتان بود، ولی مرگ مهلتش نداد
  

  )اردستان 1340 - 1361(شهید احمد برزوزاده زواره  
اگر ما را از سربازان خود قرار دهی و اگر ما را یک غالم حسـاب کنـی و   ! امام زمان

شـوم؛   در خوشـبخت مـی  دانید که چق اگر سالم به شما کردیم جوابمان را بدهید، نمی
درست است کـه گنهکـاریم، درسـت    ! اي امام زمان. دانم برابر با بهشت است چون می

است که تا به حال کاري نکردیم که رضایت شما را جلب کند، اما امیدواریم کـه مـا را   
] امیـدوارم [جانب و تمام برادران بکنید و اگر شهید شدم،  ببخشید و نظر لطفی به این

  .شما را ببینم فقط یک نظر
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  )تهران 1343 - 1365(شهید اسماعیل حسینیان نایینی  
خیلــی دوســت داشــتم بــه زیــارت قبــر            ! علــی ابــن  اي سـاالر شــهیدان، حســین  

کردم، ولـی پروردگـار مـرا     آمدم و خاك کربال را مرهم دردهایم می ات می شش گوشه
. ر آن دنیـا نصـیبم گـردد   پیش خود فرا خواند که امیـدوارم زیـارت دیـدن خـودت د    

چقدر دعا کردم آن روي ماهت را ببینم و امیدوارم کـه آخـرین لحظـات    ! مهدي جان
شـفیع  ! آقا جـان . شود آن را به چیزي تشبیه کرد، ببینم که نمی] را[عمرم، آن رویت 

  .و واسطه باش میان ما و خداوند
  

  )کربال 1341 - 1365(شهید حسن عبادي  
صـدر اسـالم،   ] در[از زمان پیـامبر  . ه مظلوم بوده استشیعه در طول تاریخ همیش

کردنـد؛ بـر بـدن مبـارك پیـامبر سـنگ        هایی را که نمـی  دین چه جنایت دشمنان بی
را بـا آن   )سـالم اهللا علیهـا  (ریختند و حضرت فاطمه زهرا زدند، خاکروبه به سرش می می

نشـین کردنـد و    را خانـه  )السـالم  علیه(وضع دردناك به شهادت رساندند و حضرت علی
اش را  و اصحابش را سر از تن جدا کردنـد و خـانواده   )السالم علیه(بعد اباعبداهللا الحسین

به آن وضـع فجیـع بـه اسـارت درآوردنـد و تـا بـه امـروز کـه اسـتکبار جهـانی چـه             
ت شـهدا قسـم    ! پروردگارا. آورد هایی که بر سر این ملّت مظلوم نمی جنایت به مظلومیـ

را نزدیـک   )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(تر، فرج آقا امام زمان ریعدهیم که هرچه س می
  .بفرما
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  )تهران 1341 - 1363(شهید حمید غیبی  
 اهللا عجـل (ما باید خود را مهیا کنیم تا لیاقت این را پیدا کنیم که سرباز امـام زمـان  

بتـوانیم   )فالشـری  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (باشیم و در کنار امام مهـدي  )الشـریف  فرجه تعالی
نکند خداي نکرده در خواب غفلت فرو رویم و خود را براي آمـدن ایـن   . شمشیر بزنیم

  .مهمان عزیز منزّه و پاك نکنیم
  

  )نقده 1340 - 1361(شهید مهرداد فروردین  
کنـیم و منتظـر    زندگی مـی  )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(ما اکنون در عصر امام زمان
او اکنون چشم بـه مـا دوختـه    . اي انتظار باید آماده شدفرج و ظهور او هستیم؛ پس بر

  .که کی با آمادگی کامل به پیشوازش خواهیم رفت
  

  )جهرم 1339 - 1367(شهید محمدمهدي مقرب  
دانی که عاشـق دیـدن روي    خود می! و اما اي آقاي ما، اي موالي ما، اي امام زمان

خواهم کـه   از تو می! اي موال جان. مماهت بودم، ولی بر اثر گناهانم نتوانستم موفّق شو
در آخرین لحظات عمرم به دادم برسی و براي یک لحظه هـم کـه شـده، بتـوانم روي     

کنم که مـرا از سـربازان آن امـام معصـوم و      از تو درخواست می! خدایا. ماهت را ببینم
دوازدهمین حجت خود قـرار داده و در آخـرین لحظـات حیـاتم، آن امـام را بـه دادم       

کـنم   اي صورت گرفت، درخواست می اگر جسدم به دست آمد و تشییع جنازه. انیبرس
که امام جمعۀ عزیزمان کـه چـون خورشـید بـر تـارك شـهرمان نـورش پرتـوافکن و         

اي کـه   را صدا زنـد و در لحظـه   )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(گر است، آقا امام زمان جلوه
ت   «ت حـزب اللّهـی نـداي    کنند، صداي پر خروش ام مرا سرازیر قبر می ابـن   یـا حجـ   

  .را فریاد کنند» الحسن
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  ؛ )علیهم السالم(تمسک به اهل بیت: بخش دوم  
    رمز سعادت و رستگاري

  
  )کاشان 1343 - 1364(شهید مجید ادیبی  

کشاند، دسـت   پر تالطم که جمعی را به هالکت می 1در این دریاي] باید[همانا ما 
دراز کنـیم و بـا چـراغ     )علـیهم السـالم  (تی نجات اهل بیت عصمتخود را به سمت کش

ها از این غرق شدن که انتهاي آن خلد در آتش جهنّم اسـت، رهـایی    پرنور هدایت آن
قـدر و پرگـوهر چهـارده     پیدا کنیم و سعی کنیم که با پیـروي کـردن از فرمـان گـران    

خـود دور کنـیم و صـفاي    ، مقداري از صفات رذیلـۀ حیـوانی را از   )علیهم السالم(معصوم
تا بتوانیم به آنان، یعنی به امامان برسیم کـه بـا رسـیدن بـه     م ]ی[روحانی به خود بگیر

ایم و این را بدانید که اگـر جنـازة مـن برنگشـت،      به خدا رسیده) علیهم السالم(اهل بیت

                                                             
  دیار: در اصل وصیت -1
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اقتـدا   )سـالم اهللا علیهـا  (بـی دو عـالم، خـانم فاطمـۀ زهـرا      این خواست خدا بوده و به بی
  .ام کرده
  

  )مهران 1331 - 1366(شهید امیدعلی اسماعیلی  
انسان واقعی کسی است که تا حق را تشـخیص داد، جانـب آن را گرفتـه و جامـۀ     
ذلّت که همانند خاموشی در این میدان است، نپوشد و من که یک شـیعه هسـتم، در   

هیهـات منّـا   «: ام کـه فرمـود   آموختـه  )علیـه السـالم  (علی ابن   این سرا از موالیم حسین
و اکنون که فرزند برحقّش، پرچم حق را برافراشته، بر مـا حسـینیان اسـت کـه     » الذلّه

  .با خون خود نهال اسالم را آبیاري کنیم و این پرچم را همچنان برافراشته نگه داریم
  

  )سپیدان 1345 - 1364(حسن اسماعیلی  شهید علی 
ت دارم کنــار قبــر          دوسـ . دوسـت دارم کــه بـه زیارتــت نائـل شــوم   ! امـام حســین 

ت تـو و اطفـال و          شش گوشـه  ات بنشـینم و تـا اشـک در چشـم دارم، بـراي مظلومیـ
اگر خداي متعال به من این توفیق را داد که چه بهتر؛ اگر هـم در  . اصحابت گریه کنم

از خـدا بخـواه   ! اي حسین. شوم راه دین تو و در راه خدا کشته شدم، هیچ ناراحت نمی
رزمنـدگان  . الم را توفیق دهد تا به سـراي تـو بیاینـد و عـزاداري کننـد     رزمندگان اس

از خـدا بخـواه کـه    . جنگند اسالم براي یاري دین خدا و براي رسیدن به کربالي تو می
  .ها بگرداند پیروزي نهایی را نصیب آن
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  )ایذه 1347 - 1364( شهید البرز بداغی 
هستیم کـه  ) علیه السالم(لب تشنهما همه شیفتگان و عاشقان کربال و در راه حسین 

دالن  ایم و ما همـان شـوریده   در رکاب فرزندش حضرت امام خمینی، وارد صحنه شده
 )السـالم  علیه(ایم و خود حسین حسینیم که نبرد عاشقانه و قهرمانانه را از او به ارث برده

 است که جوش و خروش را در وجود ما نهاد و مـا بـراي جنگیـدن و نبـرد بـا کـافران      
آماده هستیم و باید مثل او در مقابل ظلم و ستم ایستاده و هـیچ هراسـی در خـود راه    

اي را دوسـت   بدانیم که خداوند زمانی که بنده. ترین گناه، ترس است ندهیم که بزرگ
  .سازد ور می دارد، او را در دریاي شدائد و مشکالت غوطه

  
  )نیشابور 1337 - 1365(علی بیات  شهید برات 

انـد   عاشقان براي زیارت حرم مطهرت، اکنون اشک چشم آماده سـاخته ! یا حسین
اند تا موالیشان را زیارت کننـد و در ایـن    تا حرمت را شستشو دهند و چشم دل یافته

  .برسیم 1آشام تا به احدي الحسنیین تازیم بر خفّاشان خون رویم و می راستا می
  

  )ماکو 1344 - 1365(شهید حسین بیگلري  
ارجعی الـی ربـک   . یا ایتها النّفس المطمئنّه«هللا، اي که مصداق آیۀ شریفۀ اي اباعبدا
آیا ما نیز لیاقـت یـاري دیـن    ! هستی 2»فادخلی فی عبادي وادخلی جنّتی. راضیه مرضیه

رضـاي تـو رضـاي    ! خـدایا : ایـم کـه بگـوییم    خدا را داریم؟ آیا ما نیز به آن حد رسیده

                                                             
ن یصیبکم اهللا بعذاب من عنده اص بکم نحن نترب حدى الحسنیین واا لّاصون بنا قل هل ترب«اشاره به  -1
  52؛ سوره توبه، آیه »صونا معکم متربنّاصوا یدینا فترباو با

  27 -30فجر؛ آیات  سوره -2
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امـام  . داشتند )السـالم  علیه(بود که امام حسین هدف بنده همان هدفی! ماست؟ عزیزانم
براي خداوند متعال و براي اینکه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر       )السـالم  علیه(حسین

  .کنند و براي برپایی نماز و نجات دادن مردم جاهل قیام کردند
  

  )تربت حیدریه 1343 - 1365(رنج  محمد پاي شهید غالم 
، رسـول گرامـی اسـالم و بنـده و     )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صلی(دهم محمد گواهی می

هاي خالف و هالکـت بـه    فرستادة خدا به سوي ماست تا صراط مستقیم را از میان راه
ما نشان داده و تداوم این هدایت و راهنمـایی و راهیـابی را بـه عهـدة ائمـۀ معصـوم و       

نـان الگوهـا و   و بعـد از آن بـه دسـت فقهـاي مـذهب سـپرده و آ      ) علیهم السالم(بزرگوار
  .ها بوده و هستند هاي انسانیت در تمام زمان اسوه

  
  )کربال 1336 - 1365(شهید صالح پورمیدانی  

و دخت گرامـی ایشـان،    )سالم اهللا علیهـا (سالم بر بانوي بزرگ اسالم، حضرت فاطمه
درود و سـالم بـر   . که الگوي زنان ما بوده و هستند )سالم اهللا علیها(حضرت زینب کبري

کـه   )السـالم  علیـه (ابیطالـب  ابن ده اختر تابناك آسمان امامت و والیت، حضرت علیدواز
که صبر و اسـتقامت   )السالم علیه(درس تقوا و زهد را به ما آموخت و امام حسن مجتبی

ل     )السالم علیه(در عین تنهایی را به ما آموخت و امام حسین کـه درس هجـرت و تحمـ
کـه   )السـالم  علیـه (ه ما آموخت و امام زین العابدینرنج در غربت و پذیرفتن شهادت را ب

دباقر و جعفــر             راه مناجـات و توبـه در پیشـگاه خــالق را بـه مـا آموخــت و امـام محمـ
ــه مــا آموختنــد و امــام   )الســالم علیهمــا(صــادق کــه شــاگردي در مکتــب اســالم را ب
نکشیدن و بیـان  که تحمل رنج و مشقّت و دست از اسالم ) علیهما السالم(جعفر  بن موسی
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که مظلومیت در کنـار قبـول مسـئولیت را     )السالم علیه(حق را به ما آموخت و امام رضا
 دتقی و علیـالم  (النقی و امام حسـن عسـگري   به ما آموخت و امام محمکـه   )علـیهم الس

رهبري و هدایت مردم را همچون اجدادشان بر عهده داشتند و درود و سالم بـر امـام   
که جهان در انتظار عدالت اوسـت تـا    )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(موعودمنتظر، مهدي 

  .همۀ جهانیان در سایۀ پیروي و تبعیت از این حقیقت، به سعادت و کمال برسند
  

  )دلیجان 1338 - 1364(شهید محمدعلی جاللی  
 علیـه (علـی  ابـن   با سالم و درود بر همۀ شهدا، به ویژه ساالر و سیدالشّهدا، حسـین  

آیات قرآنی را نصب العین خود قرار دادند و بـا مـال و جـان خـود در راه     ... که  )السالم
فشـانی کردنـد و اسـالمی بـودن و مسـلمان       خدا و براي برپایی دین حق، اسالم، جان

بودن را نشان ما و مردم دیگر دادند که چگونه باید مسلمان بود و چگونه باید زنـدگی  
نی که سرافرازي و عزّت و شرف به دنبال دارد، نـه خـواري   کرد و چگونه باید مرد، مرد

  .و ذلّت و نه زندگی حیوانی و پست و گناه و معصیت کردن
  

  )تهران 1342 - 1366(نجات  شهید بهرام حق 
اگر در این راه جان داد و سـر بـر پیکـر نداشـت، غمـی نـدارد؛ زیـرا کـه         ] شهید[

اگر قطعـه قطعـه شـد،    . ا هدیه نمودسر مبارك خود ر )السالم علیه(موالیش امام حسین
اگـر  . در راه احیـاي اسـالم چنـین شـد     )السالم علیه(غمی ندارد؛ زیرا که حضرت عباس

 )السـالم  علیـه (جوان از دنیا رخت بر بست، غمـی نـدارد؛ زیـرا کـه حضـرت علـی اکبـر       
 اگر به اسارت درآمد، باز هم غمی نیست؛ زیـرا امـام موسـی   . گونه به شهادت رسید این

در نهایت اگر اثـري از او بـاقی   . اند عمري در اسارت به سر برده )السـالم  ماعلیه(جعفر  بن 
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سـالم  (مفقوداالثر جهان اسالم، حضرت زهراي اطهـر  لنماند، باز هم غمی ندارد؛ زیرا او
است؛ پس در هیچ صورتی بـراي او غمـی نیسـت و بـه قـول یـک بسـیجی         )اهللا علیها

  .ما ضامن وظیفه هستیمشهید، ما ضامن نتیجه نیستیم؛ 
  

  )شهر مشکین 1323 - 1362(شهید جعفر دشتی  
 علیـه (براي بنده غسل و کفـن احتیـاج نیسـت؛ چـون راه، راه حسـین     ] که[بدانید 

اگر به خـدمت شـما نرسـیدم، حتمـاً بدانیـد بـه       ! ام مادر عزیز و نور دیده. است )السالم
م، بدانیـد در مقابـل دشـمن    ام و اگر هم آمـد  رفته )السالم علیه(مهمانی حضرت حسین

  .ام پیروز شده
  

  )ایذه 1347 - 1365(محمد دمساز  شهید جان 
به پیشـواز یـارانش    )السالم علیه(حسین! بینم؛ چه غوغایی هاي و هوي بهشت را می

، همراهـان  )السالم علیه(همرزمان ابراهیم: دهند که فرشتگان ندا می! اي آمده؛ چه صحنه
 و آلـه  و علیه اهللا صلی(، همکیشان محمد)السالم علیه(ن عیسی، همدستا)السالم علیه(موسی

و همگامان خمینـی از   )السالم علیه(، همفکران حسین)السالم علیه(سنگران علی ، هم)سلم
بگـو کـه    )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صلی(به محمد! خدایا! اند؛ چه شکوهی سنگر کربال آمده

بگو که شیعیان آن حضرت، قیـام بـه پـا     )مالسال علیه(به علی. پیروانش حماسه آفریدند
  .جوشد ها همچنان می بگو که خونش در رگ )السالم علیه(کردند و به حسین
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  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی  شهید رضا دهقان 
جان داد، فرزند داد، مال داد و فرزندانش را به اسـیري   )السـالم  علیه(معلّم ما حسین

ــداد و  ــت ن ــی تــن بــه ذلّ از اســالم دفــاع کــرد و مــا هــم پیــروان همــان           بردنــد، ول
و » هیهات منّا الذّلـه «هستیم و شعار ما ملّت مسلمان این است که  )السالم علیه(حسین

کـه تـن بـه خـواري      )السـالم  علیـه (باشد و دور است از یاران و پیروان حسین چنین می
ار مظلوم باشیم و دشـمن  ی )السـالم  علیه(ما باید مثل حسین! و اي ملّت مسلمان. بدهند
  .ظالم

  
  )بیرجند 1335 - 1359(شهید سیدعلی راشدي  

ت   در میان مکتب ا وارث قلبی بودم سرشار از محبـهاي مختلف سرگردان بودم، ام
و عاشوراي او که سـفینۀ   )السـالم  علیه(و خاندان او و عشق به حسین )السالم علیه(به علی

  .نجاتی بود براي نجاتم
  

  )قائنات 1342 - 1364(ی ربانی پایهان شهید محمدموس 
اقتدا باید کرد؛ سر به لقـاي یـار بایـد داد؛ دینـی اسـت کـه        )السالم علیه(به حسین

توانیـد از   آماده کنیـد بـراي دشـمنانتان آنچـه مـی     ! اي مؤمنان«. گونه ادا باید کرد این
  ١».نیرو، که بترسانید و وحشت آورید دشمن خدا و دشمن خودتان را

  

                                                             
کم و آخـرین  الخیل ترهبون به عدو اهللا و عـدو و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط «اشاره به  -1

؛سـوره  » من دونهم التعلمونهم اهللا یعلمهم و ما تنفقوا من شی فی سبیل اهللا یوف الیکم و انتم التظلمون
  60انفال، آیه 
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  )تهران 1346 - 1366(علی  ابراهیم سالک غالمشهید  
برایم اشک شوق بریزید که منطق ما، منطـق قـرآن و اسـالم اسـت و منطـق مـا،       

اسـت،   )السـالم  علیـه (اسـت، منطـق حسـین    )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(منطق رسول اهللا
گـر شـما   ا. اسـت  1»انّا هللا و انّا الیـه راجعـون  «است، منطق  )سالم اهللا علیهـا (منطق زینب

گریه کنید، بایـد بـراي         )سالم اهللا علیها(خواهید گریه کنید، باید براي حضرت فاطمه می
گریـه کنیـد و بایـد بـراي      )سـالم اهللا علیهـا  (گریه کنید، براي زینـب  )السالم علیه(حسین

  .اند، گریه کنید هایی که به ائمه و اسالم کرده ظلم
  

  )گانلرد 1346 - 1365(سعیدي   جانشهید علی 
سـالم بـر تـو اي وارث آدم،      . سالم بر تو اي حسـین کـه مظلومانـه شـهید شـدي     

.        ایــد حسـین جـان، کــه بـا شــهادت خـویش بــه تمـام جهانیــان درس شـهادت داده      
از . انـد  دهند و خیلـی شـهید داده   در ایران، وارثان شما راه تو را ادامه می! حسین جان

  .ملّت مظلوم بکندخدایت بخواه که یک نظر لطفی به این 
  

  )تهران 1338 - 1362(شهید مهران صالحی شفا  
هرگــاه امکــان و فرصــتی دســت داد، روضــۀ پــنج تــن و مخصوصــاً روضــۀ امــام    

  .را برپا کنیم )السالم علیه(حسین
  

                                                             
  156سوره بقره؛ آیه  -1
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  )تهران 1344 - 1362(شهید منصور طهماسبی چالکو  
عرفـان رسـید،    عاشق اهل بیت شوید؛ چون هرکس به مقامی از! ... دوستان عزیزم

 اهللا صـلی (توسل خود را به حضرت رسـول اکـرم  . ها شد سوختۀ آن]دل[بیشتر عاشق و 
توانیـد از ایـن    و آل او بیشتر و بیشتر کنید که هرچه هست، شـما مـی   )سلم و آله و علیه

  .خانه بگیرید که منشأ فیوضات الهی و رحمه للعالمین هستند
  

  )شمیران 1345 - 1365(شهید علی عبدالهی آشنایی  
گریه کنید؛ چـون آن معصـوم، معلّـم شـهادت بـوده       )السالم علیه(براي امام حسین

  .ام از او درس گرفته] من[است و 
  

  )تهران 1347 - 1364(شهید محمد عزیزي  
د     و  )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (اي مردم، اي همه، اي هرکس کـه بـه دیـن محمـ

بـه یـاد آریـد روز    ! ایمان دارید )السالم لیهع(و حسین )السالم علیه(پیروانش همچون علی
؛ »هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «: زد یکّه و تنها فریاد مـی  )السالم علیه(عاشورا را که حسین

 )السـالم  علیـه (این جمله براي همـان روز حسـین   »آیا کسی هست که مرا یاري کند؟«
اش  يدانسـت کـه کسـی نیسـت یـار      در همان زمان می )السـالم  علیه(حسینزیرا  نبود؛

کند، بلکه این یک سؤال از فـرداي بشـر و از همـۀ ماسـت کـه همـان روز در جـواب        
  .]را سر دهیم[» بن ثارها لبیک یا ثاراهللا و«بلند شویم و فریاد  )السالم علیه(حسین
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  )استهبان 1337 - 1361(شهید عباس قاسمی  
ـ   بـن   تمام هدف ما و انقالب ما، ادامۀ راه ساالر شهیدان، حسین  )السـالم  علیـه (یعل

  .»انّی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه«: گوییم است که می
  

  )شیراز 1317 - 1360(شهید ساري کرمی  
اند کـه در مـدتی کوتـاه بـا عزمـی       هاي بزرگ پدید آمده در زندگی بشر شخصیت

ــر داده و دگ   راســخ و اراده ــدگی خــود را تغیی ــیر زن ــم و اســتوار، مس ــون اي محک رگ
خورند و اندامشـان از گوشـت و پوسـت     ند، میااینان در زندگی مانند مردم. اند ساخته

شـان سـر تـا پـا برکـت و       زنـدگی . تشکیل شده، اما روح اینان از دستۀ دیگر جداست
وجودشان استثنایی اسـت و  . روشنی است و تا ابد نیز بر صفحات تاریخ درخشان است

هستند و باید از کار کردن، روش عبـادت و سـخاوت    )معلیهم السال(این دسته امامان ما
  .آنان تبعیت نمود تا به رستگاري رسید

  
  )دامغان 1336 - 1362(شهید سیدمحمدرضا ناصریان  

جملـه آخــرین  ] دو[کــنم کـه آن   هـایم را در دو جملــه خالصـه مـی    همـۀ حـرف  
) حدیث ثقلـین (ت در زمان حیاتش اس )سلم و آله و علیه اهللا صلی(هاي رسول اهللا صحبت

د کـرد    نگه] به[که همۀ امتش را  2قـرآن  . 1: داري و حفظ احترام ایـن دو چیـز مقیـ .
بنـده هرچـه دارم   . )السالم علیهم(از خود پیغمبر تا ائمۀ معصومین )السالم علیهم(اهل بیت

  .و هرچه را یافتم، از همین مسیر بوده و بس
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  )تهران 1341 - 1365(پور  رضا نجف شهید غالم 
 )السـالم  علیـه (آقا امـام حسـین  » هل من ناصر ینصرنی«خود ایستاده و به  اینجا آقا

کنند، بـر سـر    چرخند، هلهله می مانند پروانه به دور شمع می] ها بچه. [گوید لبیک می
گذرنـد بـراي وقـت     ها دیر مـی  ثانیه. دیوانتیم حسین جان: گویند زنند، می و سینه می

] و[به دامان آقا، جان دادن و چـه شـیرین اسـت مـرگ      آه که چه زیباست سر. وصال
  .چه لذیذ است؛ پس بدان اینجا کربالست

  
  )الهیجان 1337 - 1365(شهید محمدرضا نظري منتظر  

هایتان را در جمع دوسـتداران آقـا و مـوالي مـا،      گریه سالح مؤمن است، اما اشک
روي حسـینیم و عشـقمان ایـن     لهبریزید؛ زیرا که ما دنبا )السالم علیه(اباعبداهللا الحسین

  .است که حسین حسین گویان به کربال برسیم و چون پیرو حقّیم، زنده و پیروزیم
  

  )بروجن 1335 - 1365(شهید حسن نیلیه بروجنی  
بـراي شـناخت مسـیر حرکـت و سـیر مسـتقیم، بایـد بـا         ! برادران و خواهران

خورشـیدهاي فـروزان و   ، ایـن  )السـالم  علیهم(سرمشق قرار دادن زندگی ائمۀ اطهار
هاي الهی بر روي زمین، مسیر زندگی خویش را مشخّص کنیم و بـدانیم   تاین آی
همه باید بـرویم؛ پـس چـه بهتـر کـه بـا خـطّ آل        . ماند یکس در این دنیا نم هیچ

  .از این دنیاي فانی کوچ کنیم )سلم و آله و علیه اهللا صلی(رسول
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  ؛ )السالمعلیهم (اهل بیت: سوم بخش  
    فداییان دین اسالم 

  
  )کاشان 1343 - 1364(شهید مجید ادیبی  

هـا خوردنـد و چـه     ، آنـان چـه خـون دل   )السـالم  علیهم(در طول زندگی ائمۀ اطهار
آزارهایی را تحمل کردند تا بتوانند این را به ما بفهمانند کـه خـود را تبـاه نکنـیم و از     

یم، نه اینکه خود را در این چهـارچوب حـبس   دنیا به عنوان مزرعۀ آخرت استفاده کن
کنیم، بلکه بدانیم که این بدن قفسی است براي روح ما و دنیـا نیـز قفسـی بـراي هـر      

باشد؛ پس باید عاشق باشیم، آمادة پرواز و با کنار زدن این دو قفس بـه   ها می دوي آن
سـایرین   سوي معشوق حقیقی خود پرواز کنیم و بدانیم که محبوب ما تنها خداست و

  .نشین این عشق قرار دهیم را حاشیه
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  )اراك 1343 - 1365(اسدي  قربان  شهید علی 
.   تـاریخ تـا بـه حـال مصـیبتی هماننـد مصـیبت تـو ندیـده اسـت          ! حسـین جـان  

او بـود کـه چشـم از مـال و عیـال و      . واقعاً اسوة ایثار و شهادت بود )السالم علیه(حسین
و براي اینکه دیـن مبـین اسـالم از بـین نـرود،      فرزندان جوان و شیرخوار خود پوشید 

! ماند، پس اي شمشـیرها  اگر با کشته شدن من دین جدم رسول اهللا باقی می«: فرمود
  .کنند ملّت بزرگ ایران حماسۀ خونین تو را فراموش نمی» .بدن مرا قطعه قطعه کنید

  
  )استهبان 1341 - 1365(شهید ابراهیم انصافی  
گریه نکن؛ هرچه خواستی گریه کـن و هـر وقـت خواسـتی     گویم  به تو نمی! مادرم

را به یاد بیاور که چگونـه بـرادر و    )سالم اهللا علیها(شهادتم را به رخ انقالب بکشی، زینب
  .فرزند و همۀ کسان خود را در راه اسالم فدا کرد و تن به اسارت داد

  
  )کازرون 1342 - 1361(شهید داریوش بهروزیان  

، پیـروز شـهیدان، کسـی را نداشـت؛ بـرادر      )السـالم  علیه(حواستان باشد که حسین
چـه  . نداشت؛ مادر نداشت؛ پدر نداشت؛ یتیم بـود و در راه خـدا شـهادت را پـذیرفت    

را باید یاري کند و چه کسـی بایـد در ردیـف سـربازان امـام       )السالم علیه(کسی حسین
  .زده سالۀ از جان گذشتههاي پان درآید؟ بله، این بچه )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(زمان

  
  )فسا 1335 - 1363(شهید علی بیژن کوچی  

کـه   )السـالم  علیـه (علی  بن  با درود و سالم بر امام سوم، حضرت سیدالشّهدا، حسین
رهنمود و بنیانگذار خطّ سرخ تشیع و شهادت است و به کسانی کـه عاشـق شـهادت    
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به او داده اسـت، در راه اسـالم و   خدا ] را که[در راه خدا هستند، آن را آموخت و آنچه 
را؛ از همـه بـاالتر    )السـالم  علیـه (اصـغر  اش علـی  دهد، حتّی کودك شـش ماهـه   خدا می

دهـد،   همـه را در راه خـدا مـی    )السالم علیه(امام حسین... را  )السالم علیه(حضرت عباس
هـم از  ولیکن توقعی ندارد و حتّی بعد از اینکـه هفتـاد و دو تـن از یـاران باوفـایش را      

، خطّ سرخ شـهادت و اسـالم   ]با شهادت من[اگر ! شمشیرها: گوید دهد، می دست می
ماند، پس مرا رها نکنید، حتّی اگر با ریختـه شـدن    و دین و توحید و یگانگی باقی می
  ].باشد[خون من و هفتاد و دو تن از یارانم 

  
  )تهران 1341 - 1364(شهید احمد پروندي  

درس گرفـت کـه در فرسـتادن فرزنـد      )السـالم  علیه(سینوار بود و از ح باید حسین
ترین تأملی نفرمود؛ در حالی که فرزند او به مراتب بر مـا   خود به میدان جنگ، کوچک

  .ارجحیت داشت
  

  )نقده 1341 - 1361(شهید بهمن پرویز  
ــت  ــزر] و[عظم ــه را     ] ى[گب ــه آنچ ــت ک ــده اس ــب ش ــهادت موج ــه[ش از       ] ک

 )السـالم  علیـه (عظمـت حسـین  ] و[تر است، در زیر درخشـش   بزرگ )السالم علیه(حسین
ــه از حســین  ــیم و آنچــه ک ــه(نبین ــزرگ )الســالم علی ــه           ب ــزي اســت ک ــر اســت، چی ت

سـخن   )السالم علیه(همواره از حسین. به خاطر آن قربانی شده است )السالم علیه(حسین
آن سـخاوتمندانه خـود را   به خاطر  )السالم علیه(آنچه که حسین] از[ایم، اما هرگز  گفته

  .ایم قربانی کرد، یاد نکرده
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  )فیروزآباد 1344 - 1365(اهللا جلوداري  شهید زمان 
کـه پرچمـدار آزادگـان اسـت و مصـیبتی از       )السـالم  علیـه (سالم بر حضرت حسین

کـه   )سـالم اهللا علیهـا  (مصیبت او باالتر، نیامده و نخواهد آمد و سالم بر خواهرش زینـب 
  .ادر بود و یزیدیان را رسوا ساختآور خون بر پیام

  
  )تهران 1342 - 1365(شهید فرهاد شاملو  

بـاالتریم؟ مگـر مـا از حضـرت      )علیهم السالم(چرا ناراحت باشیم؟ مگر ما از اهل بیت
ها این همه زجر بکشـند و مـا آسـوده باشـیم؟ آنـان       باالتریم که آن )سالم اهللا علیها(زهرا

خود بزرگوارشان زجر کشـیدند بـراي احیـاي    . اسالمفرزندانشان را دادند براي احیاي 
ل کنـیم؛    ] ما[احکام الهی و این درست نیست که  آسوده باشیم و نخـواهیم درد تحمـ

به خاطر اینکه حضرت سیدالشّهدا در راه اسالم درد کشید و فرزندان و عزیـزان خـود   
اي  باید توشـه . ردانسان حالت یک مسافر را دا. ساکت بنشینیم] نباید[را فدا کرد و ما 

  .براي آخرت خود فراهم کنیم
  

  )تهران 1345 - 1365(دوست  شهید احمد شرافت 
 )السـالم  علیه(و علی )سلم و آله و علیه اهللا صلی(افتد که حضرت رسول وقتی به یادم می

پرسـم   اند، از خـود مـی   چه زحماتی براي بقاي اسالم کشیده )السالم علیهم(و ائمۀ اطهار
  ایم؟ ایم و چه مصائبی را متحمل شده بزرگان ما چه کرده در مقابل این

  



 

 157       جــــــلــوه اســـــالم

 

  )فیروزآباد 1337 - 1365(شهید مهران عشقی  
از طـرف خداونـد بـه پیـامبري مبعـوث       )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(اگر پیامبر اسالم

گیـرد، اگـر حضـرت       گردد و مورد حملۀ همـه جانبـۀ کفّـار و مشـرکین قـرار مـی       می
با یـارانش در   )السالم علیه(رسد و امام حسیندر محراب به شهادت می )السالم علیه(علی

ــهادت مــی      ــخت بــه ش ــربال در شــرایط س ــند و زینــب ک و                      )ســالم اهللا علیهــا (رس
 )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(روند و اگر امام زمانبه اسارت می )السالم علیه(زین العابدین

شـوند، بـه ایـن خـاطر     الی براي روز موعود از نظرها غایب میبه امر خداي تبارك و تع
هـا در سـایۀ عـدل و    است که اسالم بماند و قرآن در جهان گسترش یابد و همۀ انسان

هاي پوشالی از بین بروند و قدرت خدا فقـط در دنیـا حـاکم    داد زندگی کنند و قدرت
  .1»یداهللا فوق ایدیهم«هاست؛  گردد که باالترین قدرت

  
  )فسا 1340 - 1365(د عبدالرّحیم فیروزي شهی 

درود و سالم ما بر تمام صالحان تاریخ هستی، خصوصـاً انبیـاي الهـی و بـاالخص     
کـه بـراي    )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(عبداهللا  بن شخص نبی اکرم اسالم، حضرت محمد

ا برپایی و حاکمیت دین و قانون خداوند بزرگ، زحمات و مشـقّات بسـیار سـنگینی ر   
ها که بـه آن   متحمل شدند تا آنجا که حتّی دندان مبارکش را شکستند و چه جسارت

فشـانان بـر حـقّ آن حضـرت، از      درود ما و سالم خدا بر جان. مقام شریف روا نداشتند
  .)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(تا مهدي محبوب )علیه السالم(علی مظلوم
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