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 سخن ناشر 

ــاهد در پي وصول به اهداف بنيادين و در پي ايجاد شرايط فعلي كه آثار و  ــارات ش انتش
ــاني از اسناد دست اول آن  ــناد ايثارگران فراهم آوري و تنظيم گرديده، نشر و اطالع رس اس
ــناد و  ــت. در عين حال مطالعه بر روي اس بزرگواران را اولويت مهم خود قلمداد كرده اس
تحليل موضوعي يكي از مهمترين گونه هاي اسنادي يعني وصيت نامة شهدا، اين انتشارات 
را بر آن داشته كه عالوه بر انتشار اصل مستندات مكتوب ايثارگران، به تدوين موضوعي بر 
اساس نمايه هاي متعدد پرداخته و از اين طريق كاربرد فرهنگي و اثربخشي پيام و مضامين 

اسناد را افزايش دهد.
ــهدا، بر مبناي مطالعات روشمند و  ــار موضوعي مضامين و محتواي وصيت نامة ش انتش
مطابق شيوه نامة معين و مدون، مخاطبان عادي و پژوهنده را به تناسب نياز خود، در برابر 
افكار و عاليق صاحبان آثار قرار مي دهد. تعيين فراواني مضامين و مفاهيم خاص و تكرار 
آن مضامين در غالب وصايا، راز و رمز پايداري، ايثار، از جان گذشتن، پيروزي و رستگاري 
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رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را پيش چشمان كساني قرار مي دهد كه به دنبال كشف 
حقايق جنگ يا الگوسازي و الگوپذيري از ايثارگران بزرگوار هستند. و اما بسيج اين واژه 
پر محتوا كه امام راحل (ره) آن را بنيان نهاده و از آن به «شجرة طيبه» و «مدرسه عشق» و 
«مكتب شاهدان» تعبير فرمودند ورد زبان و عنصر اتحاد و انسجام رزمندگان غيورمان در 
هشت سال دفاع مقدس بوده است. فرهنگ بسيج تقارن ذاتي و مبنايي با فرهنگ شهادت 
ــهدايمان كه در اين مجموعه گردآوري شده بر اين تقارن  د ارد و اينك گزيده وصاياي ش

صحه مي گذارد.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)8 ــزي گ



 درآمد 

فرهنگ و تفكر بسيج رابطة مستقيم با فرهنگ ايثار و شهادت دارد و چكيده ي فكر و عمل 
بسيجي را مي توان شهادت دانست.

شهدا نوبرانه هاي باغ تفكرات اسالمي ـ    شيعي و عصاره ي فرهنگ غني و انسان ساز ايثار و 
شهادت هستند و در امتداد تفكر عاشورا قدم زده اند و اين ديدگاه مستقيماً با فرهنگ بسيج 
مرتبط است و آموزه هاي امام راحل (ره) معمار كبير انقالب در مورد تشكيل بسيج و اتحاد 
همه ي مردم، مقاومت و ايستادگي آنان براي ساخت جامعة آرماني اسالمي، اعتقاد به اين راه 

و روش و جان دادن براي رسيدن به اين هدف واال به عينه اين مسأله را روشن مي كند.
ــاني كه براي چنين آرمان هاي وااليي جان خود، يعني بزرگترين سرمايه ي  از اين رو كس
ــخن و كالم آنان براي  ــل ها محترم و س ــه نزد تمام نس زندگي را ايثار كرده اند براي هميش
ــت و اعتقادات آنان و فرازهاي سخنانشان كه در وصاياي به جامانده  ديگران پذيرفتني اس
از آنان متجلي است به مثابه ي گنجينه اي است از براي همه ي مردم در همه ي دوران ها. از 
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خرمن كالم آنان در مورد موضوعات خاص مي توان خوشه خوشه كالم ناب انبار كرد.
عقايد شهدا و كالم و وصاياشان از اين رو مورد قبول و متقاعدكننده است كه آنان شعار 
را رها كرده و عمًال برترين گوهر زندگي خود را عاشقانه نثار كرده اند تا ديگران در آرامش 
و امنيت زندگي كنند. شهدا شمع هايي بوده اند كه براي درخشان كردن جامعة ما سوخته اند 

تا ديگران در پرتو اين نورافشاني زندگي كرده و راه از چاه بازشناسند.
ــپس مغز و چكيده ي افكارشان را در وصاياشان براي ديگران  آن ها ابتدا عمل كرده و س
برجاي گذاشته اند و عمًال طرز اانديشيدن خود را به همه نشان داده و سربلند و هميشه پيروز 
از سخت ترين امتحان اجتماعي بيرون آمده اند. به اين دليل كالم آنان بر د ل مي نشيند چراكه 

از دل برمي آيد و پرچمي ابدي است در صحراي انديشه ي ايران اسالمي.
در دنياي امروز كه جنگ نرم ابزار عظيم سلطه و تأثيرگذاري بر مردم تمام جهان به شمار 
مي رود، گنجينه ي سخنان شهيدان پتانسيل بزرگي براي درخشش در عرصه ي اطالع رساني 
و جنگ نرم به حساب مي آيد. شهدا هميشه معتبرترين افراد جامعه ي ما هستند و كالمشان 
براي هر نسلي مؤثر و نافذ است. به همين دليل چكيده ي سخن آنان در موضوعات خاص 

مي تواند ابزار مقدسي براي توجه دادن مردم به مسايل ويژه باشد.
امسال قبل از فرا رسيدن هفته ي بسيج پايگاه بسيج معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي 
ــيج  ــهدا در مورد بس ــنهاد كرد تا گزيده اي از وصاياي ش ــهيد و امور ايثارگران پيش بنياد ش
جمع آوري و چاپ شود و اين پيشنهاد مورد پذيرش مديريت انتشارات بنياد و نشر شاهد 
قرارگرفت و مدير محترم انتشارات آقاي ميركاظمي و رياست مجموعه آقاي فقيه بر عملي 
ــناد  ــدن اين طرح تأكيد كرده و در فرصتي محدود تمام وصاياي موجود كه در مركز اس ش
معاونت پژوهش به شكل فايل هاي كامپيوتري موجود بود به حقير واگذار شده تا آن ها را 
تك تك بررسي كنم و از ميان شش هزار و بيست و سه وصيتي كه موجود بود گزيده اي از 

اين وصايا را در مورد بسيج انتخاب و در يك مجموعه جمع آوري كنم.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)10 ــزي گ



در زمان محدودي كه تا هفته ي بسيج باقي بود تمام اين فايل ها تك تك بررسي و قسمت هايي 
را كه به بسيج اختصاص داشت در سه موضوع كلي تعريف بسيج و تبيين منزلت آن توصية 

شهدا به بسيجيان و توصية شهدا به مردم در مورد بسيجيان انتخاب و دسته بندي شود.
ــيج در تمام وصايا موجود بود كه  ــده عبارات بس البته غير از اين هزار گزيده انتخاب ش
ــيج و يا موضوعات مشابه بسيار  ــهيد، اشاره به پايگاه بس ــيجي بودن ش اغلب در مورد بس
وجود داشت ولي در نهايت بهترين قسمت هاي موجود كه به زعم حقير مي توانست ديدگاه 

عمومي شهدا را در مورد بسيج بازتاب دهد در اين 3 بخش انتخاب و عرضه شده.
ــهيد از ذكر ديگر اطالعات فردي براي پرهيز از حجيم شدن  در اين گزيده به جز نام ش
ــد و هدف كلي اين بود كه مخاطب پس از نام شهيد  بي مورد و رعايت ايجاز خودداري ش

پيام او را در مورد بسيج از نظر بگذراند و مهم ترين بخش سخن شهيد منتقل شود.
ــي كامل را ندارد چراكه عظمت  ــت كه اين كار اصًال ادعاي يك كار پژوهش بديهي اس
ــلب كرد و به راستي با درگير  ــهيدان پرواي ادعا در اين مورد را از حقير س درياي كالم ش
ــش هزار وصيت بيش از قبل و هرچه بيشتر خود  ــدن در اين كار و مطالعه ي بيش از ش ش
ــاس من را در خالل  ــما نيز بتوانيد احس را كوچك و آنان را بزرگ و محترم ديدم. كاش ش

مطالعه ي اين كار دريابيد. 
باري كاستي در اين گزيده فراوان است و فرصت و مجال اندك اجازه ي يك تحقيق 
ــهيدان اين چكيده فراهم آمد تا  در خور را از حقير گرفت اما به بركت عظمت كالم ش
ــهدا در مورد بسيج در هفته ي بسيج توسط پايگاه بسيج  ــي از تفكرات و سخنان ش بخش
و مديريت انتشارات معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران 

به مخاطبان عرضه شود.
ــالمي امام راحل، سپس فرازهايي از  ــخنان معمار كبير انقالب اس در آغاز فرازهايي از س
سخنان رهبر معظم انقالب در مورد بسيج را برايتان آورده ام و سپس يك فصل از كتاب در 
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ــكيل بسيج، كاركرد بسيج و ويژگي هاي يك بسيجي و سپس در سه فصل ديگر  مورد تش
ابتدا در فصل دوم «منزلت بسيج»، سخنان شهدا در مورد جايگاه بسيج و تبيين آن و بسيج 
ــهدا به بسيجيان، پيام شهدا به بسيجيان ذكر مي شود  ــوم وصيت ش از ديدگاه آنان، فصل س
ــپس در فصل چهارم وصيت شهدا به مردم در مورد بسيج و نظر اين عزيزان در مورد  و س

برخورد مردم با بسيج و نوع نگاه مردم به بسيجيان جمع آوري شده است.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)12 ــزي گ



 بسيج از ديدگاه امام خمينى(ره) 

 «ائمه ما با همان ديد الهى كه داشتند، مى خواستند كه اين ملت ها را با هم بسيج كنند 
از راه هاى مختلف، اين ها را يك پارچه كنند تا آسيب پذير نباشند.» 

 «اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم بايد عمل شود... اين طور نيست كه 
واجب باشد بر ما كه دفاع كنيم و ندانيم چه جور دفاع كنيم.» 

 «ارتش بيست ميليونى (بسيج) فرمول دفاع همه جانبه از انقالب اسالمى است.» 

ــت كه پيروانش بر  ــق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامى اس ــيج مدرسه عش  «بس
گلدسته هاى رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.» 
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 «بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين 
امضاء نموده اند.» 

ــجره طيبه و درخت تناور و پر ثمرى است كه شكوفه هاى آن بوى بهار  ــيج ش  «بس
وصل و طراوت يقين و حديث عشق مى دهد»، 

 «بسيج ميقات پا برهنگان معراج انديشه پاك اسالمى است كه تربيت يافتگان آن، نام 
و نشانى در گمنامى و بى نشانى گرفته اند.» 

 «سنگ بناى بسيج بر حكم فقهى و جهادى استوار است؛ جهادى كه مبتنى بر روحيه 
دفاعى باشد و نه تهاجمى يا جهان گشايى» 

ــورى نواى دلنشين تفكر بسيجى طنين انداز شد، چشم طمع دشمنان و   «اگر بر كش
جهان خواران از آن دور خواهد گرديد واال هر لحظه بايد منتظر حادثه ماند، بسيج بايد مثل 

گذشته و با قدرت و اطمينان خاطر به كار خود ادامه دهد.»

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)14 ــزي گ



 بسيج در كالم رهبر معظم انقالب 

بسيج ماندگارترين يادگار بنيانگذار انقالب اسالمي و ميراث پربركت امام خميني(ره) 
ــفركرده بدون ترديد از معجزات الهي و  ــكيل بسيج با پيام نوراني آن پير س ــت و تش اس

الهامات غيبي بوده است.
انديشه شكل گيري بسيج را امام خميني (ره) قبل از پيروزي انقالب اسالمي مطرح كردند. 
امام (ره) معتقد بودند اگر تفكر مردم در يك جهت قرار گرفته و هم سو شود، با دست خالي 
كارهاي بزرگ را مي توان انجام داد و آن چيزي كه مي تواند تفكر مردم را هم سو و هم جهت 
ــالم و دين خداست و اين افراد را به صورت  ــته هاي مردم را متعالي سازد اس كند و خواس
عمومي مي شود در جهت دين اسالمي متشكل و هم جهت كرد. همين تفكر امام (ره) قبل 

از پيروزي انقالب آرام آرام مردم را هم سو و متحد كرد تا عليه رژيم پهلوي قيام كنند.
حضرت امام (ره) از نجف پيام مي فرستادند و مردم چون سخنان امام (ره) را الهي تلقي 
ــخصي در آن وجود ندارد بسيج شدند و امام توانست با دست خالي  مي كردند كه منافع ش
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رژيم شاه را ساقط و نظام اسالمي را برپا كند، و اين مفهوم بسيج است.
اما تأسيس بسيج با صدور فرمان امام خميني (ره) ماه ها پيش از آغاز جنگ تحميلي و در 
تاريخ 58/9/4 در شرايطي تحقق يافت كه اصل انقالب، ثبات و استقرار جمهوري اسالمي در 
معرض تهديد قرار داشت و اين تهديدات محدود به عرصه هاي نظامي نبود، بلكه تهديدات 
و خطرهايي همه جانبه را به تصوير مي كشيد. با اين توصيف حضرت امام فرمودند: «بايد ما 
همه قوايمان را مجتمع كنيم براي نجات دادن يك كشور، بايد اگر مسائلي برايمان پيش بيايد، 
هر چه هم سخت باشد، تحمل كنيم.» (صحيفه امام ج 11 ص 120-121) تاريخ تحوالت 
ــت كه سازمان بسيج، پس از تسخير النه جاسوسي  ــالمي بيانگر اين واقعيت اس انقالب اس
امريكا در تهران توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، به فرمان رهبر كبير انقالب تأسيس 
گرديد؛ زماني كه ابعاد و عمق توطئه هاي استكبار جهاني براي سلطه بر ملت هاي منطقه، به 
ويژه ملت ايران بيش از پيش آشكار شده و شيطان بزرگ كه از دست جوانان انقالبي كشور 
به شدت زخمي شده بود عزم خويش را در هجمه و فشار همه جانبه بر كشور جزم كرده و 
سوداي براندازي نظام را در سر مي پروراند. در چنين فضايي تشكيل بسيج در واقع انسجام 
ــي به تمامي توانمندي ها و دارايي هاي كشور در برابر فتنه گري زورمداران قلمداد شد.  بخش
بسيج تاكنون اين نقش را به خوبي ايفا كرده است و ماندگاري و سربلندي و امنيت و اقتدار 

همه جانبه كشور دليل گويا بر اين مدعاست.
بسيج و بسيجي در هر عصر و نسلي براي انجام رسالت خطير حفاظت از دستاوردهاي انقالب 

در ابعاد سياسي، فرهنگي و... از عهده مسووليت هاي خطيري كه بر دوشش بوده برآمده است.
ــرافراز بيرون آمد، گرچه نقش بسيج در  ــيج از امتحان سرنوشت ساز دفاع مقدس س بس
ــه فعاليت هاي پس از آن  ــم بود كه بر هم ــمگير و عظي ــال هاي دفاع مقدس چنان چش س
سايه اي پررنگ  انداخت، اما امروز هم بنا به مقتضيات كنوني جامعه اسالمي توانسته است 
ــورد فقط همين اندازه  ــت يابد. در اين م ــه توليد علم به موفقيت هاي بزرگي دس در زمين
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ــور و جوانان مبتكر و مخترع، بسيجي هستند و  ــاره مي كنيم كه بسياري از نخبگان كش اش
توانسته اند در زمينه توليد علم و تكنولوژي در كشور و جهان افتخارآفرين باشند.

بسيج در عرصه سازندگي هم سرافراز بيرون آمده است، نظير احداث راه هاي روستايي و 
برنامه هاي متنوع ديگري كه در قالب طرح هجرت انجام مي شود و مهم تر از همه ريشه كن 
كردن بيماري هايي مثل فلج اطفال و... حاصل تالش شبانه روزي بسيجيان در واكسيناسيون 
مردم در دورافتاده ترين نقاط ايران هست و همينطور در عرصه هاي ورزشي، هنري و... كه 
به واسطه خواست عمومي بسيجيان و پرهيز از تبليغات براي گمنام كار كردن، فعاليت هايش 

آنچنان كه بايد و شايد در سطح جامعه انعكاس نيافته است.
يكي ديگر از افتخارات بسيج حضور جوانان مؤمن و انقالبي در عرصه  ديني و فرهنگي 
كشور است. بسيج امروز بهترين مأمن براي تربيت جوانان و نوجوانان است. كادرسازي، 
فرهنگ سازي، انتخاب الگوي كارآمد و صحيح براي مشاركت در عرصه هاي سرنوشت ساز 
ــكل مي گيرد. امروز حركت  ــاز و كار مقدس ش ــور به نحوي اطمينان بخش در اين س كش
ــنگرانه، هدايت گرانه، منطقي و هدفمند است كه با انقالب اسالمي  ــيجي حركتي روش بس
هم جهت و گره  خورده است و سرنوشت اين دو از يكديگر جدايي ناپذير است. سرنوشت 
ــيج بستگي دارد. بدين لحاظ هدف و آرمان  ــالمت بس نظام به ميزان حضور، صالبت و س

بسيج را حراست از دستاوردهاي انقالب اسالمي برشمرده اند.
طبيعي است كه بسيجيان بايد براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور بيشتر از همه 
نقش داشته باشند. روحيه و تفكر بسيجي در توليد علم و جنبش نرم افزاري، گره هاي كور و 
خألهاي متعدد را از پيش رو برمي دارد و كارهاي بسيار بزرگي را رقم مي زند. بايد در اين 
مسير موانع توليد علم را شناسايي كرد و بسترهاي رشد نيروهاي نخبه را فراهم ساخت و 

انگيزه هاي آنان را براي يك جهاد علمي تقويت كرد.
رهبر معظم انقالب در مناسبت هاي خاص در مورد بسيج و اهميت آن بسيار تأكيد دارند، 
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از جمله مي فرمايند: «روحيه بسيجي و معرفت بسيجي بايد فراگير شود تا اين كشور بتواند بار 
ــنگيني را كه بر دوش دارد- كه همان بار هدايت الهي و سعادت انسان هاست- به سرمنزل  س

مقصود برساند، لذا بسيج تمام شدني نيست.» (ديدار با فرماندهان بسيج 71/8/27)

ــت، نيروي كارآمد انقالب و ميوه پرارزش  ــيج بدنه فعال ملت اس  در يك كالم؛ بس
ــور است. در هفته بسيج از خداي عز و جل مي خواهيم تا  ــيج بازوي توانمند كش نظام. بس
ــان و بي نشان بسيجي باشند، چرا كه هر كس دل در گرو نظام و  به همه توفيق دهد تا با نش

انقالب دارد بسيجي است. در هفته بسيج ياد همه شهيدان راه  رهايي را گرامي مي داريم.
سالگرد تشكيل بسيج مستضعفان، يادآور خاطره پرشكوه مجاهداتي است كه در دوران 
هشت ساله جنگ تحميلي، زيباترين تابلوهاي ايثار و فداكاري همراه با نجابت و فروتني 
ــجاعت و رشادت را ترسيم كرده است. خاطره جوانمردان پاكدامن و غيوري  و توأم با ش
كه شيران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شيطان زر و زور را با عرصه جهاد با 
ــاختند. جواناني كه از لذات  نفس اماره به هم آميختند و جبهه جنگ را محراب عبادت س
و هوس هاي جواني براي خدا گذشتند و پيراني كه محنت ميدان جنگ را بر راحت پيرانه 
سر ترجيح دادند و مرداني كه محبت زن و فرزند و يار و ديار را در قربانگاه عشق الهي فدا 
كردند؛ خاطره انسان هاي بزرگ و كم ادعايي كه كمر به دفاع از ارزش هاي الهي بستند و 
از هيبت دروغين قدرت هايي كه براي حفظ فرهنگ و ارزش هاي جاهلي غرب به مصاف 

ارزش هاي الهي آمده بودند، نهراسيدند. (گراميداشت هفته بسيج 68/9/2)

 بسيج عظيم مردمي، يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است.(خطبه نماز جمعه 81/9/1)

 هر كس كه در دل براي سرنوشت خود، سرنوشت اين ملت و آينده ايران اسالمي 
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ــتقالل و هويت ملت خود ارزشي قائل است، آن  ــت آن كسي كه براي اس ارزش قائل اس
كسي كه از تسلط قدرت هاي بيگانه بي زار است، آن كسي كه برايش آينده اين كشور و اين 
ملت و آينده دنياي اسالم يك هدف بزرگ محسوب مي شود، آن كسي كه از رنج هاي ملت 
فلسطين دلش خون است... آن كسي كه مايل است بيش از يك ميليارد مسلمان دنيا قدرت 
عجيبي را تشكيل بدهند كه بشريت را به سمت كمال هدايت كنند و خودشان در قله كمال 
ــات و اين درك ها را دارد و حاضر است در اين راه  ــي كه اين احساس قرار بگيرند، آن كس

قدمي بردارد او بسيجى است. (اجتماع خانواده هاى مكرم شهداى اراك 79/8/24)

 وجود بسيج بايد ما را وادار كند به شكر الهى، نشاط جوانان بسيجى بايد ما را وادار 
كند به شكر الهى... (در اجتماع بسيجيان 79/7/29)

ــيج يعنى حضور بهترين و بانشاط ترين و باايمان ترين نيروهاى عظيم ملت در   بس
ميدان هايى كه براى منافع ملى، براى اهداف باال، كشورشان به آنها نياز دارد، هميشه بهترين 
ــرافتمندترين و پرافتخارترين انسان ها اين خصوصيات را دارند. بسيج  و خالص ترين و ش
در يك كشور، معنايش آن زمره اى است كه حاضرند اين پرچم افتخار را بر دوش بكشند 

و برايش سرمايه گذارى كنند. (در جمع بسيجيان 79/7/29)

ــود؟ بسيج را كه در خور  ــيج اهانت مى ش  چرا در تبليغات جهانى و راديوها به بس
تشويق و تعظيم و تحسين است مورد اهانت و بى مهرى قرار مى دهند؟ چون نقش بسيج 
را در حفظ استقالل ملى، در حفظ غرور ملى در حفظ افتخارات ملى، در تأمين منافع ملى، 
و باالخره از همه در اعالء پرچم اسالم و نظام جمهورى اسالمى مى دانند به جد با بسيج 

دشمنند، اّما دشمنى آنها فايده اى ندارد. (در اجتماع بزرگ بسيجيان 79/7/29)
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ــت. تا وقتى  ــت، يا خائنانه اس ــيج و بى احترامى به آن، يا نابخردانه اس  انكار بس
ــت تا وقتى كه اين كشور و اين ملت به امنيت احتياج  ــور امنيت الزم اس براى اين كش
ــت، به نيروى بسيج به انگيزه  ــه احتياج به امنيت هس ــه، چون هميش دارد. يعنى هميش
ــيجى، به سازماندهى بسيجى و به عشق و ايمان بسيجى احتياج است. (در ديدار با  بس

ــهد 6/10/ 78) ــيجيان در مش ــپاهيان و بس گروه كثيرى از س

ــپاهيان و  ــور براى همه ميدان ها.(در ديدار با س ــيج يعنى نيروى كارآمد كش  بس
ــيجيان 77/9/2) بس

 ملت هايى كه مردم در آن از نظر مسووالن آن كشور نقشى دارند، همه جا چيزى شبيه 
بسيج هست منتهى به اين درخشندگى، به اين فراگيرى، به اين زيبايى، به اين فداكارى، من 

در جايى سراغ ندارم... (در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 77/9/2)

ــيج اين طور درخشان شد و شكفت چه بود؟ ايمان  ــور ما بس  علت اين كه در كش
ــت، مثل  ــقانه، ايمان عميق، ايمان توام با عواطف كه از خصوصيات ملت ايران اس عاش
بعضى از ملت هاى ديگر، عواطف در اين ملت جوشان است كليد بسيارى از مشكالت 
است. اين ايمان با آن عواطف همراه شد و اين رودخانه عظيم خودشان را به اين درياى 
ــرد. (در ديدار با  ــر جايى كه الزم بود از بين ب ــكالت را در ه ــاور تبديل كرد و مش پهن

سپاهيان و بسيجيان 77/9/2)

ــان ها، فداكارترين و  ــت از مجموعه اى كه در آنها پاك ترين انس ــيج عبارت اس  بس
ــاندن و به  ــور، در راه اهداف عالى اين ملت و براى كمال رس آماده به كارترين جوانان كش
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خوشبختى رساندن اين كشور جمع شده اند. ... مجموعه اى كه دشمن را بيمناك و دوستان 
را اميدوار و خاطرجمع مى كند. (در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 76/9/5)

ــيار شگفت آور و مخصوص اين  ــيج يكى از بركات انقالب و از پديده هاى بس  بس
ــت كه امام بزرگوار ما با ديد الهى خود، با  ــت. اين هم يكى از آن چيزهايى اس انقالب اس
حكمتى كه خداى متعال به او ارزانى كرده بود، براى كشور و ملت و انقالب ما به يادگار 

گذاشت. (در جمع بسيجيان 76/9/5)

ــت. (در جمع  ــر يك وحدت مقدس ميان افراد ملت اس ــيج در حقيقت مظه  بس
بسيجيان 76/9/5)

 بسيج در واقع مظهر عشق و ايمان و آگاهى و مجاهدت و آمادگى كامل، براى سربلند 
كردن كشور و ملت است. (در جمع بسيجيان 76/9/5)

ــطحى و صرفًا از روى احساسات نيست، بسيج  ــيج يك حركت بى ريشه و س  بس
ــالم – و به طريق  ــالمى و منطبق بر نيازهاى دنياى اس يك حركت منطقى و عميق و اس
اولى – جامعه اسالمى است. قرآن كريم مى فرمايد: [هو الذى ايدك بنصره و بالمؤمنين] 
اى پيامبر، خداى متعال تو را، هم به وسيله نصرت خودش و هم از طريق مؤمنين مؤيد 
ــاره آيه قرآن قرار  ــك كرد. اين خيل عظيم مؤمنينى كه در اينجا مورد اش ــرار داد و كم ق
گرفته اند، عبارت ديگرى است از آنچه كه امروز به نام بسيج در جامعه ما قرار دارد. (در 

ديدار با فرماندهان نواحى و پايگاه ها و گردان هاى بسيج سراسر كشور 74/9/8)
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ــيج مردمى   عظيم ترين و ماندگارترين يادگار [امام عزيز و عظيم القدر ما] همين بس
است كه در همه جا حضور دارد. (در ديدار با فرماندهان و بسيجيان 71/8/27)

 اين كار خدا بود كه بسيج ملت ايران بتواند در سخت ترين ميدان ها كه همان ميدان 
جنگ است چنان قدرتى از خود نشان بدهد كه ديرباورترين افراد هم قبول كنند كه ملت 

ايران داراى توانايى است. 

ــور ما اين كه امام گفتند «بسيج  ــيج يعنى كل نيروهاى مؤمن و حزب اللهى كش  بس
بيست ميليونى» يعنى اين. (در پادگان امام حسن مجتبى (ع) 69/9/5)

 اگر نبود آن همه تالش و جهاد مخلصانه كه شما رزمندگان نيروهاى مسلح و بسيج 
مردمى در دوران جنگ هشت ساله نشان داديد و حقيقتاً اسالم را روسفيد و امت رسول اهللا 
ــاختيد و اگر نبود خون هاى مطهر و معطرى كه در راه  ــربلند س (صلى اهللا عليه و آله) را س
خدا بر زمين ريخته شد؛ يقيناً امروز از نظام اسالمى اثرى نبود و پرچم قرآن چنين سربلند 

نمى شد.(پيام به خانواده هاى شهدا، مفقودان در آستانه هفته دفاع مقدس 68/6/23)

ــتند. (در مراسم بيعت  ــيج هس  محور دفاع از انقالب، همين آحاد عظيم ميليونى بس
جمع كثيرى از بسيجيان نمونه 68/4/6)

ــى براى همه ميدان هايى كه  ــى دل باايمان، مغز متفّكر – داراى آمادگ ــيجى يعن  بس
وظيفه اين انسان را به آن ميدان ها فرا مى خواند، اين معناى بسيجى است. (در جشن بزرگ 

منتظران ظهور 78/9/3)
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ــان بسيجى در ميدان آن وظيفه، حاضر است. (در جشن  ــد، انس  هرجا وظيفه اى باش
بزرگ منتظران ظهور 78/9/3)

 بسيج به معنى حضور آمادگى در همان نقطه اى است كه اسالم و قرآن و امام زمان 
ــيجيان عزيز و  ــت. لذا پيوند ميان بس (ارواحنا فداه) و اين انقالب مقدس به آن نيازمند اس
ــتنى و هميشگى  حضرت ولى عصر (ارواحنا فداه) مهدى موعود عزيز، يك پيوند ناگسس

است. (در جشن بزرگ منتظران ظهور 78/9/3)

ــيجى براى كشور دل مى سوزاند براى آبادانى كشور تالش مى كند،   امروز هم، بس
براى حفظ استقالل ملى، هرچه بتواند كار مى كند و از جان خود هم مى گذرد، امروز هم 
ــاس كند دشمن مى خواهد از روزنه اى، چه اقتصادى و سياسى و چه فرهنگى  اگر احس
ــتد و با مشت به صورتش مى كوبد. (در  ــور نفوذ كند در مقابل او مى ايس – به داخل كش

ديدار با فرماندهان نواحى... 74/9/8)

 امام فرمودند «بسيج بايد سازماندهى بشود، بايد يكديگر را بشناسند، بايد آمادگى 
به وجود بياورند و آن را حفظ كنند» امروز هم تكليف بزرگ شما همين كارست. خيال 
ــيج يك امر منطقى و فكرى و ريشه دار و  ــى است. بس ــيج يك امر احساس نكنند كه بس
ــركت دارند؛ همه آحاد ملتند،  ــانى كه در كار اين حقيقت بزرگ ش ــت و كس عميق اس
ــيجى بودن خود افتخار كند. بسيجى بودن، مايه  ــيجى است بايد به بس ــى كه بس هر كس

سرافرازى و سربلندى پيش پروردگار است. (74/9/8)

ــتن ارزش ها و روح  ــيج در حقيقت فرصت و بهانه اى براى زنده نگه داش  هفته بس
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بسيجى در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. ... همان طور 
كه امام و پيشواى راحل عظيم الشأن ما فرمودند، من هم آرزو مى كنم و از خدا مى خواهم كه 
با بسيجيان محشور باشم. بسيج يك افتخار و يك ارزش است. سعى كنيد اين روحيه بسيجى 

را براى كشور و انقالب و اسالم حفظ كنيد. (در ديدار با نيروهاى مقاومت بسيج 69/9/7)

 فرهنگ بسيجى، فرهنگ معنويت و شجاعت و غيرت و استقالل و آزادگى و اسير 
خواست هاى حقير، نشدن است.(74/9/8)

 شما بسيجى ها بايد به گونه اى رفتار كنيد كه احترام و محبت مردم جلب شود. شما 
بايد نمونه اخالق و تواضع و مهربانى و رعايت مقررات باشيد. آن كسى بسيجى تر است 
ــتر از همه براى نظام دل  ــتر رعايت مى كند، به خاطر آن كه اين فرد بيش كه مقررات را بيش
مى سوزاند و مقررات، لوازم قطعى اداره درست نظام است. (در مراسم بيعت جمع كثيرى 

از بسيجيان نمونه 68/4/6)

 من به بسيجيان عزيز فّعال اين كشور علوى و فاطمى، عرض مى كنم؛ اميرالمؤمنين 
عليه الّصاله والسالم را الگوى خودتان قرار دهيد كه بهترين و بزرگترين الگو براى بسيجيان 
ــلمان در همه عالم، على ابن ابيطالب عليه السالم است. (در ديدار با مّداحان به مناسبت  مس

والدت حضرت زهرا (س) 73/9/3)

 سپاس و ستايش و تمجيد و تحسين فراوان خود را بر جوانان بسيجى مؤمن در سرتاسر 
كشور، اين دل هاى پاك، اين دلهاى تپنده با عشق به خدا، با ايمان به حقيقت، با اخالق و با صفا، 

نثار مى كنم. (در اجتماع نيروهاى شركت كننده در مانور عظيم طريق القدس 76/2/3)
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 روحيه بسيجى و معرفت بسيجى بايد فراگير شود تا اين كشور بتواند بار سنگينى را 
كه بر دوش دارد كه همان بار هدايت الهى و سعادت انسان هاست - به سرمنزل برساند، لذا 

بسيج تمام شدنى نيست. (در ديدار با فرماندهان بسيج 71/8/27)
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 بسيج نوبرانه ي فرهنگ ايثار و شهادت  

ــهادت و نوبرانه ي باغ فرهنگ اسالم انقالبي است و  ــيج چكيده ي فرهنگ ايثار و ش بس
ريشه در تفكر اسالمي از آغاز تاكنون دارد و جلوه گاه بارز فرهنگ ايثارگري است. 

بسيج در عصر حاضر و در ايران يك نهاد انقالب است كه از توده مردم و آحاد جامعه 
تشكيل شده است. برخى از جامعه شناسان و صاحبان علم سياست معتقدند. بسيج براى 
ــوند تا انقالبى را به نتيجه برسانند.  ــيج مى ش انقالب به وجود مى آيد، يعنى توده مردم بس
ــيج گفته  ــن روى به حركت توده هاى مردم براى برپايى نظام حكومتى جديد، بس از همي
مى شود. اصوالً بر اساس چنين تفكرى، پس از تغيير نظام حكومتى و سياسى، بسيج فلسفه 
ــاى خود را به نهادهاى قانونى و  ــت مى دهد و حركت توده ها، ج وجودى خود را از دس
اقدامات نهادينه مى دهند. يعنى با ايجاد نظام حكومتى و تشكيل نهادهاى قانونى، حركت 

بسيجى متوقف مى شود.
البته حكومت ها به ويژه حكومت هاى دموكراتيك، مشاركت مردم و مشاركت بسيجى را 
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براى اداره امور مى پذيرند. زيرا باعث استحكام و پايدارى نظام حكومتى مى شود و تالش 
مى نمايند تا مردم را در سرنوشت خود و اداره امور مملكتى به بازى بگيرند. اين نوع اقدام را 
مشاركت مدرن مى نامند كه در سايه حضور مردم در انتخابات، شوراها و خدمات اجتماعى 
ــود. بنابراين چنين ديدگاهى بين حضور مردم در صحنه انقالب (مشاركت  تعريف مى ش

بسيجى) و حضور مردم در اداره مملكت (مشاركت مدرن) تفاوت قائل است.
ــور نيروهاى مردمى قبل از پيروزى  ــالمى ايران، حركت توده ها و حض در جمهورى اس
ــد و در حين انقالب، نقش مردم بسيار چشمگير بود كه انقالب اسالمى،  انقالب ايجاد ش
همان انقالب مردم و ملت مسلمان به شمار مى رود. اين حركت، پس از تشكيل نهادهاى 
قانونى، دچار ركود نمى شود و فلسفه و منشاء چنين حركتى عوض نمى شود، بلكه همين 
ــرى مى دهد و به جاى  ــاركت و همين حركت جمعى و مردمى، تغيير كارب ــور و مش حض
ــازندگى جامعه قدم برمى دارد. از ديدگاه اسالمى،  انقالب كردن، در جهت اصالحات و س
حركت مردمى انقالبى تحت رهبرى و هدايت ولى امر انجام مى گيرد و پس از آن نيز تحت 

واليت فقيه عمل مى كند.
ضرورت استمرار حركت مردمى است كه دستور تشكيل بسيج، پس از پيروزى انقالب و 
تشكيل شوراى انقالب صادر مى شود. يعنى زمانى كه كشور در حال نهادينه شدن و شكل 
يافتگى است، ضرورت حضور مردم احساس مى شود. از اين جهت حضور مردم، ضرورى 
مى شود كه حركت و جنبش اجتماعى مردم، ايستا نشود و همان مردمى كه براى اهداف بلند 
و آرمانى انقالب كردند، همان مردم بايد آن را حفظ نمايند و چنين تفكرى را توسعه دهند. 
يعنى در جمهورى اسالمى ايران، سازمان بسيج براى حفاظت و حراست از دستاوردى است 
كه خود مردم قيام نمودند و حكومت دلخواه خود را به وجود آوردند. چنين تفكرى است 
كه تهديدات خارجى به كشور را تعرض به خود مى داند و آن را وظيفه دولت نمى داند، بلكه 

وظيفه خويش مى داند تا از آسيب وارده جلوگيرى نمايد و حمله را دفع مى نمايد.
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ــمن سرسخت اين مردم، وارد آبهاى خليج فارس مى شود و خطر حمله  هنگامى كه دش
به ايران نزديكتر مى گردد، فرمان بسيج عمومى در پنجم آذر ماه سال 1358 صادر مى شود. 
روشن است در چنين وضعيتى بسيج عمومى بايد كاركرد دفاعى و نظامى داشته باشد. زيرا 
كشور در وضعيتى است كه ارتش آن آمادگى دفع چنين حمله اى را ندارد. اصوالً در چنين 
ــود و توان رزمى آن بسيار پايين خواهد بود. ديگر  ــرايطى ارتش دستخوش تحول مى ش ش
ــپاه پاسداران انقالب اسالمى) و انتظامى (كميته انقالب اسالمى سابق،  نيروهاى نظامى (س
شهربانى سابق و ژاندارمرى سابق) براى امنيت داخلى و جريانات سياسى به وجود آمده اند 

و توان دفاعى اندك ندارد. 
آنچه كه در اين هنگام، مى تواند داروى شفابخش باشد، حضور گسترده مردم و آمادگى 
روحى و جسمى آنان براى دفاع از سرزمين و حكومت مى باشد كه در واقع بسيج عمومى 
نظامى است. با آغاز جنگ تحميلى عراق عليه ايران حركت نظامى بسيج شتاب بيشترى به 
ــكيل بسيج، صرفاً تهديد آمريكا عليه ايران، درخليج فارس  خود گرفت. زيرا در هنگام تش
وجود داشت يعنى خطر در حد تهديد بود و هنوز به مرحله حمله و تجاوز نرسيد، ولى در 
31 شهريور 1359 تجاوز از جنوب و غرب كشور، از سوى عراق و كشورهاى هم پيمان به 
صورت سراسرى و گسترده انجام گرفت، از اين نظر تشكيل هسته هاى مقاومت، جدى تر 

شد و كاركرد بسيج به عنوان، كاربردى نظامى و دفاعى مفهوم پيدا كرد.
 

 كاركرد بسيج در نظام اسالمى 
تبيين كاركرد بسيج در جمهورى اسالمى ايران از اين حيث داراى ارزش و اهميت است 
ــناختى كه  ــت. يعنى برخالف نظريه جامعه ش كه داراى رويكردى نوين و اختصاصى اس
ــيج  ــكيل نهادهاى قانونى، بس حركت مردمى را براى انقالب ضرورى مى داند و پس از تش
عمومى را الزم نمى دانند و جلوى هر حركت اجتماعى و مردمى را خواهند گرفت. رويكرد 
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نوين جمهوى اسالمى به بسيج، موجب گرديد نخبگان و توده هاى انقالبى، پس از انقالب، 
منفعل نشده بلكه همان نخبگان و همان توده  مردم، در جهت حفاظت و حراست از انقالب، 

به راه خود ادامه دهند.
اگر بخواهيم كاركرد بسيج را در طى دو دهه پس از تشكيل بسيج مورد مطالعه قرار دهيم، 

بايد از نظر زمانى آن را به 4 دوره تقسيم كنيم: 

دوره اول: 1358 تا 1360
دوره دوم: 1361 تا نيمه اول 1367
دوره سوم: نيمه دوم 1367 تا 1370

دوره چهارم: 1371 تا 1380
 

دوره اول: 1358 تا 1360 
اين مقطع از عمر بسيج، دوران طفوليت و والدت است. والدت بسيج را مى توان مصادف 
ــيج عمومى در آذرماه 1358 دانست. از صدور فرمان تا جنگ تحميلى،  با صدور فرمان بس
ــيج عمومى به معنى لغوى واژه بسيج، رايج بود يعنى در طول مدت چند ماه (حدود 9  بس
ماه) در مردم آمادگى بوجود آمد تا در برابر خطرات احتمالى مقاومت كنند. هنوز حمله اى 
ــود، عضويابى، آموزش و  ــيج به معنى واقعى و حقيقى آن ايجاد ش ــورت نگرفته تا بس ص
ــازماندهى نيروهاى بسيجى انجام گرفت ولى مرحله بكارگيرى و انجام مأموريت، جنبه  س

عملى به خود نگرفت.
هدف از تشكيل بسيج و آموزش مردم، فراهم كردن زمينه و بستر دفاع در برابر تجاوز بود. 
هنوز از نوع، ميزان و چگونگى تجاوز اطالعات كافى در دست نبود. بنابراين هدف گذارى 

و برنامه ريزى بسيج، يك پيش بينى منطقى به حساب مى آمد.
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ــتر از نظر رويكرد داراى اهميت بود. يعنى در اين دوره،  ــيج، بيش ــمت اول عمر بس قس
ــاس ديدگاه امام راحل (ره) پيرامون ضرورت تشكيل بسيج،  ــرايطى فراهم آمد كه بر اس ش
ــيج و برنامه هاى آن زمينه كاركرد نظامى و دفاعى را بوجود آورد. ولى دستاورد  اهداف بس
مهم اين مقطع، رويكرد مشترك به بسيج بود كه دولت و ملت به ايجاد سازمان بسيج براى 
دفاع از انقالب اسالمى پى برده بودند و از اين جهت ديدگاه هاى دوگانه يا چندگانه مشاهده 

نمى شود. وحدت نظر و نگاه واحد، مشخصه مقطع اول عمر بسيج به حساب مى آيد.
ــه نيروهاى آموزش ديده  ــود ك ــروع جنگ تحميلى آغاز مى ش پاره دوم اين مقطع، با ش
ــوى جبهه ها حركت مى كنند و در جنگهاى نامنظم و عملياتهاى  به صورت داوطلب به س
ــيجى و  ــركت مى كنند. چندان مهم نبود كه نيروهاى بس كوچك عليه رژيم بعث عراق ش
مردمى تحت چه سازمان و تشكيالتى بسيج مى شوند، نحوه  اعزام آنان چگونه است، برنامه 
ريزى بسيج چگونه صورت مى پذيرد و در عرصه نبرد، در چه قالب هاى نظامى سازماندهى 
ــوند، چگونه مى جنگند و با چه ابزارى نبرد مى كنند. آنچه مهم بود اينكه انگيزه دفاع  مى ش
مردمى و بسيج نظامى بسيار باال بود و براى دفع متجاوز بايد اقدام كنند و با سالح يا بدون 

سالح، جنگ را در زندگى خود وارد كردند.
اندكى از آغاز جنگ نگذشته بود كه بسيج نيروها به عهده سپاه پاسداران گذاشته شد.

بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى، در تاريخ دى ماه 1359، تشكيالت بسيج مستضعفين 
به سپاه پاسداران و انقالب اسالمى محول گرديد و سازمان بسيج ملى منحل شد.

به استناد ماده 9 اساسنامه  سپاه، مصوب 1361 برنامه ريزى، سازماندهى، ادارى، فرماندهى 
ــى و نظامى اعضاى بسيج مستضعفين به عهده سپاه  ــهاى عقيدتى – سياس و اجراى آموزش
ــد و هدف از تشكيل واحد بسيج مستضعفين ايجاد تواناييهاى الزم در  ــداران گذاشته ش پاس
ــالمى، به منظور دفاع از كشور، نظام  ــى و اهداف انقالب اس كليه  افراد معتقد به قانون اساس
جمهورى اسالمى و همچنين كمك به مردم هنگام بروز باليا و حوادث غيرمترقبه داشته شد. 
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سپاه پاسداران كه مسؤوليت امنيت داخل كشور را بر عهده داشت، با شروع جنگ به كمك 
ــالمى ايران شتافت و از اولين روز جنگ، عرصه نبرد را حوزه مأموريت  ارتش جمهورى اس
خود در نظر گرفت و با پيوست واحد بسيج مستضعفين، اعزام نيروهاى بسيجى به جبهه ها از 
طريق سپاه پاسداران انجام مى گرفت. در نتيجه برنامه ريزى براى آموزش، اعزام، بكارگيرى و 
تجهيز، نسبت به اوايل جنگ، حالت بهترى به خود گرفت. از اين زمان كاركرد دفاعى و نظامى 
نيروهاى بسيجى تعريف دقيق ترى به خود گرفت و رويكرد بسيج تا سال 1360، جنبه عملى، 
عينى و واقعى به خود گرفت و نيروهاى بسيجى جزء نيروهاى اصلى عمل كننده در مناطق 
جنگى به حساب مى آمدند. اقدامات بسيجيان همرزم پاسداران، كاركردى مثبت و سازنده از 
خود به جاى گذاشت زيرا عمده نيروهاى اعزامى به جبهه، از ميان افراد ذخيره و ويژه بسيج 

بوده كه از نظر رفتار و عملكرد، شباهت زيادى با پاسداران انقالب اسالمى داشته اند.

دوره دوم: 1361 تا نيمه اول 1367 
در مقطع دوم عمر بسيج، كاركرد مثبت و فرهنگ ساز آن ادامه پيدا كرد. انجام عملياتهاى 
ــالمى انجام  ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــوى س بزرگ در جبهه هاى جنوب و غرب كه از س
مى گرفت و يا به صورت مشترك با ارتش اجراء مى شد، حضور انبوه عظيم مردم را طلب 
مى كرد. از همين روى در طى سالها سازمان بسيج گسترش بيشترى پيدا كرد و پايگاه هاى 
مقاومت بسيج عالوه بر مساجد و محالت كه پايگاه مردمى را تشكيل مى دادند، دامنه آن به 

ديگر اقشار جامعه و طبقات اجتماعى توسعه پيدا نمود.
ــركت در جنگ، برنامه ريزى  ــيج براى عضويابى و ترغيب افراد داوطلب به ش واحد بس
اساسى انجام داد. در مقطع اول عمدتاً نيروهاى از قبل آموزش ديده براى حضور در عملياتها 
به جبهه اعزام مى شدند ولى از آنجا كه در اين دوره احتياج به بسيج عمومى شده و در نتيجه 
افراد جديد بايد وارد حركت منطقى و پايدار بسيجى شدند. فرآيند جذب و شيوه هاى صحيح 
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عضويابى به دقت مورد بررسى قرار گرفت. در آغاز اين مقطع تحولى عظيم در امر جذب 
ــيج دانش آموزى در مدارس بود. التهاب و هيجان نوجوانان و  ــكيل بس بوجود  آمد و آن تش
جوانان دانش آموز براى دفاع از نظام اسالمى با تشكيل واحدهاى مقاومت در سطح مدارس 
ــاهده مى كنيم كه توان حمل سالح،  ــتر شد. بنابراين در ميان رزمندگان، نوجوانانى مش بيش
تجهيزات انفرادى و امكانات را ندارند ولى نشاط و شادابى حضورشان در جنگ. حماسه اى 
ديگر آفريد و شهيد محمدحسين فهميده، حماسه ساز حماسه سازان عرصه خون و آتش شده 

كه درباره اش بنيانگذار جمهورى اسالمى تعبير به رهبر نموده اند.
در طول مدت جنگ، بيش از 550 هزار دانش آموز بسيجى به جبهه عزيمت نمودند كه 
از ميان آنان بيشتر از 36000 دانش آموز شهيد شده و 2853 نفر جانباز و مجروح و 2433 

نفر آزاده تقديم انقالب نموده اند.
ــيج با ايجاد مراكز  ــازمان بس ــيجيان كافى نبوده و س ــهاى قبلى بس در اين دوره، آموزش
ــهاى اعزام به جبهه را به عنوان برنامه  ــعه كمى و كيفى آموزش ــى، تقويت و توس آموزش
ــه اى و 15 روزه به آموزش چهل  ــى خود قرار داد. آموزش هاى كوتاه مدت يك هفت اصل
و پنج روزه اعزام به جبهه تبديل گشت. عالوه بر آموزشهاى عمومى بسيج، آموزش هاى 
تخصصى نيز رواج يافت و با توسعه يگانهاى رزمى سپاه گردانهاى ضد زره و ضد تانك 
ــكيل شد. در نتيجه تربيت بسيجيانى كه بتوانند با موشك آرپى جى 7 كار كنند بسيار  تش
ــتردگى جنگ و عمليات از  ــطه گس ــخصه اين مقطع كه به واس ضرورى بود. از ديگر مش
يك سوى و حضور گسترده مردم و جوانان از طرف ديگر الزم به نظر رسيد پشتيبانى از 
رزمندگان بود كه تجهيز انفرادى و لوازم جنگى رزمندگان در اين دوره افق روشن و تازه اى 
به خود گرفت و عالوه بر بسيج نيروى انسانى، بسيج امكانات و لوازم مورد نياز جنگ، بر 
عهده بسيج گذاشته شد. ستاد جذب و هدايت كمكهاى مردمى تشكيل شد، وزارتخانه هاى 
ــيجيان ادارات و كارخانجات، عالوه بر حضور در  ــدند، بس مختلف در اين زمينه فعال ش
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جبهه، امكانات ملى وزارتخانه اى را براى گسيل به جبهه آماده مى نمودند. معاونت جنگ 
در اكثر وزارتخانه ها تشكيل شد. كارشناسان و متخصصين وزارتخانه ها به همراه لوازم و 
امكانات، انديشه و فكر خود را صرف پيشبرد جنگ نمودند. جهاد سازندگى براى جذب 

كمكهاى مردمى بيشتر از ديگران در صحنه حضور پيدا كرد.
ويژگى اين دوره از جنگ و عمر بسيج اين است كه بسيج عمومى به معناى واقعى تشكيل 
شد. اگر در مقطع اول، افراد ذخيره و ويژه بسيج و سپاه به جبهه هاى جنگ اعزام مى شدند، 
و از قشر اجتماعى مشخصى به حساب مى آمدند، در اين دوره، همه اقشار، براى ورود به 
ــنى رزمندگان از طيف محدود به طيف گسترده 13 الى  ــيج آمادگى پيدا كردند. دامنه س بس
80 سال و حتى كمتر و بيشتر تبديل شد. اعزام تحصيل كرده ها، كارشناسان، متخصصين در 

رشته هاى مختلف به جبهه، وضعيت و حالت عادى پيدا كرد. 
ــاهده كنيم. گاه  ــم در اين دوره به خوبى مش ــار در جنگ را مى تواني ــوه حضور اقش جل
كارگران يك كارخانه، دسته جمعى به سوى جبهه حركت مى كردند، يعنى اعزام نيروها و 
تركيب افراد، يك شكل، هم رسته، هم سال و داراى همنوايى اجتماعى مناسبى بوده اند. گاه 

دانش آموزان مدرسه به همراه معلم، رئيس مدرسه و ديگران به جبهه مى رفتند.
ــجويان، طرح  ــره 2 آموزش و پرورش، طرح اعزام 6 ماهه دانش ــاى ويژه تبص طرح ه
ــانه هاى قشربندى اجتماعى رزمندگان و جلوه هاى  20 درصد وزارتخانه ها و ادارات نش

حضور اقشار مختلف در بسيج است.
ــده اى از زنان فداكار  ــت و ع ــداى جنگ، حالت نمادين داش ــور زنان كه از ابت حض
ــهرهاى سونسگرد، بستان، آبادان،  (بومى و غير بومى) در خطوط مقدم جبهه يعنى در ش
ــارت رفتند و  ــدگان مى جنگيدند و عده اى نيز به اس ــه پاى رزمن ــهر و غيره پا ب خرمش
ــهيد و مجروح گشتند، در اين دوره فعاليت چشمگير، منسجم و قانونمند  تعدادى نيز ش
ــر گرفتند. بخش اعظم فعاليت هاى جذب امكانات و كمك هاى مردمى را زنان  را از س
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به عهده گرفتند. با حضور در مساجد و حسينيه لوازم انفرادى، تجهيزات، آذوقه و البسه 
رزمندگان را تهيه مى كردند و گروهى از آنان، خود مسووليت انتقال، انباردارى و توزيع 

آن را در بين رزمندگان را بر عهده مى گرفتند. 
ــويق همسران، فرزندان، برادران ديگر افراد را براى اعزام به جبهه بر عهده  ترغيب و تش
ــيته انجام مى دادند كه در هنگام بدرقه،  ــتقبال رزمندگان را چنان باس ــتند. بدرقه و اس داش
عزيمت كنندگان، روى بازگشتن را نداشته و در هنگام استقبال، اندك مدتى در پشت جبهه 

در مرخصى بسر برده و مجددا براى حضور در جنگ ثبت نام مى كردند.
در اين زمان كاركرد بسيج به گونه اى مثبت و اثرگذار بوده كه حاصل آن روييدن و سبز 
شدن فرهنگ و تفكر بسيجى است. فرهنگى كه نيروهاى مردمى آرزوى برخوردارى آن 
را داشتند. نمادهاى فرهنگى چنين تفكرى، بسيار مقدس بود. چفيه، سجاده، مهر جبهه، 
ــت ها و ديگر وسايل رزمندگان بسيجى، شعاع تاثيرش به پشت جبهه انتقال پيدا  يادداش
كرد. مردم كوچه و خيابان و حتى زنان با تاسى از چنين نمادى، فرهنگ بسيجى را ابراز 
ــالمى است و تفكر ناب  ــيجى، فراتر از مرزهاى ايران اس و اظهار مى كردند. فرهنگ بس
ــالمى و ملل محروم و  ــالم ناب محمدى (ص) بود، به ممالك اس آن كه برگرفته از اس
تحت ستم، كشيده شد. پيشانى بند ها و سربندهاى سرخ، سبز و سفيد با شعارهاى الهى، 
ــمان هاى قلب و روح جوانان لبنانى،  ــانى رزمندگان به پرواز درآمده و بر فراز آس از پيش
فلسطينى، بوسنيايى و ديگر رزمندگان مسلمان به گردش درآمد. اين كاركرد بسيج را در 

اين دوره مى توان كاركرد؟ بسيج ناميد.
ــيج كه  ــت كه رويكرد نوين بس ــن بخش، بيان اين مطلب داراى اهميت اس ــان اي در پاي
ــالمى ايران دارد، در طى همين چند سال، سازماندهى گرديد و  اختصاص به جمهورى اس
ــتمرار و واقعى درآمد و همگان بر اقدامات و  از حالت ذهنى، و نظرى به حالتى پايدار، اس
ــيجيان مهر صحت و اعتبار زدند. شايستگى عملكرد بسيجيان به اندازه اى  فعاليت هاى بس

35 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



است كه نه تنها انقالبيون، طرفداران انقالب، بلكه بى تفاوت ها و گاه معترضين و مخالفين 
انقالب، بر وجود چنين فرهنگ و تفكرى ارزش قائل مى شوند.

 
دوره سوم: نيمه دوم 1367 الى 1370 

ــى بر آتش بس بين ايران و عراق،  ــازمان ملل، مبن در حقيقت با پذيرش قطعنامه 598 س
ــيج به  ــيد يعنى پايان جنگ تحميلى، پايان مقطع دوم عملكرد بس ــع دوم به پايان رس مقط
حساب مى آيد و مرحله جديدى از عمر بسيج آغاز مى شود. از جهتى مقطع سوم، با مقطع 
ــتر حركت منطقى بسيج و زمينه هاى عملكرد آن فرو ريخت و  ــباهت دارد، زيرا بس اول ش
ــازنده بسيج كه در  مولفه هاى كاركردگرايى پنهان گرديد. بنابراين كاركردهاى مختلف و س

حال توسعه بوده، به يكباره افول كرد.
نتيجه اين روند، فرجامى چون مرحله اول عمر بسيج را تداعى مى كند و دوباره اين سوال 

در ذهن متبلور مى شود كه در شرايط كنونى (پس از جنگ) بسيج چه ضرورتى دارد؟
ــالمى، زمينه را براى تغيير نگرش ها فراهم  تحول اجتماعى و تغيير در تاريخ انقالب اس
ساخت، زيرا، پس از جنگ، مردمى كه هشت سال جنگ را اداره كردند و هشت سال سختى 
ــتيبانى مالى، امكانى و معنوى از جنگ و  زندگى را تحمل كردند و در طول اين مدت، پش
نظام اسالمى كردند، انتظار دارند در مقطع سوم، طعم شيرين زندگى و آسايش را بچشند، 

دوران صلح، دوران سازندگى و آبادانى، جايگزين دوران ويرانى و آوارگى شود.
براى بررسى بيشتر اين مقطع، مى توان از دو زاويه به موضوع نگاه كرد.

الف - نگاه اول بر پايه بينش استوار است.
ب- نگاه دوم بر پايه عمل استوار است.

از نظر بينش ها و نگرش ها، مساله اين است كه نظام اسالمى تثبيت شد و نهادهاى قانونى، 
ــاركت  ــت آوردند. در نتيجه احتياجى به حضور و مش ــتحكام و پايدارى الزم را به دس اس
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بسيجيان در صحنه سازندگى و عمران نيست. زيرا از نظر جامعه شناسان و سياستمداران، 
ــيج براى حركت توده اى انقالب است. يعنى در واقع بسيج سياسى بايد صورت گيرد  بس
تا نظام حكومتى سنتى به نظامى جديد و دمكراتيك تبديل شود. و در رويكرد نوين بسيج، 
توجه به بسيج نيروها و منابع و امكانات براى پيشبرد جنگ در دستور كار قرار گرفت. زيرا 
ــيس بسيج، كاركرد آن نيز بر محور دفاعى و نظامى استوار گرديد. در نتيجه  همزمان با تاس
بسيج جمهورى اسالمى شباهت زيادى به شبه نظاميان، پارتيزان ها و ارتش هاى مردمى پيدا 
كرد كه بسيارى از ارتش هاى جهان، داراى پشتوانه ارتش مردمى هستند و در هنگام جنگ 
از ظرفيت و استعداد منابع انسانى و امكانات كشور براى پيروزى در جنگ استفاده مى كنند 

و بسيج ملى را بوجود مى آوردند.
در نگاه اول، نگرش ها يا بر مبناى بسيج سياسى استوار است كه براى ايجاد انقالب الزم 
مى آيد و يا بر مبناى بسيج ملى (نظامى) استوار است كه به عنوان پشتوانه ارتش كالسيك و 

نيروهاى مسلح به كار بر مى آيد.
در مقطع سوم از عمر بسيج، نه احتياج به بسيج سياسى بود كه انقالب را بوجود آورد نه 
احتياج به بسيج ملى و همگانى كه به كمك ارتش خطر تجاوز را برطرف سازد و دشمن را 
از خاك خود بيرون نمايد، زيرا با آتش بس، دشمن از خاك جمهورى اسالمى عقب نشينى 
كرد و به مرزهاى بين المللى بازگشت. از اين نظر فلسفه وجودى بسيج، اهميت خود را از 

دست داده و شرايط مقطع اول عمر بسيج فراهم آمد.
ــرايط اجتماعى براى  ــت كه در مقطع اول ش تفاوت اين مقطع با مقطع اول در اين اس
ــيج بوجود آمد و با حضور ناوگان هاى امريكايى در خليج فارس و پس از  ــيس بس تاس
ــروع جنگ، بستر تشكيل بسيج فراهم گرديد و نگرش ها و كنش ها توام گرديد.  آن با ش
بنابراين درك اين معنى كه بسيج بايد بوجود آيد، بسيار آسان مى نمود. دليل آن حضور 
دشمن در منطقه ي تجاوز سربازان آن به خاك جمهورى اسالمى بود. اما در مقطع سوم 
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كه شرايط انقالب را ندارد و موقعيت جنگ نيز از بين رفته است، تداعى بسيجى به جز 
بسيج سياسى و بسيج نظامى بسيار سخت بود.

در نگاه دوم كه بر پايه عملكرد استوار است، به يكباره حضور و مشاركت بسيج را از حد 
اعالى آن به حداقل رساند. زيرا ديگر جنگى در كار نبود تا جذب، آموزش، اعزام، پشتيبانى 
و حمايت معنوى از رزمندگان به عمل آيد. ديگر شرايط براى اشاعه و ترويج فرهنگ بسيجى 
فراهم نبود. در چنين زمانى بسيج، مظهر انسجام و وحدت اقشار مختلف جامعه به حساب 
نمى آمدند حركت شتابدار بسيج به يكباره باز ايستاد و مردمى كه در جلوى خود، بسيجيان را 
الگوى زندگى مى دانستند، فعاليت آنان در تجمع پايگاه مقاومت خالصه گرديد. يعنى بسيج 
تا حدى هويت خود را از دست داد. مردمى كه به تازگى مى خواستند، بسيج را الگوى خود 
قرار دهند و فرهنگ بسيجى را در زندگى و مرام خود پياده نمايند، ديگر آثارى از اقدامات و 
فعاليت هاى شايسته بسيجيان به چشم نمى خورد. يعنى كنش ها به كمترين ميزان خود رسيد. 
عمل بسيج كاهش يافت و براى آشنا شدن با بسيج، بايد به سراغ عمل گذشته (زمان جنگ) 
ــيجى الگوى نوجوان امروزى نيست. وجه  ــت، بس ــيجى، مد روز نيس رفت. يعنى عمل بس
اشتراك مقطع سوم با آغاز بسيج در اين است كه خالء بينشى و كنشى حاكم در مقطع اول، 
در اين زمان بوجود آمد، البته از نظر شدت وحدت آن، پايين تر از مقطع اول بوده است ولى از 
نظر ماهيت و نوع بسيج، سخت تر از مرحله اول. زيرا از نظر رويكرد، به جز بسيج سياسى و 
بسيج نظامى تصوير ديگرى از بسيج در منابع علمى و به صورت واقعى و عينى در كشورهاى 
جهان قابل رويت نبود. بنابراين صرف نظر از اشتراك و افتراق اين مقطع با يكديگر، وضعيت 

و شرايطى كه در مقطع اول حاكم بود، در سال 1367 الى 1370 به وجود آمد.
ــتراتژيك رهبر فرزانه انقالب اسالمى براى گذر از اين بحران، ايجاد تحول  ابتكار اس
ــاختار و سازمان بسيج بود يعنى تبديل واحد بسيج مستضعفين به نيروى مقاومت  در س
بسيج، كه در آن ماموريت هاى اساسى نيروى مقاومت، بدقت تبيين شد. اين ابتكار كه به 
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ــازمان بسيج انجاميده است نگرش منفى حاكم بر جامعه را كه در پى  ارتقاء و تقويت س
ــيج بود، به يكباره متحول كرد و چالش هاى ذهنى بوجود آمده،  تضعيف و يا انحالل بس

موجب گرديد، انديشه انحالل مغلوب گردد.
ــى كه احيا دوباره بسيج را وجب  ابتكار فرمانده معظم كل قوا، عالوه بر ره آورد نگرش
گرديد، جهت عملى و كنشى آن نيز معلوم گرديد. در تبيين ماموريت و وظايف نيروى 
ــازماندهى، بكارگيرى، تجهيز و  ــكيل نيرو را جذب، آموزش، س مقاومت، هدف از تش
ــيج، ايجاد آمادگى الزم  ــيجيان دانسته اند. يعنى هدف از تشكيل بس ــجام بس حفظ و انس
ــت، هرچند در صحنه عمل و واقع، از خود  ــيج، آمادگى اس ــت. اصل بس براى دفاع اس
ــيج را تثبيت نموده و ضرورت آن  ــفه وجودى بس ــان ندهد. با اين بيان، فلس فعاليتى نش
ــته اند و در تشريح ماموريتى ديگر، همكارى با دولت و وزارتخانه ها را از  را محرز دانس
وظايف بسيجيان بر شمردند كه در واقع نوانديشى در رويكرد بسيج حاصل شده است. 
ــال 1370 ادامه يافت تا جهت ها و حدود انديشه  ــيج تا س ــى در رويكرد به بس نوانديش
نوين مشخص گردد كه در فرآيند سازندگى كشور، نقش و جايگاه خود را تحت عنوان 

بسيج سازندگى به دست آورد.

دوره چهارم: 1371 الى 1380 
ــيج آماده شد، همگان  ــرايط اجتماعى براى كاركرد جديد بس ــوم، ش در انتهاى مقطع س
پذيرفتند كه در دوران سازندگى، سازندگان سنگر، خط، پل و اسكله، مى توانند روستاها و 
شهرهاى ويران شده را بازسازى كنند و يا دوباره بسازند. شايد بيش از ديگران، رئيس دولت 
كه رئيس جنگ بود، دريافت كه بسيجيان مى توانند در عرصه سازندگى، حماسه اى ديگر 
بيافرينند و به پيشنهاد دولت، سپاه كه متولى امر بسيج بود، بسيج سازندگى را كاركرد غالب 

بسيج ترسيم نمود و اقدامات امنيتى، اجتماعى و فرهنگى را در اولويت بعدى قرار داد.
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كاركرد بسيج سازندگى را مى توان در دو سه محور مطالعه نمود. محور اول ايجاد سازمان ها 
ــپاه و بسيج است كه قرارگاه قرب نجف اشرف، در نيروى  ــازندگى در س و قرارگاه هاى س
مقاومت بسيج تشكيل شد. مسووليت اجراى پروژه هاى عمرانى، كشاورزى، صنعتى و فنى 
را بر عهده گرفت. پروژه هاى ملى و كالن كشور توسط قرارگاه به اجرا درآمد. محور دوم 
ــيس بنياد تعاون بسيج با موسسات تابعه، قدم ديگرى براى توسعه عمران و سازندگى  تاس
بشمار مى رود كه شامل سرمايه گذارى ها، ساخت مسكن، پرداخت وام، توليدات، خدمات 

رفاهى و خدمات علمى مى شود.
محور سوم اشتغال زايى است كه در مرحله سازندگى و نيز هدف از تاسيس بنياد تعاون، 
ــرايط در امر توليد و تجارت به حساب مى آمد. البته توفيق  ــيجيان واجد ش بكارگيرى بس
نيروى مقاومت بسيج در اين زمينه نسبى بود و كاركرد اقتصادى بسيج براى عمران و اشتغال 

همانند كاركردهاى نظام، امنيتى و اجتماعى اثر بخش نبود.
در سال هاى آغازين اين مقطع، تهديد و تهاجم اساسى دشمن عليه جمهورى اسالمى 
ــوم  ــورهاى جهان س ــران، قتل هاى فرهنگى بود. اين هجوم كه بخش عمده اى از كش اي
ــورهاى توسعه يافته را ردپايى نيز از اين هجوم در امان  فراگرفته بود وقتى برخى از كش
ــخص براى انحراف جوانان ايرانى برنامه ريزى شد تا ايران اسالمى به  نبودند، بطور مش
سرنوشت اندلس (اسپانيا) دچار شود. بنابراين دستگاه هاى فرهنگى كشور همانند دوران 
ــاختند. هرچند در اين  ــيج س دفاع مقدس، براى مقابله با تهاجم فرهنگى، نيروها را بس
ــرايط الزم براى فعاليت هاى  ــتيم و زيرا ابزار و ش زمينه، نظير دفاع نظامى موفقيت نداش
ــايد بيش از هر ارگان فرهنگى ديگر  ــيج ش فرهنگى در اختيار نبود. نيروى مقاومت بس
ــت دفاع نمايد. انجام پروژه هاى تحقيقاتى فرهنگى، آگاهى سازى جوانان،  ــته اس توانس
ــن مظاهر و مصاديق تهاجم از جمله  ــگاه هاى تهاجم فرهنگى و يافت ترتيب دادن نمايش

كاركردهاى مثبت بسيج در اين مقطع مى باشد.
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ــال هاى 74، 75 به بعد كاركرد فرهنگى، بسيج، جاى خود را  از نيمه اين مقطع يعنى س
به كاركردهاى اجتماعى داد كه در قالب همكارى با دولت و وزارتخانه ها اقدامات موثرى 
ــيد. درحقيقت اگر حركت توده اى ميليونى را در دوران انقالب بسيج سياسى  به انجام رس
بناميم و حضور بسيجيان در جنگ و دفاع مقدس را بسيج نظامى قلمداد نمائيم، اين مقطع 
ــيج را مى توان بسيج اجتماعى فرض كرد زيرا فعاليت هاى اجتماعى بسيج هم از  عمر بس
نظر تنوع، هم از نظر كميت و هم از جهت كارآمدى و بهره ورى، به نحو مطلوب و شايسته 
عمل كرد. طرح هاى ملى و دراز مدت ريشه كنى فلج اطفال، آموزش بهداشت زنان جوان. 
ــمارى اماكن مذهبى، توزيع دفترچه درمانى روستائيان و غيره نمونه هايى از كاركرد  سرش

اجتماعى بسيجيان مى باشد.
آخرين كاركرد بسيج در دهه دوم متناسب با شرايط سياسى و اجتماعى جامعه مورد مطالعه 
ــازى شهرها و مناطق كشور ايفاى نقش نمود.  ــيج در زمينه امنيت و آرام س قرار دارد كه بس
ــازى شهرستان اسالم شهر، كنترل آشوب كوى دانشگاه تهران، برقرارى امنيت مردمى  آرام س
ــات پس از انتخابات دهم رياست  ــهرهاى استان خراسان و برخورد بسيج با اغتشاش در ش

جمهوري جلوه هاى حركت آرام ساز بسيج طى سال هاى اخير محسوب مي شود. 

 خصوصيات بسيجى
مكتبى بودن 

مهمترين ويژگى بسيج ايمان به خدا و اعتقاد قلبى و باور درونى به خالق يكتا است. ايمان 
به خدا رابطه مستحكم نيروهاى بسيجى با حق تعالى است زيرا بسيج رضايت حق تعالى را 
ــخصه بسيجى مكتبى بودن آن  مبناى حركت و فعاليت خود مى داند. بنابراين مهمترين مش
است. جهاد همه جانبه در راه خدا، نگهبانى از انقالب، دستاوردهاى نظام مقدس اسالمى از 

ديگر جنبه هاى مكتبى بودن نيروهاى بسيجى است.
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 اطاعت از واليت فقيه
اطاعت از واليت فقيه و تبعيت پذيرى از رهبرى نظام يكى از شاخص ترين ويژگى هاى 
ــيج است. بسيج تابع محض واليت فقيه است و سعادت خود و جامعه را در پيروى از  بس
ــيج آموخته است كه «من به همه  ــس بس واليت فقيه مى داند، زيرا از معمار انقالب و موس
ــالمى اگر با نظارت فقيه و  ــه همه قواى انتظامى اطمينان مى دهم كه امر دولت اس ــت، ب مل

واليت فقيه باشد، آسيبى بر اين مملكت وارد نخواهد شد.»

 اخالص
بسيج عاشق خدا است و اخالص به خدا مهمترين خصوصيات و ويژگى بسيجيان است. 
زيباترين حركت بسيجيان خمينى و فعاليت بسيجيان، داشتن رنگ خدائى در كارها است. 

براى همين است كه امام بسيجيان، خمينى كبير (ره) فرموده اند:
ــكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا  ــت كه دفتر تش ــكر مخلص خدا اس ــيج لش «بس

آخرين امضاء نموده اند.»
مساله اخالص بسيار دقيق و ظريف است كه قبولى اعمال بستگى به مقدار خلوص انسان 
دارد و هر چه اخالص بيشتر و كاملترى داشته باشد، عمل او ارزشمندتر است. امام صادق 
ــالم در ضرورت توجه به موضوع اخالص مى فرمايند: «هيچ نعمتى باالتر از اين  عليه الس

نيست كه در دل بنده چيزى جز خدا نباشد.»

 تواضع و فروتنى
فروتنى و شكستن نفس از مهمترين فضايل انسانى است كه نيروهاى بسيجى موصوف به 
چنين اخالقى مى باشند. بسيج عالوه بر اينكه در مقابل خدا خاشع و فروتن است در برابر 

مردم متواضع مى باشد. قرآن كريم ويژگى مؤمنان و مردان خدا را چنين بيان مى كند:
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«بندگان شايسته خدا كسانى هستند كه با آرامش راه مى روند و آنگاه كه از نادانان حرف 
نامربوط مى شنوند، ناديده مى گيرند و اظهار محبت مى كنند.»

غيرت دينى
ــت. بطور كلى منظور غيرت دينى  ــيجى اس غيرت و جوانمردى از ويژگيهاى هر بس
ــت كه نيروهاى بسيجى نسبت به مسائل اخالقى و دينى جامعه و ترويج احكام  اين اس
ــند. اگر موضوعاتى در جامعه رخ داد كه با احكام  ــيت داشته باش و معارف الهى حساس
ــان داده شود. موضوع غيرت،  ــالمى و الهى مطابق نبود، در برابر آن عكس العمل نش اس
ــر بخواهيم نماد  ــت. اگ ــزرگان دين به وضوح مطرح اس ــن (ع) و ب ــيره معصومي در س
ــزرگان دين مطرح كنيم، موضعگيرى  ــى غيرت دينى را در عصر حاضر از ب ــى و عين كل
شجاعانه حضرت امام (ره) در تأليف كتاب آيات شيطانى توسط سلمان رشدى است كه 
ــلمان رشدى را صادر فرموده اند. بنايراين بسيجى هرگز در مقابل  فتواى تاريخى قتل س
ــتى ها و ناپاكى هاى اخالقى و  ــاى جامعه بى تفاوت نخواهد بود. در مقابل زش ناهنجاريه

اجتماعى اهل تسامح و تساهل نخواهد بود. 

حسن خلق
ــيوه هاى مطلوب جاذبه دينى  ــالم و از ش ــنديده در اس اخالق نيكو يكى از صفات پس
ــن برخورد با  ــنتهاى اجتماعى، حس ــت. در ميان آداب اخالقى و س ــانى اس و فضايل انس
ــيجى كه با مردم ارتباط  ــالمى جايگاه ويژه اى دارد و براى نيروهاى بس مردم در اخالق اس
ــيج  ــكيالت بس ــت. مهمترين مؤلفه جاذبه مردم به تش دارند اين موضوع حائز توجه اس
برخوردارى نيروهاى بسيجى به اين صفت پسنديده است كه به عنوان يك رفتار مطلوب 
در ميان نيروهاى بسيجى رايج است. در اهميت حسن اخالق همين بس كه پيامبر گرامى 
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ــما نيكوكارترين شما از نظر اخالق است. آنان كه  ــالم(ص) فرموده است: «برترين ش اس
خود را آماده خدمت كرده و با ديگران با الفت و مهربانى زندگى مى كنند.» 

شجاعت
ــت ولى مهمترين نماد اخالقى و رفتارى يك  ــجاعت يك صفت اخالقى اس گرچه ش
فرد در زندگى اجتماعى است. فرد شجاع كسى است كه داراى هويت دفاعى است و در 
ــجاعت به عنوان يك  ــمن را دارد. اگر ش راه حفظ ارزش ها جرأت برخورد با عوامل دش
ــته باشد و همه آحاد مردم صالبت و شهامت در  فرهنگ عمومى در جامعه ما وجود داش
راه دفاع از اسالم و ارزش هاى دينى را داشته باشند، بدون شك كيان اسالمى از هر خطرى 
ــه هاى پرشور بسيجيان  مصون خواهد بود. حضور مقتدرانه در دفاع مقدس و خلق حماس
در صحنه هاى نبرد نشانه هاى عينى از شجاعت بسيجيان در صحنه هاى دفاع مى باشد كه از 

مهمترين شاخصه هاى نيروهاى بسيجى نيز مى باشد.

مردمى بودن
ــته و به صورت  ــه آنان از متن ملت برخاس ــت ك ــيج اين اس منظور از مردمى بودن بس
ــتند و در جهت مصالح و  ــكيالت پيوس خودجوش و حركت مردمى به عضويت اين تش
آرمانهاى نظام به پيروى از واليت فقيه به انجام وظيفه پرداختند. حضور رده هاى مقاومت 
بسيج در كليه اقشار و اصناف و اقصى نقاط كشور و پذيرش و جذب آحاد مردم در سنين 

مختلف نماد واقعى مردمى بودن اين تشكيالت است.

 شهادت طلبى
ــهادت طلبى با وجود بسيجيان عجين شده است و بسيجى شهادت را مى شناسد و به  ش
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ــق مى ورزد. حب به شهادت را بسيج از موالى خود على عليه السالم آموخته است  آن عش
ــت: «انى للشهاده لمحب. من دوستدار شهادت هستم.» نام بسيج در فرهنگ  كه فرموده اس
انقالب اسالمى با ايثار و شهادت نقش بسته است زيرا ارزش هايى كه فرهنگ اسالم و مبناى 
ــيجى را شيفته شهادت كرده است. رسول گرامى اسالم  ــهادت قائل است بس دينى براى ش
(ص) فرمود: «باالى هر نيكى، كار نيك ديگرى است تا اينكه مرد در راه خدا كشته شود. 

وقتى در راه خداى عز و جل كشته شد باالى آن كار نيكى وجود ندارد.»

بسيج در وصيت امام (ره)
ــيج و عشائر  ــهربانى تا كميته ها و بس ــپاه و ژاندارمرى و ش ــلح از ارتش و س قواى مس
ويژگى خاص دارند اينان كه بازوان قوى و قدرتمند جمهورى اسالمى  مى باشند و نگهبان 
سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و باالخره نگهداران  امنيت و آرامش بخشان به ملت 
ــت مورد توجه خاص ملت و دولت ومجلس باشند و الزم است توجه  مى باشند، مى بايس
داشته باشند كه در دنيا آنچه كه مورد بهره بردارى براى قدرتهاى بزرگ و سياستهاى مخرب 

بيشتر از هر چيز و هر گروهى است، قواى مسلح است.
قواى مسلح است كه با بازيهاى سياسى، كودتاها و تغيير حكومتها و رژيمها به دست آنان 
واقع مى شود و سودجويان دغل بعض سران  آنان را مى خرند و با دست آنان و توطئه هاى 
فرماندهان بازى خورده كشورها را به دست مى گيرند و ملتهاى مظلوم را تحت سلطه قرار 
ــلب مى كنند و اگر فرماندهان پاكدامن متصدى  ــتقالل و آزادى را از كشورها س داده و اس
امر باشند هرگز براى  دشمنان كشورها امكان كودتا يا اشغال يك كشور پيش نمى آيد و يا 
اگر احيانا پيش آيد به دست فرماندهان متعهد شكسته و ناكام خواهد ماند. و در ايران نيز 
ــلح متعهد و فرماندهان پاك و  ــت ملت انجام گرفت، قواى مس كه اين معجزه عصر به دس
ميهن دوست  سهم به سزائى داشتند و امروز كه جنگ لعنتى و تحميلى صدام تكريتى به امر 
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و كمك آمريكا و ساير قدرتها پس از نزديك به دو سال با شكست  سياسى و نظامى ارتش 
متجاوز بعث و پشتيبانان قدرتمند و وابستگان به آنان روبرو است باز قواى مسلح نظامى و 
انتظامى و سپاهى و مردمى با پشتيبانى بى دريغ ملت در جبهه ها و پشت جبهه ها اين افتخار 
ــرارتها و توطئه هاى داخلى را كه  به  ــرافراز نمودند و نيز ش بزرگ را آفريدند و ايران را س
ــرق براى براندازى جمهورى اسالمى بسيج  شده  ــت عروسكهاى وابسته به غرب و ش دس
 بودند با دست تواناى جوانان كميته ها و پاسداران بسيج و شهربانى و با كمك  ملت غيرتمند 
ــته شد. و همين جوانان فداكار عزيزند كه شبها بيدارند تا خانواده ها با آرامش  درهم شكس
استراحت كنند. خدايشان يار و مددكار باد. پس وصيت برادرانه من در اين قدمهاى آخرين 
عمر بر قواى مسلح به طور عموم  آن است كه اى عزيزان كه به اسالم عشق مى ورزيد و با 
عشق لقاءاهللا به فداكارى  در جبهه ها و در سطح كشور به كار ارزشمند خود ادامه مى دهيد 
ــتمداران حرفه اى غرب و شرق زده و  ــيار كه بازيگران سياسى و سياس ــيد و هش بيدار باش
ــتهاى  مرموز جنايتكاران پشت پرده لبه تيز سالح خيانت و جنايت كارشان از هر سو و  دس
بيشتر از هر گروه متوجه به شما عزيزان است و مى خواهند از شما عزيزان كه  با جان فشانى 
ــالم را زنده كرديد بهره گيرى  كرده و جمهورى اسالمى  خود انقالب را پيروز نموديد و اس
ــالم و خدمت به ميهن و ملت از اسالم و ملت جدا كرده  ــما را با اسم اس را براندازند و ش
ــما با حيله هاى  به دامن يكى از دو قطب جهانخوار بيندازند و بر زحمات و فداكاريهاى ش
سياسى و ظاهرهاى به صورت اسالمى و ملى خط بطالن بكشند. وصيت اكيد من به قواى 
مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم  دخول نظامى در احزاب و گروه ها و 
جبهه ها است به آن عمل نمايند و قواى مسلح مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسيج 
و غير اينها در هيچ حزب وگروهى وارد نشده و خود را از بازيهاى سياسى دور نگهدارند. 
ــن صورت  مى توانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختالفات درون گروهى مصون  در اي
باشند و بر فرماندهان الزم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند 
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ــوراى دفاع و  ــت، دولت و ملت و ش و چون انقالب از همه ملت و حفظ آن بر همگان اس
مجلس شوراى اسالمى وظيفه شرعى و ميهنى آنان است كه اگر قواى مسلح چه فرماندهان 
و طبقات باال و چه طبقات بعد بر خالف مصالح اسالم و كشور بخواهند عملى انجام دهند 
ــكال به تباهى  كشيده مى شوند و يا در بازيهاى سياسى  ــوند كه بى اش يا در احزاب وارد ش
وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شوراى رهبرى است كه با قاطعيت 
ــيب در امان باشد و من به همه نيروهاى مسلح  ــور از آس از اين امر جلوگيرى نمايد تا كش
ــالم كه يگانه مكتب استقالل  ــفقانه مى كنم كه از اس در اين پايان  زندگى خاكى وصيت مش
وآزاديخواهى است و خداوند متعال همه را با نور هدايت آن به مقام واالى  انسانى دعوت 
مى كند چنانچه امروز وفا داريد در وفادارى استقامت كنيد كه شما را و كشور و ملت  شما را 
از ننگ وابستگيها و پيوستگيها به قدرتهايى كه  شما را جز براى بردگى خويش نمى خواهند 
ــتم پذيرى نگه  ــور و ملت عزيزتان را عقب مانده  و بازار مصرف و زير بار ننگين س و كش
مى دارند نجات مى دهد و زندگى  انسانى شرافتمندانه را ولو با مشكالت بر زندگانى ننگين 
ــه در احتياجات صنايع  ــاه حيوانى ترجيح دهيد و بدانيد مادام ك ــى اجانب ولو با رف بردگ
پيشرفته، دست  خود را پيش ديگران دراز كنيد و به دريوزگى عمر را بگذرانيد قدرت  ابتكار 
و پيشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواهد شد. و به خوبى و عينيت  ديديد كه در اين 
مدت كوتاه پس از تحريم اقتصادى همانها كه از ساختن هرچيز خود را عاجز مى ديدند و 
ــتند و بسيارى  از راه انداختن كارخانه ها آنان را مايوس  مى نمودند افكار خود را به كار بس
ــد. و اين جنگ و تحريم اقتصادى و  ــات ارتش و كارخانه ها را خود رفع نمودن از احتياج
ــان خارجى، تحفه اى الهى بود كه ما از آن غافل بوديم. اكنون اگر دولت و  اخراج كارشناس
ارتش كاالهاى  جهانخواران را خود تحريم كنند و به كوشش و سعى در راه ابتكار بيفزايند 
اميد است كه كشور خودكفا شود و از دريوزگى از دشمن نجات يابد. و هم در اينجا بايد 
ــاج ما پس از اين همه عقب ماندگى  مصنوعى به صنعتهاى بزرگ خارجى  بيفزايم كه احتي
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حقيقتى است انكارناپذير، و اين به آن معنى  نيست كه ما بايد در علوم پيشرفته به يكى از دو 
قطب وابسته شويم. دولت و ارتش بايد كوشش كنند كه دانشجويان متعهد را در كشورهايى 
كه صنايع بزرگ  پيشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نيستند بفرستند و از فرستادن به 
ــورهاى ديگر كه در مسير اين دو قطب هستند احتراز كنند، مگر  ــوروى و كش  آمريكا و ش
ــير انسانيت و  ــتباه خود پى برند و در مس ــد كه اين دو قدرت به اش ــاءاهللا روزى برس ان ش
انسان دوستى و احترام به حقوق ديگران واقع شوند، يا ان شاءاهللا  مستضعفان جهان و ملتهاى 

بيدار و مسلمانان متعهد آنان را به جاى خود نشانند. به اميد چنين روزى. 

تاريخچه تشكيل بسيج
ــت كه در هر جامعه اى با توجه به فرهنگ آن جامعه و  ــيج يك حركت اجتماعى اس بس
ــرايط خاص بوجود مى آيد. حتى در دوران صدر اسالم نيز به  ــكال مختلفى در اثر ش به اش
هنگام حمله كفار و منافقين عليه مسلمانان زمانى كه فرمان تشكيل نيروى مبارز عليه آنها 
داده مى شود مسلمانان داوطلبانه در مساجد گردهم مى آمدند تا توان خود را از نظر نيروى 

انسانى و تجهيزات نظامى براى مقابله با دشمنان اسالم بسيج كنند. 
امام خمينى (ره) در اين رابطه چنين مى فرمايند:

«قضيه بسيج، همان مساله اى است كه در صدر اسالم بوده است اين مساله جديد نيست، 
ــابقه داشته است و چون مقصد ما اسالم است، بايد هر جوانى يك نيرو باشد  ــالم س در اس
براى دفاع از اسالم و همه مردم و هر كسى در هر شغلى كه هست مهيا باشد براى جلوگيرى 

از كفر و هجوم بيگانگان».
(پرتو خورشيد، مركز مطالعات)

در طول تاريخ اسالم و ايران همواره دشمنان سعى كرده اند به اشكال مختلف از پيشرفت 
و ترقى مسلمانان جلوگيرى كنند.
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ــتين  ــالم ناب محمدى (ص) بوده از نخس ــالمى ايران كه الهام گرفته از اس انقالب اس
روزهاى پيروزى با توطئه هاى گسترده و سازمان يافته دشمنان اسالم روبرو گرديد. عظمت 
اهداف انقالب و گستردگى توطئه هاى دشمنان، ايجاب مى كرد كه براى حفظ و سيانت از 
ــالمى و ارزش ها و اهداف آن در برابر شبيخون ابرقدرتها دفاع كند بنابراين بعد  انقالب اس
ــار ميليونى به طور خودجوش، حركتى در جهت  ــالمى را درون اقش از پيروزى انقالب اس
حفظ و حراست دست آوردهاى انقالب و پيروزى بزرگى كه نصيب امت اسالمى شده بود، 

بوجود آمد. و بنابراين بسيج در دو مرحله شكل گرفت.
 

تشكيل بسيج پس از پيروزى انقالب اسالمى
در اين رابطه پيدايش بسيج در دو مرحله قابل توجه است: 

ــالمى شاهد حركتى فرهنگى بوديم كه به واقع در جهت  1- بعد از پيروزى انقالب اس
ــمار مى آيد و در اين مسير شاهد تشكيل  ــالمى مان به ش ــتاوردهاى انقالب اس حفظ دس
ــته هاى انقالبى نظير سپاه، كميته هاى انقالب و غيره بوديم كه نقش مردم در  ارگانها و هس
اين حركت و تالش چشمگير و موثر بود به نظر مى رسد بعد از رشد اين نهادها مردم به 
اين فكر مى افتند كه بايستى جهت كسب آمادگى در مقابله با دشمنان انقالب آموزشهاى 
رزم نظامى را ببينند و طبيعتا حركتى به نام بسيج در پايگاه ها و مساجد بوجود مى آيد كه 

آموزشهايى هم داده مى شود..
ــت با تصرف جاسوسخانه آمريكا كه با اشغال اين النه فساد  2- مرحله دوم مصادف اس
توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام شيطان بزرگ براى نجات خود از وضعيت موجود 
ــت زد ، از جمله حمله نظامى به طبس، غافل از  ــالمى دس به توطئه هايى عليه جمهورى اس
ــده و اين توطئه را خنثى كردند يا مثال حصر اقتصادى كه اين  ــن ها مامور الهى ش اينكه ش
توطئه هم خود عاملى شد براى حركت هرچه بيشتر مردم در جهت خودكفايى جمهورى 
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اسالمى ايران، ترور شخصيت هاى اسالمى، كودتا و حركتهاى مذبوحانه گروهكهاى چپ و 
راست، «الحمد هللا الذى جعل اعداءنا من الحمقا»؛ خدا را شكر كه دشمنان ما را از احمق ها 
قرار داد و از حماقت آنها همين بس كه سنت «ال يتغير الهى اينست كه صالحان و شايستگان 
ــتند ولى آنها غافالنه هر لحظه در پى تدارك حيله جديدى بوده و  وارثين اصلى زمين هس
ــتند و امام هميشه در جهادمان با ديد وسيع و پيامبرگونه شان بخوبى دريافته بودند كه  هس
ــيند لذا در 5 آذرماه 1358 تشكيل ارتش 20 ميليونى را صادر  ــيطان بزرگ بيكار نمى نش ش
ــيج در جامعه مطرح بود تسريع نموده و  فرمودند. در اين فرمان حركتهايى را كه به نام بس
انسجام بخشيدند و از آن تاريخ بود كه مسوولين به اين فكر افتادند كه سازمانى به نيروهاى 
موجود در جامعه بدهند و در پى فرمان امام امت، زن و مرد، پير و جوان از نوجوان 12 ساله 

تا پير 70 ساله عاشقانه فرمان رهبرشان را لبيك گفتند
 

تعريف بسيج 
بسيج به لحاظ لغوى به معناى سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: عزم و اراده، آماده سفر 

شدن و آماده ساختن نيروهاى نظامى يك كشور براى جنگ مى باشد.(دهخدا، 1372)
به نظر ما بسيج يك حركت منظم و سازمان يافته اجتماعى است كه با توجه به فرهنگ 
هر جامعه و به اشكال مختلفى در اثر شرايط خاصى مانند جنگ، حوادث غير مترقبه و حتى 

در زمان صلح و آرامش به صورت آماده باش بوجود مى آيد.
ــت. همانند خانواده كه به صورت عضوى  ــيج يك نهاد اجتماعى اس در جامعه ما نيز بس
ــمار مى آيد، نهادى كه با هدف پاسدارى از  ــاخت و نظام اجتماعى جامعه است به ش از س
ارزش ها و آرمانهاى انقالب اسالمى بوجود آمده است و انحالل آن جز در صورت انحالل 

جامعه اسالمى قابل تصور نيست.
در اساسنامه بسيج مستضعفين، بسيج را به اين صورت تعريف كرده اند:
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«بسيج نهادى است تحت فرماندهى مقام معظم رهبرى كه هدف آن نگهبانى از انقالب 
ــالمى و دستاوردهاى آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاكميت قانون خدا در جهان  اس
طبق قوانين جمهورى اسالمى ايران و تقويت كامل بنيه دفاعى از طريق همكارى با ساير 
نيروهاى مسلح و همچنين كمك به مردم هنگام بروز بال و حوادث غير مترقبه مى باشد.» 

(سپاه از ديد قانون 1362)
 

هدف از تشكيل بسيج 
آرمان واال و ايده بلند و هدف عالى انقالب اسالمى ما را چنين مى سزد كه از چار چوب 
ــتضعف جهان را  مرزهاى ايران بگذرد و دروازه هاى ملل محروم و توده هاى مظلوم و مس
ــايد و پيام آرامش بخش و رسالت انسانى و رهائى بخش خويش را بگوش جان آنها  بگش
برساند و زمينه هاى حكومت عدل الهى و جهانى امام عصر (عجل اهللا فرجه) را آماده سازد. 
و از اين روى، بسيج تمامى نيروهاى فعال و آمادگى جهت تحقق اين آرمان ارزنده انسانى، 

امرى ضرورى و طبيعى به نظر مى آيد.
ــا بود كه امام خمينى (ره) اين قلب تپنده انقالب و پيام آور آزادى و كرامت و  و از اينج
هويت اسالمى و انسانى اين قرن جهت مبارزه همه جانبه با آمريكاى جهانخوار كه هر روز 
ــبعيت خويش، چنگ و دندان نشان مى دهد و در رويارويى  ــترش تجاوزات و س براى گس
ــد انقالبى نهضت اسالميمان روز 58/8/5 را بسيج  با همه ابرقدرتهاى تجاوزگر و تيز، رش
عمومى اعالم فرمودند و هدف از تشكيل بسيج را گفتند كه «مملكت اسالمى بايد همه اش 
ــد» و در حالت كلى مى توان گفت كه هدف از  ــد و تعليمات نظامى داشته باش نظامى باش
تشكيل بسيج را قرآن بيان نموده و در سوره توبه آيه 40 مى فرمايد: « انفروا خفاقا و ثقاال و 
جاهدوا باموالكم و انفسكم فى سبيل اهللا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون»؛ با كيفيت مختلف 
حركت كنيد و كوچ كنيد در حاليكه با بار سبك هستيد. مجهز باشيد و جهاد كنيد با مال و 
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جانتان در راه خدا، و يكى ديگر از هدف تشكيل بسيج را بازوى واليت فقيه دانسته و تك 
تك اعضاى بسيج را سلول هاى بافت واليت فقيه مى دانيم. بهر حال هدف از تشكيل بسيج 
را جذب آموزش، سازماندهى نيروهاى مردمى دانسته و اصلى ترين مساله بسيج، بكارگيرى 
نيروهاى مردمى در ماموريتهاى محوله با توجه شرايط سنى بسيجيان اعم از دانش آموزى، 
ــجويى، كارگرى، كارمندى، عشاير و غيره مى باشد تشكيالت بسيج به علت ساخت  دانش
مردمى از يك طرف و گستردگى آن از طرف ديگر بايد طورى تنظيم شود كه هم در زمان 

صلح و هم در زمان جنگ بتواند كارآيى الزم را داشته باشد.
 

اهميت و ضرورت تشكيل بسيج 
ــل خطراتى كه آن  ــالم ايجاب مى كند كه در مقاب ــات و ايدئولوژى اس دفاع از مقدس
ــر برخورد كرد. امام  ــيوه اى صحيح با آن خط ــد به گونه اى منطقى و ش ــد مى كن را تهدي
ــالم و  ــيج فرمودند: «دفاع از اس ــكيل بس ــى(ره) در مورد اهميت و ضرورت تش خمين
كشورهاى اسالمى امرى است كه در مواقع خطر، تكليف شرعى و الهى و ملى است و 

برتمام قشرها و گروه ها واجب است».
ــالمى براى مقابله با هر گونه خطر  ــگيرى ايجاب مى كند كه امت اس همچنين اصل پيش
احتمالى از سوى دشمنان اسالم در آماده باش كامل بسر برده و آمادگى دفاعى براى هرگونه 
خطرى كه اسالم را به مخاطره افكند را داشته باشند. فرمان صريح قرآن كريم در آيه شريفه 
ــتطعتم من قوه» كه براى ترسانيدن دشمنان خدا و اسالم و امت اسالمى  «واعدوا لهم ما اس
ــت دال بر صحت اين ادعا مى باشد. از اينروست كه مى بينيم در سفارشات اولياى  آمده اس
ــت و از مسلمانان  ــده اس ــيار تاكيد ش ــالم نيز بر آماده بودن براى خطرات احتمالى بس اس
خواسته اند كه در هنگام خواب وصيت نامه و شمشير را در زير سر قرار بدهند و اين نيست 
جز فرمان آماده باش براى لقاء اهللا و همچنين براى دفاع از دين خدا، لذا سالله نبوت، رهبر 
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ــالمى فرموده اند: «مملكت اسالمى  ــالمى در اين مورد خطاب به امت اس راحل انقالب اس
بايد همه اش نظامى باشد و تعليمات نظامى داشته باشد يكى از ابواب فقه باب رمى است. 
باب تيراندازى است، آنوقت تيراندازى بوده حاال هم تيراندازى هست به يك طور ديگرى» 
در اسالم با اينكه رهان، يعنى يك چيزى را بگذارند براى چيزى كه نظير قمار بازى مى شود 

حرام است براى تيراندازى حرام نيست، براى اسب دوانى حرام نيست.
سبق و رمايه يكى از مسائل فقه است براى اينكه همه افراد مستحب است كه سوارى ياد 
بگيرند. حاال اتومبيل سوارى و رانندگى را ياد بگيرند. و براى همه است كه تيراندازى را ياد 
بگيرند، فنون جنگى را ياد بگيرند. بايد ملت ما جوان هايشان مجهز باشند به همين جهاز و 
عالوه بر جهاز دينى و ايمانى كه دارند مجهز به جهازهاى مادى و اسالمى هم باشند و ياد 
گرفته باشند. اينطور نباشد كه يك تفنگى كه دستشان آمد ندانند كه با آن چه كنند. بايد ياد 
بگيرند و ياد بدهند. جوان ها را يادشان بدهيد همه جا. حضرت امام اضافه مى كنند كه بايد 
اينطور شود كه يك مملكتى بعد از چند سالى كه 20 ميليون جوان دارد 20ميليون تفنگدار 

داشته باشد و 20ميليون ارتشى داشته باشد». (پيام انقالب شماره 72)
 

اهميت و ضرورت تشكيل بسيج در جمهورى اسالمى ايران 
بعد از تسخير انقالبى النه جاسوسى آمريكا انتظار آن مى رفت كه از سوى دشمن شماره 
يك يعنى آمريكاى جهانخوار توطئه ها و تحريكها بر ضد اين كشور انقالبى شدت يافته و با 
گسترش آنها زمينه را براى دخالت نظامى آماده نمايد، تا با حمله مسلحانه به ايران و انقالب 
ــالمى را از پاى در آورد، و حاكميت طاغوت را دوباره  ــالمى، رژيم مردمى جمهورى اس اس
برقرار سازد. بنابراين مشخص بود كه در اين جنگ جديد امت اسالم نمى تواند فقط و فقط 
از مشت خويش استفاده كرده و به دفاع برخيزد بلكه ضرورت مسلح شدن و آموزش نظامى 
ــد كه اگر همه مردم وارد صحنه نشوند و با  ــخص بود و احساس مى ش ديدن براى همه مش
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كيفيت و طرز كار سالحها آشنايى نداشته باشند نمى توانند اين سالح ها را عليه شيطان بزرگ 
بكار گيرند. از اينرو تشكيل بسيج در تمام قشرها (دانش آموزى، دانشجويى، كامند، كارگرى، 
عشايرى و...) به شكل وسيعى صورت گرفت و امام امت فرمان تاريخى تشكيل بسيج عمومى 
را صادر و در رابطه با ضرورت آن چنين فرمودند: «االن در راس همه مسائل اسالمى ما قضيه 
ــمن باشد. مبادا يك وقتى يك  ــت. بايد تمام تجهيزات ما بطرف اين دش مواجهه با آمريكاس
ــود و نظرهاى ما تشتت پيدا بكند و افكارمان افكار مختلف بشود... بايد  ــويى بش تبليغات س
االن همه افكار ها يك چيز باشد. چطور در آن وقتى كه ما مواجه با اين قدرت شيطانى داخلى 
بوديم هيچ ديگر تشتتى در كار نبود. همه با هم يك فكر داشتيد و اهللا اكبر مى گفتيد و مقابله 
با يك چنين قدرتى مى كرديد شما االن مى دانيد كه مقابله ما با يك قدرتى است كه قدرتش 
ــما امروز يك چنين حالى داريد و مملكتمان  ــت. ش صدها برابر زيادتر از آن قدرت قبلى اس
ــه تا  ــما االن يك حالى دارد كه اگر دير بجنبيم براى هميش يك چنين حالى دارد. مملكت ش
آخر از بين رفته ايم. همه بايد يكصدا باشند. سر و صداى امروز حفظ مقابله با آمريكاست... 
بايد همه قوايمان را مجتمع كنيم براى نجات دادن اين كشور بايد اگر مسائلى برايمان پيش 
بيايد هرچه هم سخت باشد تحمل كنيم. باز هم من تكرار مى كنم كه بدانيد شما با يك قدرتى 
مواجه هستيد كه اگر غفلت بشود مملكتتان از بين مى رود، غفلت نبايد بكنيد غفلت نكردن 
به اين است كه همه قوا را و هرچه فرياد داريد بر سر آمريكا بكشيد، هرچه تظاهرات بر ضد 
آمريكا بكنيد قواى خودتان را مجهز بكنيد و تعليمات پيدا كنيد و به دوستانتان تعليم بدهيد»، 

كه امام(ره) دقيقا با فرمايشات پيامبرگونه خود ضرورت تشكيل بسيج را ترسيم نمودند.
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آخرين پيام امام خمينى در آستانه سالگرد بسيج مستضعفين
بسم اهللا الرحمن الرحيم

تشكيل بسيج در نظام جمهورى اسالمى ايران يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالى 
بود كه بر ملت عزيز و انقالب اسالمى ايران ارزانى شد. 

ــوادث گوناگون پس از پيروزى انقالب خصوصا جنگ، بودند نهادها و گروه هاى  در ح
ــهادت طلبى، كشور و انقالب را بيمه كردند.  فراوانى كه با ايثار و خلوص و فداكارى و ش
ــق به ذات  ــداق كاملى از ايثار و خلوص و فداكارى و عش ــى حقيقتا اگر بخواهيم مص ول
ــزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود!  ــالم را ارائه دهيم، چه كسى س مقدس حق و اس
ــكوفه هاى آن بوى بهار وصل و  ــيج شجره طيبه و درخت تناور و پرثمرى است كه ش بس
طراوات يقين حديث عشق مى دهد. بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامى 
است كه پيروانش بر گلدسته هاى رفيع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسيج ميقات 
پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسالمى است كه تربيت يافتگان آن، نام و نشان در گمنامى 
و بى نشانى گرفته اند. بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را كه همه مجاهدان 

از اولين تا آخرين امضا نموده اند. 
من همواره به خلوص و صفاى بسيجيان غبطه مى خورم و از خدا مى خواهم تا با بسيجيانم 
محشور گرداند، چرا كه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجى ام. من مجددا به همه 
ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض مى كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده 
انديشى اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصا آمريكا و شوروى از ما و اسالم عزيز 
ــت برداشته اند لحظه اى نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم، در نهاد و سرشت آمريكا و  دس
شوروى كينه و دشمنى با اسالم ناب محمدى - صلى اهللا عليه و آله و سلم - موج مى زند 
بايد براى شكستن، امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگيرى از سيل آفت ها به سالح پوالدين 
ــويم. ملتى كه در خط اسالم ناب محمدى - صلى اهللا عليه و آله و  ــلح ش صبر و ايمان مس
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سلم - و مخالف با استكبار و پول پرستى و تحجرگرايى و مقدس نمايى است، بايد همه 
افرادش بسيجى باشند و فنون نظامى و دفاعى الزم را بدانند، چرا كه در هنگامه خطر ملتى 

سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگى الزم رزمى را داشته باشد. 
خالصه كالم، اگر بر كشورى نداى دلنشين تفكر بسيجى طنين اندازد، چشم طمع دشمنان 
و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد و اال هر لحظه بايد منتظر حادثه باشيم. بسيج بايد 
مثل گذشته و باقدرت و اطمينان خاطر به كار خود ادامه دهد. امروز يكى از ضرورى ترين 
ــت. طالب علوم دينى و دانشجويان دانشگاه ها بايد با  ــكل ها، بسيج دانشجو و طلبه اس تش
تمام توان خود در مراكزشان از انقالب و اسالم دفاع كنند، فرزندان بسيجى ام در اين مراكز، 
پاسدار اصول تغيير ناپذير «نه شرقى و نه غربى» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلى 
بيشتر به اتحاد و يگانگى احتياج دارند. فرزندان انقالب به هيچ وجه نگذارند ايادى آمريكا 
و شوروى در آن دو محل حساس نفوذ كنند. تنها با بسيج است كه اين مهم انجام مى پذيرد. 
و مسائل اعتقادى بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمى است. حوزه علميه و دانشگاه بايد 
چارچوب هاى اصيل اسالم ناب محمدى را در اختيار تمامى اعضاى بسيج قرار دهند. بايد 
بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمى باشند و اين شدنى است، چرا 
ــيج تنها منحصر به ايران اسالمى نيست، بايد هسته هاى مقاومت را در تمامى جهان  كه بس
ــتاد. شما در جنگ تحميلى نشان داديد كه با  ــرق و غرب ايس به وجود آورد و در مقابل ش
مديريت صحيح و خوب مى توان اسالم را فاتح جهان نمود. شما بايد بدانيد كه كارتان به 
ــيده است، انقالب اسالمى در جهان نيازمند فداكارى هاى شماست مسئولين تنها  پايان نرس
با پشتوانه شماست كه مى توانند به تمامى تشنگان حقيقت و صداقت اثبات كنند كه بدون 
آمريكا و شوروى مى شود به زندگى مسالمت آميز توام با صلح و آزادى رسيد. حضور شما 

در صحنه ها موجب مى شود كه ريشه ضدانقالب در تمامى ابعاد از بيخ و بن قطع گردد. 
ــم و مى دانم كه اگر مسئولين نظام  ــت يكايك شما پيشگامان رهايى را مى بوس من دس
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ــالمى از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهى خواهند سوخت. بار ديگر تاكيد مى كنم  اس
ــقوط در دام دو ابرقدرت جهانى را به دنبال  ــت ميليونى، س كه غفلت از ايجاد ارتش بيس
ــت. من از تمامى بسيجيان خصوصا از فرماندهان عزيز آن تشكر مى كنم و از  خواهد داش
ــهداى عزيز  ــالم غفلت نخواهم نمود. خداوند ش دعاى خير براى اين فرزندان با وفاى اس
ــالم - متنعم و جانبازان  ــيج را كه به نعمت همجوارى اهل بيت - عليهم الس و گمنام بس
عزيز را شفا و اسرا و مفقودين عزيز را سالم به اوطانشان بازگرداند و هر روز بر عظمت و 
شوكت اين نهاد مقدس و مردمى كه پيروان اسالم عزيز و حضرت بقيه اهللا االعظم ارواحنا 

لمقدمه الفدا هستند بيفزايد. 
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 فصل اول (منزلت بسيج) بسيج در كالم شهدا   

 ابراهيم اكبريان: بسيجي فرياد مي زند شهادت مرگ نيست رهايي است مردن نيست 
متولد شدن است.

 ابراهيم گلپور: بايد بگويم من از روزي كه با بسيج مستضعفين رابطه پيدا كردم و با 
بسيج انس گرفتم راه اصلي خودم را كه راه سرخ حسين ابن علي است و راه سرخ واليت 

فقيه است يافتم. 

 ابوالفضل آشفته: سنگرنشينان بسيج1 از جان [و] مال خود مي گذرند و به طرف لقاء 
اهللا مي شتابند.

1. در اصل وصيت بعد از بسيج كه آمده بود در اين جا حذف شده است.
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ــيج است كه پشت  ــيج را تقويت كنيد كه اين بس  ابوالفضل مومن زاده جهرمي: بس
ابرقدرت ها[ي] شرق و غرب را به لرزه درآورده.

 احمد آقامحمدپور: سربازان امام، يعني بسيجيان جان بركف كه امروز امام عزيزمان 
بر بازوي پرتوان آنها بوسه مي زند و بر آن بوسه هم افتخار مي كند.

 احمد ابويي زاده: اگر برايتان مقدور است بشتابيد به اين مكان ها اين مكان هاي ايثار 
ــهيد آبياري  ــا، مكان هاي مقدس و ارزنده  و اين مكان هاي گرم كه با خون هزاران ش و وف
ــت. بشتابيد به [سوي] اين بسيجيان عاشق، اين بسيجيان بي باك و عاشق جنوداهللا  شده اس
مگر چه كسي به عراق اجازه نداد وارد اهواز شود. كه به عراق اجازه نداد آبادان را بگيرد؟ 
ــت؟ كه خرمشهر را آزاد كرد؟ كه اهواز و دزفول و باختران را از  كي حصرآبادان را شكس
زير توپ دشمن خارج كرد؟ و كه فردا تكليف اين انقالب را از نظر قدرت روشن خواهد 
كرد؟ مگر جز اين است كه همين بسيجيان بوده اند و خواهندبود. لذا بشتابيد و خود را به 

صف اين زاهدان شب و شيران روز ملحق كنيد.

ــت و  ــت و بزرگترين عارفان اس ــگاه عارفان اس ــد اميني: جبهه اي كه دانش  احم
بزرگترين عارفان دنيا به پاي اين بچه بسيجي ها كه در هنگام راز و نياز با خداي خويش 
ــت؛ تفريح و گريه و ناله و  ــند چه زيباس هيچ را مانع بين خود و خدا نمي بيند نمي رس
ــقان حسين به درگاه خداوند رحيم كه قلم و بيان عاجز از  ــربازان، عاش راز و نياز اين س
ــقان خدا را به تصوير كشيد و بيان  ــت چگونه مي توان حاالت1 اين عاش توصيف آن اس

نمود اين شدني نيست.
1. در اصل وصيت  «چگونه مي توان به حاالت...» آمده است.
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ــر حق امام بدانيد،  ــيج را از مردم و ياوران ب ــپاه و بس ــد باوقار: روحانيت و س  احم
خانواده هاي شهدا را شاد كنيد كه به قول امام نور ديدگان اسالم و امام هستند.

 احمد پاپي: صحبتي دارم با برادران بسيجي كه حقيقتا اين خود را به اسالم و انقالب 
اسالمي ادا كرده اند و من هميشه به بسيجي بودن خود افتخار كرده و مي كنم چون اخالصي 
كه در بين اين برادران ديده ام در هيچ كجا نديده ام و هميشه خودم را در مقايسه با آنها بسيار 

حقير و پست يافته ام.

ــالم بر شما سربازان و پاسداران، بسيجيان كه جان خود را به كف   احمد پروايي: س
ــما برادران حزب اهللا كه  ــالم بر ش گرفته ايد و در جبهه هاي حق عليه باطل مي جنگيد. س

هميشه در صحنه ها حاضر هستيد.

 احمد مرتضوي قري: شما برادران سپاه و بسيج به عنوان بازوي مسلح واليت فقيه و 
سربازان اسالم هستيد و در خاطره ها، ياد سربازان صدر اسالم را زنده مي كنيد.

 احمدرضا بهشتي سنجي: انقالب اسالمي باعث شد كه من از الك خود بيرون آيم 
و دور و بر خود را بنگرم و به زندگي از ديد ديگري نگاه كنم. خوشحالم كه جانم را نثار 
اسالم و مكتب محمد (ص) و علي (ع) مي كنم و افتخار مي كنم كه ايدئولوژيم اسالم است، 
اسالمي كه به من فهماند چگونه بينديشم، چگونه راهم را انتخاب كنم. در واقع من از زماني 
توانستم به راه واقعي اسالم بيايم كه پا به بسيج نهادم و از جو دروني بسيج استفاده كردم1 

1. در اصل وصيت نامه «كنم» آمده است.
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و بهتر به مكتبم آشنا شدم1 تا آنجا كه خونم را نثار اين مكتب كنم.
 احمدرضا حاج رحيمي: اين بسيجي ها وسپاهيان امام زمان را كمك كنيد آه اسم 
ــيجي آمد چقدر مظلوم است بسيجي ولي كسي قدر او را نمي داند، اين سپاهيان امام  بس
ــيجي ها شروع مي كنند با آن اخالص كه دارند آيه «وجعلنا من بين  زمان (عج) يعني بس
ــيناهم فهم اليبصرون» را شروع مي كنند به خواندن  ــدا ومن خلفهم سدا فاغش ايديهم س
ــود وديگر آنها را نمي بيند و آنها به حركت خود ادامه مي دهند پس  ــمن كور مي ش و دش
ــتند همان بسيجي ها چقدر با تقوا هستند [و] چه اخالصي دارند.  ببينيد كه اينها كي هس
ــيد به آنها تهمت نزنيد هرزه گويي نكنيد زخم زبان  ــتم مواظب باش اي مردم با همه هس

نزنيد به سپاه تهمت نزنيد بدگويي نكنيد.

 ادهم توكلي: بنده[ي] گنهكار چيزي براي گفتن ندارم، اصال بسيجي ها چيزي ندارند و 
طلب و حسابي كه ندارند، بسيجي با لباسي كه به او مي دهند به جبهه مي آيد و با همان لباس 

هم به شهادت مي رسد و اگر شما وصيتي از اين بسيجي ها مي بينيد اين ها نصيحت است.

 ارسالن توكل: آرمان يك بسيجي2: بايد از فيض شهادت دين حق احيا كنم / جان 
خود تقديم خالق يكتا كنم

بايد از جان بگذرم در راه استقالل دين / مي روم تا با جهادم عالمي شيدا كنم

 اسداله افراسياب پور: برادران قدر بسيجي را بدانيد بهترين انسان روي زمين بسيجي 
است به خدا امام هم در مقابل بسيجي خاضع است به خدا بزرگترين عرفا در مقابل بسيجي 

1. در اصل وصيت نامه «شوم» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «بسيج» آمده است.
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ــكن يعني همان ها كه براي  ــار مي آورم كه در گردان خط ش خاضعند هر چه به خودم فش
رفتن روي مين بايد سبقت از هم بگيرند، شركت كنم نفسم قبول نمي كند به انحاي مختلف 
فريبم مي دهد خوش به حال بسيجي وقتي به آنها مي گويم كه مردن و شهادت مثل عوض 
ــان پرواز مي كند من خود را در مقابل اين ها هيچ مي دانم  ــت روحش كردن لباس كثيف اس
بچه بسيجي درس اخالق نمي تواند بگويد ولي اي معلمان اخالق بياييد و از عملش درس 
اخالق بگيريد اي عرفا بياييد پيش اين بچه بسيجي ها خدا را بشناسيد. زبان من از بيان حال 

و شور آن ها عاجز است.

 اسداله بهمني نوروزاني: سالم بر پاسداران و بسيجيان و ارتشي ها كه اينك مشغول 
دفاع از اسالم و ناموس ما هستند و سالم بر ملت مقاوم و هميشه در صحنه[ي] حزب اهللا 

كه به رزمندگان كمك مي كند.

ــماعيلي: چرا تبليغات بر عليه بسيج و سپاه مي باشد مگر بسيج همان  ــماعيل اس  اس
ارتش 20 ميليوني نيست كه امام دستور1 تشكيل آن را داد؟

 اسماعيل اقبالي: و ما بايد با دشمنان چه داخلي، چه خارجي مبارزه كنيم. ما بايد با 
شهيد دادن خود با معلول دادن خود، با اسير دادن خود مشت محكمي بر دهان ياوه گويان 
ــاني را كه مي گويند بسيج نباشد، پايگاه نباشد به خاك سياه  جهان بزنيم ما بايد پوز آن كس
بماليم، نمي توانيم [بر عليه] سپاه و بسيج باشيم. از ده برو بيرون تو چه كار به بسيج پايگاه 
ــيجيان حبيب آباد سالم  ــت و مسجد سنگر است. من به تمام بس ــجد اس داري، پايگاه مس
مي رسانم و پيامي كه به آنها دارم اين است كه محكم و استوار، سنگر بسيج را نگه داريد و 

1. د ر اصل وصيت «دستود» آمده است.

63 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



از وسوسه هاي شيطاني به دور باشيد، گوش به حرف وسوسه هاي شيطاني ندهيد شما بايد 
راه شهدا را ادامه دهيد و از برادرانم مي خواهم كه راه مرا ادامه بدهند.

 اقبال مرادپور: راستي كه چقدر احمق و نادانند آنهايي كه مي گويند اين كارها ظهور 
امام زمان را به تعويق مي اندازد، چرا مقداري فكر نمي كنند، چرا از اين بسيجي هايي كه امام 

زمان را مالقات مي كنند درس نمي گيرند.

ــدار نگوييد زيرا نام بسيجي، اگر لياقتش را   اميرعلي محمودي گوچكي: به من پاس
داشته باشم كافي است.

 جواد كريمي دهريزي: برادران بسيجي سنگر بسيج كه در زير سايه[ي] امام زمان(عج) 
مي باشد ترك نكنيد زيرا هركجا كه پاي بسيجي در آنجا گذارده شود آنجا مقدس است و 
شما قدم خود را جايي بگذاريد كه به نفع اسالم باشد. گردهم آيي شما بسيجي ها در هر كجا 
كه باشد يعني مبارزه با دشمنان اسالم و حضور شما در كالس هاي بسيج يعني آموختن راه 
امام حسين (ع) است. رو بياوريد به بسيج كه رو مي آوريد به اسالم. رو بياوريد به بسيج كه 

رو آورده ايد به امام حسين (ع).

 حبيب كرمي: بسيج را محكم نگه داريد زيرا كه تجمعاتي چون بسيج، انسان را به 
سعادت كامل مي رساند.

 حجت اله كفشــگيري: بسيج را باالتر از نوازش محبت پدر و مادرش مي داند سنگر 
گلي و زمين خاكي را بهتر از رختخواب نازش مي داند.
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ــم و آمدم به جبهه  ــيج آموخت ــقي را در بس ــد احيايي: بنده خودم درس، عاش  محم
امتحانش را بدهم و اميدوارم كه خداوند رحمي كند و مرا قبول در راهش كند.

برادران متوجه باشيد كاري كه انجام مي دهيد [يا] براي خداست يا براي غيرخدا. به خدا اگر 
در مورد اين مسايل فكر نكنيد و از روي هواي نفس كار بكنيد بدانيد شهدا جلوي شما را در 
آخرت خواهند گرفت، هواي نفس اين نيست كه كسي ادعا كند كه من از هواي نفسم رهايي 
پيدا كردم حتي ائمه معصومين و اصحاب باوفاي اين ها دچار اين نفس بودند حال كه ما كسي 
نيستيم و چيزي نمي دانيم بايد به اين مسايل بيشتر توجه داشته باشيم كسي نباشد كه غرق در 
كار شود و نداند كار براي كيست. به كارهاي بسيج بيشتر توجه كنيد كه تمام ابرقدرت ها هر 
چه ضربه خوردند از اين همبستگي بسيج عمومي بود و هنوز هم دارند مي خورند، دوره[ي] 

زندگي من از رفتن به بسيج آغاز شد قبل از آن حيواني بودم در لباس انسان.

ــيد يك قطره اشك و يك قطره خون سرخ بسيجي   مجيد چاكرالحســيني: آگاه باش
هزاران برابر تمام ثروت هاي اين دنيا است.

 مجيد تركان: درود بر شهداي بسيج، اين دريادالن جبهه ها اين ها كه شب هاي حمله 
ــرخ خود جبهه ها را رنگين مي كنند رنگي از خون شهيد،  ــق به اهللا و با ايثار خون س با عش
شهيدي كه حماسه كردنش تاريخ را رو سفيد كرد تاريخ حسين (ع) وكل تاريخ را و شايد 
ــالم را آبياري كردند آبي مثل چشمه زمزم شايد هم  هم آينده را. اينها بودند كه درخت اس
مثل آب كوثر. بسيجي در جبهه حماسه اي آفريد كه تاريخ نويسان شايد نتوانند بنويسند و 

فقط يك نفرمي تواند بنويسد و آن اهللا است.
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 محسن حبيبيان: از شما خواستارم كه تمام بچه هاي بسيج را به خوبي تحويل بگيريد 
و ايشان را مورد لطف قرار دهيد من خاك كف پاي تمام بسيجي ها هستم پدر و مادر جان 

بسيج جايي است كه من خودم را در آنجا شناختم.
ــام اسبي): اهللا اكبر از اين حماسه هاي بسيجيان جان بر كف كه   محمد ابراهيم پور(ش
ــهيد را قيمتي هم چون بهشت الزم  ــت مي خرند زيرا كاالي ش جان مي دهند و متقابال بهش

است. آري اينان1 با خداي خود بر سر جان معامله مي كنند.

 محمد اسالمي نسب: كيست كه بتواند چهره سراسر حماسه افرين تك سواران بسيجي 
ــان به خاك مذلت كشانده و رضاي محبوب  ــمن درون و برون را با نماز شب هايش كه دش
خود را بر رضاي تمامي افراد و خواسته هاي دنيوي ترجيح داده و به آنها پشت پا زده اند در 

اين كاغذ2 پاره ها ترسيم نمايد.

 محمد اشرفي: بسيجى اي كه با شوق و ارادت / نهادي سر به صحراي سعادت
به روي كوله بارت با خط خونين / نوشته يا زيارت يا شهادت

ــده اي از ياوران آقا امام زمان (عج) به رهبري  ــد ايزدپناه: آري، در اين زمان ع  محم
ــتوه زمان كه به حق با راهنمايي هاي خود ملتي را از ذلت ابدي رها و مذهبي را  ــوه نس اس
ياوري نمود تا قيام نمودند و اكنون به حساسترين نقطه اوج اين مبارزه رسيده اند و در آن 
زمان است كه فرياد هل من ناصر حسين زمان به گوش مي رسد و احتياج به ياوراني پاك 

و مخلص همچون جان بركفان بسيج دارد.

1.. در اصل وصيت  در اين قسمت «كه» آمده بود.
2. در اصل وصيت نامه «كاغذها» آمده است.
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 محمد بابايي: اگر لذت ترك لذت بداني دگر لذت نفس لذت نخواني و اما بسيجيان 
ــوارم درميان خود  ــت برادران بزرگ ــته به خون كه جايتان در اين دنيا نيس اي مرغان آغش
ــتر كنيد با مهر و انس و الفت و با رويي گشاده با يكديگر  ــتي ها را قوت دهيد و بيش دوس

روبه رو شويد حتي روزي كه ناراحتيد و مشكالت داريد.
مادرم در نبودن من ناراحت نباش چون كه مي تواني من را در ميان بسيجيان ببيني هر وقت 
خواستي مرا ببيني بسيجي ها را ببين، پدرم مادرم، از برادران بسيج قدرداني كنيد من شهادتم 

را مديون برادران بسيجي هستم.
خدايا ما را از شهيدان شاهد و شاهدان [شهيد] قرار بده خدايا اين بسيجيان اين زاهدان 
شب زنده دار را وارثان حقيقي زمين و زمان قرار بده ملت ما آگاه است آگاه تر بگردان آزادي 

كربال و قدس عزيز روزي فرما. 

 محمد چنگيزي اردهاني: دوستان من عشق بي معني است، بسيج مدرسه عشق است. 
پشتيبان نهادها باشيد.

 محمد امير اسماعيلي: دوستان عزيزم بدانيد كه من زبانم بسته است از اين كه چطور 
از شما تشكر كنم به خاطر اين كه شما رفقا بوديد كه من را به اين راه كه راه حسين (ع) بود 
مرا كشانيده دوستان عزيز اميدوارم هر بدي و خطايي از من در برابر شما سر زده مرا ببخشيد 
شما بوديد كه من به بسيج آمدم و از بسيج هم به جبهه آمدم و در اين دانشگاه الهي قبول شدم 
به دوستان همين شما بوديد كه مرا به جبهه كشانديد و توانستم در اين راه گام مثبتي بردارم 

همين شما بوديد كه كاري كرديد كه من به جبهه بيايم و معني عشق چيست.
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 محمدتقي (حميد) تيموري: خدايا به عزت و جاللت قسم كه شرمنده ام در مقابل 
اين همه الطاف و عنايات تو، خدايا چگونه تشكر اين را كنم كه امام زمانم (امام خميني) را 
به من شناساندي و من را بدين مكان مقدس كه معراج عاشقان است راه دادي من خانواده ام 
را فقط به صبر در راه خدا دعوت مي كنم و به بچه هاي بسيج هم مي گويم كه اينقدر به هيأت 
و بسيج اهميت بدهيد كه انشاءاهللا خود امام حسين (ع) از شما تشكر كند و بچه هاي بسيج 
هم ضمن اين كه دلسرد نمي شوند اين قدر به بسيج مي آيند و همكاري مي كنند تا زماني كه 

امام زمان (عج) ظهور كند و آنها را براي بسيجيان ركابش انتخاب كند.

 محمد جمعه اميري: آري بسيجيان، مرغان ابابيل اسالم و پاسداران مثل ابوذر و عمار 
ــر است، اما همان پرندگان خوش بال و پري كه عطر نداي ملكوتي امام را كه از گوشه  ياس
ــاق مي كنند و عاشقانه بال  ــور بقيه اهللا مي پيچد استنش جماران بر مي خيزد و در فضاي كش
ــايند و عاشقانه اوج مي گيرند و عاشقانه بر دشمنان مي تازند و عاشقانه [مي جنگند]  مي گش
عاشقانه مي آيند و عاشقانه مي روند اما نبرد با دشمن را رها نمي كنند، آنقدر مي جنگند تا پيل 
سواران ابرهه زمان را بر خاك كشند. پس كه اين جوانان به جنگ دشمن مي روند به خاطر 
چيزي است كه خون خود را به پاي آن مي ريزند اين جوانان عاشقان كربالي حسين است.

 محمد جواد اكبري: همچنين دوستانم وظيفه دارند، بسيج و جبهه و اسالم را بيشتر 
اهميت دهند و راه امام حسين (ع) را پيش گيرند.

 محمد حسن ابوالبشري: برادران و خواهرانم در تربيت فرزندانتان دقت نماييد تا هر 
ــربازي براي اسالم باشند، تا فرداي انقالب تضمين شود. [برادرم]1با  كدام خدمتگزار و س

1. خطاب شهيد در اين قسمت به برادرش رضا است.
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ــيج اين مدرسه عشق ارتباط مستحكم واستوار بر قرار كن كه چگونه زيستن و عاشق  بس
شدن و به معبود رسيدن را به ما مي آموزد، بسيج معجزه الهي است و موجي است كه در 

هم كوبنده ظلم و زمينه ساز حكومت حق مي باشد.
 محمدحسين بختياري: پروردگارا! تو، خود، تمام مردم را در روز قيامت روزي وعده 
داده اي كه هيچ شكي در آن نيست، و از اين كه اين وعده محقق مي گردد نقصي در آن نيست 

و ما بسيجيان اگر اين لباس را به تن [كرده ايم] به عشق شهادت و جهاد است.

 محمد حسين پارسا: آري اين بسيجيان مرغان ابابيل امامند همان پرندگان خوش بال 
و پري كه نداي عطر آگين و ملكوتي امام را كه از گوشه[ي] جماران برمي خيزد و در كشور 
بقيه اهللا االعظم مي پيچد استنشاق مي كنند و عاشقانه بال مي گشايند و عاشقانه اوج مي گيرند 

و عاشقانه بر دشمنان مي تازند و عاشقانه مي آيند و عاشقانه مي روند.

 محمد ربيع اكبري باصري: درود و سالم و صلوات و رحمت و مغفرت پروردگار بر 
شما بسيجيان حزب اهللا. اي دوستان چه زود درك كرديد كالم موالي خود علي (ع) كه فرمود 

دنيا گذرگاه است و آخرت قرارگاه پس از گذرگاه خود براي قرارگاه توشه برگيريد.

ــالم بر شهيدان گلگون كفن پاسدار و بسيج اين   محمدرضا اميري نجف آبادي: س
ــهيد مي شوند و  ــين(ع) كه مانند او غريبانه مي جنگند و به راه او ش حاميان دودمان حس
نهال انقالب را آبياري مي كنند و سالم بر برادران روحاني و طالب مسوول اين پيامبران 
ــهيدان را برده و مردم را از نقشه شومي كه كشيده اند  ــو پيام اين ش عصرمان كه به هر س

آگاه مي كنند.

69 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



 محمدرضا اميني: درود به كفر ستيزان توحيد اعم از سپاهي و بسيجي كه جان خود 
را به كف گرفته اند تا با رشادت و پايمردي راه كربالي معال را باز كنند 

ــمنان انقالب  ــيجي دفن نماييد تا دش  محمدرضا توحيديان: مرا با لباس مقدس بس
اسالمي بدانند كه لباس مقدس بسيجي كفن سرخ رنگين به خون است.

 محمدرضا چنگاني: عاشقي را از همان بسيجيان جان بركف ياد گيريد.

ــيجي رفتار كنند چون تمام بسيجي هاي واقعي   محمدرضا حدادي: همانند يك بس
مظلوم هستند هيچ چيز در درون پنهان ندارند 

 محمد علي بابايي: سالم بر پاسداران و بسيج كه در راه حراست از مرزهاي ايران و 
اسالم و انقالب خود سعي و كوشش مي نمايند و درود فراوان بر تمامي شهيدان بسيجي كه 
ــقات را چشيدند و با اين همه دست از دين مبين  در طول زندگاني طعم تلخ رنج ها و مش

خود اسالم برنداشتند و جان خود را در راه عشق به اهللا و معبود خويش فدا كردند.

 محمدهادي احمدي: يك مسلمان شيعه دوازده امامي آن هم يك رزمنده بسيجي كه 
براي رضاي خدا به جبهه مي آيد و جانش را در گرو مي گذارد اول اين كه بايد وصيت نامه اش 
ــرش باشد. ديگر اين كه يك رزمنده بسيجي يا پاسدار (كه انشاءاهللا نيست)، بعيد  در زير س
است براي كارهاي دنيا سفارش كند مگر اين كه نماز يا روزه قضا گردن داشته باشد يا حق 

كسي در گردن داشته باشد و اين را مردم و اهل عالم و تمام دنيا بدانند.
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 محمود اكبري: قاطعانه تصميم گرفتم كه با كمال افتخار به استقبال شهادت بروم و 
ــان دهم كه بسيجيان اسالم در صحنه مرگ و زندگي چگونه جانبازي مي كنند و  به دنيا نش

چطور با مرگ روبه رو مي شوند.

ــهدا و مفقودين و اسراء و خانواده هاي  ــالم وتحيت فراوان به ش  محمود اكبريان: س
آنها باالخص بسيج و كليه[ي] رزمندگاني كه هدف را درك كردند و به خاطر خدا مردانه 
در جبهه ها جان مي دهند و از دين خود دفاع مي كنند و با خون خود مي نويسند فقط در راه 

خدا و فقط براي رضاي او مي جنگيم و مي ميريم و سازش نمي پذيريم.

 محمود انصاري ركن آبادي: قسم به خدايي كه جانم در دست اوست، تا جبهه ها اين 
بسيجي ها را دارد هيچ ابرقدرتي، قدرت تجاوز به كشور و آيين و شرف كشورش را ندارد. 

بسيجي هايي كه امام در مورد آنان مي فرمايد: بسيج قلب من است.

ــهيدان گلگون كفن، بسيجيان اين حاميان  ــالم بر ش  محمود بيگي حبيب آبادي: س
ــهيد مي شوند و نهال  ــان او ش ــين (ع) كه مانند او غريبانه1 مي جنگند و به س دودمان حس

انقالب را آبياري مي كنند.

 محمود تصرفي منــش: برادرانم از ياد نبريد كه درخت انقالب به دو چيز نياز دارد. 
خون و اشك اشك چشم و خون افراد پاك و خالص همچون شما بسيجي ها و السالم.

 مراد علي اميري: خداوندا شاهد باش كه من عاشق اين برادران بسيجيي كه عاشقانه 
1. در اصل وصيت «قريبانه» آمده است. 

71 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



جان فشاني مي كنند و از تمام قيدهاي مادي و معنوي گذشته و خالصانه در راه خداوند پا 
به ميدان هاي جهاد نهاده اند هستم.

 مرتضي احساني: اي مردم، شما هرگز نبايد كشته شدن ما را به پاي بي تجربگي و بي اسلحه 
ــيج دارد، بعثي هاي  ــتن تخصص بگذاريد بلكه بدانيد با همين وضعي كه االن بس بودن و يا نداش

مزدور را فراري داده است و من فكر مي كنم و قطعا مي دانم كه روز پيروزي ايمان است.

 مرتضي اكبري: اگر بار گران بوديم رفتيم / اگر نامهربان بوديم رفتيم شما با خانمان 
خود بمانيدكه ما بسيجيان بي خانمان بوديم و رفتيم.

 مسلم اسماعيلي دهاقاني: سالمم را به برادران سپاه و بسيج برسانيد و ادامه راهمان را 
از آن فرزندان پاك و صديق بر اميدهاي آينده و اسالم خواستار شويد.

مصطفي جانثار: بسيجيان مرغان آغشته به عشقي هستند كه جايشان در اين دنيا نيست.

 مصطفي جهانديده: برادران بسيج و حزب اهللا امروز در تمام حركت ها، هجرت به سوي 
جبهه را انتخاب كردند و در تمام آزادگان حسين را، و در تمام رنگ ها، رنگ سرخ را، و در تمام 
گل ها، الله را، و در تمام قصه ها پرواز را، و در تمام انبياء رسول خدا را، و در تمام عادالن علي 

را انتخاب كردند، و با قلبي مملو از عشق به خدا و خدمت به محرومين به پيش رفتند.

 منصور تقي زاده نمدمال: پيامي به پدرها و مادرهادارم پدر جلوي فرزندان خود را كه 
به بسيج و سپاه مي روند نگيريد چون راه خداي پيامبر و رسول اهللا است
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 مهدي آقادادي: امروز واقعه[ي] جانسوز خدا بر چهره[ي] بچه هاي بسيج جلوه گر 
است، فرزندان عزيزي كه در روز كار مي كنند و در نيروي بسيجي خدا به مناطق بسيج 
ــت پاي بعضي از اين  مي روند پس از اين نعمت بزرگ قدرداني كنيد من دلم مي خواس
بچه هاي بسيج را ببوسم ولي موفق نشدم به خدا قسم اگر كوچكترين بي توجهي به اين 
فرزندان امام زمان بكنيد در قيامت مسووليد و مطمين باشيد كه جوابي نداريد كه به خدا 
بدهيد.همين عزيزان بودند كه خرمشهر را آزاد كردند و همين ها هستند در همه جبهه ها 
حضور فعاالنه دارند و مرتب شهيد مي شوند و چشم امام نيز به اين هاست. مواظب رفتار 
خود در مقابل اين بسيجي ها باشيد افرادي كه از تمام هستي خود در راه خدا گذاشته اند 

و فقط خدا را در نظر خود مجسم كرده و نه به فكر مالند و نه هيچ چيز ديگر.

ــكر امام زمان در اين طرف انسان هايي با  ــماعيلي: اما لشكر اسالم و لش  مهدي اس
ــق و ايثار به خدا كه فقط براي اجراي  ــور و عش ــار از ش ايمان و مومن با خلوص و سرش
ــته اند و به جبهه آمدند. انسان هايي كه از روستاهاي دور دست و  ــالم به پا خاس احكام اس
ــيج شده اند كه اگر در ميان آن ها بر گردي به قول امام عزيز  ــهر ها همه به فرمان امام بس ش

يك بچه سرمايه دار پيدا نمي شود كه به حق همين طور هم است.

ــهيد مهدي تيموري: بعد از شهادتم مرا بسيجي يا سپاهي معرفي نكنيد چون من   ش
لياقت چنين لقب بزرگي را ندارم.

 مهدي جمعه: من مدرسه نرفتم و به بسيج آمدم، آمدم چون مي دانستم فقط اينجاست 
كه مي توانم خود را بسازم اين را هم بدانيد كه بسيج هم مدرسه است.
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 بيگدلي مهرگان: همه بدانيد كه ما بسيجيان تا آخرين نفس و تا به اهتراز در آوردن 
پرچم اسالم در تمام نقاط جهان به مبارزه خويش ادامه مي دهيم حتي اگر بدن ما را قطعه 
قطعه كنند و در درياها بريزند باز قطعه هاي بدن ما از امواج دريا بيرون خواهند آورد و به 

مبارزه خويش ادامه خواهند داد. 

 سيدقاسم ال ياسيني: خدايا قبر ما را كه خانه ابدي است دركنار قبور شهداء مستقر 
بگردان و لقب پر افتخار بسيجي را بر ما مفتخر بگردان.

 نادر حسندوخت: ياوران امام زمان (عج) به رهبري اسوه نستوه خود قيام نموده اند، 
و اكنون كه به حساسترين نقطه[ي] اوج مبارزه رسيده اند، احتياج به ياوراني پاك و مخلص 

همچون جان بركفان بسيجي دارد.

 ناصرابراهيمي: بعد از شهادت مرا در پايگاه بسيج جايي كه قدوم مبارك و ملكوتي 
ــهيداني چون شعربافها و خداورديها و ساير شهدا در آن پرورش يافته اند  عاشقان خدا ش
زمين گذاشته و به جنازه حقير يكي از برادران مخلص بسيج 10 مرتبه سوره مباركه[ي] «انا 
انزلناه» را بخواند و بسيجي ها بدانند در جايي هستند كه بايد حركتشان مورد قبول فرمانده 

كل قوا صاحب االمر امام زمان (عج) قرار گيرد.
فرزندم از تو جنگ با نفس را مي خواهم از تو امر به معروف و نماز و روزه و تربيت در 
چهار چوب اسالم را مي خواهم. پدر م همينطور كه پسرم بزرگ شد او را در بسيج محل 
ببريد. بسيج خانه اميد همه ماست بسيج را ترك نكن اي رسول بسيج مدرسه ابتدايي است 
براي راهيابي به دانشگاه حسين (ع) پس برايت الزامي مي باشد. اي برادران بسيج اي آنهايي 
كه بعدا سر كار مي آييد اي برادراني كه در آينده در بسيج مي رويد پسرم بسيجي مي شود 
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او را صحيح تربيت كنيد و تدريس كننده خوبي براي اين بچه ها باشيد.

ــيجي را در تن خود بكنم و وارد   نبي اله الوندي پور: اكنون كه مي خواهم لباس بس
ــالم بشوم اين احساس را در خود مي كنم كه من يك مسووليت عظيمي به گردن  جبهه اس

خود دارم و من بايد به آن مسووليت انجام وظيفه كنم.

ــيجي و محافظ به عقيده من، ياران واقعي  ــنگران بس  نصراهللا انجيري طرقبه: همس
مهدي(عج) شماييد.

ــيج را ترك كنيد. برادران به خدا  ــما برادران بسيج مبادا سنگر بس  نصراله براتي: ش
نگهباني شما در بسيج يك عبادت است و وارد شدن در بسيج مانند وارد شدن در مسجد 
ــويد زيرا اين بسيج و بسيجي ها چشم دشمن را كور  ــت. وضو بگيريد و وارد بسيج ش اس
كرده است كور شود چشم دشمن كه بدبين به بسيج است برادران بسيج وضو بگيريد و به 

سر پست برويد و با وضو نگهباني دهيد.

 نظر بابا: يك بسيجي هيچ نوع سالح ندارد به جز يك سالح ايمان و با اين سالح 
ــالم را در هم مي كوبد وخوار وذليلشان  ــمن رفته و دشمنان قرآن و اس ــبانه بر قلب دش ش
ــود را در راه خدا مي دهد و مال و اموالي  ــيجي كه همه چيز خ مي كند.بدانيد يك فرد بس

ندارد وصيتنامه ندارد بلكه نصيحت نامه دارد درد دل دارد.

ــما برادران رزمنده اسالم و بسيجيان مي خواهم كه همچنان   جوكارنگهدار: از ش
كه تا به حال در خط امام حسين بوده ايد بعد از اين هم باشيد و در راه به هدف رسيدن 
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ــتقامت و پايداري نماييد چشم مظلومان جهان به سوي شماست شما هستيد  انقالب اس
ــالحتان زنجيرها را از دست و پاي مظلومان پاره خواهيد كرد و ظالمان را نابود  كه با س

خواهيد كرد و ظالمان را نابود خواهيد ساخت.

ــالم كه ما را به راهي راست و به مرگي   نوراله پورديان: درود بر پيامبر1 بزرگوار اس
شرافتمندانه رهبري فرمودند ما بسيجي ها و پاسداران و سربازان و ساير برادران ديگر كه به 
جبهه جنگ رفته اند و براي دفاع از آب و خاك و وطنمان مبارزه مي كنند و با قلبي پاك روي 

به درگاه ايزد متعال آورده و از استان مقدسش خواستاريم شهادت نصيب ما سازد.

 يحيي ذوالفقاري: يك بسيجي، بايد خون [حسين] در رگ هايش و علم علي (ع) در 
مغزش باشد. بار الها، معبودا، اي پروردگار من، خدايا مرگم را شهادت در راهت و شهادتم 

را آمرزش گناهانم قرار ده.

ــدر دلم مي خواهد قبر تو را در بغل گيرم همراه با رزمندگان در  ــه ذوالقدر: چق  يدال
ــان هنوز در زير  ــيجي كه در راه تو پيكر گرمش ــرايت به ياد گلگون پيكران بس صحن و س

خاك هاي سوزان خوزستان پنهان شده، سرشك غم بر ديدگان جاري كنم، حسين جان.
يعقوب بيات: من هم مانند هزاران بسيجي كه در سنگر ها با ايثار و فداكاري عليه دشمن 
مي جنگند عازم جبهه مي شوم و اين را ه را با آگاهي و شناخت و تمايل خود انتخاب كردم

يوسف اماني: ما مي توانيم ادعا كنيم كه يك قطره از خون شما هدر نشد و تلف نگرديد 
زيرا قطره قطره[ي] خون شما در رگ هاي اين مردم مسلمان و در راس همه آنها بسيجيان 
ــد و نمونه باارزش هشت دفاع مقدس و  ــد و مي خروش مخلص و فداكار گمنام مي جوش

1. در اصل وصيت نامه «پيامبران» آمده است.
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جنگ تحميلي استكبار بر عليه اين ملت مظلوم بود كه چگونه فرزندان تو تا مرز شهادت 
پيش رفتند و در راه اهداف مقدس شما از هيچ گونه خدمتي دريغ نداشتند.

ــناخته ام [و] مذهب مقدس شيعه اثني   ابراهيم خليل عبادي: از موقعي كه خود را ش
عشر جعفري را قبول نمود ه ام من معتقد به انقالب مقدس اسالمي خودمان به رهبري امام 
خميني بوده وخود مقلد ايشان بوده و هستم بنابراين اعتقاد به بسيج و سپاه كه تداوم دهنده 
ــالمي و شعاعر مقدس اسالم بوده و  ــالمي و مدافع حريم انقالب اس راه اصيل انقالب اس
هست روي آوردم تا من هم بتوانم در اين سپاه و لشكر حضرت ولي عصر دين خود را به 
اسالم ادا بنمايم و چون به اين اعتقادم ايمان آورده بودم در اين راه در مقابل كساني كه سنگ 

اندازي در هر زمان و مكاني مي كردند مقاوم ايستادم و به خود تزلزل راه ندادم.

ــيجي شهادت طلب است سرباز مسلمان چه بكشد وچه كشته   ابراهيم رحمتي: بس
شود سعادت ازآن اوست. پدر و مادرم و برادران عزيزم براي من ناراحت نباشيد چون كه 
انسان راهي دارد و بايد از دنيا برود بهتر آن است كه در راه خدا و ايمان و اسالم و مكتب 
ــعادتي است كه نصيب همه كس  ــهادت برسد شهادت س ــين (ع) به ش خود مثل امام حس
ــتكبر و مستضعف هيچ چيز را همراه خود به  ــود بدانيد كه هيچكس ثروتمند يا مس نمي ش

جهان برزخ نمي برد به جز عمل شايسته، تقوي و عمل خوب.

 ابراهيم عبدالهي: سالم به رهبران توحيدي از آدم تا خاتم و از خاتم تا مهدي موعود. 
و درود بر نايب بر حقش امام خميني رهبر جهاني اسالم و رهبر مستضعفان جهان كه همه 
مسلمين و استعمار شدگان، چشم اميد به او دوخته اند تا با گامي استوار و بياني خروشان و 
كوبنده پوزه استعمار شرق و غرب را به خاك بمالد. و با اين سخن شيرين كه فرمود جوانان 
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عزيزم كه چشم اميد من به شما است با يك دست قرآن و با دست ديگر سالح برگيريد. به 
دنبال اين سخن امام بود كه با خودم فكر كردم و انديشيدم راهي جز راه امام به نظرم نرسيد و 
در آخر به اين راه رسيدم كه راه امام را ادامه دهم تا بلكه بتوانم براي آن پيرزني كه فقط 100 
تومان سرمايه زندگي دارد و آن را به جبهه مي فرستد كاري كرده باشم و خدا را خوش آيد 
باري زياد وقت نمي گيرم و از همسرم و پدر و مادرم مي خواهم كه از چهار فرزندم به خوبي 

نگهداري كنند و دخترانم را زينب گونه و پسرم را حسين گونه تربيت نمايند.

 ابوالقاســم سيانكي: من اين راه را آگاهانه انتخاب كردم و عاشق اين راه بودم راهي 
ــهدا را  ــما عزيزان مي خواهم كه راه ش را كه انبياء رفتند و بدان افتخار مي كنم. از تمامي ش
ادامه دهيد و نگذاريد اين منافقين از خدا بي خبر خون اين عزيزان را پايمال كنند و از شما 

مي خواهم كه حامي انقالب و اسالم و رهبر باشيد.

 احمد دميرچيلو: جبهه ها حال و هواي ديگري دارد، معنويت از هر طرف مي بارد. ايثار 
بچه ها در هر حال از شستن ظرف ها و ليوان ها در هواي سرد زمستان به جاي ديگران به مدت 
3 ساعت در دماي 10درجه زير صفر نگهباني دادن تا ايثار جان در شب هاي عمليات، همگي 
ــات گرفته از اخالص و رفتار بزرگان و اهل بيت مي باشد جبهه ها سراسر گذشت و ايثار  نش
ــيجيان شيردل واقعا جان خود را در طبق اخالص نهاده اند اين بچه ها كساني  ــت و اين بس اس
هستند كه تا نام عمليات به گوششان مي خورد چنان ولوله و شور و هيجاني در وجود[شان] 

مي افتد كه فقط خدا مي داند و هيچ كس نمي تواند اوصاف اين بسيجيان را بيان كند.

 ارســالن رجب پوركتابي: براي من چه افتخاري باالتر از اينكه امام و رهبر عزيزمان 
مي فرمايند اي كاش من هم يك بسيجي بودم او با آن كهولت سن و با آن همه مسووليتي كه 
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به دوش دارد آرزو مي كند كاش بسيجي بود و در ميدان جنگ با دشمن مي جنگيد.
از پدر و مادر و برادر و خواهرانم و همه عزيزانم خواهش مي كنم اصال به فكر من نباشيد 

زندگي و حتي شهيد شدن من باعث افتخار و سربلندي ملتم و خانواده ام خواهد بود.
اميدوارم خداوند بزرگ و مهربان به امام عزيزمان طول عمر عنايت فرمايد تا همه هموطنان 

و محرومين جهان به آرزوي قلبي خود كه همانا پيروزي اسالم است برسند.
ــت و ممكن  ــت خداوند اس پدر عزيزم همانطوري كه گفتم زندگي هر موجودي دردس

است و آرزو مي كنم كه به خيل شهداي اسالم بپيوندم.

ــدار براي پول به جبهه مي رود، سخت در  ــداله: آنان كه مي گويند پاس  زارعي اس
اشتباه هستند، چنانچه اگر پاسدار و بسيجي نبود كشور حتما در دست اجنبي بود، انسان 
ــد پيدا كند، پس اين عزيزان براي حمايت از  مي تواند لقمه اي نان از هر طريقي كه باش
ــن جان خود را به كف  ــور و ميه ــول و دفاع از كش دين خدا و قرآن خدا و عترت رس
ــدم، به  ــهيد ش گرفته، راهي جبهه هاي نبرد گرديده پس اگر بنده هم به جبهه رفته و ش

خاطر خدا و براي اسالم است. 

 اسداله شيرعلي: به نظر من بسيجي رفتن به جبهه در اين موقع و بر عليه كفر جهاني 
اسلحه به دست گرفتن1 و آنان را از بين بردن2 استمرار همان شعار صدر انقالب بود كه انبوه 
ــلمانان از جان گذشته و در برابر مسلسل هاي دژخيم مي دادند يعني نه شرقي  جمعيت مس
نه غربي جمهوري اسالمي و بايد شعار كوبنده[ي] خط باطل بر عقيده هاي ديگر كشيدن و 

هدف نهايي را براي پيروزي ترسيم كردن.

1. در اصل وصيت نامه «گرفت» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «برد» آمده است.
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 امان اهللا ابراهيمي: بسيجي ديده بيدار عشق است. 
نواي ني نوا دارد بسيجي / صداي آشنا دارد بسيجي 

درون جبهه ها مي بيني كه در سر / هواي كربال دارد بسيجي 
حسين اي درس آموز شهادت / بسيجي از تو آموزد شهادت 

به روي سينه و پشت بسيجي / نوشته يا زيارت يا شهادت 
بسيجي ديده بيدار عشق است / بسيجي پير ميدان دار عشق است 

خوشا سيماي آن دلدار ديدن / حضور حضرت مهدي رسيدن 
كنار يار در سنگر نشستن / سالمي گفتن و پاسخ شنيدن 

شب حمله شب از جان گذشتن/ شب حمله شب ميثاق بستن 
خدا را ديدن و خود را نديدن / بت وابستگي ها را شكستن 

شب حمله شب ديدار مهدي است / به سنگر سركشيدن كار مهدي است 
چراغ محفل سنگرنشينان / فروغ روشن رخسار مهدي است 

ز مهدي چون كه ياد آرد بسيجي / به جاي اشك خون دارد بسيجي 
از آن مركب نشين جبهه[ي] جنگ / حكايت ها به دل دارد بسيجي 

شب حمله نشان از يار دارد / دل عاشق در آن شب كار دارد 
ميان سنگر و دشت و بيابان / بسيجي وعده ديدار دارد 

شب حمله شب ميثاق ياران / كه مي بارد گلوله همچو باران 
بسيجي زير لب گويد خدايا / نگهداري كن از پير جماران 

خداوندا به سوز داغداران / كه اخالص و جهاد و پاسداران 
به صديقان و پاكان سحرخيز / به اشك ديده شب زنده داران 

خداوندا به صبر دردمندان / به ايثار و جهاد رادمردان 
درون جبهه ها رزمندگان را / خداوندا خودت پيروز گردان.
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 امراله آقا حسيني: بسيج را رها نكنيد، اول جبهه دوم بسيج را رها نكنيد.
ــيجيان بگويم، برادران عزيز بنده نمي دانم كه چه  ــتان و بس پرويز (رضا) ايليات: به دوس
بگويم، بنده خيلي كوچكتر از آن هستم كه به شما مطلبي بگويم چون كه شما عزيزان بزرگتر 
ــيج داريم مبادا اين  ــتيد ولي اين را بگويم كه ما هر چه داريم از اين بس از اين حرف ها هس
ــياري در آن پا نهاده اند و تربيت شده اند و در نهايت به  ــنگر را كه شهداء و مفقودين بس س
شهادت رسيده اند ترك كنيد اين را بگويم كه بسيج ما در موقعيت حساسي قرار دارد چرا 
ــتند مي خواهند به آن ضربه بزنند البته اين را مي دانم كه  ــاري كه در آن منطقه هس كه اقش
آنان از روي جهل و ناداني اين كار را مي كنند و اين را وظيفه شما مي دانم كه با برخوردي 
حساس و خوب و اسالمي آنان را جذب مساجد و بسيج كنيد چرا كه اگر كسي خواست 
ــد كند چرا كه ما مي بينيم تمام برادراني كه وارد  ــيج انس و الفت بگيرد مي تواند رش با بس
ارگان مقدس و با قداست سپاه مي شوند در ابتداء بسيجي بوده اند و همچنين در نهايت به 
ــهادت مي رسند يا بسيجي هستند يا قبال بسيجي بوده اند واقعا كه به حق گفته اند «بسيج  ش
ــت» در ضمن مواظب افرادي كه وارد بسيج مي شوند باشيد چرا كه ضد  ــه عشق اس مدرس
انقالب تنها راه ضربه به اين انقالب را از راه وارد شدن به بسيج و خراب كردن وجهه آن 

در ميان مردم دانسته است.

ــيج و سپاه و ارتش جمهور ي  ــيله نيروي ايمان بس  جان بابا جوادي فرد: ما به وس
ــته اند اين مزدوران بعثي عراق را كيلومترها به عقب برانند و هزارها  ــالمي كه توانس اس
ــته و عده چشمگيري را مجروح ساخته و عده زيادي را به اسارت جمهوري  تن را كش

اسالمي در آورده اند.

 حسن اثني عشري ناييني: در اعالميه و روي قبرم كلمه «بسيجي» را مشخصا بنويسيد.
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 حسن پارسا: عاشقي را از بسيجيان جان بر كف بياموزيد.

 حسن جشن آبادي: مي جنگم تا آرمان كشورم و قرآن جاويدم و شرف و نواميس مان 
هميشه در دل تاريخ زنده بماند و براي نسل هاي آينده كتاب درسي از امامم و بسيجيان و 

ملت سلحشور و قهرمان پرور ايران خاطره باشد.

 ابراهيم حسين: بسيجيان مي آيند و در خون خود مي غلتند و صحنه جنگ را رنگين 
مي كنند ولي راضيند به رضاي او و به پاسخ «هل من ناصر ينصرني» حسين زمان است كه 
اين همه عشق و فداكاري در جوانان و حبيب بن مظاهرهاي اين زمان وجود دارد. چرا كه 
ــين آن طور به اينان آموخت. در اين جهان پهناور هر چيزي بهتريني دارد و مرگ نيز  حس

بهتريني دارد و بهترين نوع مرگ شهادت در راه خداست.

 حسين اجاقي: بسيجي ها عاشق خدا جان بر كفان امام امت و سربازان فداكار امام زمان 
ــما شيرمردان گردان حنين. اينجانب عبد عاصي در اين لحظه كه اين يادداشت را براي  و ش

شما مي نويسم در دلم حكايت ها و قصه ها دارم ولي افسوس كه وقت مجال نمي دهد.

 حمداله احمدي: «من به شما بسيجيان افتخار مي كنم و اي كاش من هم يك بسيجي 
بودم و دست و بازوي يكايك شما بسيجيان را مي بوسم و به اين بوسه افتخار مي كنم».

ــت شما را نيافريند، آيا خدا   حميدرضا آقاجاني: كمي فكر كنيد آيا خدا نمي توانس
ــت ما را حيوان قرار دهد، آيا نمي توانست مانند خوارج هر چند كه بعضي ها از  نمي توانس

خوارج هم بدتر هستند، آيا نمي توانست ما را ناقص الخلقه قرار دهد و...
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چرا به خداوندي خود مي توانست و همه ما و شما خوب اين را مي دانيم پس كمي فكر 
ــيعه آفريد چرا در چنين زماني ما را آفريد چرا چنين  كنيد كه چرا چنين نكرد چرا ما را ش
ــي نبود، مگر اين مردم همان مردم  ــتاد، مگر اين ايران همان ايران قبل رهبري براي ما فرس
نبودند، مگر خود خداوند نمي توانست اسالمش را حافظ باشدچرا، پس چرا براي ما اين كار 
را انتخاب كرد فكر و درك الزم است هر چند كه زحمت فكر كردن به خودتان نمي دهيد 

و اگر مي داديد از دنيا دل مي كنديد همچون بسيجيان مي شديد.

 حميدرضا پورفخر: سالم بر اين شيران روز و زاهدان شب سالم بر تك تك بسيجيان 
اين معلمان ايثار شهامت و مردانگي و شجاعت و صبر و مقاومت و آزادگي و ايمان و سالم 
بر اين مردان خدا، سالم بر اين فرزندان رسول اكرم، سالم بر اين حاميان واقعي امام امت كه 
هرگز دست از امام خود كه اميدوارند حتي اگر جان خود را از دست بدهند خداوندا نيت و 

ايماني قوي به ايشان بده تا براي دين تو با دشمنان دين تو جهاد كنند.

ــنوم و از روزنامه مي خوانم كه  ــان: هر وقت كه از راديو مي ش  حميدرضــا پورقهرم
ــيج مردمي هر روز در جبهه جنگ اسالم بر عليه كفر به درجه  ــداران و سربازان و بس پاس
ــند آرزو مي كنم كه اي كاش من به جاي آنها بودم تا از اين قفس خود را  ــهادت مي رس ش
ــهادت رسيدن سعادت مي خواهد و آن  ــوي «ا...» به پرواز در آيم، ولي به ش برهانم و به س

سعادت تسليم محض ا... بودن و اطاعت از پيامبر و امامان و واليت فقيه است.

 حميدرضا تندري محتشمي فرد: و باالخره به برادران و دوستان بسيجي ام در مسجد 
ــدي از من به  محل عرض مي كنم كه اوال مرا حالل كنند و در ثاني اگر امكان دارد و جس
دست شما رسيد، جسد مرا شب قبل از دفن به درون شبستان مسجد بياورند كه به عنوان 

83 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



وداع آخر جسم من با معبد هميشگي ام بر جاي پاها و جاي مهرها و سجده گاه هاي مومنين 
ــه زنم و به عنوان سپاس و ستايش از معبودم يك بار ديگر به دور خانه و  ــيجيان بوس و بس
بهشت عظيمش طواف نمايم و تا صبح جسدم را در مسجد بگذاريد و بر مصايب اهل بيت 

گريه كنيد و بدانيد كه روحم در مجلس حاضر خواهد بود.

ــه و جان بركف با  ــيجي بنگريد كه چگونه مخلصان ــدر اماني: به برادران و بس  حي
دشمنان قرآن و اسالم مي جنگند.

ــجاعت برادران سپاه و بسيجيان عزيز بنويسم  ــم از ش  خداداد چتر انگون: بنويس
ــماري مي كنند كه  و يا از ايثار و فداكاري آنها يا از عالقه به ائمه دين كه دارند لحظه ش

به كربال برسند.

ــمان ماليك را دارد و در زمين بسيجي را و ارزش و   خيراله الطافي: خداوند در آس
مقام و منزلت و ايثار مجاهد في سبيل اهللا را شنيده بودم اما قابل درك نبود و شنيده بودم كه 
ــگاه امام حسين (ع) است و زايران حرم حسيني آنجايند ولي خداوند قادر و  جبهه ها دانش
متعال در يكمين سالگرد جنگ تحميلي (مهر ماه 1360) توفيقي داد كه در كنار دانشجويان 
اين دانشگاه عظيم اسالمي باشم و از نزديك با تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه كه به حق 

استادي بزرگ براي من بودند آشنا شده ودر خدمتشان باشم.

ــق  ــيجيان اين لباس را كه به تن كرده ايم به عش ــا ما بس ــي: خداي  داوود آقارضاي
شهادت و جهاد به تن كرده ايم و دوست نداريم كاروان سرخ امام حسين (ع) بگذرد و 

ما از غافله عقب بمانيم.
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ــه افتخارمان عشق به اهل بيت بوده و  ــيجيان هميش  داوود توكلي: خداوندا، ما بس
خواهد بود و در فضاي پاك جبهه هاي حق عليه باطل قوت دهنده قلوب ما و تقرب جستن 
به درگاهت را هميشه از توسل به اين عزيزان مي دانستيم. خدايا اميدي به عمل و كردار خود 

ندارم ولي خدايا تمام اميدواريم به كرم و بخشايش تو و شفاعت معصومين تو مي باشد. 

ــما به عنوان بازوان پر توان واليت فقيه و  ــيج ش ــپاه و بس  رحمان بيات: برادران س
سربازان امام زمان (عج) هستيد.

 رحمان اصغري: مگر يزيد با امام حسين [ع] چه كرد؟ امروز هم صدام يزيد كافر و 
مزدوران داخلي آمدند راه كربال را بسته اند و در عوض بر نواميس ما لطمه وارد مي كنند و 
اين ماها هستيم كه بايد جلوي اينها بمانيم. امروز سپاه ما، ارتش ما و بسيج ما همه مسوولند 

كه از اسالم دفاع كنند و از دين دفاع كنند. 

ــمي: اينك كه خود را از هر زمان ديگر به مرگ نزديكتر مي بينم تنها   رحيم ابوالقاس
ــت و خودت اگاهي كه به رزم گاه نيامدم مگر براي رضاي تو،  ــم اميدوم به درگاه توس چش
ــوم وقتي برادران بسيجي را مي بينم، وقتي در نيمه  ــتر به تو نزديك ش مگر براي اين كه بيش
ــان را به درگاهت مي شنوم، وقتي ناله و زاري هايشان را مي بينم  ــب صداي العفو العفوش ش
حس مي كنم كه اينجا جاي من نيست اما باز چشم اميدم به توست كه به واسطه هم جواري 
با آنان گوشه چشمي هم به اين بنده داشته باشي اينك با وضو در كنار خانه اي مخروب از 

ستم صداميان نشسته و اصل وصيتم را آغاز مي كنم.

 رحيم اميني: رضايت خدا رضايت والدينم است اين افتخاري است كه نصيبم شده و 
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شما پدر و مادرم حتماً لياقت والدين شهيد بودن را داشته ايد. برادران و خواهران حزب اهللا 
اميدوارم همان طوري كه خدا با فضل خود با من رفتار كرد شما هم مرا عفو كنيد عاقبت را 
بيانديشيد كه روسفيد شدم و شهيدي شدم مثل 72 تن از ياران امام حسين (ع) راستي من 

در هر كجا بودم تمام بسيجي ها را دوست داشتم و دوست دارم.

 رسول اسماعيل آبادي: همسرم من مي روم به جبهه و احتمال پنج درصد است كه 
ــپارم اين دو پسر يار امام زمان را چنان  برگردم اين دو بچه ام را اول به خداي بزرگ مي س
ــند من براي خودم يقين است كه جان خودم را در راه  ــرباز امام زمان باش تربيت كن كه س
ــالم بر رهبري امام خميني فدا مي كنم خدايا من كه رفتم طول عمر به امام عزيز عنايت  اس

بفرما. من قرآن مي خواندم و از راه قرآن وارد بسيج شدم و خط انقالب را دنبال كردم.

 رضا احمدي: اين را بدانيد كه اين حقير بهترين ساعات زندگي خود را در كنار شما 
ــت بدانيد كه خداوند به شما توفيق داده است كه توانسته ايد به اين  ــر برده اس عزيزان به س

بسيج راه بيابيد و از آن به جبهه برويد.

ــيجي ايثارتان را ديدم و حركت  ــتانم و برادران بس  رضا افخمي (ابوالقاســم): دوس
ــتان و اي برادران كارواني از  ــالمي را ديدم ولي اي دوس ــما درقبال انقالب اس توحيدي ش
سپاهيان اسالم حركت كرده كه سراپا فرياد «قولو ال اله  اال اهللا» به پيش مي رود از اين كاروان 
عقب نمانيد كه آقا امام زمان نظر براين كاروان دارد و اي امام ما امتي بوديم در بدبختي و 
ضاللت و سكوت و سياهي همه را فرا گرفته بود و تو ما را بيدار كردي و در آخر اي امت 
شهيد پرور بهشت شهدا را فراموش نكنيد و به خانواده هاي شهدا سر بزنيد و اسالم را تنها 

نگذاريد و به ريسمان الهي چنگ بزنيد و دنياي اسالم را نجات دهيد.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)86 ــزي گ



ــالم در جبهه اند و  ــتوانه رزمندگان اس  رضــا امارم: و درود بر امت حزب اهللا كه پش
ــالم بر ارواح پاك شهداي  ــالم و س ــهيدان زنده تاريخ اس درود بر جانبازان انقالب اين ش
ــان مي فرمايد. خانواده هاي  ــهدا كه امام در موردش جنگ تحميلي و درود بر خانواده هاي ش
شهدا چشم و چراغ اين ملتند درود بر نيروهاي مردمي بسيج مستضعفين كه واقعا نيروهاي 

مخلص و پاكي هستند كه در موردشان مي گويند بسيج مدرسه عشق است.

 رضا اميني: اماما مطمين باش كه ما رزمندگان تا آخرين قطره[ي] خونمان بر سر 
ــت امام تنها نمي ماند و  ــمنانت بدانند تا يك رزمنده هم زنده اس پيمانمان مي مانيم و دش
ــيجي را نشناخت و هيچ كس  ــهدا كه اماما هيچ كس مانند تو بس چه زيبا گفته يكي از ش
ــيجي تو را نشناخت. خوشحالم كه جانم را نثار اسالم و مكتب محمد (ص) و  مانند بس
علي(ع) مي كنم و افتخار مي كنم كه ايدئولوژيم اسالمي است، اسالمي كه به من فهماند 
چگونه بينديشم چگونه راهم را انتخاب كنم. در واقع من از زماني توانستم به راه واقعي 
اسالم بيايم كه پا به بسيج مستضعفين نهادم قلبم روشن است كه اسالم پيروز است پس 

در راه پيروزي كوشش كنيد.

 ركاب علي بياتلو: درود بر بسيج كه كارخانه انسان سازي است و مدرسه عشق است 
ــيج ثبت نام كنند بسيج مقدس است شركت  برادران و خواهراني كه مي توانند حتما در بس
شما برادران و خواهران در بسيج لبيك به فرمان امام است كه مي فرمايند مساجد را خالي 
نگذاريد اگر با خلوص نيت در اين امر خدمت كنيد مطمئن باشيد به سعادت خواهيد رسيد 
و با سالم و درود بر رزمندگان اسالم كه معنويت را بر ماديات ترجيح داده اند، از همه چيز 

گذشته در راه خدا جهاد كرده اند.
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 رمضان ترك جزي: االن كه دارم اين وصيتنامه رامي نويسم هيچ دلبستگي و اميدي 
ــهيد دكتر بهشتي فرمود بسيجيان مرغان اغشته  به زندگي در اين دنياي فاني را ندارم كه ش
به خوني هستند كه جايشان در اين دنيا نيست و فقط به اميد خدا و براي دينشان اسالم و 

كتاب قرآن  است كه به جبهه مي روم.

 رمضان علي بند سري: من از روي ادب دست و پاي تمامي كساني را كه در راه خدا 
خدمت مي كنند به خصوص برادران بسيجي كه جبهه ها را با خون خود رنگين كرده اند و 
ــان دشمن را به لرزه در مي آورد در پشت  نهرهايي از خون راه انداخته اند و صداي تكبيرش
جبهه در شهرها تا پاسي از شب بي خوابي مي كشند و از حريم اسالم دفاع مي كنند كه مبادا 
ــت و پاي اينها را مي بوسم من خاك  ــالم و انقالب ضربه بزند و دس منافق يا خائني به اس
زير كفش اين بچه ها و اين خدمتگزاران اسالم مي باشم و از تمامي اين خواسته1 را دارم كه 

هميشه پشتيبان واليت فقيه باشيد.
بسيجي پير ميدان دار عشق است

اگر چه كوچك و كم سن و سال است
وليكن در عمل سردار عشق است

 سبحان جاني: من به عنوان يك سرباز انقالب و بسيج امام زمان (عج) در جبهه عليه 
ــليم آن لشكر ناباب نخواهم شد و تا آخرين قطره خون خويش  كفر مي جنگم و هرگز تس
از اسالم دفاع خواهم كرد و تا رستگار شوم. اگر كشته شدم، پيروزم. اگر هم بكشم، باز هم 

پيروز مي باشم بايد شهيد بشوم تا به كربالي حسين (ع) برسم.

1. در اصل وصيت «خاصه» آمده است.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)88 ــزي گ



 سردار پديدار: من هم با رضايت كامل جبهه مي روم تا هم دوش برادران رزمنده مان 
ــالم را آبياري كنيم ما  ــم و صدام وصداميان را نابود كنيم و باخون خود درخت اس بجنگي
ــيني (ع) حماسه بيافرينيم و  ــوراي حس ــادت ها همچون عاش آمده ايم كه با جنگ ها و رش
ــايد  ــجده فرو بريم و روي به درگاه خداوند متعال بياوريم ش ــر به س درمحراب خون س
خداوندعالم تفضلي نموده وما را ببخشد و بيامرزد و ما را در زمره شهيدان راه اسالم قرار 
دهد و با شهداي صدر اسالم محشور بگرداند وصيت من به شما هموطنان غيور اين است 
كه در هيچ شرايطي امام امت را تنها نگذاريد و هميشه يار و ياور او باشيد چون انقالب ما 
فقط با رهبري هاي درست و به جاي امام به انقالب حضرت مهدي منتهي مي شود و از شما 
مي خواهم كه همانطوري كه امام زمان درخواب يكي از برادران بسيجي گفته است كه شعار 
خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار فراموش نكنيد شما نيز اين شعاررا هميشه 

و در همه مجالس بگوييد و براي طول عمر امام دعا كنيد.

 سعادت احمدوند: خداوندا من چقدر لباس بسيجي را دوست دارم آخر اين فكري 
است كه هميشه در نظرم بوده دوست داشتم در داخل اين لباس باشم تا باالخره به آنچه كه 
در آرزويش بودم رسيدم تا اين كه لباس مقدس را به تن كردم كه كفن بيشتر شهداي عزيز 
بوده است اما بعدها فكر كردم با پوشيدن اين لباس مسووليتي بس عظيم به گردن گرفته ام و 
به اين فكر فرو رفتم كه لباس پوشيده ام كه دو تن مردان بزرگي بوده است كه پيروزي اسالم 

مرهون جهد و تالش آنها بوده است و چه زيبا پاسدار حرمت آنها بوده اند.
ــت دارم با لباس  ــداري را نيز به من عنايت فرما خداوندا دوس خدايا اين قدرت پاس
ــين (ع) در صحراي محشر خجالت  ــيجي ها و امام حس ــيجي بميرم كه فردا پيش بس بس
ــين (ع) شرمنده  ــت دارم با بدني قطعه قطعه از دنيا بروم كه فردا پيش حس ــم دوس نكش
ــم و نيز دوست دارم خواهرم مرا بدون سر ببيند كه فردا پيش زينب كبري خجالت  نباش
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بكشم دوست دارم با دست هاي قطع شده از دنيا بروم كه فردا پسر ابوالفضل العباس(ع) 
شرمنده نباشم خداوند مي دانم كه حسين زهرا سالم ا... عليها را خيلي دوست داري چرا 
كه حسين فرزند برومند علي مرتضي كسي بود كه در جهت پيروي از فرمان تو از تمام 
ــت اي خداي بزرگ  ــتي خود از زن و فرزند خواهر و برادر و برادر زاده خود گذش هس

من نيز سربازي كوچك از اين تبار هستم.

ــووليت را از دوش خود دور مي كنيد و تا كي خود را در  ــعيد آشوري: تا كي مس  س
مورد اين مسأله توجيه مي كنيد؟ به زودي جنگ نيز تمام مي شود و شما هستيد كه در مقابل 
ــم اين را بدانيد كه جواب شهدا را نمي توانيد  ــرافكنده ايد به خدا قس وجدان خودتان نيز س
ــان از اين دنيا كوتاه شده و روح پاكشان  ــهدايي كه مظلومانه رفتند و ديگر دستش بدهيد ش
شاهد بر اعمال ماست كه در غيابشان چه مي كنيم عزيزان وخواهش مي كنم درس بگيريد 
و در مقابل اين خون ها بي تفاوت نباشيد اين خون هاي بسيجيان است كه قطره قطره درياي 
بزرگي مي سازد كه طغيان آن به زودي گريبانتان را خواهد گرفت پس به خود آييد و كمي 
به آخرت فكر كنيد و در كارهايتان خدارا در نظر داشته باشيد كه او بر اعمالتان آگاه است.

ــام اقوام و تمام ملت بدانيد كه ما  ــر فيروزه: پدر و مادرم و برادرانم و تم ــعيد چت  س
بسيجيان راهمان را اگاهانه انتخاب كرديم بدون آن كه كسي مارامجبور كند و اين خودمان 

بوديم كه خواستيم به نداي هل من ناصرينصرني حسين (ع) پاسخ دهيم.

 سيدجمال احمدي: اين لباس مقدس بسيجي برايم لباس دامادي است و سنگر حجله گاه 
من است و خونم رنگي است كه جاودانه خواهد جوشيد و هرگز بي رنگ و پاك نمي شود.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)90 ــزي گ



 سيد حسن اسالمي: باز هم سالم و درود فراوان بر لشكر اسالم، اعم از بسيج، سپاه 
ــيان مكانيزه[ي] دنيا، كه خيلي دم از سالح خودشان مي زنند و هر روز  و ارتش كه با ارتش
يك نقشه براي نابود كردن ملت ايران و اسالم مي كشند، ولي با آن همه سالح هاي گوناگون 
و ضد بشريت، همه روزشان نكبت تر از روز ديگرشان است. چون يك ارتشي يا سپاهي يا 
بسيجي، هيچ نوع سالحي ندارد به جز يك سالح ايمان و با اين سالح نشانه بر قلب دشمن 
ــالم را درهم مي كوبند و خوار و ذليلشان مي كنند و با آن كه اين  ــمنان قرآن و اس رفته و دش

همه سالح دارند، ما در عوض خداي بزرگي داريم.

ــيد حسن جوادي حســيني: پدر ومادر و برادرانم اكنون كه آماده[ي] جنگ عليه   س
دشمنان اسالم هستم بايد تا آخرين قطره[ي] خون خود را به پاي درخت اسالم بريزم اكنون 
خوشحال هستم كه به ابرقدرت ها بفهمانم كه بسيجي شهادت طلب است و به آنها بگويم 
ــلمان چه بكشد و چه كشته شود سعادت از آن اوست پدر و مادر و برادران  ــرباز مس كه س
عزيزم براي من ناراحت نباشيد چون كه انسان بايد از دنيا برود پس بهتر آن است كه درراه 

خدا و ايمان و اسالم و مكتب خود مثل امام حسين (ع) به شهادت برسد.

ــيدعباس تكيه: بار پروردگارا تو تمام مردم را در قيامت كه وعده داده اي كه هيچ   س
مشكلي در آن نيست جمع مي سازي اين وعده قطعي است و هرگز نقصي در آن نخواهد 

بود ما بسيجيان اگر اين لباس را بر تن كرديم به عشق شهادت و جهاد است.

 سيدعبدالكريم اتقياء: ديشب دعاي توسل را در چادر به اتفاق تمامي برادران اعزامي 
ــور و حال ديگري  ــي برگزار كرده و هنگامي كه در حال خواندن دعا بوديم ش از بندرانزل
ــديم و برادران  ــس حاكم بود، در پايان دعا متوجه تكبير برادران بيرون از چادر ش در مجل
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ــيجي  ــل برگزار بود دو تن از برادران بس ــه در يكي از چادرهايي كه دعاي توس ــد ك گفتن
حضور حضرت وليعصر را درك نمودند و حضرت خود را به آنان رويت نمود و آنان به 
ــان محو شد و بيرون از چادرها در  دنبال حضرت دويدند اما حضرت ناگهان از ديدگاهش
محوطه اي كه در آن مستقر هستيم بوي عطر گل محمدي پيچيده بود يكي از دوستان به من 
گفت كه بوي عطر را استشمام نمي كني من اول احساس نكردم اما هنگامي كه چند قدمي 
ــديدا احساس كردم و در يك نقطه آنقدر بوي  حركت نمودم بوي عطر گل محمدي را ش
ــت به آسمان كرده و استغاثه  ــده بودند و دس عطر زياد بود كه برادران حلقه زده و جمع ش

مي كردند و اين عمل تا پاسي از شب ادامه داشت.

ــرآن كريم و اجرا  ــريفه[ي] ق ــالم محمد اديب پور: به مصداق آيه[ي] ش ــيد غ  س
ــان واليت فقيه و لبيك گفتن به نداي «هل من ناصر ينصرني» رهبر و دفاع از  ــودن فرم نم
ــالم عزيز كه تنها  ــب و عقيده ام تصميم گرفتم دوباره هجرتي آغاز كنم و به ياري اس مكت
ــيدن به كمال انساني در دنيا و آخرت  ــان ها از بدبختي و گرفتاري و راه رس راه نجات انس
ــالمي كه با تالش و مبارزه پيامبران و امامان به ما رسيده است و امروز  ــت بشتابم. اس اس
ــت گرفته و به پيش مي رود تا به  اين پرچم پرافتخار را امام بزرگوار اين روح خدا در دس
ــت صاحب اصليش مهدي موعود بسپارد، از اين رو لباس مقدس سربازي و بسيجي  دس
ــيده و يك دست سالح و دست ديگر قرآن را گرفته وارد ميدان نبرد مي شوم و  برتن پوش
تا آخرين قطره خون با خصم متجاوز و كافر و دشمنان خدا و خلق خدا مي جنگم و اين 

جان ناقابل را در راه خداي با خرسندي تمام هديه مي كنم.

 سيد محســن توفيقي: اي ديوارها فرو ريزيد و اي درخت ها از ريشه درآييد و شرم 
داشته باشيد از اين كه پيكرهاي استوار عزيزان اسالم هم چون گل هاي بهاري پرپر شده و 
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ــته ايد اي پرندگان آزادي اي بلبالن نغمه سرا و به  ــما هنوز قد برافراش به زمين افتاد ولي ش
آرمغان اورندگان رهايي به عزيزان اسير ما بگوييد به آناني كه در چنگال كفار اسيرند بگوييد 
كه اگر چشم به ميله هاي فوالدين ندوزند و منتظر باشند چرا كه ارتشيان روح اهللا به زودي 
مي رسند و شما را در اغوش مي گيرند اي ماه و ستارگان شب افروز كه شاهد جسم هاي بر 
جاي مانده به آنها بگو كه لشكريان امام زمان مي آيند لشكريان روح خدا مي آيند اي صداميان 
بعثي و اي بعثيان غفلتي بدانيد كه گرچه لشكر خون عزيزان ما را به زمين ريخته اند و آنها را 
همچون گل هاي بهاري پرپر كرديد ولي اين را بدانيد به قول استاد خامنه اي رزمندگان اسالم 
ــهدا نخواهند گذشت و دير يا زود انتقام مظلوميت  حتي از يك قطره خون زمين ريخته ش
ــت و دير يا زود انتقام مظلوميت عزيزانمان را از شما  ــما نخواهند گذش عزيزانمان را از ش
ــيجيان و  ــتضعفان اي مراد بس خواهند گرفت. و اي امام عزيز اي پير جماران اي ياور مس
سپاهيان بدان كه به يقين مي داني و آگاه باش كه مي دانم آگاهي كه اگر ما را قطعه قطعه كنند 
و سپس ما را زنده كنند و دوباره خونمان را بريزند در قطره خونمان خواهند ديد كه نداي 

هل من ناصر ينصرني حسين لبيك يا خميني خذف درغير خدا است.

ــه در كنار عده اي زندگي كرده ام كه از خودم بسيار  ــيدمحمدجواد اماميان: هميش  س
ــتم و هم اين ها شهيد شدند در بين  ــيار واالتر بوده اند و من از همه آنها كوچك تر هس بس
ــعادت مي خواهد و در اين زمين ها بودن و قدم زدن سعادت  ــان هاي پاك بودن س اين انس
مي خواهد خدايا از تو سپاسگزارم كه مرا در اين مكان ها راه دادي و ممنون اين لطف شما 

هستم. بايد بگويم بسيجي ساده بودن لطف خاصي دارد از اول هم همين بود.

 مرتضي توحيدي: خدايا، خود شاهدي كه در دلم جز رضاي خودت، هيچ چيزي 
ــركت در جهاد في سبيل  اهللا و  ــحالم بهترين لحظه هاي زندگيم ش جا ندارد، خيلي خوش
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در كنار اين بسيجي ها بودن هست، اوج شكوفايي يك بسيجي كه نهايت بينايي هست، 
توفيق شركت در عمليات هست.

ــادي و مهرباني و چهره هاي سرشار از ايمان در  ــاهد باش كه چگونه ش پروردگارا، ش
ــيماي اين عزيزان هست پس بيا به لطف خودت و عنايت،  اين لحظه هاي مقدس در س
بزرگواري، رحمتت، در اين ساعات آخر كه چند ساعتي بيشتر به لحظه موعود نيست.

ــيدمصطفي حبيب پور: شما را سفارش مي كنم كه قدر اين بسيجي هاي مخلص را   س
بدانيد چون من خودم مدت هاي زيادي با آنها بوده ام. و اشخاصي را در آنها يافتم كه شايد در 
صدر اسالم هم نمونه شان خيلي كم باشد - اصال مگر مي شود كه شخصي از جان خود براي 
اسالم عزيز بگذرد ولي خالص نباشد - اي كساني كه تا حاال اين مظلومان بسيج را نشناخته ايد 
سعي كنيد با عدالت به اين برادران نظر كنيد چون آن وقت است كه خواهيد فهميد چقدر با 
اين سن كم شان خود را براي خدا ساخته اند. اي پدر و مادرها، مقداري با اين فرزندان مسجد 
ــه صحبت كنيد تا بفهميد كه چه گوهرهاي گران بهايي نزدتان وجود دارد كه تا حاال  خالصان
قدر آنها را ندانسته ايد «اي به فداي سجده هاي ابوذروار اين بسيجي ها». اي برادراني كه تا حاال 
به جبهه نيامده ايد حتما خود را در جبهه اگر شده براي چند روز آماده و حاضر كنيد تا دريابيد 

كه در چه زماني قرار گرفته ايد و از چه نعمت بزرگي بي نصيب بوده ايد.

ــين (ع) براي ما يك الگو و به ما روش درست  ــاپور) اعتمادي: امام حس  عباس (ش
ــيجي جان بر كف با  ــهادت را آموخت و االن هزاران بس زندگي كردن را آموخت درس ش
ــيني در حال مبارزه با هر ظالمي در هر عصري وظيفه هر  ــوراي حس الهام گرفتن از عاش

مسلمان است اما حاال انقالب در مرحله اي است كه نياز به كمك و ياري دارد.
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ــغول  ــهيد غيور اصلي مش  بهمني شــكرخدا: من در اين چند روز كه در پادگان ش
آموزش بودم از روحاني ترين اوقات زندگيم بود. چه برادران نوراني بچه هاي سپاه و بسيج، 
ــتني و به راستي ياران امام بهترين ياران  ــت داش ياران امام، انوار الهي چه بزرگند، چه دوس

هستند. و تسليم خلوص. 

ــالم به اينجا آمده ام و از  ــتيالي حق و آزادي و اس  شــهاب افغان: مادر، من براي اس
خدا خواهانم تا اسالم و مسلمين را نصرت عطا بفرمايد و به رهبر طول عمر عنايت كند. 
مادر جان در اينجا سراسر شور و ايمان است و بس. و اين شور در چهره بشاش همه موج 
مي زند. مادر من مي روم به آنجا كه زمين با اين همه نقل بر اثر انفجار توپ ها و خمپاره هاي 
ــبيل  اهللا  مزدوران بعثي مي لرزد اما لرزه و خللي بر پيكر و بدن پاك و مطهر مجاهدان في س
ــود. آري مادر جان اي كاش مي فهميدي كه من چه مي گويم، من از عشق  ــاهده نمي ش مش
صحبت مي كنم، عشق آن بسيجي 12 ساله اي كه عاشقانه به ميدان مين مي رود و راه را براي 
پيروزي اسالم باز و هموار مي كند. عشق آن بسيجي 70 ساله اي كه مسلسل به كف مي گيرد 

و مي گويد واهللا - شهادت از عسل هم برايم شيرين تر است.

 شهريار ارجمند: ما بسيج كنندگان راه خدا قاطعانه و دليرانه و علي گونه مي جنگيم 
ــهادت را پيشه كرده ايم و آن را افتخاري بزرگ مي دانيم چرا كه هدف داريم، هدف  و ش

رسيدن به اهللا.

 صفدر جنگير: اي امام عزيز ما بسيجي ها ديگر مردمان پيمان شكن كوفه نيستيم كه از 
فرمان تو سرپيچي كنيم و تو را بي يار و ياور بگذاريم. نمازهاي جماعات و به خصوص نماز 
جمعه را هر چه باشكوهتر بر پا كنيد و مشتي بر دهان ياوه گويان بزنيد. و در نمازها رزمندگان 
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ــت كه چنين پيروزي هاي  ــما اس ــا كنيد زيرا ما با ياري خدا و با اتكال به دعاهاي ش را دع
چشمگيري به دست مي آوريم و عالوه بر اينها ما سالحي داريم كه بر همه[ي] سالح هاي 
جنگي دنيا برتري دارد و آن سالح، سالح ايمان است و شما اي خانواده شهدا، تا ما بسيجي ها 
زنده هستيم نمي گذاريم خون فرزندان شما پايمال شود و پرچم هاي از دست افتاده فرزندانتان 

را برداشته و انتقام آنها را خواهيم گرفت و راه بسته شده كربال را باز خواهيم كرد.

 صمد جوانمرد: مادر از جبهه برات پيام دارم
پيام از بسيج هاي امام دارم
اينجا استقامت و رشادت
ميدان جانبازي شهادت

اينجا تكبير و حماسه و دعاست
اينجا عاشورا و اينجا كربالست
اينجا عاشقان بي دست سرند

اينجا الله هاي سرخ پروند

 ضيغام تمجيدي: زماني توانستم اسالم واقعي را بيابم كه پا به بسيج نهادم و از جو 
دروني بسيج استفاده كردم و بهتر توانستم با1 مكتبم آشنا شوم، تا آن جا كه خونم را نثار اين 
ــم و از اين انقالب الهي چه در جبهه[ي] داخلي و چه در جبهه[ي] خارجي  مكتب مي كن
حراست و پاسداري مي نمايم، ملت عزيز و شهيدپرور ايران  وصيت من اين است كه قدر 
اين انقالب بدانيد، و هيچ گاه از فكر انقالب خارج نشويد.و دست از رهبري پيامبرگونه امام 

امت برنداريد كه به ذلت و خواري كشيده خواهيد شد.
1. در اصل وصيت نامه «به» آمده است. 
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 عباس تركي: سالم فراوان بر پاسداران و بسيجيان كه شب  و روز از سرزمين اسالمي 
ايران دفاع و پاسداري مي كنند. و راه كربال را آزاد و باز مي كنند. تا عاشقان كربال به ديدار 

سيدالشهداء بروند.

 عباس تكلو: با سالم [و] درود بر بسيجيان جان بر كف كه با ايثار خود فهماندند كه 
هيچ قدرتي از قدرت خدا باالتر نيست و بر قدرت تنها خداست، بسيجياني كه غيرتشان در 
ــت يا در البه الي سنگر هاي داغ خوزستان، بسيجياني  صخره هاي كوه هاي بزرگ غرب اس

كه ديوانه[ي] اباعبداهللا الحسين هستند.

 عباس تيمورا: مادر جان، من مدت ها بود راهم را پيدا كرده بودم و عشق حسين ديوانه ام 
كرده بود و دنيا برايم تنگ و تاريك شده بود و خود نيز آگاهانه با كمك برادران بسيجي اين راه 
را انتخاب كردم و با بينشي باز، جبهه را از خدا طلب كردم و همان طور كه امام عزيزمان فرمود 
كه شكي هم در آن نيست جبهه يك دانشگاه بزرگ به تمام معنا است... در ضمن اگر كسي به 
امدادهاي غيبي اعتقاد نداشته باشد مسلمان نيست و به جرات قسم مي خورم اگر اين امدادهاي 
غيبي نبود ما شكست مي خورديم، از خدا مي خواهم اگر مرا اليق مي داند براي رسيدن به اين 
هدف كه شهادت باشد كمك و ياري نمايد و مرا يكي از اصحاب «حضرت سيد الشهداء (ع)» 

بداند و بايد تا نهايت پيروزي و نابودي كفار بمانيم و مقاومت كنيم.

 عبدالرحمن اســدي: اي مهربان ترين مهربانان، اي خداوند مهربان، من با كوله باري 
ــوي  ــي. و من به س ــاه به درگاه تو آمده ام و از تو مي خواهم كه گناهانم [را] ببخش [از] گن
جبهه هاي اسالم و جبهه هاي حق عليه باطل آمده ام و از تو مي خواهم اي توانگر جهان كه 
ــيجي ها قدرت دهي. همان طوري كه قدرت هم به ما عنايت  به من ياري كني و به ما بس
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كرده اي. باز هم از تو ياري مي خواهم كه به ما قدرت بيشتر دهيد تا با دشمنانت دشمن و 
ــت باشم و با دشمنان تو پيكار كنم و با دوستان تو با مهرباني و محبت  ــتان تو دوس با دوس

برخورد كنم. 

 عبدالعلي چگله: سالم بر ملت كبير ايران و سالم بر رهبر انقالب امام خميني درود 
بر شهيدان و معلولين جنگ تحميلي كه با نثار خون خويش نهال انقالب را آبياري و بارور 
ــاختند. سالم بر روحانيت متعهد و مترقي و پاسداران عزيز و نيروهاي قهرمان بسيج كه  س

همگي بازوي پر توان واليت فقيه هستند.

ــپاس از آن خدايي است كه شرافت داد ما را به شهادت   عبدالكريم جواد چاوش: س
اين فوز عظيم. شهادت دريايي از خون است. كه براي رسيدن به ساحل نجات، و حقيقت 
بايد از اين دريا گذشت. مردم ما بايد به شهادت و شهيد اهميت بدهند و دنيا بداند كه تمام 
مردم ما مانند امامان و رهبران خويش عاشق و طالب شهادت هستند نه آمريكا و نه شوروي 
و نه هيچ كشوري ديگري هيچ غلطي نمي توانند بكند. پيام من به برادرانم در سپاه و بسيج و 
جهاد و ساير ارگان هاي انقالبي اين است كه سعي كنيد خود را از واليت فقيه دور نسازيد 
ــتر فعاليت كنند و همچنين از تمامي ارگان ها به خصوص سپاه پاسداران مي خواهم  و بيش
ــند عناصر فرصت طلب و وابسته به شياطين و گروهك ها منحرف خدايي  كه مواظب باش
ناكرده وارد سپاه نشوند چون اينها از سپاه مي ترسند سپاهي كه جنداهللا و حزب اهللا باشد آنها 

مي خواهند اساس اسالم نباشد.

 عبدالوهاب اسماعيلي: با سالم بر شهيدان به خون خفته راه اسالم. از همان آغاز كه 
انقالب ما پيروزي نهايي را كسب كرد و استكبار گران شرق و غرب اين جنگ را بر عليه 

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)98 ــزي گ



انقالب آغاز كردند، اسالم احتياج به ما بسيجي ها داشت و اين وظيفه ماست كه جبهه ها را 
پر كنيم و هدف ما فقط نابودي دشمن و پيروزي اسالم است.

 علي اسدي: خدايا با ياد تو وارد اين جبهه شدم و به خاطر تو نيز وارد جنگ با كفار 
گشتم. خدايا هر چند در اين مدت عمر نتوانستم آنطور كه بايد به اسالم و مسلمين خدمت 
كنم و اميد دارم كه خدا مرا ببخشد و از خداوند متعال مي خواهم كه همين خدمات كوچك 
را چه در بسيج و چه در اين مدت جبهه انجام داده ام از من قبول كند خدايا شايد و حتما كه 
بنده لياقت شهادت را ندارم ولي از خدا مي خواهم مرا هدايت كند و به من لياقت دهد و اگر 

مرا مورد قبول درگاهش ديد شهيد كند و مرا با شهيدان ايران و شهيدان كربال محشور كند.

 علي اسمعيلي: به راستي درود خدا بر اين بسيجيان كه از جان و مال خويش گذشته 
و با لباس در راه خدا و براي رضاي خدا با دشمنان اسالم و مسلمين مي جنگند. و باالخره 

در همان لباس جان مي دهند و افتخار مي كنند كه مرگشان در راه خدا بوده.

 علي اصغر پاشايي: ملت ايران براي صدور انقالب و مقابله با چنين تجاوزي جنگ 
تحميلي به پا خواستند، با تشكيل نيروهاي بسيج چنان مقاومتي از خود نشان دادند كه باعث 
ــت كه امام مي فرمايد: مي بينم كه ملت الهي شده است  ــت و به همين دليل اس تعجب اس
خانواده عزيزم، من راه خودم را يافته بودم، بايد در اين راه فدا مي شدم، چندين بار فكر كردم 
شايد خلوص نيت ندارم كه هنوز زنده ام، ولي اگر اين سعادت نصيبم شد، خواهشمندم بر 
جنازه من گريه نكنيد تا دشمنان بر عظمت اسالم پي ببرند و بدانند كه شما ناراحت نيستيد 

از اين كه فرزندتان در راه اسالم فدا شده است.
براي تمام بسيجيان جان بركف كه خونشان را نثار مي كنند و حماسه مي آفرينند و پاسداران 
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قهرمان كه در جبهه حماسه و ايثارگري مي كنند ودر راه دين مقدس اسالم قدم برمي دارند 
دعا كنيد و به آنها كمك كنيد تا حكومت جمهوري اسالمي و قوانين اسالمي را به رهبري 

امام خميني در اين كشور بنا كنيم.

 علي اكبر بهتويي: بله جوانان همين بسيجي هاي دوازده و سيزده ساله بودند كه ماشين 
جنگي شرق و غرب را از كار انداختند.

 علي اكبر پارسا: پروردگارا اگر اين انقالب نبود انقالبي كه از اسالم فقاهتي و حوزه ايي 
برخاسته و اگر لطف تو نبود در كدامين سمت ذاللت1 گام بر مي داشتم خدايا شكر بي شمار 
ــاختي عاشقان شب زنده داران و  ــكرت مي كنم كه با بسيج و بسيجي آشنايم س ترا، الهي ش
الفباي عشق را در جمع اين زنده دالن مظلوم به من آموختي، درود و رحمت بي پايانت بر اين 
خداجويان مخلص، خدايا شكرت مي كنم كه توفيقم دادي كه در جبهه باشم كه اين خود كرم 

وجودت بود واال ما سياه دالن را لياقت حضور در چنين مكان مقدسي نبود. 

ــده بود،  ــي پاجاني: برادران عزيز وقتي توي تهران بودم خيلي اعصابم خورد ش  عل
هم از اين كه يك جا مانده بودم و كار يكنواخت بود و هم از بعضي از چيزهاي ديگر، ولي 
در اينجا كه هستم اعصابم خيلي راحته وقتي كه اين بسيجي ها را آدم مي بيند كه سر روي 
خاك مي گذارند و صورت را به خاك مي گذارند و العفو، العفو كه مي كنند آدم تمام غم و 

غصه هايش از يادش ميره.

ــدن و كليه[ي]  ــدگان گنه كار لطف داري اين ب ــده: خدايا چقدر به ما بن ــي پرن  عل
1.. در اصل وصيت نامه «ضالت» آمده است.
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موجودات از خودت هست جان ما در دست تو است ولي با اين حال با ما معامله مي كني 
ــد نزديكترين راهش همين  ــاني و هر كس مي خواهد به خدا برس و ما را به خودت مي رس
است كه بسيجي ها اين راه صد ساله را يك شبه مي پيمايند و به خدا جان مي دهند در عوض 

رضايت خدا و بهشت مي گيرند 

 پديدار علي قلي: همين كه در ميان بسيجيان قرار مي گيرم دلم آرام و تسكين [مي يابد] 
مي روم به1 با جنگ كفار و همچون مواليم علي ضربه بر دشمنان دين و قرآن وارد مي كنم 
و تا اين كه دشمن نتواند قد علم كند در مقابل اسالم. خدايا هم اكنون مي خواهم در مدرسه 
عشقت يعني بسيج مستضعفين ثبت نام نمايم و به سوي آرمان هاي مقدس تو روانه و دفاعي 
مقدس را [به] همراهي خيل ياران تو اين بسيجيان مظلوم و اين عاشقان به2 لقاءاهللا پيوسته و 
اين عزيزان دل از دنيا بريده تا محود نابودي كفر جهاني ادامه دهم و تا پيروزي نهايي اسالم 
بر كفر جهاني از پاي نخواهم نشست و اي تمامي دنياي شرق و غرب كه سيل اعتراضات 
را به سوي اسالم روا داشته ايد بدانيد كه ملت ما شكست ناپذير است و سر تسليم در مقابل 
ــما فرود نخواهد آورد مخصوصا تو اي صدام و آمريكايي بدان كه ملت ما  هيچ يك از ش
هميشه مصمم است و وحدت خود را از دست نخواهد داد و تو ملت شريف ما را به همه 
چيز و همه سالح امتحان نمودي اما اراده آهنين و پوالدين آنها را مالحظه كردي و هرچه 
بمب شيميايي بر سر رزمندگان ما بود فرو ريختي اثري نكرد بلكه ملت ما مصمم تر گرديد 
و در مجالس خود قوي تر و در نماز هاي جمعه خويش بيشتر شركت كردند چرا كه (يداله 
ــت ها است و هيچ كس قادر نيست كه دست او از  ــت خدا باالي همه دس فوق ايدهم) دس
دست خدا باالتر رود و انشاء اهللا روزي خواهد رسيد تو حاميان تو به دست همين بسيجيان 

1. در اصل وصيت «با» آمده است.
2. در اصل وصيت «با» آمده است. 
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ــوي و در مقابل اسالم  ــرده گردد كه ديگر نتواني از جاي خودت بلند ش خدايي آنقدر فش
محمدي قد علم كني به اميد اينكه انروز هرچه زودتر و نزديكتر باشد.

 علي محمد تقي پور: مرگ و كشته شدن عادت ما و شهادت افتخار ماست. خدايا، ما 
بسيجيان اگر اين لباس را به تن كرده ايم به عشق شهادت و جهاد به تن كرده ايم و دوست 

ندارم كه كاروان سرخ امام حسين (ع) بگذرد و ما از غافله عقب بمانيم.

 غالم حســين برزآبادي فراهاني: خدايا اگر لطف خودت نبود من هيچ بودم خدا 
ــدم ولي باز با مهربانيهايت مرا  من اين همه گناه كردم كه با اين گناهانم از تو دور مي ش
ــركتم دادي، در دعاها بردي در  ــيج بردي در راه انقالب بردي در جبهه ش بردي در بس
ــپاه و خدا اگر اينچنين نمي كردي من يك بنده خيلي بد و بي خود بودم و االن براي  س

رضاي تو شهيد نشده بودم.
خدايا شكرت كه اين همه بسيجي، پاسدارها هدايت كردي براي انقالب و اينطور دارند 
زحمت مي كشند و در اين جبهه ها موقعي كه اين بچه هاي سپاه، بسيج مي فهمند شب عمليات 
ــاداب نوراني با يكديگر صحبت مي كنند و  ــت با چه خوشحالي و چه چهره ش نزديك اس
شب عمليات كه مي رسد چطور همديگر را مي بوسند و از همديگر حالليت مي طلبند و از 
ــفاعت كنند و با چه گذشته به آرزوي خود مي رسند  همديگر مي خواهند كه يكديگر را ش

گذشت از جان كنار گذاشتن نفس مي روند به راه حسين (ع) و به عشق حسين (ع).
و شما اي مردم جنگ را تنها روي بسيج به حساب نياورديد بلكه شما مردم هم با برادران 
بسيج سپاه به جبهه اعزام شويد و خودتان تا به حال مشاهده كرديد كه هر وقت نيرو براي 
جبهه خواستند چه كساني مي روند به جبهه سعي كنيد همه با هم و با وحدت كافي به اسالم 

و امام كمك كنيد از هر طريق كه ممكن است.
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ــيج و غيره و با شركت كردن در دعاهاي كميل، توسل و در  ــدن در بس از طريق وارد ش
ــالم و هرچه زودتر ظهور  ــاي ديگر براي طول عمر امام پيروزي نهايي رزمندگان اس دعاه

حضرت مهدي (عج) دعا كنيد 

 غالمرضا بهلولبندي: سالم بر تو اي روح خدا و سالم بر شما عزيزاني كه درس 
ــيج آموختند و طريقه عمل كردن آن را در دانشگاه  ــهادت را در مدرسه[ي] عشق بس ش
ــت هاي خون و آتش با فرياد اهللا  كربال آموختيد و بي پروا چون كبوترهاي آزادي از دش
ــبز شهادت بر بال هاي ابر نشسته و از  ــوي معشوق پر كشيديد و در نوبهار س اكبر به س

اين ديار به كبريا شتافتند.

 غالمعلي ابراهيمي: اين را بدانيد همانطور كه قرآن وعده داده ما پيروزيم ما تا اين ملت 
غيور حزب اهللا در صحنه را داريم ما تا اين جوانان بسيجي و تا اين ارتش ساخته شده و غيور 

و تا اين برادران عزيز از جان گذشته سپاهي را داريم محال است شكست بخوريم.
بياييد و به خود آييد كمي فكر كنيد و بينديشيد و دست از اين راه شيطان برداريد پشتيبان 
انقالب و روحانيت در خط امام باشيد اي ملت اي همه و همه همواره و جان بر كف بفرمان 
امام عزيز اين روح خدا و ياران باوفاي او باشيد زيرا آنها بودند و او بود كه با رهبري پيامبر 
ــوي هالكت و سقوط به اوج درجه انسانيت و شرافت رساند.  گونه اش ما را از رفتن به س
ــه خواسته شما اين باشد كه خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار (آمين)  هميش
و مواظب باشيد كه يك عده نا اگاه و يك عده گرگاني در پوست ميش هستند در بين شما 
رخنه نكنند و شما را نسبت به روحانيت در خط امام بدبين نكنند همچنان كه در گذشته 
شاهد آن بوديم كه چه تهمت هاي ناروايي به شهيد بزرگوار بهشتي مظلوم و ديگر يارانش 

زدند و ما موقعي به اين اشتباه پي برديم كه ديگر بهشتي ها در ميان ما نبودند.
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بسيجي زير لب گويد خدايا نگهداري كن از پير جماران
خداوندا به صبر دردمندان به ايثار و جهاد رادمردان

درون جبهه ها رزمندگان را خداوندا خودت پيروز گردان

ــيجي و سپاهي صخره ها و تپه ها   فرهاد پورعبدي: وقتي صبحگاهان اين برادران بس
را يكي پس از ديگري درهم مي نوردند. و چون شيران غران بر باالي كوه يورش مي برند، 
ــت، اي  عزيزان، باور كنيد كه سعادت در  به ياد معبود خويش مي افتم، كه همه اينها از اوس
قبول سختي ها و مشكالت است. يقين داشته باشيد، كه شكست و بدبختي و ذلت ما موقعي 
است، كه در پي آسايش و راحتي دنيا و ماديات باشيم. اي جوانان، مبادا، كه در رختخواب 
ذلت1 بميريد، اي برادران اينقدر خود را در رفاه گم نكنيد، زيرا در اين حال دين و دنيا را با 

هم مي بازيد، پس بياييد، خود را براي آخرت آماده سازيم. 

ــپاه اصطلخي: اگر خداوند قبول كند ما پاك شده ايم و ما را خواهد   فرهاد جاويد س
بخشيد، سعي كنيد بر هواي نفستان غلبه داشته باشيد و نگذاريد شما را احاطه كند، زيرا در 
اين صورت به جاي اين كه به راه خدا برويد در راه شيطان گام برمي داريد. انسان بايد فكر 
ــد خصوصا شما عزيزان كه ادامه دهندگان راه شهدا  كند و گاهي به اعمال خويش بيانديش
ــفره پر نعمت خداوندي گسترده و مي توانيم ثواب  ــتيد ببينيد چقدر عقب مانده ايم، س هس
بسيار ببريم اما ما هنوز كوله بارمان را نبسته ايم. به جاي فريب هاي دنيايي از اين سفره الهي 
بهره برگيريد و به دنبال بيهودگي نرويد. حسرت دنيا را نخوريد و از غيبت، تهمت، دروغ، 

شهوتراني و شكم پرستي دوري جوييد.
ــيجي هاي مخلص نه مانند من...  ــيجي داشته باشد البته بس ــاجد بايد پر باشد و بس مس

1. در اصل وصيت نامه «ذلفت» آمده است.
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بسيجي هايي كه بتوانند جاي برادرانشان را كه در جبهه ها به سوي معشوق شتافته اند، پر كنند 
و با نداي امام بت شكن همراه با امت حزب اهللا به سوي ميدان نبرد با كفار بشتابند. 

 ابراهيم عابديني: حمد و سپاس كه بر ما منت نهادي و لياقت حضور در جبهه را به 
ــاءاهللا نه چندان دور  ما عنايت كردي و ما را در كنار عزيزاني قرار دادي كه در آينده اي انش
ــي آنها را از خيل مردم جدا كند آنهايي كه امام امت در حق آنها  ــاب اين انصار الخمين خط
خطاب خاصه اولياء اهللا را به كار برده و در نزد عوام به لقب زيباي بسيجي خوانده مي گردند 
ايثارگراني كه با بذل تمام هستي خود اسالم را سربلند و كشور را بر بال ماليكه قرار دادند 
ــان را كه در  ــان درس اخالق به جهانيان مي دهند و ارزش حقيقي انس ــان كه با اعمالش اين
اسالم نهفته است به نمايش مي گذارند پس برحسب اداي تكليف كه بر دوش ما قرار داده 
ــده و آن دفاع از اسالم كه در كشور اسالمي ايران خالصه شده به جبهه رفته تا در زمان  ش
حساسي كه تمام شياطين از جن و انس با استمرار جنگ خواستار نابودي حكومتي هستند 

كه احتياجات و حقوق مادي و معنوي انسان را در زمين مي خواهد برقرار نمايد. 

 ابراهيم عبادي آذر: آري امام امت روح ما بسيجيان است ما چنان كه پيمان بسته ايم 
ــا آخرين قطره خونمان و تا آخرين نفس از امام امت حمايت خواهيم كرد و من نيز اگر  ت
دشمن بدنم را قطعه قطعه كند باز هم فرياد مي زنم درود بر خميني و هميشه امام را دعا كنيد 
و از شما يك خواهش دارم كه در تشكيل اين پايگاه ها شركت كنيد چون دشمن بيشتر از 
تشكيل اين پايگاه هاي مقاومت خوف دارد و پايگاه ها هستند كه منافقان را سرنگون كرده اند 
و اما برادران بسيجي شما نيز كه راه خود را انتخاب كرده ايد شما نيز عاشقانه و حسين گونه 
ــمنان خدا پيكار كنيد و همچو شير مردان بر دشمنان خدا بتازيد كه خداوند پشتيبان  با دش

شماست آري پيروزي از آن ماست 
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 ابراهيم غفاري راشــد: جبهه مكاني است بس مقدس و پاك؛  پاكتر از آب حيات 
ــوند مطهر و پاك مي گرداند و نام بسيجي را  ــاني كه بر آن وارد مي ش و با پاكي خود كس
ــيجي را تا مرز شهادت  ــيجي را تازه به دنيا مي آورد و جبهه بس بر او مي نهد نامي كه بس
راهنمايي كرده و او را از هر امتحان مي گذراند و سپس او را به عالم تازه تر  و مقدس تري 
روانه مي سازد و با تولدي ديگر او را رهسپار عالم وجود مي كند عالمي كه ما همه آن را 
آرزو داريم از خدا مي خواهيم كه ما را تا آن مرز راهنمايي و دور از هر گناه و معصيت 
ــيدن به مرز شهادت مي كند محفوظ بدارد  ــان را مانع از رس و دور از هر اعمالي كه انس
ــا در نهايت زندگي و عموم از خداوند  ــا اميدي كه من در اين دني ــا آرزو و تنه آري تنه

متعال و قادر دارم شهادت است...

ــتي گره كرده و فكري آزاد و قلبي  ــمي باز و مش  ابوالفضل حيدري: اينجانب با چش
ــار از عشق و محبت به حسين ابن علي (ع) و به دستور رهبر كبير انقالب براي دفاع  سرش
ــالم و مملكت رسول اهللا ايران و براي سركوب كردن حزب شيطان عراق به سرداري  از اس
ــيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب  صدام لعين نوكر آمريكايي، ابرجنايتكار از طريق بس
ــوم. و اگر  ــالمي قم به جبهه جنگ يعني جهاد، دفاع از حق در مقابل باطل اعزام مي ش اس

خداوند توفيق دهد كه به درجه شهادت برسم.

 ابوالفضل ســرلك: اگر امام را مي خواهيد بشناسيد بايد از بسيجي ها شروع كرد اگر 
ــناختيم اين را بدانيد كه شناخت امام از شناخت همين جان  ــيجي هاي شيردل را ش اين بس

بركفان اسالم مي باشد.

 ابوالقاســم سيانكي: خدا يار و ياور شما باشد. خدايا، خدايا تا انقالب مهدي (عج) 
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خميني را نگهدار. بسيجي ديده بيدار عشق است بسيجي پير ميدان دار عشق است به روي 
سينه و پشت بسيجي نوشته يا زيارت يا شهادت.

 احمد حســين خاني: اگر مي خواهيم امام را بشناسيم بايد از بسيجي ها شروع كنيم 
اگر بسيجي ها را شناختيم به بزرگان مملكت هم خواهيم رسيد اگر بزرگان دين را شناختيم 
ــناخت امام از شناخت جان بر كفان اسالم است و  ــيد پس ش به حضرت امام خواهيم رس
حال با همسنگران عزيزم معنويات جبهه را حفظ كنيد بدانيد پيروزي ها از معنويات است 
همانطوري كه حضرت علي (ع) وصيت مي كند «اوصيكم به تقوي اهللا و نظم امركم پس 
تقوي انسان را در كارها پيش مي برد و از شما تقاضا دارم اين حديثي را كه مي گويد «قال 
علي (ع): افه الجند مخالفه القاده» آفت يك لشگر مخالفت با فرماندهي است را به خاطر 

بسپاريد و از مخالفت و ريا و شرك و غيبت و تهمت خود را دور كنيد.

 احمد دميرچيلو: اين بسيجيان شيردل واقعا جان خود را در طبق اخالص نهاده اند 
ــتند كه تا نام عمليات به گوششان مي خورد چنان و لوله و شور و  ــاني هس اين بچه ها كس
هيجاني در وجود مي افتد كه فقط خدا مي داند و هيچ كس نمي تواند اوصاف اين بسيجيان 
ــه امت حزب اهللا مي خواهم كه فقط در خط  ــان كند زبان قاصر ولكن در آخر از هم را بي
رهبري باشند و از امر واليت فقيه اطاعت كنند امام را تنها نگذاريد و به استكبار و استكبار 

صفات به ياري خدا ندهند.

ــم درباره خودم دارم كه حتما عمل كنيد، مرا در هيچ  ــد رضازاده: وصيتي ه  احم
ــيج صدا نزنيد زيرا بسيجي ها آيه هاي قرآن هستند و عكسم را در هيچ جا حتي  كجا بس

در سر قبرم نزنيد.
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 احمد شجاعي واجناني: و سفارش ديگر اين كه اي عزيزان مبادا سنگرها را خالي و 
مسجد را ترك و بسيج را خالي كنيد كه دشمن در تعقيب شماست و همين سنگرها مي باشد 

كه ما را عاشق حسين كرده و بياد اسالم آورده. 

 احمدصادقي: وقتي كه امام عزيزمان فرمان بسيج بيست ميليوني را صادر نمودند، من 
هم همچون ديگران به حكم وظيفه به نداي امام عزيز لبيك گفته و براي اهداف جمهوري 
ــالمي، و به خاطر اسالم و به خاطر ناموس و آب و خاك ميهن اسالمي مان روانه جبهه  اس

حق عليه باطل شده تا خدمت كوچكي به اسالم و امام و ميهنم كنم.
 احمد صالحي راد: جنازه مرا از در خانه تشييع كنيد و بعد به داخل بسيج سنگر 
ــنگر را ديدار كنم و بعد جنازه ام را در بهشت زهرا پهلوي آن  حق ببرند تا آخرين بار س

دو شهيد قرار دهيد. 

 احمد عالي سازان: خداوندا تو شاهدي كه اين عزيزانت با نام مقدس بسيج و با اتكال 
ــاهدي كه ما از جان و مالمان  ــت پاي در جدال با كفر مي گذارند. خدايا تو ش بر ذات اقدس
زندگي و دنيا پدر و مادرمان دوستان و نزديكانمان و تمامي كارهاي دنيوي مان گذشتيم و پاي 
در راه تو نهاديم آيا شايسته است كه نداي ما را بي پاسخ بگذاري؟ من از زبان تمامي شهدا 
مي گويم كه هر شهيدي با بصيرت كامل با چشمي باز و با دلي روشن پاي در اين راه مقدس 

نهاد. و نهايت آرزو و آمالش شهادت و محو جانان خويش شدن است.

ــيج   احمد رضا خالصي: اكنون كه در ميان بندگان مخلص درگاهت اين عزيزان بس
ــر لطف آنها هم نظري خواهي افكند. اي خدا به جبهه  ــتم حتما از س و غيوران ايثارگر هس
ــن زمان باشد كه مورد قبول  ــالم و به حس آمده ام به خاطر رضاي تو و ياري و كمك به اس
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ــود و بعد از بخشش از گناهان و خطايا مرا  ــود و اين حركت ناقابل من پذيرفته ش واقع ش
هم در راه خودت به فوز عظيم شهادت نايل بگردان باشد كه سرخي خونم به كارنامه سياه 
اعمالم فايق آيد و خدمتي باشد در راه اسالم و قرآن كه در دوران عمرم جز معصيت گناه 

كاري براي اسالم انجام نداده ام.

 احمدرضا رهنما: بار خدايا تو را سپاس مي گذرام كه دين مرا چنين ديني قرار دادي 
ــد و پيامبرم را اين گونه پيامبري كه حتي در لحظه آخر عمرش  كه جز آزادگي در آن نباش
هم به فكر پيروان خويش بود و امامان و راهنمايانم را اين گونه انسان هاي پاك و منزهي كه 
همگي براي اسالم به شهادت رسيدند و الگوي مادر و خواهرم را چنين زني يعني فاطمه 
زهرا (س) را كه براي اسالم تمام مشكالت زندگي را متحمل شد، ترا سپاس مي گذرام كه 
مرا در چنين قرني به وجود آوردي كه در آن رهبري چون روح ا... و ارگاني چون بسيج كه 
اين گونه انسان هاي پاك و جان بركفي را تحويل اين جامعه داد و پدر و مادرم را اين گونه 

اشخاص پاكي كه از شهادت فرزندشان افتخار مي كنند.

 ارسالن رجب پور كتابي: براي من چه افتخاري باالتر از اين كه امام و رهبر عزيزمان 
مي فرمايند اي كاش من هم يك بسيجي بودم او با آن كهولت سن و با آن همه مسووليتي كه 

به دوش دارد آرزو مي كند كاش بسيجي بود و در ميدان جنگ با دشمن مي جنگيد.

 اسداهللا ديواندري: خدايا: تو را شكر مي كنم كه حقير را آن قدر تسلط بر نفس عنايت 
ــيجيان خداجو قرار بگيرم و به امر  ــتم در جمع عزيزان رزمنده، اين بس فرمودي كه توانس
ــالم و احكامي كه در قرائت حكم فرمودي قدم بردارم و اي خداي  واليت فقيه در راه اس
بزرگ، تنها و تنها خواهش اين بنده گنه كارت اين است كه تا مرا نيامرزي از دنيا نبري و اي 
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خداي قادر متعال، تو را به خون گلوي علي اصغر امام حسين (ع) و طفالن در اسارت آن 
حضرت قسم، كه مرگ مرا شهادت واقعي در راه خودت قرار بده.

 اسداله زارعي: آنان كه مي گويند پاسدار براي پول به جبهه مي رود، سخت در اشتباه 
هستند، چنان چه اگر پاسدار و بسيجي نبود كشور حتما در دست اجنبي بود، انسان مي تواند 
لقمه اي نان از هر طريقي كه باشد پيدا كند، پس اين عزيزان براي حمايت از دين خدا و قرآن 
خدا و عترت رسول و دفاع از كشور و ميهن جان خود را به كف گرفته، راهي جبهه هاي نبرد 

گرديده پس اگر بنده هم به جبهه رفته و شهيد شدم، به خاطر خدا و براي اسالم است. 

 اسداله سبز علي آبادي: عزيزان چه زيباست بسيجي بودن و با عشق حسيني در ره 
اسالم و همراه خميني با دشمنان اسالم نبرد كردن، حال كه اسالم بار ديگر پرتو روشنايي 
خود را بر اين جهان پراكنده كرده و نيز در اين زمان كه رهبريتي اسالمي و خالص همچون 
ــت كه او را ياري كنيم و او را يك آن تنها  ــتي گذارده بر ماس خميني كبير پا به عرصه هس
ــين (ع) در كربال است. اي ياران بسيجي، اي  مگذاريم كه تنها گذاردن او تنها گذاردن حس

دوستان و اي آشنايان از من درگذريد و مرا حالل كنيد.

 اصالن عادلي نســب: با درود به رهبر كبير انقالب اسالمي و اميد مستضعفان جهان امام 
خميني و با سالم بر شهيدان گلگون كفن كربال و شهداي به خون خفته انقالب اسالم، پيش از 
هر چيز بايد حاالت وچهره بشاش بسيجيان عاشق اهللا اين از بند گسسته هاي شوريده حال كه سر 
از پاي نمي شناسند و دل از همه چيز بريده جز خدا سزاوار است ستوده و تحسين و آفرين گفت 
چه نيكوست باي رضاي خدا خالص گشتن و بي ريا شدن. بياييد تا در راهي كه امام عزيزمان به ما 

نشان داده قدم برداريم و تا آخرين قطره خون از راه او كه راه اسالم و انبيا است دفاع كنيم.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)110 ــزي گ



 اكبر رحماني: بسيجياني كه پارچه سرخ را بر پيشاني بسته و شعار يا حسين مظلوم 
به فرمان مواليشان لبيك مي گويند. بسيجياني كه رهبرشان حسين است، ديگر چه ترسي 
ــتر مردن ترجيح مي دهند. هم اكنون به نداي «هل  ــهادت را به در بس از مرگ دارند. آنها ش
من ناصر ينصرني» خميني لبيك گفتند و شهادت را در آغوش مي گيرند و رهسپار ميادين 

جنگ مي شوند. شهادتي كه از انبياء به آنها ارث رسيده است.

ــير دالن و آن راه گشايان  ــقان كربال بسيجيان دالوران ش ــالم بر عاش  اكبر رفيعي: س
ــالم بر آنهايي كه هيچ خوف از  ــام داران آخرت و گمنامان مظلوم دنيا آري اس ــال آن ن كرب
ــمن مي تازند آنهايي كه  ــير در دل سياهي شب به قلب دش ــب چون ش مرگ ندارند و ش
ــوي  ــقانه به س ــت رد زده اند و عاش ــنين زندگي به همه زرق و برق دنيا دس در بهترين س

معبودشان پرواز كردند و مي كنند.

 اله نظر رييســي: لحظه ورودم به بسيج يعني تجلي گاه اسالم راستين و خانه شهدا 
ــتعدادهاي نهفته درون مرا به سرعت هرچه  ــتم موقعيت خاص اين محيط اس قدم گذاش
ــوم واقعي ايثار و فداكاري و مبارزه در  ــر پرورش داد و در اين محيط بود كه مفه تمامت
راه خدا برايم روشن شد جنگ تحميلي كه جنگ حق عليه باطل بود فرصت خوبي بود 
ــان را امتحان كنند كه تا چه حد به عهدو پيماني  تا افراد مومن به انقالب بتوانند خودش
ــته اند وفا دارند و تا چه حد در جريان مبارزات و در طول انقالب  كه با خداي خود بس
به طور كلي در زندگي ساخته شده اند شوق آمدن به جبهه به اين اميد كه بفهمم آيا من 

مي توانم از اين امتحان بزرگ سربلند و پيروز به درآيم.

ــه در اين مقطع زندگي  ــد و به خود بياييد ك ــي: قدر خودتان را بداني ــار دكام  اله ي
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توانستيم در زير پرچم اسالم زندگي كنيم و توانسته ايم اسالمي را ياري كنيم و پيش از همه 
اين كه قدر اين بسيجيان را بدانيد همانا كه به درستي آيه هاي قرآن [را عينيت] بخشيده اند 
و جلوه هاي ايثار و از خود گذشتگي هستند ياري كنيد اينها را و بكشيد دشمنان آنان را و 

دشمنان امام را كه دشمنان اينان به درستي كه كافرند.

ــيجي و هزاران بنده مانند  ــهادت را كه هر بس  اميدعلي عبدي صيغار: خداوند ش
ــيد  ــگاه آن حضرت س ــتند نصيبمان بگردان تا پيش ــا مخلصت كه در انتظار آن هس اينه

الشهداء امام حسين (ع) رو سياه نباشيم.

 اميرحسيني قلي پور: درود و سالم بر رزم آهنيان جبهه هاي نبرد از جمله تيز پروازان 
ــين و بسيجياني كه در  ــيجيان صحرانش ارتش و جان بر كفان نيروي دريايي و باالخره بس

جبهه ها مي خروشند و از خروش و غرش آنها دشمن دون به لرزه افتاده.

 امير محبوب خلجستاني: هدف من از آمدن به جبهه و بسيج خدمت كردن در راه اين 
امت اسالمي بوده و اهللا در درجه اول هر كسي كه خود را در مكتب اسالم پيدا كرد ديگر 
بايد از زندگي مادي و طبيعت ببرد و زندگي خود را صرف رسيدن به اهللا بنمايد. اميد است 
كه همه ما در راه بريدن از اين دنيا و به سوي اهللا شتافتن گام برداريم. از تمامي دوستان و 

آشنايان تقاضا نموده كه مرا حالل كنند و برايم از خداوند طلب آمرزش بنمايند.

 اميرحسين رشيد مهرآبادي: اگر حقيقتا بخواهيم مصداق كاملي از ايثار و خلوص و 
ــق به ذات مقدس حق و اسالم را ارايه دهيم، چه كسي سزاوارتر از بسيج  فداكاري و عش

و بسيجيان خواهد بود.
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 اميرحسين رضوي خالقي: پدرم، درود بر تو كه هرگز از رفتن فرزندانت جلوگيري 
نكردي و مثل ابراهيم فرزند خويش را به فرمان امام عزيز به قربانگاه عشق فرستادي بدان 
و آگاه باش كه ما بسيجي ها هرگز از فرمان امام و امت سرپيچي نمي كنيم و شهادت را در 

راه خدا سعادت و جزو بهترين نعمات خدا مي دانيم.

 انوشيروان رضايي فاضل: سخنم اين است كه هر كسي بسيجي نباشد از انقالب و 
مردم عقب مانده است، زيرا امام فرمود بايد ارتش بيست ميليوني تشكيل بدهيم. و بدانيد 
كه شهداء تنها كسي را شفاعت خواهند كرد كه راه آنها را ادامه داده باشند و گرنه در پيش 

خداوند از شما شكايت خواهيم كرد و من نيز از اين موضوع جدا نيستم.
و شما اي برادران و خواهراني كه جلوي حسينيه شيروان بعد از شركت در تشييع جنازه 
نشسته ايد و داريد گوش به وصيت اينجانب مي دهيد و احساس مي كنم كه بيشتر از هر چيز 
منظره در بغل گرفتن عكس توسط دختر 7 يا 8 ماهه ام شما را غمگين تر مي كند. شما نيز از 

اين قضيه مستثني نيستيد زيرا بسيج مدرسه عشق به لقاء [اهللا] است

 ايرج حوري آباد صبور: از تمام دوستان و آشنايان خداحافظي نماييد به خصوص برادران 
مومن و ايثارگر بسيج كه تمام عمرشان را فداي اسالم و خدمت به خانواده هاي شهدا نموده اند.

ــهيد مي شوند به  ــيجي ها كه به جبهه مي روند و ش  ايرج خرايي: مگر همين بچه بس
ــت، مگر به خاطر ماديات است، امروز روز امتحان است روز امتحان خدا  ــكم اس خاطر ش
هميشه به بسيجي بودن خود افتخار كرده و مي كنم. بر همه جوانان فرض است كه به جبهه 

بروند و به ظواهر دنيوي اكتفا نكنند،
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 ايوب زلفخاني: اماما! بنده يكي از آن بسيجيان تو هستم كه به نداي «هل من ناصر 
ينصرني» تو جواب مثبت دادم و ندايت را لبيك گفتم كه چقدر زيبا با تو بودن در قيامت و 
چه افتخارآميز است، هم رديف شهيدان قرار گرفتن. از برادران بسيج مي خواهم كه با همان 

مظلوميت خويش در مقابل ظالم شهر و نوچه هاي طاغوت مبارزه شان را ادامه دهند،

ــيجيان شهيد مي باشم كه  ــداران وبس  مهدي ذبيحي بابا جان: و ادامه دهنده راه پاس
مردانه با قبول مسووليت در سراسر كشور اسالمي به خصوص در سنگرهاي جبهه هويزه 
و سوسنگرد و سومار و كردستان و تنگه چزابه و غيره خون پاكشان را بپاي درخت پرثمر 
جمهوري اسالمي ريختند بويژه پاسداران و برادران حزب الهي و بسيجي گمنام كه مظلومانه 
ــهيد و مفقود و يا اسير شدند اكنون كه در  ــت منافقان از كفار بدتر و يا در جبهه ها ش بدس

آماده باش كامل به سر مي بريم و اميد پيروزي و شهادت را در سر مي پرورانم.

 براتعلي غفاري خوزاني: بگوييد بسيج اين محل  بسيج اين شهر يا بسيج اين كشور 
ــتند كه مي خواهند در آينده نزديك قدس و كربال آزاد  ــيجيان مسجدي هاي دنيا هس بس
ــاءاهللا به ياري  امام زمان اين كار را  ــد و پوزه تمام ابرقدرت ها را به خاك بماليد انش كني

خواهيد كرد.

 بمانعلي عباسي قزااني: در زندگي جز شهادت آرزوي من بسيجي نيست و هيچ چيز 
نمي تواند گلوي تشنه مرا سيراب كند جز شهادت كه ائمه اطهار همين راهشان بود.

 بوذجمهر صادقي: يكي از مهمترين ارگان سپاه و بسيج و ستون اصلي آن معنويت 
است كه هر كدام وظيفه داريم درصدد تقويت آن باشيم.
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ــتيم ما ضامن  ــهيد ما ضامن نتيجه نيس ــيجي ش  بهرام حق نجات: به قول يك بس
وظيفه هستيم.

 بهزاد عباسي: اگر اسالم بخواهد با كشته شدن ما بسيجي سازنده و پايدار بماند پس 
اي گلوله هاي بياييد و ما را در برگيريد به خدا قسم كه اگر صدبار در راه خدا جهاد كنم و 

شهيد شوم باز هم آرزو دارم كه زنده شوم و در راه خدا جهاد كنم و شهيد بشوم.

 بيژن عبدالمجيدي: من از همه شما عزيزان طلب حالليت مي كنم، بدانيد اي عزيزان 
رفتن من به جبهه از روي غرور نبود بلكه اين يك وظيفه شرعي بود كه من به عمل آوردم 
ــيج بروم و اين بود تا سنگر اصلي را كه همان جبهه  ــنگر بس و اين را فهميدم كه بايد به س

حق عليه باطل بود، شناختم.

 جعفر خاكپاي: در واقع من از زماني توانستم به راه واقعي اسالم بيام كه پا به بسيج 
نهادم و از جو دروني بسيج استفاده كنم و بهتر با مكتبم آشنا شوم. تا آنجا كه خونم را نثار 

اين مكتب مي كنم.

 علي اكبر دااليي: اي دوستان و عزيزان به دنيا و دشمنان اسالم بگوييد كه ما بسيجي 
عاشق شهادت بوديم و به آرزويمان هم رسيديم خداي را شكر.

اي عزيزان خصوصا شما بسيجيان شيردل نگذاريد قلب امام از دست افراد سودجو آزرده 
شود هيچگاه امام را تنها نگذاريد و دعا به جان امام را فراموش نكنيد.

ــيجي كاخ سفيد كرملين را به لرزه انداخته و   جعفر ســجاديان: امروز تكبير يك بس
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ــپاه خواب راحت را از چشمان سردمداران ظلم و جور ربوده است. امروز  خروش يك س
ــت صاحبان زر و زور و تكنولوژي قدرت دنيا را  ــي مسلمان ايراني پش صالبت يك ارتش
به لرزه انداخته و امروز فرياد مرگ بر آمريكا و شوروي شما مردم حزب اهللا جان مناديان 

دروغين حقوق بشر را به لب رسانيده است و اين ها عظمت است.

ــتر تو را سپاس مي گويم كه لياقت   جعفر عباســي: بار خدايا هزاران بار و بلكه بيش
ــزاوار  حضور در جمع بهترين بندگان و خالص ترين بندگانت را به من عطا فرمودي و س
دانستي كه اين بنده روسياه نيز در ميان دريادالن بسيجي، اين دليرمردان و اين حماسه آفرينان 
جبهه ها و اين كساني كه هيچ وقت انتظاري از كسي نداشته و رضاي تو را در همه جا مورد 
ــرت كرده و به نداي هل من ناصر امام لبيك  ــته اند و از وطن و خانواده خود هج نظر داش

گفته اند و جهت ياري دين بپا خاسته اند باشم. 

 جليل رييسيان درباري: مرا به نام يك بسيجي بخوانيد.

 حسنعلي ربيعي: ابتدا از خداي منان و متعال و رحمان و رحيم و (ذوالجالل و االكرام) 
و خداي بخشنده و مهربان تشكر و سپاسگزاري مي كنم كه مرا هدايت كرد و نور حق را در 
دل من تاباند و به من لطف و عنايت كرد و بر من منت نهادم  و مرا به دانشگاه بسيج هدايت 
كرد دانشگاه عشقي كه به جاي صداي زنگ صداي توپ و خمپاره و نعره كينه توزانه دشمن 
به گوش مي رسد آواي دلنشين صبحگاه اين مدرسه ملكوتي طنين حسين جان يا زيارت يا 
شهادت است در مدرسه ما زنگ تفريح معنا ندارد فارغ التحصيالن مدرسه ما با مدرك شهادت 

به جوار حق مي شتابند استاد اين كالس حضرت سيدالشهداء حسين ابن علي (ع) است.
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 حسن عليزاده قشقايي: بسيج خادم شما امت حزب اهللا است. شما از بسيج دل نكنيد 
زيرا دل كندن از بسيج دل كندن از خداست، آن را تقويت كنيد.

 حسن علي مرادي: بسيجيان مدافعان اسالم بودند و هستند و به حق خودت اجري 
ــتم  ــيجيان ده و هرگز گرفتاري براي آنها به وجود نيايد و اي خدا من نتوانس عظيم به بس
ــين بن علي را ادامه دهم اي خدا بحق عظمتت قسمت مي دهم كه  آن طور كه بايد راه حس
ــگاه امام حسين و  ــرم بريده گردد تا در پيش ــد بدنم قطعه قطعه گردد و يا س اگر ممكن ش
ــم و گناهانم بريزد اي ملت غيور  ــرمنده نباش پيغمبرمان و اهل بيت و بي بي فاطمه زهرا ش
گول اين منافقان و دشمنان را مخوريد كه آنها هر لحظه منتظر ضربه زدن به اسالم و قرآن 

هستند و هرگز اتحاد خود را از دست مدهيد.

 حسين حق وردي: هميشه اين جمله كه بر پشت بسيجيان نوشته شده است يا شهادت 
يا زيارت براي من جلب توجه مي كند بارالها اگر لياقت هر كدام از اينها را در من مي بيني نصيبم 
ــهادت را در من مي بيني شهادت را نصيبم كن زيرا شهادت بهترين  ــعادت ش گردان. اگر س
ــيده است و عالقه اي بس بزرگ به اين فوز عظيم دارم زيرا  ــت كه از اولياء به ما رس ارثي اس
مي دانم كه اگر چنين سعادتي نصيبم شود زندگي را شروع كرده ام كه هرگز پاياني ندارد زيرا 
قرآن كريم بيان كرده است آنان كه در راه خدا كشته مي شود مرده نپنداريد بلكه زنده اند و در 
نزد پروردگارشان روزي مي خورند و اگر با عقل و ايماني راسخ به اين آيه از قرآن توجه شود 
هيچ گاه انساني راضي به مرگ در رختخواب نمي باشد. خداوندا بزرگترين نقمت برايم مرگ 
در رختخواب است آن را از من دور گردان ولي اين مسأله برايم مطرح مي باشد كه شهادت 
ــود بايد جانفشاني كرد بايد آن قدر عشق به  ــت كه نصيب هر كسي ش نعمت كوچكي نيس
معبود داشت كه او هم عاشقت شود و تو را دريابد بايد همان طوري كه در حديث قدسي 
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بيان نموده است كه من عشقني عشقته هر كس عاشقم شد عاشقش مي شوم و من عشقني 
قتلته و عاشق هر كسي شدم او را مي كشم. تا با كشته شدنش زنده اي جاويد باشد و اگر لياقت 
چنين سعادتي را در من نمي بيني به من مقاومت و يا بهره اي عطا فرما كه در ركاب حسين 

زمان خميني كبير به سر برم. تا به دومين آرزويم كه زيارت اقا اباعبداهللا مي باشد برسم.

 حســين زارع زاده: سالم و درود بيكران به تمامي بسيجيان اين طاليه داران نهضت 
حسيني و ياري كنندگان رهبري خميني و تمامي شهداي از صدر اسالم تا كنون (شهداي 
عاشورا تا انقالب خميني) اين پيشتازان عرصه پيكار و رهروان خونين حسين، خدايا تو را 
شكر مي كنم كه توانستم در جبهه هاي حق عليه باطل با سپاه پيروزمندانه محمد (ص) باشم 
ــتم راهي را كه ساالر شهيدان آقا اباعبداهللا  الحسين  ــم و توانس و از جهادگران در راه تو باش

رفت من هم بروم.

 حسين صمدانيان اصفهاني: بسيج بازوي واليت فقيه است. از روحانيت در خط امام 
حمايت كنيد. [در] مقابل آنان كه با واليت فقيه مخالف هستند محكم بايستيد وقتي راه كربال 
باز شد و به آنجا رفتيد عكسم را در حرم ابا عبداهللا الحسين نصب كنيد و [بگوييد] كه او 

عاشق ديدار حرم خونبار شما بود.

 حسين عبدالحسيني: ولي چه كنم اين وابسته به تعلقات دنيايي بي خبر از حب الهي و 
مقام روحاني بلكه فرو رفته در پرده معاصي كي توان به مقام حسين و تحقق اين شعار برايم 
ــرگرم تركيب الفاظ آن نموده و خود را چون رياكاران در درياي خروشان  مگر حياتم را س
معصومان بسيجي انداخته كه شايد جلوه اي از نور اين پاكان بر چهره آلوده به گناهم پرتويي 
افكنده و مومنان را كه تشخيص ناپاكان از طريق تزكيه نفس خود آسان است دچار ترديد 
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نموده و بدين هوا چند صباحي را به خوشنامي گذر نماييم و يا اين كه اصابت نور پاكي آنان 
در من اثر گذارد و مرا به دنبال خود كشند.

 حسين عبدي: سالم بر كليه به خون خفتگان جبهه هاي ميدان نبرد. سالم بر دالورمردان 
ــنگرهاي توحيد سالم بر لبيك گويان حسين و سالم بر سربازان و پاسداران و بسيجيان  س
جان بركف كه براي پاسداري از حرمت خون شهدا با قلبي پاك و بي آاليش در ميدان نبرد 

و جنگ دليرانه مي جنگند.

 حســين عزيزي تراب: بسيجي هاي بي نام و نشاني در زير توپ و تانك دشمن نبرد 
ــر مي دهند كه براي پول مي روند  ــا تنگ دارند عده اي از خدا بي خبر اين نغمه را س ــن ب ت
جواني كه در سرماي سرد زمستان در آب هاي هور الهويزه تمام استخوان هاي بدنش صدا 
ــي مي خوانند ما هر ريش داري را صالح نمي دانيم، پس  مي دهد آنان را عده اي جوان ريش
تحت فرمان رهبر جامعه اسالمي حضرت امام خميني مرجع عاليقدر تشيع باشيم جبهه ها 
ــت را درست  ــجد دهدش ــالمي را فراموش نكنيد مس را تقويت كنيد حزب جمهوري اس
كنيد و هيات امناي مسجد در وظايفشان كوشاتر باشند از همه شماها به خصوص اهالي 

روستاي تراب تقاضاي بخشش دارم.

 حمداله خاجويان: اين جمع جمعي است الهي دست خدا در شكل و حركت آن بوده 
است. از موقعي كه جمع تصميم گرفت كه در بسيج سپاه پاسداران فعاليت كند در اثر كار زياد 
بچه ها در بسيج با وجود اثرات بسيار مفيد كار آنها در بسيج، بسيجي كه عضالت اسكلتي به 
نام سپاه يا به شكل ديگر تنها راه ارتباط سپاه با مردم است. اين شدت كارها در بسيج به علت 
نامتناسب بودن آن با شدت كار در خود جمع باعث گرديد كه ضربه سنگيني به جمع وارد 

119 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



گردد. و برادران بسيار عزيزي را از دست بدهيم. من در طول مدتي كه در بسيج كار كرده ام 
ــدم كه هر يك از برادران چه كساني كه هنوز در جمع مانده اند و چه كساني كه از  متوجه ش
جمع خارج گشتند، هر كدام از آنها در مقايسه با افراد موجود در جامعه ها افرادي هستند كه 
اگر نگويم بي نظير، كم نظير هستند، فقط بايد با سعه صدر بيشتر و انتظار به جا با همه افراد 
برخورد نمود و من در اين لحظات از كليه شما فقط يك خواسته دارم، يك بار كليه برادران 
(همه افراد حاضر در مقر و چند نفر ديگر كه بچه ها اطالع دادند) دور هم جمع شوند و درباره 
علل ركود جمع با سعه صدر و بدون وجود قطب بندي و جبهه گيري صحبت كنند تا آن شاءاهللا 

به يك نتيجه واحد برسيد چون اجتماع ما و امام ما احتياج به چنين جمع هايي دارند.

ــيان با الطاف خداوندمان و رهبري   حميد عباســي: ما پاسداران و بسيجيان و ارتش
پيامبر گونه حضرت امام روحي له الفداء و ايمان امت اسالم تا آخرين قطره خون از ميهن و 
خاك و ناموس خود دفاع خواهيم نمود و هرگز امام را تنها نخواهيم گذاشت همانند كوفيان 
نيستيم كه  امام تنها باشد اي امام همانا ملت ما مي دانند از كوچك بزرگ زن و مرد و از پير. 
ــور ايثارگر و هميشه بيدار تحميل شد. امام اي امت حزب  جوان كه جنگ تحميلي بر كش
ا... كربالي ايران همانند يك مكتب و يك دانشگاه انسان ساز است. ما پاسداران و بسيجيان 

شاگردان اين مكتب هستيم كه خون خويش را در پاي درخت تنومند اسالم مي ريزيم 

ــته هايتان را در نيمه شب طلب كنيد و  ــتي تمام خواس  حميدرضا داود (دادو): راس
در شب هجرت كنيد تا راهزنان بر شما چيره نشوند شب را براي خود هم چون روز كنيد 
زيرا «شب مردان خدا روز جهان افروز است.» عزيزان و بندگان خدا بدانيد كه اگر من به 
جبهه آمدم نه به خاطر اين بود كه رزمي و جنگي مي دانم بلكه فقط به خاطر نيازي بود كه 
در خود احساس مي كردم و كمبودي كه هيچ نمي توانستم آن را جبران كنم مگر در جبهه 
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و در كنار بسيجيان و سپاهيان عاشق آنهايي كه در برابر دشمن از آهن شديدترند و هنگام 
شب كنار يار هم چون موري خود را ضعيف مي خوانند و همچون ابر بهار اشك مي ريزند 
ــان تر مي شود و چشم هايشان قرمز پس با دانستن اينها چطور  ــجاده و مهرش طوري كه س

مي توانستم در پشت جبهه بمانم.

ــري امام بزرگوارمان مي دانم   حميدرضا عباســي: من همه چيز خود را مديون رهب
زيرا پس از انقالب اسالمي و با تشكيل بسيج مستضعفين محيط مناسبي برايم مهيا شد كه 
ــانيت را درك كنم و طعم شيرين  ــتم در حد خودم مفهوم انس در اين محيط بود كه توانس
ــتم به نقايص و ضعف هاي خود پي ببرم و راه  ــم در بسيج بود كه توانس معنويت را بچش
زندگي اسالمي را پيدا كنم در مدت تقريباً 3 سال كه در بسيج مسجد علي  ابن  ابيطالب(ع) 
فعاليت مي كردم گويا در ديگري از جهان به رويم گشوده شده است و بسياري از اخالقيات 

اسالمي و خط امام را در آنجا مشاهده كردم.
ــفارش مي كنم كه  من به عنوان تجربه زندگي خودم به تمامي مردم خصوصاً جوانان س
ــيج و جبهه پيوند دهند و به اين وسيله  ــجد و بس ــالمي مانند مس خود را با محيط هاي اس

سعادت دنيا و آخرت خود را تامين كنند.

 خليل جاللي نوبري: سالم بر سرزمين با خون سيراب شده كربال. سالم بر دانشگاه انسان 
ساز سرزميني كه با خون فرزندان حضرت زهرا سالم اهللا عليها سيراب شد سرزميني كه فرزند 
ــد سالم بر آب فرات و كنار آن كه  ــجاع علي  بن ابي طالب (ع) در آن قطعه قطعه ش باوفا و ش
ابوالفضل العباس علمدار و وزير جنگ حسين (ع) با لب تشنه جان سپرد برادران سپاهي، برادران 
بسيجي خدا از شما راضي باشد چون در اين جنگ استقامت نشان داده آيد سربازان واقعي اسالم 

هستيد نه تنها نبرد و شجاعت شما بلكه راز و نيازهاي شما اصال در دنيا نظير ندارد.
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 خيراله زارعي: [اي] محمد (ص)، بسيجي ها با نام مقدس تو به اينجا آمده اند پس از 
خدا بخواه كه لشكريانت را پيروز كند.

حسينا (ع)، هيچ بسيجي نيست كه نام مبارك تو بر زبانش جاري نشود همگي عاشق تو 
هستند، پس اغوش بگشاي و عاشقانت را در آغوش گير.

ــم ها و حبيب  بن مظاهرها، به عنوان   خيرا... ســرمدي جوادي: علي اكبر و قاس
ــگاه اسوه الگو قرار گرفته اند بسيجيان امام خون خويش را در  بزرگ معلمان اين دانش
ــالمي ندا سر دادند كه اين ريزش  ــان، امت اس پاي درخت تنومند ريخته اند و مناديانش
خون همچنان ادامه خواهد داشت تا زمينه ظهور بقيه اهللا االعظم ابن الحسن العسگري 
ــي و ارواح العالمين  له الفدا را فراهم نمايد تا آن بزرگوار در ادامه نبرد پيروزمند  روح
ــا ياراني آنگونه و با ذوالفقار علي (ع) انتقام آن خوني كه از فرق علي (ع) در  ــدر و ب ب
ــورا  ــين (ع) در روز عاش ــجد كوفه بر زمين ريخت و آن خوني كه از حس محراب مس
ــت و انتقام خون تمامي شهداي راه حق  ــده اس ــد و هنوز تقاصش گرفته نش ريخته ش
ــه آفريدند و فخر اسالم و  ــيجيان قهرمان در اين راه حماس و فضيلت را بگيرد آري بس

قرآن را به ارمغان آوردند.

 داود حيدري مراد ســبدي: خدايا به عظمت اين شب ما را راست قامت در پيشگاه 
حق قرار بده خدايا خود را امشب كه در حال رفتن به منطقه عملياتي هستم به تو سپرده ام 
و از تو مي خواهم مرا هرگاه كه مي خواهي به بهشت روانه كني از دنيا ببر چون من آرزوي 

ديدار با دوستان شهيدم را دارم من ديوانه ام ديوانه شوق شهادتم من  بسيجي ام، آزاده ام. 

ــان خيلي از حقايق را مي فهمد  ــت كه انس  داود رعيت حســين آبادي: در جبهه اس

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)122 ــزي گ



بسيجي هاي عاشق شهادت را هيچ كس به جز معلم آنان امام عزيزمان نمي شناسد و نخواهد 
ــناخت بسيجي مظلوم است و شايد اين مظلوميت را از امامش حضرت سيدالشهدا (ع)  ش

به ارث برده باشد.

 ذبيح اهللا دانيالي: بسيجي فرياد مي زند شهادت مرگ نيست رسالت است، مردن نيست 
متولد شدن است هم وطنان مبادا روح شهيدي به يكي از دستگاه هاي ملتي و دولتي نظر كنيد 
و آنجا را مملو از جوانان حزب الهي ببينند برادران با صفا و لبيك گويان سيد شهداء (ع) دعا 

براي سالمتي امام عزيز را فراموش نكنيد و امام را فراموش نكنيد و امام را تنها نگذاريد.
 ابراهيم خليل عبادي: از موقعي كه خود را شناخته ام مذهب مقدس شيعه اثني عشر 
جعفري را قبول نموده ام من معتقد به انقالب مقدس اسالمي خودمان به رهبري امام خميني 
بوده وخود مقلد ايشان بوده و هستم بنابراين اعتقاد به بسيج و سپاه كه تداوم دهنده راه اصيل 
انقالب اسالمي و مدافع حريم انقالب اسالمي و شعاعر مقدس اسالم بوده و هست روي 
ــكر حضرت ولي عصر دين خود را به اسالم ادا  ــپاه و لش آوردم تا من هم بتوانم در اين س
بنمايم و چون به اين اعتقادم ايمان آورده بودم در اين راه در مقابل كساني كه سنگ اندازي 

در هر زمان و مكاني مي كردند مقاوم ايستادم و به خود تزلزل راه ندادم.

 ابراهيم رحمتي: بسيجي شهادت طلب است. سرباز مسلمان چه بكشد و چه كشته 
شود سعادت از آن اوست. پدر و مادرم و برادران عزيزم براي من ناراحت نباشيد چون كه 
انسان راهي دارد و بايد از دنيا برود بهتر آن است كه در راه خدا و ايمان و اسالم و مكتب 
ــعادتي است كه نصيب همه كس  ــهادت برسد شهادت س ــين (ع) به ش خود مثل امام حس
ــتكبر و مستضعف هيچ چيز را همراه خود به  ــود بدانيد كه هيچكس ثروتمند يا مس نمي ش

جهان برزخ نمي برد به جز عمل شايسته تقوي و عمل خوب. 
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ــالم است كه مي تواند جواب گوي تمام   ابراهيم رضوي: تنها مكتب رهاي بخش اس
ــد من خدا را شكر مي كنم كه در اين عصر و زمان واقع شده تا درك  ــريت باش نيازهاي بش
ــالم و شيعه بودن را و خود بيانديشيم و راه را انتخاب نمايم و اين زمان  كنم تا عظمت اس
ــت يابم كه پا به عرصه بسيج و سپس به سپاه بگذارم چرا  ــتم به طور كامل به آن دس توانس
كه آنجا محيط انسان پرور است و خود شما اين را درك مي كنيد. برادران عزيز: در قلبم به 
خوبي روشن است كه اسالم پيروز خواهد شد پس چه بهتر كه شما هم خود را از اين فوز 

عظيم محروم نكنيد. 

 محمدابراهيم شكوهي شهميرزادي: اي برادرها بسيج مدرسه عشق است قدر بسيج 
را بدانيد و بدانيد كه اين عزيزان بسيجي هستند كه هميه جبهه را پر نگهداشته اند چرا كه به 
قول شهيد مظلوم كه مي گفت بسيجي ها مرغان آغشته به عشقي هستند كه جايشان اين دنيا 
نيست پس تا آنجا كه مي توانيد به بسيج برويد و تا آنجا كه مي توانيد رهرو شهيدان باشيد و 
راهشان را ادامه بدهيد و جبهه ها را با شركت نكردن خود خالي مگذاريد خصوصا عزيزان 
دانش آموز اي دانش آموزان عزيز هم چنان كه سنگر مدارس را هميشه نگه مي داريد در آن 
ــنگر بسيج جبهه را هم نگهداريد، به خصوص برادراني كه قبال در بسيح بودند همچنان  س

گذشته بمانند و كناره گيري نكنند.
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 فصل دوم (وصيت شهدا به بسيجيان) 

ــتم وصيت و سفارش من اين است كه به  ــيجي هس  آزاد احمدي: بنده يك بس
ــان را ادامه دهم. هيچ كس  ــهيد مي پيوندم چون راه ايش ــهادت به برادران ش كاروان ش
ــهادت را در پيش روي  ــده خويش خبر ندارد به غير از خدا. بنده نيز كاروان ش از آين
ــاير همرزمان و همكاران را  ــود مي بينم و بعد از مرگ من آرزوي موفقيت براي س خ
ــد منان مي طلبم. و طبق معمول آرزوي هر پدر، اميدوارم كه بعد از فوت من  از خداون
ــادي كنند و با خون خود مي نويسم تا آخر اين انقالب هيچ  ــاس ش پدرم و مادرم احس

چيز مانع تالش من نمي شود.

ــازيد و تا  ــيج را رها نس ــربازان امام، بس ــيج اي س  آيت اهللا نجارزاده: اي برادران بس
مي توانيد نيرو براي سپاه خدا مهيا سازيد.
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ــما اي بسيجيان به خاطر خدا كار كنيد و از مردم توقعي   ابراهيم ابراهيمي: و اما ش
نداشته باشيد.

ــيج و سپاه شما نور چشم امام هستيد امام امت بر   ابراهيم اله داديان: اي برادران بس
بازوان پر قدرت شما بوسه مي زند. شما سعي كنيد كمال تواضع را در مقابل مردم و برادران 
عزيز و خواهران محترم داشته باشيد و با آنان با كمال مهرباني رفتار كنيد و بنا به فرمايش 
امام امت، اگر اسلحه در دست شماست با اخالق مردم را خاضع كنيد ولي سفارشي1 كه با 
شما دارم اين است كه با ضد انقالب و كساني كه قصد سركوبي اسالم و انقالب را دارند 

جدي و با كمال خشم و غضب رفتار كنيد كه خشم شما خشم خدا و امام زمان است.

ــما اي هم رزمان و اي بسيجيان شجاع و غيور سنگرها را محكم   ابراهيم بهادري: ش
بداريد و مساجد را رها نكنيد.

ــركت كنند   ابوالفضل امامي ميبدي: برادران مي خواهم كه در ارگان هاي انقالبي ش
به خصوص در (سپاه [و] پايگاه ها[ي] بسيج) و اين بسيج و پايگاه ها هست كه برادران 

را مي سازد.

 ابوالفضل باشتني: اي برادران بسيج سخني هم با شما دارم و آن اين كه ما نبايد فقط 
بسيجي و يا سپاهي تنها باشيم و خودمان را در آموزش يا ديگر برنامه ها خالصه كنيم بلكه 
ما بايد يار مظلومان و دشمن ستم گران و پدر يتيمان باشيم ما بايد گردنكشان تاريخ و محيط 

خويش را به خاك بماليم و ما به ياد همدرد دردمندان نيمه شب هاي سياه تاريك باشيم.
1. در اصل وصيت «سفارش» آمده است.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)126 ــزي گ



ــيد حسن آقامحمدي: وصيتم به برادران بسيج، برادران عزيز مرا حالل كنيد و از   س
شما مي خواهم راهم را ادامه دهيد و اسلحه ام را زمين نگذاريد چون من برادر ديگري ندارم 

كه راهم را ادامه دهد و خواهش ديگرم اين است كه امام را تنها نگذاريد.

ــب زنده داران آن كفرستيزان اي   ابوالقاســم جمشيدنژاد: وصيتي به رزمندگان آن ش
رهروان كوي حسين آماده باشيد كه به كربال خواهيم رفت اي عاشقان شهادت مقامي بس 

واال داريد كه امام به بازوانتان بوسه مي زند و مي گويد اي كاش من يك بسيجي بودم. 
شما نور چشم اين امتيد، حيثيت خود را حفظ كنيد ولي مواظب تكبر و غرور باشيد و به 

چند نكته بيشتر توجه كنيد كه بعضي از عوامل پيروزي در عمليات است.

 ابوالحسن اصفهاني: سخني چند با بندگان مخلص خدا دارم اي كساني كه ذكر خدا 
ــت و به  ــود برادران و خواهراني كه هر لحظه عمرتان به ياد خداس از لب هايتان دور نمي ش
ياد احكام نوراني الهي و اي كساني كه بر نفس خود غالب گشته ايد و اي برادران بسيج اي 
متقربان به درگاه اهللا و اي كساني كه با چهره نوراني به عبادت خود مشغوليد يار امام باشيد 
و يار امام زمان (عج) كه اگر امام نبود و انقالب ما بدون وجود مباركش بود تا كنون فساد 

بدتر از قبل مي شد.

ــيجي بدهم و آن اين  ــوول1 و بس ــا: الزم مي دانم تذكر به برادران مس ــد آقاباب  احم
است كه بدانيد اين مسووليت ها امانت است و جمهوري اسالمي ما را امين دانسته و به ما 

مسووليت واگذار كرده پس انشاء اهللا كوشا باشيم كه بتوانيم امين در امانت باشيم.

1. در كل وصايا مسوول و مسووليت به شكل مسئول آمده است كه در تمام موارد ما اين شكل رسم الخط را انتخاب كرديم.
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ــيج مسجدها سخن مي گويم كه   احمد اختياربزرگي: چند كلمه اي هم با برادران بس
فعاليت هاي خود را هر چه بيشتر و بهتر كنند تا آنهايي كه هنوز اين انقالب را درك نكرده اند 

به راه بيايند.

 احمد اسعدساماني: جمله اي هم به شما بسيجيان شما عزيزان سعي كنيد همان گونه 
كه تاكنون پيشتاز بوده ايد باشيد و بازوي مسلح واليت فقيه باشيد سعي كنيد بيشتر مسايل و 
احكام اسالم را فرا گيريد بيشتر به مطالعه كتاب هاي اسالمي بپردازيد و اخالق اسالمي را، 
اخالق نيكو را زير بنا و اساس كار خويش قرار دهيد و خدا را بر كارها شاهد و ناظر بدانيد 
و اي امت اسالم از خدا كاري در راه خدا دريغ نكنيد و بهاي اين انقالب را كه بهاي سنگيني 

را الزم دارد بپردازيد، به قول امامان براي رسيدن به لقاء اهللا بايد مشكالت را تحمل كرد.

ــجد و بسيج هر دو سنگرند يكي سنگر عبادي و سياسي   احمد ايزدي: برادران مس
و ديگري سنگر نظامي پس هر دو را پركنيد، و در نماز جماعت شركت كنيد و هر شبتان 

استوارتر از شب هاي گذشته در صفوف نماز بايستيد و همه امام را دعا كنيد.

 احمد پاسبان: اي برادران عزيز بسيجي بدانيد كه خداوند همواره ناظر بر اعمال و رفتار 
ــويد كه از قداست بسيج بكاهد دوستانم از شما  ــت مبادا خداي ناكرده مرتكب كاري ش ماس

مي خواهم كه بسيج را سنگري و پايگاهي جهت مبارزه با دشمنان داخلي و خارجي نماييد.
ــووليت بسيجي بودن خيلي سنگين است و همه كس از عهده آن بر نخواهد  برادرم مس
ــتگو، صديق و درستكار باشيد. و كوشش كنيد كه ياوران  ــعي كنيد كه همواره راس آمد. س
خوبي براي رهبر انقالبمان باشيد و از شما مي خواهم تمام قدرتتان را جهت حفظ انقالب 

صرف نماييد و لحظه اي خستگي به خود راه ندهيد.

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)128 ــزي گ



ــيج و سپاه مي خواهيم كه همواره پيرو خط واليت فقيه باشند و   احمد تدين: از بس
مانند بهشتي ها و رجايي ها تا آخرين قطره خونشان از اسالم و خط امام پيروي كنند و در 

اين راه هم به باالترين سعادت دست يابند.

 احمد جبلي: برادران بسيجي فقط به فكر اسالم باشيد همانطور كه در سنگر از بسيج 
حفاظت مي كنيد در سنگر مدرسه هم از انقالبمان حفاظت كنيد.

 اسماعيل اردستانيان جوادي: توصيه مي كنم به برادران بسيج كه در همه كارها نمونه 
باشند تا بي تفاوتان به اسالم را جذب كنيد و به مسوولين عزيز بسيج تا مي توانيد كمك كنيد 

و بيشتر به فكر جذب نيرو با اخالق اسالمي باشيد.

 اسماعيل اكبري زاده: از كليه[ي] برادان بسيج مي خواهم كه دست از بسيج برندارند 
و تا آخرين نفس و قطره[ي] خون در خدمت مردم باشند و سعي كنند كه مردم را به بسيج 

جلب نمايند تا به نيرو هاي بسيج بيفزايند.

ــيجي ام تقاضايم از تمام شما اين است كه هيچ زمان   اصغر محمدي پور: برادران بس
و هيچ شرايطي جبهه ها را حتي براي لحظه اي خالي مگذاريد و بيش از پيش براي پيشبرد 
ــمنان  ــگ فعاليت كنيد و همچنين پايگاه هاي محل را هم پر كنيد و فعاليت كنيد تا دش جن
بدانند كه با شهادت يك بسيجي نه تنها صحنه[ي] انقالب خالي نمي شود بلكه موج انقالب 

خروشان تر گشته و راه كربالي حسيني هموارتر مي شود.

ــيج، برادران مقاوم و ايثارگر شمايي كه در   حســين كريمي محمد آبادي: برادران بس
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پشت جبهه در برابر دشمنان داخلي ايستاده ايد بدانيد كه دشمن اصلي نفس شماست هرگاه 
ــاله اي كه وارد شديد و رضاي خدا در آن بود بدانيد كه خدمتتان ارزش  به قول امام در مس

دارد هواي نفس خود را سركوب كنيد.

 مجيد ارجمندي: اي بسيجيان سعي كنيد وظيفه اي را كه با بسيجي شدن بر دوشتان 
ــنگيني مي كند ادا كنيد تا فردا بتوانيد جوابگوي خون هم سنگرانتان باشيد بسيجي شدن  س
ــدن سعي كنيد سربازي نباشيد كه با ظهور آقا اول سر از بدن  ــرباز آقا امام زمان ش يعني س
بسيجي ها جدا كند سعي كنيد مسجد را پر كنيد و نگذاريد كه دشمن از خالي بودن مسجد 

سوء استفاده كند.

 مجيد افشاري كرماني: از برادران بسيج [مي خواهم] در كارهاي بسيج هميشه آماده 
باشند تا دشمن نتواند ضربه اي به مملكت اسالمي ما بزند.

ــيجي مي خواهم كه پايگاه بسيج را لحظاتي خالي  ــتان بس  مجيد امين نراقي: از دوس
ــده است به پايگاه بروند و به نگهباني از دستاوردهاي نظامي  نگذارند و روزي كه مقرر ش

مقدس جمهوري اسالمي بپردازند. 

 مجيد باقري حسن آبادي: دوستان بسيجي، دوستان مدرسه در يك جمله بگويم سعي 
كنيد هدفتان، راهتان و اعمالتان براي خدا و براي رضاي او باشد و انجام شود.

 محسن پوربافراني: برادران بسيجي و سپاهي از شما عاجزانه درخواست مي كنم كه 
به مشركين و منافقيان رفتار انقالبي كنيد و نگذاريد كه آنان از چهره هاي انقالبي سوء استفاده 
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كنند و همچنين از مردم مي خواهم كه منافقين و مشركين را به ارگان هاي نظامي و انقالبي 
معرفي نمايند تا برادران بسيجي و سپاهي برنامه هاي اسالمي و احكام و حدود الهي را در 

مورد آنان اجرا كنند.

ــماعيل: برادران بسيج برادران حزب اهللا بچه ها را به طرف خودتان   محسن حاج اس
ــيد و آنها را از  ــالم و خط امام بكش ــيد آنها را جذب خودتان كنيد آنها را به طرف اس بكش

خودتان جدا نكنيد 

ــپاهي، بسيجي، كميته ها و جهاد اين   محســن حبيبي: اما سخني چند با برادران س
ــي نقاط مملكت ياري براي  ــما عرض مي كنم در تمام بازوان واليت فقيه، برادران به ش
ــاران و بعد از آن فقيه عاليقدر  ــدر آنها امام عزيزمان اين پير جم ــت مبارز از ص روحاني

آيه اله مشكيني باشيد.

ــيجي ها قدر خود را بدانيد خاك زير  ــيج، اي بس  محمد آقاجاني حاجي آقا: افراد بس
پاي شما شفاي امراض است و وجودتان صفاي انصار، سالحتان همان شمشير علي (ع) و 

نگاهتان همان نگاه حسين (ع) است.

 محمد ابراهيم پور (شام اسبي): و شما بسيجيان عزيز در مساجد و پايگاه ها به نشر 
افكار اسالمي و تعليم قرآن از طريق جلسات قرآن خواني و تفسير بپردازيد كه كتابخانه هاي 

مدارس و مساجد را غني و عادت به مطالعه را در يكايك بسيجيان فراهم آوريد.

ــما مي خواهم، اخالق اسالمي را مراعات   محمد افشــارنجفي: برادران بسيج، از ش
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كنيد تا الگوي مردم باشيد و از همه تان التماس دعا دارم و سعي كنيد كه پايگاه را كه سنگر 
عاشقان اهللا و عبادتگاه عابدان اهللا است خالي نگذاريد و سعي كنيد مردم را به پايگاه بسيج 

جذب كنيد و در داخل بسيج احترام شهدا را داشته باشيد.

 محمد اكبري: چند كلمه اي صحبت با برادران بسيج دارم كه انشاءاهللا به آن عمل كنند 
و آن اين است وحدت خود را از اين كه هست بيشتر كنند و به هم بيشتر احترام بگذارند با 
شهيد شدن من شما بيشتر احساس مسووليت كنيد تا اين كه ديگران را هم به بسيج بياوريد 

و اين طور باشد كه همه بچه هاي بسيج در جبهه حضور داشته باشند.

ــما در مقابل خون شهدا مسووليت تان بزرگتر و  ــيج ش  محمد اميني آذر: برادران بس
سنگين مي باشد به خدا قسمتان مي دهم كه يك لحظه از خدا غافل نشويد و دست از ياري 
ــك كه شيطان بر شما چيره شده و شما را به خدا قسم در كمك  انقالب برنداريد بدون ش

[به] بسيج فروگذار نكنيد و هميشه و همواره سرباز امام زمان باشيد.

ــعي كنيد بيش از پيش در صحنه حضور و همه  ــيج س  محمد جبرييلي: برادران بس
كاركنان، كارگران تالشتان در راه خدا باشد. مبادا بگذاريد افراد مخالف و منافق در ميان شما 
رخنه كنند به نگهباني در بسيج اهميت دهيد كه يك شب نگهباني در راه خدا از هفتاد سال 

عبادت بهتر است. هرچه بيشتر به جبهه ها رو كنيد. 

 محمد جعفري ديناني: برادران بسيجي الگوي جامعه باشيد، پيرانتان حبيب بن مظاهر 
و جوان هايتان اكبر و قاسم باشند.
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 محمدتقي تاجيك: پيامي هم دارم براي بسيجيان جان بركف و فداكاري كه در هرجا 
ــند به نداي رهبرشان لبيك مي گويند و در حالي كه مي توانند مانند ديگران شب را  كه باش
ــين (ع) از تمام راحتي ها چشم  ــق امام حس در رختخواب بگذرانند اما به ياد خدا و به عش
ــب را نمي خوابند تا از اسالم و انقالب  ــرما و گرما و در هر شرايطي ش ــند و در س مي پوش

پاسداري كنند.

 شهيد محمد تقي تكبيري: برادران بسيجي افتخار كنيد كه شهيد داده ايد و به نگهباني 
دادن ادامه دهيد و بسيج را هر چه بيشتر گسترش دهيد.

 محمدتقي جباري: نكته اى [به] خواهران خصوصا بسيجيان، شما رهروان حضرت 
ــناختن  ــاجد در صحنه هاي علم و تقوا يعني دخالت در ش زينب (س) خود را در كنار مس
جامعه خويش مشاركت دهيد زيرا كه شما لبيك گويان به نداي رهبر در پشت جبهه ايد، شما 

را همان بس كه انقالب ما، مرهون قيامتان است.

 محمد جواد تهراني پور: سالم خدمت برادران بسيجي، عزيزان عاشقي كه مردانه در 
ــرفت انقالب فداكاري هاي فراواني كردند و  ــكالت انقالب دلسوز و براي پيش تمامي مش
زحمت هاي بسياري را تحمل كرده و مردانه جلو[ي] هر گونه توطئه[ي] دشمنان انقالب 
را گرفته و شجاعانه با منافقان خارجي و داخلي نبرد نمودند و آنان را با ياري خداوند جبار 
ــيجي اميد است كه اين سالم گرم مرا كه از دلي  ــاندند. برادران عزيز بس به خاك ذلت كش
سوزان برخواسته است پذيرا باشيد و اميدوارم كه در اين مدتي كه با هم بوديم اگر بدي و 
تندي از اين حقير ديديد مرا مورد عفو قرار دهيد. عزيزان بسيج مانند گذشته براي پيشرفت 
انقالب كوشا باشيد و نگذاريد خون عزيزاني چون مختاري ها و نظري ها و بهشتي ها و ديگر 
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شهدا[ي] عزيز بسيجيان پايمال شود و منافقان از خدا بي خبر دلشاد شوند و دوش به دوش 
رهبر انقالب پيش برويد و با هر مشكلي و هر ضد انقالبي چون سد آهنين برخورد كنيد و 

تشكيالت ضد انقالب را برهم بپاشيد و مردانه و استوار برجاي بمانيد.

 محمدحسن اهونمدي: اما وصيتي دارم به برادران بسيج عزيزان سعي كنيد كه سنگر 
ــيج را محكم نگهداريد كه دشمنان شما از اين سنگر محكم لرزانند بسيج سنگر عشق  بس

است عشق به اهللا.

 محمدحسن برجعلي: به برادران بسيجي بگوييد فقط گوش به فرمان امام بوده و در 
چهارچوب اسالم عمل كنند.

[و] اخالق اسالمي را كامال رعايت كنند.

 محمد حسين تركيان: شما اي دريادالن، اي بسيجيان فاتح و ظفرمند اي كساني كه امام 
مي فرمايد بوسه به دست و بازوانتان مي زنم. ما دو راه بيشتر نداريم يا پيروزي يا شهادت.

 محمدحســين جعفري نسب: يك جمله هم با برادران بسيجي، سعي كنيد كه پايگاه 
بسيج محل نفوذ دسته جات مختلف نشود كه هدف اصلي خود را از دست بدهد. هر گروه 
ولو اسالمي ممكن است پايگاه را براي خودشان وسيله قرار دهند شما هوشيار باشيد. شما 
به خاطر كسي به بسيج نمي آييد به خاطر خدا و امر امام و واليت فقيه پس اصال شخص 
را در نظر نگيريد حق را بسنجيد و بگيريد و طرفدار حق باشيد. آنها كه دنبال چاه و زمين 
ــتند بگذاريد دنبال دنياي خود باشند ولي نخواسته باشند از افراد بسيجي سوء استفاده  هس
كنند. و اين اسلحه و بسيجي كه [از] بدن هاي عزيزترين برادران شما به دست آمده محفل 
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ــوولند در بسيج رفت و آمد كنند نه به  ــود. تمام افراد به عنوان يك فرد مس نفوذ گروه ها نش
عنوان طرفداري از يك گروه خاصي.

ــاني كه پيروزي شما بر تار[ك]  ــپاه،  اي كس ــيج و س  محمدرضا احمدي زماني: بس
تاريخ تا نفخ صور نورافشاني خواهد كرد برادرانم كه آيه[ي] مباركه «الذين معه اشداء علي 
ــعي داشته باشيد فقط خط زندگي را  الكفار رحماء بينهم» را در مقابل خود قرار داده ايد س
از امام و ياران واقعي امام بگيريد و مبادا دنبال وسوسه هاي شيطاني برويد و جبهه و بسيج 

را خالي كنيد.

ــفارش من به شما اين است   محمدرضا اشــرفي همداني: پس اي بسيجي ها تنها س
ــمن از وحدت شما مي ترسد اي بسيجي هاي  ــه نگاه داريد چون دش ــاجد را هميش كه مس

همسنگرم هميشه نماز را به جماعت بخوانيد.

ــيجيان عزيز اين عاشقان حسين (ع) و سنگر نشينان صابر   محمدرضا اكبري: از بس
مي خواهم كه هميشه اخالق اسالمي را رعايت كنند.

 محمدرضا باغبادي: همسنگرم اي برادر هم پايگاه و اي بسيجي، بسيج مدرسه[ي] 
عشق است عشق به لقاءاهللا و اين مدرسه عاشق [خدا]، بر توست كه در اين مدرسه ثبت نام 

نمايي زيرا بسيج [پايگاه افراد مؤمن] و انقالبي و با تقوا و با استقامت است.

 محمدرضا پلمه: برادران بسيج، خود را براي رنج و سختي كه در آينده است آماده 
كنيد و اخالص و ايمان و توكل به خدا را سرآغاز هر كاري كنيد، پشتيباني كامل خود را از 
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واليت فقيه [اعالم] كنيد و دستورات او را در توان خود اجرا كنيد. برادرانم در سنگر مدرسه 
ــت از افراد منحرف و گروهك  ها كنيد و با آنها مبارزه كنيد و علم خود را با تهذيب  مواظب

نفس و عمل و تقوي همراه كنيد، راه ما را ادامه دهيد.

ــيجي برادران در  ــدار و بس ــان: اما وصيتي دارم به برادران پاس  محمدرضــا توحيدي
كارهايتان هميشه به ياد خداوند باشيد و در نظر داشته باشيد كه خداوند تبارك و تعالي ناظر 
اعمال ماست بيشتر به جبهه ها برويد كه امروز روز امتحان الهي است و در تمام كارهايتان 

به خدا توكل كنيد.

 محمدصادق استعجاب: دوستان عزيز كادر بسيج، كوشا باشيد و در جهت استحكام 
بخشيدن به اين جمهوري اسالمي بكوشيد. 

 محمدصادق جاويدي: سالم فراوان به رهروان طريق الهي و به آن جان بركفان دلير 
ــين (ع) در حركت است و عزم رفتن به سوي خدا دارد  ــيجي، برادران كاروان امام حس بس
بشتابيد كه عقب نمانيد، به درستي كه هر كس خود را به اين كاروان رساند رستگار شد و هر 
كس كه به تكليف الهي كه بر گردن او نهاده شده است عمل نكرد، مورد خشم و غضب الهي 

قرار گرفت. برادران امروز با رفتن به جبهه از تمام آزمايش و امتحان الهي قبول شويد.

ــما بسيجيان، شما عاشقانه شب حمله،   محمدعلي اعتباري: چند جمله اي هم به ش
ــربازان امام زمان (عج) شمايي كه شب حمله به فرماندهي امام  ــتان مهدي موعود، س دوس
زمان تان بر دشمن يورش مي بريد، شما نيز اخالق اسالمي را پايه و اساس حركت خويش 

قرار داده و به خدا توكل كنيد و فرزندان واليت فقيه باشيد همانگونه كه تا كنون بوده ايد.
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 محمدعلي بديعي: شما برادران بسيجي، سنگر بسيج كه بازوي امام است خالي نكنيد 
و با هم متحد شويد كه دشمن از اين اتحاد و يكپارچگي شما به لرزه مي افتد.

 محمدعلي بربري جوان: از برادران عزيز بسيجي درخواست دارم، چون مسجد سنگر 
است مسجدها را رها نكنيد و در حفظ آن كوشا باشيد.

ــتان و اي رزمندگان   محمدكاظــم ابوترابي زارچي: اي مردم، اي جوانان و اي دوس
بسيجي كه امام بر بازويتان بوسه مي زند به پيام قرآن گوش دهيد. به نداي اسالم و رهبرمان 
ــالم غريب است و اين جمعيت ايران با تمام كشورهاي ابرقدرت و  گوش دهيد. اكنون اس
ــالم و جمهوري اسالمي را ياري كنيد از  جنايتكار مي جنگد. بياييد در صف رزمندگان اس
ميهن مقدس اسالمي خود دفاع كنيد كه خدا پيكاركنندگان و جنگجوياني كه در راه او به 
مقابله مي پردازند و مانند صفي آهنين در مقابل دشمنان اسالم مي ايستند دوست مي دارد. يار 
اسالم و ياور قرآن و سرباز مهدي موعود (عج) باشيد و در راه خدا جهاد كنيد كه يكي از 
اركان فروع دينتان جهاد است. از خدا بترسيد تا از عذاب و بالهايي كه او نازل مي كند در 

امان باشيد. مرگ حق است و به سراغ همه ما مي آيد.

 محمود اجاقي: از شما برادران (بسيج) و (سپاه) و (كميته) مي خواهم كه اين ارزشي 
كه خدا به شما عطا كرده بيشتر حفظ كنيد.

ــما اي برادران بسيج ما مي رويم و با خون خود راه را براي   محمود احمدي خو: ش
ــما بازتر مي كنيم و شما در آنجا سعي كنيد با پاسداري و احكام و كالس ها سعي كنيد  ش
كه خون برادران شهيد و مجروحمان به هدر نرود و سعي كنيد با اخالق اسالمي و روي 
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خوش با مردم ديدار كنيد. زيرا االن دنيا روي بسيج ما و سپاه ما حساب مي كند و مي دانيم 
اين خون شهداء است كه راه را براي ما بازتر مي كند و شما را به خداي قادر قسم مي دهم 
ــاران در خط او دعا كنيد اين پيام خون  ــت اماممان را خالي نكنيد به جان امام و ي كه پش

شهدا و من به شماها است.

 محمود اميني: سخني چند با برادران بسيجي خود دارم، اي برادران بسيجي از شما 
مي خواهم كه دست از اسالم و قرآن برنداريد و در خط امام حركت كنيد و پشتيبان واليت 
فقيه باشيد دست از روحانيت برنداريد كه اگر دست از روحانيت كشيديد1 اسالم شكست 

خواهد خورد. و از شما مي خواهم كه با هر گونه فساد در هر جا كه باشد برخورد كنيد.

 محمود چنگاني: سالم به رزمندگان اسالم و برادران بسيج شما همانجا كه هستيد 
فعاليت كنيد شما سنگر بسيج را نگهداريد و همان راه تبليغاتي كه شهيد احمد رباني در 
پي آن بوده پياده كنيد من به شما مي گويم كه كار كنيد و فعاليت كنيد كه خدا با شماست 
البته من كوچكتر از آن هستم كه به شما سفارش كنم ولي براي خدا مي گويم شما دعاي 
ــل را فراموش نكنيد و در ايام هفته به [ديدار] خانواده هاي شهدا و اسيران  كميل و توس
ــهيدان گمنام و مفقود االثر برويد و به خانواده هاي آنها دلداري بدهيد و دعاها2[ي]  و ش

آنهاست كه ما را به پيروزي مي رساند.

ــيجيان جان بر كف، وظيفه اصلي خود كه همان حفاظت از   محمودعلي بابالو: بس
ــالمي و پاسداري از خون شهيدان است از ياد نبريد و همه اعمالتان را براي  ارزش هاي اس

1. در اصل وصيت «كشديد» آمده است.
2. در اصل وصيت «وعاها» آمده است.
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ــد در غير اين  ــالمي در صدر كارهايتان باش ــاي خدا و در راه او قرار دهيد اخالق اس رض
صورت از مردم ديگر انتظاري نمي توان داشت اول بايد خود را ساخت سپس ديگران را. با 
منافقين و ضد انقالبيون به شدت برخورد نماييد زيرا كه انگل اسالمي هستند. دوستان عزيز 
سنگر مدرسه و درس را فراموش نكنيد و سالح قلم را با سالح ايمان آميخته كنيد و با آن 

با دشمنان خدا و مسلمين بجنگيد و آينده[ي] كشور اسالمي مان را شكوفا سازيد.

 مختار جديري: پيامي دارم به دوستان و آشنايان و همسنگران بسيج كه همان بازوي 
رهبر هستند و برادران من از ميان [جنگ] براي شما چند خطي سخن مي گويم آن اين است 

كه شما هيچگاه سنگر اصلي و دشمن شكن [بسيج] را خالي نكنيد.

ــيجي كه  ــخني دارم با برادران خوب و مخلص بس  مرتضي بهمن آبادي: و حال س
ــند برادران از شما مي خواهم كه در امر ساختن خود كوشا باشيد و  حافظان انقالب مي باش
مطيع روحانيت مبارز كه در خط امام هستند باشيد رفتن به مساجد و جبهه را هميشه جزو 

برنامه[ي] كارهايتان قرار دهيد.

 مرتضي چيتگري: برادران بسيجي و پاسدار ، از شما مي خواهم كه زينب گونه زندگي 
ــادي و لغوگويي نكنيد و اوقات خود را به  ــايل دنيوي و م ــد و خودتان را غرق در مس كني
بطالت مگذرانيد و از اين ريشه[ي] خانمان سوز، غيبت و تهمت دوري گزينيد. تقوا را پيشه 
خود سازيد در هنگام مشكالت و سختي ها صبر را پيشه خود سازيد، با همديگر اتحاد و 

اتفاق داشته باشيد و اين ميعادگاه عشق (بسيج) را از دست ندهيد.

 مرتضي حاجيان حســين آبادي: با برادران بسيجي و سپاهي سخني دارم اي عزيزان 

139 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



شما سرمايه هاي اين انقالب هستيد شما با كردار، اخالق، رفتار اسالم را به مردم نشان دهيد 
ــما را مي دهد  و كارهايتان را براي خدا و خالص براي خدا انجام دهيد كه خداوند اجر ش

ديدار از خانواده هاي شهيدان و مفقوداالثر يادتان نرود.

 مسعود احمديان: بچه ها، بسيج خيلي مقدس است نگذاريد با كارهايمان طوري شود 
كه بگويند اگر بسيج اين است پس نمي شود از انقالبشان انتظار داشت.

ــته اند و  ــت از امام برنداش ــيجيم آنهايي كه دس  مســعود حجاري: برادران عزيز بس
برنمي دارند توصيه مي كنم هر چند شهدا گفته اند اما من هم باب تذكر [مي گويم] تا از گزند 
منافقين و فرصت طلبان در امان باشم، عزيزان سروران گرامي شمايي كه بازوانتان بوسه گاه 
ــيد امام عزيز تنها نماند ياري كنيد و او را هر چند ياري كردن امام  ــت مواظب باش امام اس
ملتزم1 سختي ها و مشقت مي باشد جلوتر از امام حركت نكنيد عقب هم نمانيد پشت سر 

امام باشيد تا گوشتان سخنان او را بشنود.

 مصطفي باتواني: برادران بسيجي، مسجد را خالي نكنيد و از ناموس اسالم دفاع 
كنيد و از شما مي خواهم كه كوچه را چراغاني كنيد و شربت و شيريني پخش كنيد چرا 

كه من به معبودم رسيدم.

 مصطفي بختياري اصل: اي برادران بسيجي اي استادان اي سروران گرامي اي كساني 
ــت زندگي من در برادران بسيجي خالصه مي شود عشق من به  كه هر چه دارم از شماهاس

بسيج وصف ناپذير است.
1. در اصل وصيت «متلزم» آمده است.
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 مصطفي برزگرقصابعلي سرايي: برادران مومن و بزرگوار بسيج نمي دانم براي شما 
بندگان الهي و عاشقان حسين (ع) چه بنويسم هر بدي از اين حقير ديده ايد و اين كه فعاليت 

كمي در بسيج داشتم مرا ببخشيد.

 مصطفي ترابي: اينجانب بنده[ي] حقير به تمامي برادران بسيجي و جان بر كف كه 
ــتورات دين خدا مي توانند نمونه اي از سربازان امام زمان  ــالمي و عمل به دس با اخالق اس

باشند سالم مي رسانم.

 مهدي آقاجاني: اي برادران بسيج كه عاشقانه بدون طمع و چشم داشتي به مالي و يا 
ــيد كه اجر  مقامي فقط براي رضاي خدا و در راه خدا با تمام وجودتان مي جنگيد آگاه باش

شما بسيار است و پاداش عمل افتخار آفرين شما را هيچكس غير خدا نمي تواند بدهد

 مهدي احمدي: ولي سخني با ياران با وفا و خالصم، برادران بسيج دارم. اي كساني 
كه سختي هاي شب را بي خوابي ها را براي آرامش مردم مي كشيد، در اين راه مهم دقت عمل 

به خرج دهيد1 و اجرتان را هرچه بيشتر كنيد.

ــما رزمندگان نوجوان بسيجي با  ــفندياري: سخني با برادران بسيج، ش  مهدي اس
اعمال و رفتار اخالق نيكويي كه داريد امام زمان (عج) و نايب بر حقش امام خميني را 
شاد مي كنيد. اي برادران2 عزيز رزمنده كه در جنگ شركت كرده ايد و اي برادران عزيزي 
ــت و مقامي داريد امروز خدا شما را از ميان يك ميليارد  ــور اسالمي پس كه در اين كش

مسلمان انتخاب كه به اسالم و مسلمين خدمت كنيد.
1. در اصل وصيت نامه «دهدي» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «بردران» آمده است.
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 مهدي اشرف: اي بسيجيان اي عاشقان شهادت و اي مرغان آغشته1 به عشق، گوش 
به فرمان رهبر كبير انقالب و روحانيت اصيل باشيم و نگذاريد كه امامان همانند حسين بن 

علي (ع) تنها بماند.

 مهدي الياسي: از برادران بسيجي، اين شيران روز و زاهدان شب مي خواهيم كه هيچ 
موقع تحت هر شرايط سنگر بسيج و مسجد را ترك نكنند و آن گونه باشند كه بايد باشند.

 مهدي باقريان: اي برادران بسيجي حضورتان را در صحنه نبرد حق بر عليه باطل ادامه 
دهيد و تا آخرين قطره[ي] خونتان مبارزه نماييد و از اسالم دفاع2 كنيد زيرا كه مكتب ما چنين 

و رهبر ما حسين باشد كه خداوند شما را از سربازان واقعي آن حضرت قرار دهد.

 ناصر اسمند: برادر بسيجي و پاسدار راهت را ادامه بده كه راه شماها همان راه حسين 
است رسالت شماها پاسداري از اسالم است.

 ناصر باباجانيان: اي بسيجيان مقتدر و اي آنهايي كه عاشوراي حسيني را در كربالي 
ايران به عرصه[ي] نمايش درآورديد و پرچمدار خونين صحنه نبرد شديد و لرزه بر پيكر 
استخواني و سست عنصر آمريكا انداختيد و همواره از جان و مال خود گذشتيد و به پيام 
حسين گونه نايب االمام خميني لبيك گفتيد و در صحنه نبرد حاضر شديد و سياست كشور 
ــاني هايتان سياست هاي خائنانه و كاذب شرق و غرب را با  ــت گرفتيد و با جانفش را به دس
جمله هاي وسيع و حساب شده تان از هم3 پاشيديد و دست كثيف استعمارگرها را در منطقه 

1. در اصل وصيت نامه «اغوشته» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «دفاه» آمده است.

3. در اصل وصيت «وهم» آمده است.
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ــان روشن گشت و در نتيجه به موضع ضعف نشانيده شدند  رو نموديد و ماهيت كثيف ش
كه همان عمل صدمه انقالب محمدي (ص) را در دوران رسالت حضرت محمد (ص) را 
در ذهن ها تداعي مي كند پس درود بي پايان بر شما يادهاي سفيران انقالب و اي يكه تازان 

صحنه نبرد، پيروزيد و پيروزي از آن حق است. 

 ناصر تاجيك فر: و شما اي برادران بسيج كه در راه تداوم انقالب اسالمي از جان 
ــيج استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمان ها براي  ــته ايد، برادران بس و مال گذش

تسكين دردهاست. 

 يادگار ظفري: برادران پاسدار و بسيجي قدر و منزلت خود را بدانيد شماها سربازان 
امام زمان هميشه شما ها پاك باختگان مكتب ايثار و شهادت هستيد شما ها اين لباسي كه بر 
تن كرديد لباس شهدا است شماها مديون شهدا هستيد و بايستي در آخرت جواب شهدا را 

بدهيد شماها همه كارهايتان بايستي به خاطر رضاي خدا باشد.

ــتان و برادران بسيجي، هيچ گاه سنگر عشق و شهادت را   يعقوب دلير روحي: دوس
ــنگر ها پر كنيد و برادران سپاه نيز تا مي توانند در هر  خالي نگذاريد و جاي خالي مرا در س

مورد اين برادران را ياري نمايند.

ــخني هم با برادارن بسيجي، سپاهي و غيره كه هوشيارانه   آيت اهللا درخشــنده:  و س
ــتاورد هزاران شهيد به خون خفته است محافظت كنند و عمال  ــالمي كه دس از انقالب اس

خارجي را با نام هاي منافقين وغيره را در داخل سركوب نمايند.
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 ابراهيم خليج: برادران بسيجي و برادران پاسدار، اي عاشقان جان بر كف و مخلص 
ــپاه نور چشم من است و به بازوان شما  ــمايي كه امام در مورد مقامتان فرموده كه س اي ش
ــما قدر و ارزش خود و اين موقعيت را بهتر مي دانيد كه در چه زمانه اي  ــه مي زنم ش بوس
هستيم و چه بايد بكنيم همواره پشتيبان واليت فقيه باشيد و همانطور كه خود بهتر مي دانيد 
ــت كه از فروع دين نيز واجب تر است همواره نگذاريد جبهه ها  ــاله اصلي ما جنگ اس مس

خالي بماند و اسلحه بر زمين افتاده ها را بر دوش گيريد تا رفع كل فتنه از عالم. 

ــاز و برگ بسيج شويد و در راه خدا   ابراهيم رضايي وحدت: با همه تجهيزات و س
ــتيبان رهبر انقالبمان امام امت خميني بت شكن و  با اموال و جان هاي خود جهاد كنيد. پش

اسالم باشيد و امام را ياري نماييد.

 ابوالقاسم سيانكي: و اينك با شما برادران عزيز بسيج سخن مي گويم، برادران بسيج 
ــيد، برادران عزيز اين دانشگاه  ــاجد مشغول باش ــنگر مس ثابت قدم و به خدمت خود در س
محصالني دارد عاشق امام و آقايشان مهدي (عج)، اين محصالن تا نيمي از شب در جبهه ها 
ــب مي خوانند و يا مهدي ادركني مي گويند،  ــينه مي زنند، دعاي توسل و كميل و نماز ش س
ــقان كربال قبل از هر غذا سوره حمد و دعا به جان رهبر و رزمندگان مي كنند، من  اين عاش
خدا را شكر مي كنم كه من را به اين دانشگاه فرستاد تا پيش اين برادران كه واقعا عاشق امام 
زمان هستند، ساخته شوم. برادران اين را بدانيد اولين كسي كه از اين پايگاه بسيج (حسينيه 
جواداالئمه) به درجه[ي] شهادت نايل گردد از با اخالص ترين و پاكترين بچه هاي اين پايگاه 
بوده است. و حال در لحظات آخر عمرم از پدر و مادر و خواهر و برادران و تمامي دوستان 
و آشنايان و برادران بسيج طلب حالليت مي نمايم و مرا ببخشيد. خدا يار و ياور شما باشد. 
خدايا، خدايا تا انقالب مهدي (عج) خميني را نگهدار.بسيجي ديده بيدار عشق است/ بسيجي 
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پير ميدان دار عشق است/ به روي سينه و پشت بسيجي/ نوشته يا زيارت يا شهادت.

ــما فرموده كه  ــيج، اي كه امام بر حق ش ــدار و بس ــد عليزاده: اي برادران پاس  احم
ــما هم امروز نورچشم اين ملت هستيد امام را در  ــدار بودم». ش «اي كاش من هم يك پاس

هيچوقت تنها نگذاريد و از اسالم خوب پاسداري كنيد.
ــييع جنازه و يا مجالسم شركت  ــانيكه در تش پدر و مادر و خواهران و برادرانم و اي كس
مي كنيد شاد و سرافراز باشيد چون من به مهماني خدا رفته ام هيچوقت ناراحت نباشيد اگر 

در مراسمم شركت مي كنيد اشكهايتان فقط براي رضاي خدا باشد.
در آخر مي خواهم كه اگر جنازه ام به دست شما رسيد مرا با لباس بسيجي ام دفن كنيد كه 

در آخرت شفاعتم را بكند و بر خود ببالم كه مسلمان1 بوده ام.

 اســحق دارا: و اي برادران پاسدارم و بسيجيان و ارتش و شهرباني، همه شما براي 
اين ملت و كشورهاي خارج نمونه اسالم هستيد، و همه شما را مانند يك تلويزيون تماشا 
ــان  ــهرها هم نش ــان داديد درش مي كنند پس اخالق خود را همين طوري كه در جبهه ها نش
بدهيد. اي خانواده هاي شهداء، شما هميشه بعد از نماز صبح زيارت عاشورا را به ياد داريد، 
چون فرزندان شما هميشه درجبهه ها زيارت عاشورا را مي خوانند و عاشق اين دعا هستند، 

شما هم با خواندن اين دعا روح آنان2 را شاد [ي] مي بخشيد.

 اسماعيل ترابي پور: برادران بسيج و تمام حزب اهللا انتظار است كه راه شهدا را طي 
نمايند و راه منافقين را در هم بكوبند برادران اعضاي انجمن اسالمي و بسيج و حزب اهللا 
اميدوارم كه ميان شما بودم مرا ببخشاييد. و همچنين از هم سن و ساالن و دوستان آشنايان 

1. در اصل وصيت «اسالم» آمده است.
2. در اصل وصيت «آن» آمده است.
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ــاوندان مي خواهم كه مرا ببخشايند و باري پدر و مادرم و همچنين برادر خواهرم  و خويش
اميدوارم كه اشك چشمي براي من نريزيد كه دشمنان خوشحال بشوند.

 اسماعيل ترابي پور: پشتيبان جبهه هاي جنگ باشيد در مراسم مذهبي و اجتماعات 
سياسي انقالب شركت كنيد (نماز جمعه و دعاي كميل) به برادران بسيج مي گويم اسلحه مرا 

آنچنان كه امام فرمود، بر زمين نگذاريد و با خون دادن انقالب اسالمي را حمايت كنيد.

ــماعيل جاقوري: به تمام اعضاي بسيج و امت حزب اهللا و ياري دهندگان روح   اس
اهللا يك پيام دارم كه دوستي و صميميت خود را حفظ كنيد و هميشه به ياد شهدا باشيد. هر 
وقت كه مي خواهيد كاري را انجام دهيد فقط هدفتان في سبيل اهللا باشد و هميشه به خاطر 
رضاي خدا كار كنيد حاصل كارتان هميشه باقي بماند و اگر مي توانيد به جبهه بياييد غفلت 
نورزيد كه امروز اسالم نياز به شما دارد مي خواهيم انقالبمان را صادر كنيم با حرف نمي شود 
بايد عمل كنيم اين را هم بگويم تا ساخته نشده ايد به جبهه نياييد هر چند جبهه به قول امام 

عزيزمان دانشگاه مي باشد اما احتياج به خودسازي قبلي هم دارد.
انسان اگر در هر جا فعاليت كند و هدفش خدا باشد خدا اجرها و حسنات زيادي به او 
مي دهد اگر يك فرد بسيجي واقعي يك ساعت نگهباني در راه خدا دهد بهتر از چندين سال 
ــت پس برادران به دعاها هم اهميت زياد بدهند مخصوصا دعاي توسل، كميل،  عبادت اس
ندبه و زيارت عاشورا. برادران عزيز و خواهران مهربانم خيلي زحمت كشيده ايد اميدوارم 

كه حالل كنيد و در آخر از كمك به بسيج و جبهه خودداري نكنيد.

 اصغر اميرقلي پور: اي برادران رزمنده بسيجي و سپاهي و غيره شما هم آگاه شويد و 
به اين هييت ها و جلسات قرآن و نماز جماعت و نماز جمعه برويد كه ما هر چه داريم از 
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بركات اين جلسات است اين جلسات هيأت ها را سبك نشماريد مخصوصاً هيأت منتظران 
ــكن  ــالمي به نداي رهبر ميهن خميني بت ش مهدي (عج) و بياييد در راه تداوم انقالب اس

لبيك گوييد و او را ياري كنيد.

 اصغر ايوبي: شما اي برادران و خواهران بسيجي، اي دالوران رزمنده، اي شيران روز 
ــاجد اين پايگاه هاي اسالم را خالي مگذاريد و از رنج كارها سست  ــب مس و اي زاهدان ش
نشويد كه كار براي خدا شكست ندارد برادران و خواهران حزب اهللا بر روي قلب هايتان كار 
نماييد تا الهي شود چون به گفته امام عزيز وقتي قلب الهي شد همه چيز انسان الهي مي شود 
مطالعه خود را بيشتر نماييد مخصوصا كتاب هاي گران بها و اخالق استاد شهيد دستغيب را 
ــيد و تا سرنگوني تمام  ــق باش بخوانيد و عمل نماييد تا از هر نظر براي مردم الگو و سرمش

دشمنان اسالم به پيش برويد و بر خدا توكل نماييد.

ــيج هوشيار باشيد كه اگر افرادي  ــدار و جهاد و بس  اصغر پيردهقان: اي برادران پاس
ــوخ كردند آنها را از خود ترد كنيد كه به واسطه يك عده معدودي  ــما رس منافق در بين ش

دامن شما لكه نشود.

ــالم عرض مي كنم، اميدوارم كه در حركت   اصغر تاجيك: خدمت برادر عزيزم س
ــيج فعاليت كني كه بتواني به جبهه بيايي و با  ــته باشي و در بس ــهمي داش اين انقالب س

كافران ستيز كني.

 اكبر اسمند: برادران بسيجي برادران پاسدارم و برادران ارتشيم شما كه مي خواهيد در 
صراط مستقيم گام برداشته از جنگ و از سختي ها و كمبودها نهراسيد فقط خدا را در نظر 
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ــته باشيد خدا خود ياري كننده شماهاست برادران من براي رضاي خدا به جبهه رفتم  داش
هيچ اجباري در كار نبوده خودم و با وجداني كه داشتم راه شهادت سرخ راه حسين (ع) را 
انتخاب كردم و خودم مرگ سرخ را به ذلت و خواري ترجيح دادم و همچنان كه خداوند 
تبارك و تعالي مي گويد شهيدان زنده اند و انسان ها خيال نكند كه شهيدان مرده اند شهيدان 
زنده ابدي هستند و زندگي جاويدان و هميشگي را انتخاب كرده اند اميدوارم كه شماها نيز 

ادامه دهنده راه باشيد من اميدوارم كه بتوانم سربازي باشم در خدمت اسالم.

ــيم كه در هر كار و همه وقت بايستي متوكل و اميدوار به   اكبر اســدي: متوجه باش
حق تعالي بوده باشيم تا نصرت وي شامل حال ما گردد انشاءاهللا برادران و بسيجي ما بايد 
ــهيد و جان بركف باشيم توكل و اداره ما متوجه خدا باشد و با عشق  ــيجيان ش همچون بس
و عالقه بيشتر در كارزار خويش عقلي فكر نكرده بلكه بر حسب عشق و به دست آوردن 
رضاي حق تعالي نبرد بنماييم. برادران رضاي حق تعالي در عصر حاضر عمل به كالم ولي 
فقيه حضرت امام مي باشد او كه علم پيشوايي جهان را بر دوش مي كشد و خود را مكلف 

بر اين كار مي داند و هيچ خستگي در خود احساس نمي كند.

 اكبر انصاري: «پيام به برادران بسيج» برادران بسيج شما با مردم فرق داريد و شما با 
ديگر قشرها فرق مي كنيد و فرقتان اين است كه از نظر ديدي كه مردم به شما دارند مبادا در 
كارهايتان اخالق اسالمي و خلوص نيت را فراموش كنيد. برادران بسيج شماها سربازان امام 

هستيد و سعي كنيد در كوچه و محل با اخالق اسالمي افراد را به خود جذب كنيد.

 اكبر توانگر رنجبر: و وصيتم به برادرانم اين است كه امام را تنها نگذاريد و او خودش 
فرمود اين انقالب احتياج به نگهباني دارد، پس در سنگر بسيج حافظ اين انقالب باشيد.
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 اكبر جمالي دستگردي: از برادراني كه در بسيج هستند كه نور چشم من بودند و من 
از آنها پندها آموختم و از آن استادان مي خواهم كه به غير از نگهباني براي خدا و مجالس 
مذهبي هركدام در سنگر مدرسه و كار محكم و پابرجا باشيد و براي رفع مشكالت خود با 
برادران شوراي بسيج همكاري كنند كه تا آنجا كه اين برادران را من شناختم استاداني براي 
ــما و آنها را تاييد كند ديگر با قرآن مانوس شويد كه قرآن  من و همه ما بودند خدا همه ش
مانند نوري است كه به انديشه انسان مي تابد و به انسان روشنايي مي بخشد و كوره راه هاي 

تاريك و ظلمت را براي انسان مي گشايد.

 اكبر جوكار: وظيفه من و تو چيست ما بسيجيان وظيفه و مسيوليتي سنگين بر دوش 
داريم كه نمي شود با زبان گفت و يا با قلم بر روي كاغذ نوشت آري ما اين وظيفه را با قلبي 

صاف و مملو از عشق و ايمان انجام مي دهيم.

ــتان شما هم مواظب باشيد  ــيج و اي برادران و دوس  اهللا كرم اســتكي: رزمندگان بس
ــان و  ــالم اميرالمومنين (ع) مي فرمايد چه ذليل و خوارند مردمي كه مرزش كه غافل از اس
كوچه هاي شهرشان ميدان تاخت و تاز دشمن بيگانه باشد مواظب امام عزيز باشيم و قدرش 
را داشته باشيم فرداي قيامت از ما جواب مي خواهند كه درمقابل دعوت رهبر چه كرده ايم 

كه اهدافش ياري اسالم بوده است.

 امير اقتدارمنش: عالوه بر سنگر تحصيل همچنان سنگر بسيج سپاه پاسداران را حفظ 
نموده و در موقع مقتضي كه يعني زماني كه احتياج [هست] مي توانيد به جبهه بياييد.

برادران بسيجي در نمازهاي جمعي و نماز جماعت و شب هاي محرم ماه رمضان مسجد 
ــات دوري كنيد و جلوي  ــر گونه اختالف ــيد و از ه ــته باش ــر كنيد و با هم اتحاد داش را پ
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ــاءاهللا كه منبع اصلي آنها را پيدا مي كنيد و آن را از بين ببريد  تفرقه اندازها را بگيريد و انش
برادران گوش به فرمان امام باشيد نه كه دست از امام بكشيد خدا آن روز را نياورد و حرمت 

آن لباسي كه به عنوان بسيجي در تن داريد بدانيد.

 اميرمسعود امره برچلويي: از برادران بسيجي مي خواهم راه بنده حقير را ادامه دهند و 
در خط انقالب و امام باشند و با هم وحدت داشته باشند تا دشمن در ميان آنها نفوذ نكند.

 برات اميني خانكوك: از دعا براي فرج امام زمان (عج) و سالمتي رهبر كبير انقالب 
بعد از هر نماز فراموش نكنيد، مخصوصا برادران سپاه و بسيج.

ــرزم خودم يعني  ــتم براي برادران هم ــدي: جمله اي هم مي خواس ــرام ارجمن  به
ــيجي ام پيام دهم هرچند كه من خيلي كوچكتر از آن هستم كه به  ــدار بس برادر[ان] پاس
ــته پيام بدهم و آن اين است كه هميشه گوش  ــما برادران ايثارگر از جان و مال گذش ش
ــيد جلسات دعاهاي توسل و دعاهاي كميل را فشرده تر كنيد  به فرمان امام عزيزمان باش
و هر هفته نماز جمعه بيفزاييد همچنان كه امام بزرگوارمان فرموده سپاه و بسيج بازوي 
مسلح امام و روحانيت اسالم است به اين كلمات پيامبرگونه امام همچون گذشته با دقت 

كامل جامه عمل بپوشانيد.

 بهرام ايزدي: سخني با دوستان و همكاران بسيجي دارم، اميدوارم كه شماها من حقير 
و بنده روسياه و فقير خدا را به بزرگي خودتان ببخشيد. شما اي عزيزان تا توان و جان در 
بدن داريد دست از اسالم و امام نكشيد و براي پياده شدن حكومت اهللا و اين مردم و نجات 

مستضعفان جهان كار كنيد.
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 بهرام تبسم دوست: وصيتي ديگر دارم به برادران پاسدار و بسيجي كه اگر خداوند 
مرا به مهماني دعوت نمود هرگونه بدي از من ديده ايد مرا ببخشيد اگر خداوند شهادت را 

نصيبم كرد مرا درگلزار شهدا به خاك بسپاريد.

ــما برادران بسيجي ام اين است كه شما راه ما را ادامه   بهرامعلي اميدي: وصيتم به ش
دهيد چه در پشت جبهه و يا در جبهه. 

 بهروز احمدي: به دوستان و برادران همنوع خود عرض مي كنم كه اگر مرا دوست 
دارند، راهم را ادامه بدهند كه همان راه خدا و رسول خدا و امام زمان (عج) و نايب برحق 

اوست (برادران سپاه و بسيج).

ــما برادران بسيجي كه من حقير خودم خاك پاي تمامي بسيجيان   بهرام ايمانژاد: ش
ــتم و هر كس دشمني با شما عزيزان بكند و به حقانيت شما عناد بكند به خدا  پرتوان هس
قسم تا ابد نفرين آنها را خواهم كرد و نگذاريد بعضي ها با لباس حزب الهي و چهره حزب 

اهللا به خود دادن، مال و حق اين مردم را بخورند.

 پرويز (رضا) ايليات: اين را به برادران بسيجي و سپاهي بگويم كه اين سفره كه بر سر 
آن نشسته ايد سفره اباعبداهللا مي باشد و هر كس در اين موقعيت حساس از سر اين سفره كنار 
برود از كنار سفره آن آقا كنار رفته است و در آن دنيا جايي كنار آنان ندارند، در مورد رفتن 
به جبهه من ديگر نمي توانم صحبتي كنم چرا كه حضرت امام خميني مد ظله العالي فرمودند: 
رفتن به جبهه از فروع دين نيز واجبتر است، با توجه به سخنان گوهر بار ايشان تكليف از ما 

ساقط نمي شود مگر در موقع مرگ و (بعد از مرگ) پس اميدوارم كه فراموش نشود.
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ــپاهي و دوستان و آشنايان بسيج شهيد چمران و  ــيجي و س در آخر از تمامي برادران بس
ــهداي والفجر كه مدتي با هم بوده ايم مي خواهم كه مرا حالل كنند و اگر در طول مدت  ش
ــم و اميدوارم كه حضرت حق نيز  ــته ام من نيز حالل مي كن ــم برخوردي با آنان داش زندگي
بگذرد ان شاءا....در ضمن سعي كنيد كه خانواده رزمندگان و معلولين و شهدا را از ياد نبريد 

چون از واجبات مي باشد در نظر بنده.

 پرويز حاجيوندزاده: از برادران بسيج مي خواهم كه از روحانيت به خوبي پشتيباني 
ــالم باشد و هيچوقت نگذاريد مسايل  ــما بايد اميد اينده اس بكنند و بدانيد كه هر يك از ش
كوچك شما را از ياد خدا و مسأله اصلي دور بكند و آن چيزي كه براي شما مهم باشد تنها 
ــالم و رضاي خدا باشد. اي كه از كوچه معشوق ما مي گذري بر حذر باش كه  پيروزي اس

سر مي شكند ديوارش. 

 تركي بختياري: و پيامي براي سپاه و بسيج، شما مسووليت سنگيني به گردن داريد 
ــردا چه جوابي مي خواهيد به خداي  ــووليت1 خود وفا نكنيد، ف و اگر خداي نكرده به مس
ــما برادران افرادي هستيد كه از ميان مردم آمده ايد و بايد مواظب باشيد كه  خود بدهيد، ش
ــهدا به شما  هيچكس كوچكترين خطايي نكند و اين را بايد بدانيد كه تمام خانواده هاي ش
ــهدا به جاي شهيدشان به شما نگاه  ــما بايد كاري بكنيد كه خانواده هاي ش نگاه مي كنند، ش
كنند و شما برادران سپاه و بسيج و اي مسوولين بايد جاذبه داشته باشيد نه دافعه و شما اي 
ــود كه شما  ــيد كه چه مي گذرد در خفا خيلي كارها مي ش برادران بايد داراي گوش باز باش

نمي فهميد. منافق در كمين است. 

1. در اصل وصيت نامه «ميوليت» آمده است. 
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 جعفر جعفريان: پيامم به برادران بسيج و سپاه اين است كه هميشه اين دو سنگر را 
محافظت كنيد و اين تبليغات خيلي موثر است برادران سعي كنيد كه بيشتر عضو بشويد و 
ــت كه قرآن و نهج البالغه را بخوانيد و به دستورات آن كامال درست عمل  وصيتم اين اس
ــريف بياوريد كه جبهه به [شما]  كنيد و اگر ديديد واقعا جبهه احتياج دارد و مي توانيد تش

احتياج دارد به اميد عمل كردن به اين عرايض بي ارزش.

ــم شما خيلي ارزش  ــيج قدر خودتان را بدانيد به خدا قس  جواد بهلولي: عزيزان بس
داريد چون حافظ دين خدا و اسالم عزيز هستيد.

 جمشيد اميدي: شما برادران بسيج و دانش آموز اي برادران مسووليت خون اين همه 
ــهيد برگردن شماست و شما بيشتر مسووليد تا مردم عادي برادران بسيج سالح شهدا را  ش
ــيج نيرو  برداريد و جاي آنها را در جبهه پر كنيد و جذب نيرو كنيد و به جاي آنها در بس
بياوريد شب هاي جمعه با دستجات مذهبي به گلستان شهدا برويد بر سر مزار شهدا سينه 
بزنيد نوحه سرايي بكنيد قرآن بخوانيد اشك بريزد زيرا كه امام عزيزمان مي فرمايد ما هر چه 
داريم از اين گريه هاست بسيجيان با مردم خوش رفتاري كنيد.مردم را تشويق كنيد به بسيج 
و سپاه و مسجد سنگر مسجد را هم پر كنيد نماز جماعت را با شكوه خاص برقرار كنيد.

ــما تقاضا داريم در موقع آمدن به جبهه   جمشــيد حجتي نژاد: برادران بسيجي از ش
هرچه قدر مي توانيد خودتان را از لحاظ روحي و جسمي آماده نماييد و برادران شما سمبل 
جامعه اسالمي هستيد با هر رقم جور و فساد و هر حركت غير اسالمي مبارزه بنماييد و اگر 

اين كار را نكنيد در پيشگاه خداوند مقصر خواهيد بود.
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 جواداميدي: شما برادران بسيج هر چه فعالتر پايگاه را نگه داريد.

 حبيب پاالش: سخني هم با برادرانم در بسيج دارم برادرانم از شما مي خواهم كه در 
درجه اول مرا ببخشيد و مرا حالل كنيد و برادران اعمالتان را براي رضاي خداي انجام دهيد 
كه فقط اعمال مورد قبول درگاه خداوند سبحان است كه خالصاً براي خدا باشد. برادران از 

شما مي خواهم كه بسيج را خالي نگذاريد.

 حسن ابراهيمي: از برادرانم در سنگر بسيج مي خواهم كه راه ديگر برادراني كه شهيد 
مي شوند و به لقاءاهللا مي پيوندند را ادامه دهند.

ــيجي خودمان دارم و آن اين كه در   حســن ابوالقاســمي: يك توصيه به برادران بس
كارهايتان اطاعت از امر واليت را فراموش نكنيد و با گوش دل اماده شنيدن فرمانش باشيد 
ــه راه كربال را باز كرده و  ــماييد ك ــت و اين را هم بدانيد كه ش ــه ما هر چه داريم از اوس ك
قدس عزيز را آزاد خواهيد كرد و از حاال بايد آماده اين كار بشويد و اين راه (يعني به قول 
رزمنده ها تنها ره سعادت، ايمان، جهاد، شهادت) راهي است كه همگي مان بايد برويم زيرا 
ــتيم و همچنانكه امام عزيز فرمودند: شك  ــتار سعادت دنيا و آخرت هس همگي مان خواس

نيست كه همه بايد اين راه را برويم به سوي حق و سرنوشت خويش بشتابيم.

 حسن استادرحيمي: اما شما برادران عزيز سپاهي و بسيجي ام شما كه شيران روز 
ــما كه امام عزيز خطاب به شما مي گويد اي كاش من  ــب لقب گرفته ايد ش و زاهدان ش

هم يك پاسدار بودم.
ــيج مي خواهم كه مسجد را خالي نگذارند و تا آنجا كه  ــتان عزيزم و برادران بس از دوس
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ــمات مذهبي  ــل و در مراس مي توانند در نماز جماعت و جمعه و در دعاهاي كميل و توس
ديگر به طور فعال پيشتاز باشيد و نماز را هميشه اول وقت بخوانيد.

ــدگان اعم از برادران  ــهيد حســن اكرمي: اما من به عنوان وصيت به همه بازمان  ش
ــيجي و همه نيروهاي انقالب اسالمي و نيز از همه نهادهاي  ــي، پاسدار، بس روحاني، ارتش
اسالمي تقاضامندم تا لحظات آخر دست ياري و حمايت اسالم و امام امت برنداريد و راه 

تمامي شهداي انقالب اسالمي را ادامه دهيد.
برادران بسيجي از شما مي خواهم كه سنگرها را ترك نكنيد و همچنين سنگر مساجد 
ــالمي و  ــتگي دعوت كنيد. و تنها نيروي جاذبه، اخالق اس را و مردم را به اتحاد و همبس

عمل صالح است.

ــيج و سپاه و كال طرفداران انقالب اسالمي بايد با هم   انبري حســن: اي برادران بس
آن چنان برخورد اسالمي داشته باشيم كه شيطان در بين ما رخنه اي براي نفوذ و تفرقه بين 
ــدا نكند زيرا انقالب را با وحدت كلمه و وحدت عمل مي توانيم به پيروزي نهايي و  ــا پي م

تحويل آن به صاحبش يعني امام زمان (عج) تحويل دهيم.

ــه جلوي اين  ــيجيان خواهش مي كنم ك ــم و اي بس ــان: اي برادران  حســن بابايي
ــا مي توانيد به  ــان نگاه كنند بگيريد و ت ــه مي خواهند به خواهر و مادرم ــي ك اوباش هاي
ــر بزنيد و آنها را تنها نگذاريد و دعاي كميل  ــهدا و مجروحين و اسرا س خانواده هاي ش
ــركت كنيد و الزم است كه بگويم از بسيج خواهش مي كنم  و نماز جمعه و جماعت ش

پذيرششان قوي باشد و جوانان را جذب كنند.
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 حسين باقري: و در پايان از برادران بسيج و سپاه مي خواهم كه دعاها را فراموش 
ــد و از امت قهرمان رقه و منطقه مي خواهم، مخصوصا از جوانان و يا مردان متاهل  نكنن
ــت، چرا نياز  ــالخورده، نگوييد كه ما نمي توانيم به جبهه برويم و يا به ما نيازي نيس و س
ــه نمي توانند به جبهه بروند،  ــت، برويد و جبهه ها را خالي نگذاريد و آنهايي هم ك هس

كمك مالي كنند.

 حسن پورمحمود: وصيتم به برادران بسيج و انجمن اسالمي، برادران عزيز فرد متقي 
و عادل باشيد. كار را كه انجام مي دهيد بي ريا و خالصانه براي خدا باشد. يار امام باشيد و 

هر امري را كه امام فرمودند اطاعت نماييد.

 حسن پهلوانزاده: برادران بسيجي بكوشيد كه هر چه بيشتر از اين انقالب را صادر كنيد 
و با كساني كه مي خواهيد جلو[ي] حركت اين انقالب سدي ايجاد كنند، مبارزه كنيد.

 حســن جهانيان: سفارشي به تمام بسيجي هاي سرتاسر است، اين پايگاه عظيم را 
تقويت كنيد، منافقين داخلي ترس و لرزشان از همين جوانان حزب الهي و بسيجي است 
ــند اينها هستند كه سرسختانه  ــكوكي داشته باش مي دانند كه اگر كوچكترين حركت مش

مقابله مي كنند.

 حسن چوپاني: و اما چند كلمه براي برادران بسيج و سپاه، برادران عزيز، االن موقعي 
ــين زمان بلند است و شما برادران عزيز بايد  ــت كه فرياد: «هل من ناصر ينصرني» حس اس
لبيك بگوييد و روح شهدا را شاد كنيد و هم چنين امام زمان و نايب بر حقش را در جماران 
شاد كنيد و همچنين خانواده هاي شهدا و مفقودين را شاد كنيد و خانواده[ي] اسرا را با آزاد 
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ــت توانمند رزمندگان اسالم شاد كنيد و هيچ كدام شما ها از مرگ  ــدن فرزندانشان به دس ش
نترسيد، چون كه مرگ حق است و به سراغ تك تك شما خواهد آمد.

 حسن حاتمي: و سخني با شما برادران بسيجي دارم، خدا شاهد است كه چه رنج ها 
و سختي ها متحمل شده ام تا بتوانم به جبهه اعزام بشوم و اين فقط با عنايت و اراده خداوند 
متعال بود و من كي مي توانستم در راه خدا سالح بردارم و لباس رزم بر تن كنم و در راه 
او به درجه رفيع شهادت نايل شوم و همه اينها از الطاف الهي مي باشد كه به روي بندگان 
خود باز كرده و اگر غير از اراده خداوند بود يقينا در وسط راه جاي مي ماندم چون جهاد 
ــعادت مي خواهد و شما اگر در جامعه نگاه كنيد خواهيد ديد  ــمنان خداوند واقعا س با دش
كه خيلي ها از اين نعمت خداوندي محروم هستند و حتي يك بار هم در اين مدت جنگ 
به جبهه نرفته اند و حتي بعضي ها كه به كمال رذالت رسيده اند و نه تنها به جبهه نمي روند 
ــه به  ــؤال نروند و هميش ــان را طوري مي آرايند كه در ميان مردم زير س بلكه ظاهر خودش
بهانه هاي كاري و مشكالت زندگي و غيره از جنگ فرار مي كنند و هر روز فكر مقامي تازه 

و حيله اي جديد هستند تا بتوانند راحت تر اعمال خالف انقالب خود را توجيه نمايند.

ــيج و امت حزب اهللا راه امام و خط امام  ــتياني: برادران پاسدار و بس ــين آش  حس
ــت. واليت  فقيه نه يك كلمه كم و نه زياد و همان صراط  همان راه ائمه و انبيا و خداس
مستقيم مواظب باشيد از خط امام جدا نيفتيد و دامن روحانيت را رها نكنيد. برادران هر 

كسي را كه امام تاييد كرد شما تاييد كنيد.

 حسين ابراهيمي: سخني هم براي برادران پايگاه و بسيجي ام كه قدر خودتان را بدانيد 
نكند خداي ناكرده از ميدان به در رويد و ميدان را براي يك سري افراد فرصت طلب باز 
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كنيد برادرها امروز روز استقامت و پايداري در مقابل تمام مشكالت و به خصوص جنگ 
ــقم كمال امرت» همه بايد مقاومت و پايداري  ــت و چنان چه قرآن هم مي فرمايد: «فنس اس

بكنند برادرها اين آيه[ي] شريفه1 را در سرلوحه تمام كارهايتان قرار بدهيد.

ــيجي كه اميد آينده اين مرز و بوم هستيد، مبادا   حســين اسماعيلي: اي برادران بس
در رختخواب ذلت بميريد كه حسين (ع) در ميدان نبرد شهيد شد، كه علي در محراب 
ــين (ع) در راه  ــد و مبادا در حال بي تفاوتي بميريد كه علي اكبر حس ــهيد ش عبادت ش

حسين و با هدف شهيد شد.

 حســين اسماعيلي نودولقي: در بسيج و كتابخانه شركت كنيد نمازها و عباداتتان را 
كامال انجام دهيد. برادران بسيج از فرصت هايتان تمام استفاده را كنيد نماز را با شكوه برگزار 
ــيجي از خودتان مواظبت كنيد منافقان را ياراي  ــخنان لغو بپرهيزيد. برادران بس كنيد از س

حركت ندهيد با آمريكا بايد بيشتر روبه رو شويد.

 حسين اكبري: در آخر به برادران بسيج و نيروهاي واقعا اسالمي توصيه مي كنم، كه 
هر كجايي هستيد اعم از فرمانده و اعم از آن رزمنده خواهش دارم كه گوش به فرمان رهبر، 
رهبر انقالب، فريادرس دهيد. و همراه اين توصيه، توصيه اي ديگر مي كنم، چه در جبهه و 

چه در پشت جبهه از فرمانده هانتان اطاعت كنيد و راه شهدا را ادامه دهيد.

 حسين اميني: و شما برادران بسيج و سپاهي كه در پشت جبهه حضور داريد از شما 
خواستارم كه جلوي اين فسادهاي اخالقي كه عده معدوي در شهرها و روستاها هست اينها 

1. در اصل وصيت «شريف» آمده است.
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را [بگيريد] كه نتوانند نفسي بكشند و جز اين ناگرده به انقالب اسالمي [ضربه اي] وارد كند 
به فعاليتشان ادامه دهيد.

 حسين بازويي: سالم بر برادران بسيج كه با بيداري خود در شب هاي تار، تاريك كه 
همه در خوابند از خواب خود گذشته پاسداري مي دهيد و جدا در راه خدا مجاهده مي كنيد 
به اين حد مقام شما متعالي است و بايد از چنين مقامي نگهباني كنيد. وصيتم به بچه هاي 
محل اميدوارم كه بيشتر از بيش در بسيج و هيأت و جلسات قرآن شركت كنيد و برادران 

مسوول را ياري نماييد.

 حسين برهاني شيداني: پيامي به برادران انجمن اسالمي و بسيج، شما آرام نگيريد و 
همچنان در راه خدا جهاد كنيد و همه كارهايتان في سبيل اهللا باشد كه دست خداي ياري 
ــت و بهشت ميعادگاه شماست با خداي بزرگ. بي تفاوتي را كنار بگذاريد و  دهنده شماس

راه شهيدان را ادامه دهيد. 

 حسين پور خسرواني: سخنم با برادران و خواهران حزب اهللا و برادران بسيج و سپاه 
مي باشد و آن اين كه امام را تنها نگذارند و همچنين كه از اول انقالب در صحنه بودند، باشند 
و جبهه ها را از نيرو پر كنند و رهرو راه حسين ابن علي (ع) و شهداي في سبيل اهللا باشند و 

عاشقانه مرگ را انتخاب نمايند و در درياي مرگ شنا كنند تا به ساحل نجات برسند.

ــهيدان را ادامه دهيد و  ــما اي بسيجي ها، از شما مي خواهم كه راه ش  حســين ترابي: و ش
سنگرهاي خود و اسالم و قرآن را پر كنيد چون شما اميد آينده اسالم هستيد و دلم مي خواهد در راه 

اسالم و قرآن تا آخرين قطره[ي] خون خود با دشمن مبارزه كنيد و از اسالم و قرآن دفاع كنيد.
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 حســين توتونچي: وحدت را به هر قيمتي كه شده حفظ كنيد كه دشمنان به شدت 
از آن مي ترسند. مساجد را پر كنيد و در بسيج شركت كنيد. برادران پاسدار و بسيجي اين 
را بدانيد كه تنها ميدان جهاد، جبهه وجنگ نيست كه باال تر از آن خودسازي وخداشناسي 

است. جهاد اكبر مبارزه با نفس است كه اميدوارم به اين مهم نايل شويد.

 حســين جوانبخت: درپايان ازبرادران بسيج مخصوصا برادران گروه مقاومت شهيد 
يوسفي تقاضا دارم كه ادامه دهنده[ي] راه پر رهرو شهدا باشيد و سنگر اين عزيزان را خالي 
نگذاريد و با ايجاد همبستگي و اخوت وبرادري دربين خودتان و بين مردم و امت حزب 

اهللا و خانواده[ي] معظم شهدا بيانگر اين حقيقت باشيد. 

ــيج، برادران اين شماها هستيد   حســين حجتي فر: يك سفارشي دارم به برادران بس
ــود عهد و پيمان ببنديد  ــالم و قرآن را حفظ كنيد پس بياييد با خداي خ ــه مي توانيد اس ك
ــيد و اميدوارم كه ديگر در بسيج كسي كه نماز  ــدار اين انقالب باش كه تا آخرين نفس پاس

نمي خواند نداشته باشيم.

 حسين حداديان: از كليه برادران بسيج مي خواهم كه سنگر را خالي نكنند، رهنمودهاي 
ــد، چرا كه اطاعت از  ــتورات فرماندهي كامال برآين ــام را يك به يك انجام دهند. از دس ام
فرماندهي امري است واجب، نگذارند كه خداي نخواسته منافقان دست به توطئه بزنند و 
ــم اين كه ما انقالبي [هستيم]1. نماز را به موقع همان طور كه  ــيج رخنه كنند، به اس يا در بس

مي خوانند، بخوانند و بيشتر با جماعت بخوانند.

1. در اصل وصيت نامه «انقالبيم» آمده است.
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ــيج از انقالب پاسداري كنيد هم چون امام   حســين علي آقايي: برادران پاسدار و بس
ــت عزيزان روحاني و طلبه ام در تزكيه نفس و  ــين كه به حق پاسدار بزرگ اسالم اس حس
حمايت از اسالم بكوشيد و اما به كساني كه هنوز از خواب غفلت بيدار نشده اند ودر جامعه 

مشغول گناه و احتكار و توطيه هستند بيدار شويد و به سوي خدا برگرديد.

ــپاه و بسيج و ستون اصلي  آن معنويت  ــينعلي اكبري: يكي ازمهمترين اركان س  حس
ــيم و به قول اميرالمومنين (ع) [اگر]  ــت كه هركدام وظيفه داريم درصدد تقويت آن باش اس
كوه ها ازجا تكان خوردند تو از جاي خود تكان نخور و به دشمن ثابت كنيم كه در اين زمان 
پيرو رهبركبيرانقالب و دلسوز و رنجكشيده و رنجكش مسلمين هستيم و تفاله هاي داخلي 

و خارجي را كنار خواهيم زد و تارفع فتنه ازعالم به جنگ و مبارزه ادامه خواهيم داد.

 حميد انصاري اصفهاني: از برادران بسيجي و از خدمتگزاران در انجمن اسالمي 
ــعي كنند متواضع باشند و هر وقت تازه واردي داخل جمع آنها شد [به  خواهش دارم س
ــود. مخصوصا شما  ــخص از انقالب زده ش خوبي] با او برخوردكنند تا نكند مبادا آن ش
اي برادران انجمن اسالمي كه توسط خود بچه ها انتخاب شديد بدانيد كه روزي به جمع 

همين بچه ها باز خواهيد گشت.

ــنگر  ــجد اين س ــيجي و آنان كه در مس  حميد بهزادپور: صحبتي دارم با برادران بس
مسلمين براي خدا و اسالم به خلق خدمت مي كنند. برادران عزيز مبادا اين سنگر را رها كنيد 
كه اگر اين كار را كرديد شكستتان قطعي است چون تنها دژ محكمي است كه خلقش را به 
خوبي حفظ مي كند از شما مي خواهم كه احترامش را در همه[ي] اوقات حفظ كنيد مبادا به 
اين خانه خدا بي احترامي شود به تمام امورش رسيدگي كنيد و وسايلش را درست استفاده 
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كنيد و از اسراف در آن بپرهيزيد چه آب و چه برق و ساير امورش باشد هميشه نظافت را 
در آن رعايت كنيد و خوش بويش نگهداريد. هيچ وسيله اش را نبايد از بين ببريد.

برادران سعي كنيد عنايت خاصي به اين نيروي عظيم بسيج داشته باشيد كه امام امت 
ــت و در الهي بودنش شكي نيست و  ــيج الهي اس خميني عظيم فرمودند: اين نيروي بس
ــت اولين كاري را كه همه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه  دنيا هم فهميده اس
بدانيد اصال براي چه بسيج تشكيل شده و ما قدم به داخل پايگاهي گذاشتيم و هدفمان 
ــما بايد بدانيد هدف از تشكيل بسيج اين است  ــت ش از اين انجام وظيفه و عبادت چيس
ــود را از نظر معنويات و عقيدتي و  ــجد خ ــه ما فقط پاس بدهيم ما بايد در داخل مس ك

مسايل اسالم تقويت كنيم تا پشتيبان اين نهضت باشيم.

ــويق كنيد كه همه بيايند در اين كالس  ــايه ها را جهت بسيج تش  حميد بيون: همس
شهادت اسم نويسي كنند و درس امام حسين و علي اكبر را بياموزند.

حميد توحيدي: سپاه و بسيج و ديگر ارگان ها بايد مواظب باشند كه دچار انحراف نشوند 
و به هيچ وجه از ملت دور و جدا نشوند با ملت به صورت يك فرزند كه با پدر خود روبه رو 

مي شود، روبه رو شود و خيال نكنند كه از مردم عادي باالترند و مبادا آنان را تحقير كنند.

 حميدرضا اكبري: و... شما برادران سپاهي و بسيجي اما خطابم شماست. اي برادران 
ــپاه يك ارگان و يك نهاد سياسي نظامي و فرهنگي است بر  عزيز، همانطور كه مي دانيد س

شماست اي برادران بسيجي كه راه شهيد را ادامه دهيد.

 حميدرضا پروين: نگذاريد بسيج بدون نيرو بماند در حد توان به انقالب كمك كنيد 
اگر مي توانيد به جبهه برويد اگر نمي توانيد در پشت جبهه هر قدر مي توانيد خدمت كنيد از 
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مواضع تهمت و غيبت به شدت دوري كنيد. مرا حالل كنيد اميدوارم هر بدي از من ديده ايد 
ــجد را  ــيد امام جماعت مس به جاي خوبي هايي كه به من كرده ايد آنها را هم به من ببخش
محترم بداريد از فرمانده بسيج اطاعت كنيد چرا كه اطاعت از فرمانده مانند اطاعت از امام 

واجب است اميدوارم كه بدي هايم را بخشيده باشيد.

 حميدرضا تهراني پور: اي بسيجي، اي جنداهللا در سبيل  اهللا براي پيروزي خلق  اهللا 
و در انتظار بقيه  اهللا و با آواي كالم  اهللا با هدف لقا[ي]اهللا و به فرمان روح  اهللا به پاخيزيد 
ــالح آتشين ايمان به اهللا اكبر  ــتمگر را. و برگيريد س و درهم كوبيد كاخ ظلم و ظالمان س
را و بر كوبيد راه ننگين مخالفان اهللا را. دل اين بسيجي هاي مظلوم را نشكنيد كه دل امام 

حسين شكسته مي شود.

 حميدرضا ثابتي: و خدمت برادران بسيجي خودم نيز بگويم كه هرگز يك لحظه از 
خط امام و بسيج غافل نشويد چون تنها وحشت دشمن از همين مسايل است.

 خان علي تيزچنگ نوشهر: اي برادران، بسيجيان جان بر كف اي دل سپردگان راه 
ــران و اي پاكباختگان راه خميني همچنان در راه خدا فعاليت كنيد و به  اهللا و اي جهادگ
ــيطان بتازيد و از آنها هيچ بيم مكنيد كه خدا نعمت عظيم را كه پروردگار بر  ــتان ش دوس
ما ارزاني داد يعني امام خميني شكرگزار باشيد و شكر خدا و عشق به او بدون پيروزي 

فرزند رسول اهللا ميسر نيست.

 خسرو اسپندار: بسيج اين مدرسه عشق و ايثار و جانبازي به خدا را خالي نگذاريد 
ــود و از سيل نيروهاي اسالم شهدا و خانواده شهدا و  ــمن كور ش جبهه ها را پر كنيد تا دش
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معلولين و مجروحين را فراموش نكنيد به نماز جمعه و جماعت اهميت خاصي بدهيد و 
حتما نماز را به جماعت بخوانيد و در برگزاري آنها به صورت دسته جمعي كوشا باشيد و 
سعي كنيد رفتار و اخالق اسالمي را زينت بخش وجود پاك خود كنيد اي بسيجي ها قدر و 

منزلت خود را دريابيد و خدا را شكر كنيد كه واقعا شما موجودات الهي هستيد.

 خسرو ترابي: پيامي براي برادران بسيج، اي نور چشمان امام اي سرداران عمل ما 
به آن ديار مي رويم اما وظيفه شما را سنگين مي كنيم حفاظت خون شهيدان با شماست 
ــركت كنيد و برادران ديگر را نيز دعوت كنيد  ــيج ش اي برادران حتما در كالس هاي بس

در تزكيه خود كوشا باشيد.

ــيج و ديگر ارگان هاي  ــخن با همرزمانم (يعني برادران بس  خســرو چپردار: حال س
ــتان به عنوان يك برادر كوچك و حقير حضورتان عرض مي كنم كه همه  انقالبي) اي دوس
امت حزب اهللا و امام و تمامي خانواده هاي شهدا و اسرا و مفقودين بعد از خدا اميدشان به 
شماست لذا استدعا دارم كه مواظب باشيد خداي نكرده در ميانتان منافقين رخنه نكنند و بين 
شما عزيزان تفرقه بياندازند. شما برادران بايد مطمئن باشيد كه هدف يكي است و همه شما 
براي يك هدف مبارزه و جهاد مي كنيد. پس خداي نكرده بين شما اختالف جزيي پيش نيايد 
بين خودتان با مهرباني و عطوفت رفتار كنيد و به همياري يكديگر بار سنگين مسووليت و 

رسالت و خون شهدا را به اساني حمل كنيد و راهشان را به نحو احسن ادامه دهيد.

 خيراله الطافي: در پايان سفارشي به مسوولين مخصوصا مسوولين سپاه دارم اين كه 
بيش از اين به وضعيت بسيج توجه نماييد و به آنها اهميت دهيد كه همين بسيجي ها بودند 

كه برگ برنده  و باعث افتخار ما در جهان شدند.
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 داريوش احمدي: خواهران گرامي حرف امام را گوش كنيد و هر موقع كه امام دستور 
بسيج خواهران را داد بدون درنگ بر عليه دشمنان اسالم بسيج شويد ولي اميدوارم كه جنگ 

به آن مراحل كشيده نشود و به همين زودي هاي زود اسالم بركفر جهاني پيروز شود.

ــيجي، نگذاريد مسجد خالي بماند و  ــما اي دوستان بس  داوود اشــرفي رهقي: و ش
اسلحه شهدا بر زمين بماند برويد در مساجد راه شهداء را ادامه دهيد و نگذاريد خون آنها 

پايمال شود و در كارهايتان منظم بوده و افرادي متقي و با ايمان و پاك باشيد.

ــهرهايي كه صداميان خراب  ــادي: جبهه هاي جنگ را تقويت كنيد و ش  داوود اعتم
كرده اند را آباد كنيد كشاورزي زياد كنيد مشكالت شهرستان را خودتان حل كنيد. مستضعفين 
را كمك كنيد، سپاه و بسيج را تقويت كنيد ادارات دولتي و مخصوصا بنياد شهيد و ارگان هاي 

انقالبي را تقويت كنيد.

 داود جمالي: اي برادران بسيج اميدوارم كه هميشه راه خدا راه حسين را پيشه كنيد 
و هميشه با ضد انقالب در نبرد باشيد.

 دوست علي بگ زاده: پيام من به ديگر افراد كه سنگ اسالم را بر سينه مي زنند و پر 
ادعا هستند اين است كه به جبهه بيايند و دالوري هاي بسيجيان و حماسه آفرين هاي آنان را 
از نزديك مشاهده كنند و با تكنيك هاي جنگي اين دالور مردان آشنا تا آن مرتع كه به معني 
بسيج پي خواهند برد كه يكي از واالترين انسان هاي روي زمين بسيج است وصيت من به 

ملت شريف ايران اين است كه در تمام صحنه ها حاضر باشند [و] مساجد را پر كنند.
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ــپاهي، اي برادران من نگذاريد سالح  ــيجي و س  رامين اميري: پيام من به برادران بس
ــهداي ديگر سرد و  ــرد باقي بماند و خون گرم من و ش ــت افتاده[ي] من بر زمين س از دس
خاموش بماند، سالح مرا با رفتن به جبهه هاي نور عليه ظلمت برگيريد و با تكيه به نيروي 

ايماني به قلب دشمن حمله كنيد تا دشمن را خوار و زبون كنيد.

ــيج رزمنده كه لباس مقدس   رجبعلي اســالمي كالنتري: شما برادران پاسدار و بس
پاسداري را پوشيده ايد، مسووليتي بس بزرگ بر عهده داريد و آن پاسداري از خون به ناحق 

ريخته[ي] هزاران هزار شهيد و معلول است.

 رجب علي اميري: نكته ديگر به همه برادران بسيج و كتابخانه سالم مي رسانم و از 
آنها مي خواهم كه به وضع كتابخانه برسند و در بسيج شركت نمايند حتما بروند.

 رجبعلي ايزدخواه: در جلسات قرآني و سخنراني و كالس هاي بسيج شركت كنيد و 
در خط امام كه همانا خط اسالم اصيل است گام برداريد.

ــما پاسداران و بسيجيان شط خون تا  ــماعيل زاده ساماني: سالم بر ش  رحمت اهللا اس
درياي بي كران شهادت ومقصدتان كربال روزي در جنوب پاره پاره روزي در پاوه سر بريده 
و يا روزي با بدن هاي سوراخ سوراخ در زندان هاي مخوف خليفه ها اسير مي شويد راستي 
ــب هاي شهادت سواريد و اين چنين  ــماها به چه مي مانيد كه هنگام فتح و پيروزي بر اس ش
مظلومانه مي رويد و سرود سرخ شهادت سر مي دهيد كه گويي از فتح ستاره ها مي آييد و از 

ناله هاي آتشينتان آتش چهل پاره و زمين چاك چاك مي گردد.
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ــش از هر كس ديگري انتظار مي رود كه در  ــما بي  رحمان اصغري: اي عزيزان از ش
ادامه راه عزيزان خود بكوشيد مبادا كسي بخواهد از خون شهيدان شما سوء استفاده بكند. 
خدا ان شاءاهللا به شما صبر و اجر عطا بفرمايد، و اما اي برادران بسيجي اميدوارم كه همواره 
با ديگر افراد امت حزب اهللا متحد باشيد و در راه خدا و انقالب كوشا باشيد مواظب باشيد 
كسي در صف متحد شما رخنه نكند و بين شما مردم عزيز جدايي نيفكند با برادران بسيج 
و حزب اله همكاري كنيد و پيرو خط سرخ واليت فقيه باشيد تا خدا از شما راضي باشد 
و اين را بدانيد كه روح من در صورتي از شما راضي است كه خدا و امامان و رهبرمان از 

شما راضي باشند.

 رحيم پهلوان: سخنان پير جماران را آويز[ه ي] گوش هاي خود كنيد چون كه هر وقت 
شروع به سخن گفتن مي كند مشكلي از مشكالت اين كشور را حل مي كند. پس سخنان امام 
امت را هميشه به ياد آوريد و يك پيام دارم براي برادران بسيج پايگاه هاي مقاومت يكي اين كه 
هميشه با هم صداقت و برادري خود را حفظ كنيد و هيچ وقت سنگر خود يعني مساجد را 
خالي نكنيد. چون به قول يكي از برادران شهيد كه فرموده بود بسيج مدرسه و جبهه دانشگاه 
ــت  ــي از اين بنده حقير ناراضي و ناراحت بوده اس اين مكتب خواهد بود. در آخر اگر كس
مرا ببخشد چون انسان جايز الخطا است و من هم يك انسان معمولي بودم. به اميد پيروزي 

رزمندگان اسالم در جبهه هاي حق عليه باطل و به اميد نابودي كفار جهان.

 رحيم جعفري: وظيفه[ي] ما سربازان و بسيجي ها و نيروهاي رزمنده، مبارزه با عوامل 
خارجي است كه من قطره[ي] واقعاً كوچكي از اين درياي خروشان جوانان انقالبي هستم 

كه مي روند پوزه[ي] صدام و شاه حسين و (مرتجعين) منطقه را به خاك بمالند.
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 رضا اكبري ســگزآبادي: اي برادران دلسوز سپاهيم! با عرض پوزش از شما تقاضا 
ــتر به فكر سپاه باشيد. اين صفا و صميميتي كه در ميان شما هست، از دست  مي كنم، بيش
ــاير  ــود. وحدتتان را بيش از پيش با س ــداده و نگذاريد معنويت ذره اي از ميانتان كم ش ن
نيروهاي نظامي حفظ كنيد در اطاعت و نظم بكوشيد و آن را يك ثواب الهي بدانيد. قدر 
ــيجي را بدانيد. فكر آينده[ي] درخشان سپاه باشيد تخصص هاي  اين نيروهاي مخلص بس
نظامي را گسترش دهيد و از مسوولين هم تقاضا مي كنم، در اين امر كوشاتر باشند. و شما 
عزيزانم بايد مخلصانه تر كار كرده و سپاه باشيد تخصص هاي نظامي را گسترش دهيد و از 
مسوولين هم تقاضا مي كنم، در اين امر كوشاتر باشند. و شما عزيزانم بايد مخلصانه تر كار 
كرده و سپاه را در رسيدن به اهدافشان ياري نماييد. اميدوارم كه خداوند شما را ياري كند 

و از شماها اين زحمات بي دريغ را قبول فرمايد.

ــيج كه هميشه در كارهايتان خدا را   رضا برومندراد: چند كلمه هم براي برادران بس
فراموش نكنيد و به فكر اسالم و قرآن باشيد و جلسه هاي قرآن را بر پا داريد.

 رضا بهرامي: برادران بسيج مبادا خسته شوند بلكه روز به روز در كار خود كوشاتر 
ــما در نزد خدا محفوظ است و اين را بدانيد كه امام صادق (ع)  ــند و بدانيد كه اجر ش باش
فرمود كسي كه در كارها صبر و مقاومت كند اجري به اندازه[ي] اجر هزار شهيد را خواهد 

برد. امام را رها مكنيد و حتما او را دعا كنيد.

 رضا تركمان پري: و شما دوستان و آشنايان و خصوصا بچه هاي مخلص بسيج كه 
وقت خويش را براي تالش در راه و خشنود ساختن خانواده هاي شهدا گمارده و همگام با 
اينها جهاد اصغر را نيز به خوبي انجام مي دهند فقط چند توصيه اگر مورد قبولتان قرار گيرد 
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در پذيرش نيروها و قراردادن مسوولين قاطع و پيگيري كارها دقت كامل را به عمل آوريد.

 رضا حاتم آبادي فراهاني: برادران عزيز بسيجي، هيچگاه بسيج را خالي نكنيد همين 
شماها هستيد كه نيروهاي جبهه ها را تامين مي كنيد و بدانيد كه با از دست دادن هر شهيد 
مسووليت شما سنگين تر خواهد شد، از شما مي خواهم هميشه به ياد خدا باشيد و بدانيد 

كه عالم محضر خداست.
ــودي را از  ــت حزب ا...: از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيري نكنيد كه معامله پرس ام
ــيد، اميد است مسير مرا تمام اقوام و  ــت خواهيد داد و پيش خداوند بايد جوابگو باش دس
دوستانم طي نمايند و پشتيبان انقالب و رهبر و كسي كه در خط اوست باشند، بر مزار من 

تفكر كنيد، زيرا تفكر عالي ترين راه رسيدن به مقصد است.

ــت زير ذره بين قرار دارند و  ــي: با تبعيض پيش نرويد كه امروز روحاني  رمضان امين
لحظه به لحظه[ي] اعمال آنها در نظر مردم مجسم مي شود و يك روحانيت در خط انقالب 
ــازد و يك روحانيت بد مي تواند جامعه اي بي تفاوت و ضد اسالم  مي تواند جامعه اي را بس
كند و اميدوارم روحانيت ما از نوع اول باشد پيامي هم براي برادران بسيج سعي كنيد برادران 
ــيجي تقوا و ايمان در راس كارتان باشد و هميشه كارتان بر اساس شناخت  و خواهران بس
ــخص و تقليد كوركورانه و خداي نكرده با كاري و پستي كه داريم نكند  ــد نه با اثر ش باش
سوء استفاده كنيم و خط سازشكاري داشته و چون منافع شخصي و فالني مسوول، خالف 
ــيده گردانيم بلكه كارمان در نظر خدا با قضاوت وجدان انجام گيرد و اگر  كرده او را پوش
شعاري مي دهيم مردم را بي تفاوت و ضد انقالب به وجود نياوريم  كه ان شاءاهللا كارمان بر 

اساس تقوا و قاضي وجدان در نظر خدا خواهد بود.
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 رمضان ايرانپور: شما دانش آموزان عزيز بايد فرهنگ اسالمي را فرا گيريد و آن را 
در جامعه رشد دهيد و نگذاريد كه فرهنگ غربي در جامعه حاكم شويد زيرا اگر فرهنگ 
ــته به غرب يا شرق مي شود بايد مواظب باشيد با  ــود تمام چيزهاي ما وابس غرب حاكم ش
درس خواندن خود نگذاريد خون همكالسي هايتان هدر رود و شما دانش آموزان بايد بسيج 

شويد و بر عليه بي سوادي قيام كنيد و ريشه بي سوادي را از بين ببريد.

ــما اي برادران از جان گذشته و شما   رمضان (محســن) چپ نويس: و سپس ش
اي برادران ايثارگر بسيجي سعي كنيد اين موارد باال كه همگي نشات گرفته از پيام هاي 
ــهداي عزيزمان است، سرمشق خود قرار دهيد و همچنين وحدت بين خودتان را در  ش
ــتر بسازيد چرا كه بچه هايي كه رفتند  هر حال حفظ كنيد و روح خودتان را هر چه بيش
ــدند توانسته بودند روحشان را بسازند و  ــيدند و مثل گل پرپر ش و به آن فيض الهي رس

دل از دنيا ببرند و دست از همه چيز دنيا بشويند.

 رمضان علي بندسري: و يك پيامي نيز به برادران عزيز بسيج پايگاه مقاومت شهيد 
ــد و به  ــجد مي باش ــتي دارم كه اي برادران پايگاه كه همان مس مظلوم آيت اهللا دكتر بهش
ــنگرا را پركنيد و هر لحظه اي كه جبهه هاي  ــجد سنگر است س فرموده رهبر انقالب مس
حق نياز به نيرو داشت جواب مثبت داده و براي دفاع از اسالم و نواميستان برعليه باطل 
ــگري خدا به شما توفيق دهد كه في سبيل اهللا  ــتابيد و شما اي برادر عزيز مهدي عس بش

براي خدا كار مي كنيد و برادران بسيجي را ارشاد و جذب مي نماييد.

 زماني تسوجي ده شيخ: برادران و خواهران مسلمان! بايد در اين برهه از زمان نگذاريم 
كه اسالم و قرآن مظلوم باشند بايد صداي عدالت خواهي و برابري آنان را به گوش تمامي 
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ــالم خشكيده شود و خون خود را  ــانيد و بايد نگذاريم كه اين درخت اس مردم جهان رس
ــت كه حسرت كربالي  به پاي آن درخت ريخته و آن را بارور كرد امروز نه آن زماني اس
ــرزمين ايران كربالست و هر روزش عاشوراست  ــين (ع) در دل مانده باشد امروز س حس
پس بايد خالصانه قدم در اين راه نهاده و بهتر است ندا سردهم كه من بسيجي ام و آوازم 
بلند بر لب صداي عشق، در دل سرود خون، بر سر كاله سبز پيمان بسته ام با خون، با قطره 
ــهيدان من تا لحظه[ي] آخر و آخرين نفس و آخرين فشنگ ايستادگي  قطره[ي] خون ش
ــتم و افتخار مي كنم كه در راه اسالم قطعه قطعه و  ــتوار چون كوه مي ايس كنم، محكم و اس
شهيد بشوم، آري حجله ام سنگر شليك و استقامت است و با نوعروس خونين به خلوت 

نشسته ام و بايد مردانه در اين راه استوار باشيم.

ــدار و ژاندارمري و بسيج مستضعفين  ــپهدار امدادي فر: در پايان از برادران پاس  س
ــم كه وحدت خود را همان طوري كه قبال حفظ مي كرديد بهتر حفظ كنيد و پيرو  مي خواه

واليت فقيه باشيد تا آسيبي به اين انقالب وارد نشود. 

 سردار برنده سيفي سرابي: و اما اي برادران بسيج خصوصا بسيجيان پايگاه امام حسين(ع)، 
اي شاهدان صحنه هاي نبرد حق عليه باطل اي شاهدان شب و شيران روز اي راهيان كربال اي 
ــربازان روح اهللا اي عاشقان حسين (ع) اي رهروان حسين (ع) و اي [ياران] حسين (ع) به  س
هوش باشيد كه هستيد غوغايي ديگر شده حماسه هاي كربالي حسين (ع) زنده شده خود را 
براي رزم بي امان با استكبار جهاني آماده كنيد خود را در سه بعد تقوي علم روحيه رزمندگي 
و جهادي بيشتر تقويت كنيد قدر خود را بدانيد امروز فرصتي به دست آمده كه استقامت خود 

و مقاومتتان را و فداكاري و ايثارگري خود را در صحنه هاي تاريخ به نمايش گذاريد.
ــين (ع) و شهداي انقالب و جنگ تحميلي  ــيج گويي اصحاب امام حس اي برادران بس
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ــتيد تا ورودتان را تبريك گويند پس بپيونديد به صف حمداهللا تا فرصت را از  منتظر هس
دست نداده ايد.

اي برادران بسيج (خصوصاً بسيجيان پايگاه مقاومت امام حسين (ع)) از دور دست و بازو 
ــما را مي بوسم و خالصانه و خاضعانه از همه شما مي خواهم كه براي رضاي  و صورت ش

خدا مرا حالل نماييد.
اي برادران بسيج امروز پروردگار آسوده به انتظار شهادت نشسته ايم ان شاءاهللا خداوند 
توفيق دهد روز قيامت در مقابل شهداي بسيج و شما برادران مخلص رويم سفيد باشد 
ــنگران بسيجي ما به لقاءاهللا رسيده اند و زندگي در  خودتان بهتر مي دانيد عده اي از همس
ــا بدون آنها مرا آزار مي دهد ولي رضايم به رضاي اهللا و به انتظار تحقق اين آيه  ــن دني اي

مبارك قرآن نشسته ام.

ــما مي خواهم كه راه مرا كه همان راه  ــعيد اسكندري: برادران عزيز بسيجي از ش  س
اسالم است ادامه دهيد و امام را تنها نگذاريد و همچون كوه استوار و محكم و پايدار باشيد 
ــت خدايا حاال كه در اين راه گام برداشته ام و بار سفر  ــرانجام حق بر باطل پيروز اس كه س
بسته ام و بسوي تو امده ام ترا به حق محمد (ص) و آلش قسمت مي دهم كه مرا ديگر زنده 
ــه در آخرين لحظه هاي زندگيم بدنم و  ــانه ام بر نگردان و دلم مي خواهد ك ــه خانه و كاش ب

جسمم آغشته به خون در راه تو باشد.

 سعيد امير حسني: برادران در پناه خداوند متعال اميدوارم كه پيروز و مويد در تمام 
كارهايتان باشيد برادران بسيج پايگاه سعي كنند كه بهانه دست دشمن ندهند كه از اين آتوها 
دشمن خيلي استفاده ها مي كند خواهش مي كنم مقدار مطالعه هايتان را زياد كنيد تا همه دنيا 

همان طور كه حساب مي برند بيشتر ببرند.
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ــت كه سپاه يا بسيج را به  ــلطانيان: و ديگر حرفم به برادران اس ــعيد پور ماه س  س
عنوان شغل انتخاب نكنيد خدمت در سپاه و بسيج را وسيله قرار بدهيد براي رسيدن به 
يك درجه[ي] واال تا بتوانيد اسالم عزيز را ياري كنيد از همه دوستان و آشنايان حاللي 
بخواهيد تا خداوند مرا بيامرزد و به دوستان بگوييد در كارها وحدت داشته باشند پايگاه 

را خالي نكنند.

 سعيد تقي لو: برادران بسيجي و پاسدار و سرباز و خالصه در هر قشري كه هميشه 
حزب اللهي هستيد، به هيچكس اذيت نكنيد. با هم مثل برادر باشيد، زيرا همه شما مسلمان 
ــتيد و همه شما جز ملت ايران، مي باشيد. برادران حزب اللهي به درس هايتان برسيد و  هس

زياد كتاب بخوانيد، بايد راه بهشتي و ديگر شهدا را شما بگيريد. 

ــما بايد قبل از  ــيجي، برادران گرامي ام ش ــعيد چيذري: صحبتي با برادران بس  س
ــيد، اخالق و  ــه كنيد و براي جامعه الگو و نمونه باش ــر چيز بر هواي نفس خود غلب ه
ــالم نزند، در رفتارتان با يكديگر  ــد كه خداي ناكرده ضربه اي به اس رفتارتان طوري باش
ــيد، دچار گناهان ريز و درشت نشويد و خداي ناكرده خدمت عظيم  ــيار مراقب باش بس
و پراجرتان را با سهل انگاري ها نابود نكنيد. شما عزيزيد در نزد خدا و بندگان خدا اگر 
ــويد حداكثر استفاده را  ــاعاتي كه دور هم جمع مي ش قدر خود را بدانيد از لحظات و س
ــان دهيد و در صدد رفع  ــون آينه، به قول امام صادق (ع) عيب يكديگر را نش ــد چ ببري
ــيد باز هم كم بلكه هيچ است و  ــته باش آنها براييد. از جنبه عقيدتي و فكري هرچه داش
ــرآن و نهج البالغه و نهج الفصاحه  ــد اكتفا كرد در مقابل اقيانوس هايي چون ق ــه آن نباي ب
ــالمي اگر خودتان هم فكر كنيد منصفانه به اين نتيجه خواهيد رسيد  و هزاران كتاب اس
ــتني هايمان به قطره هم نخواهد رسيد و در پي آن باشيد كه هرچه بيشتر از اين  كه دانس
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ــويد براي انتقال اين  ــيراب كنيد و وسيله اي ش ــمه هاي نور و اگاهي خود را س سرچش
معارف به ديگر برادران.

 سعيد حاج عسگري: از شما مي خواهم كه در اين مورد صبور و شكيبا باشيد همچنين 
ــداري از خون شهيدان است و  ــعي در نجابت و حجاب نماييد كه همانا پاس قوي دل و س
ــت. و از برادران  ــكالت و ناراحتي هاس هيچوقت خدا را فراموش نكنيد كه حالل تمام مش
بسيج هم مي خواهم كه هيچ وقت، سنگرها را خالي نكنند، انقالب را ياري كنند و جبهه ها 

را تقويت نمايند.

 سياوش اسدي رازي: و در پايان سخني با اين بسيجي ها اين هم رزمانم اين دوستانم 
ــان او را فراموش مكنيد  ــام را تنها مگذاريد و دعا به ج ــت كه هرگز ام ــن اس دارم و آن اي

رزمندگان را ياري كنيد تا به پيروزي نهايي برسيم.

 ابراهيم افسريان: اي بچه هاي سپاه، اي بچه هاي گروه مقاومت نگذاريد اين منافقان 
ــدم در خانه خودمان  ــهيد ش ــما رخنه كنند و نفاق بيندازند. من بعد از اين كه ش در بين ش
مي خواهم پنج روز پشت سر هم دعاي توسل بگذاريد و برادرهاي پاكي مانند بچه هاي سپاه 

و بسيج بيايند و اين محفل را روشن كنند.
آيا مي دانيد كه اين بچه هاي سپاه و بسيج مانند ابوذرها و بالل ها هستند و سرباز امام 
ــويد. به اميد اين كه راه بهشتي ها  ــتند؟ قدر همديگر را بدانيد و با هم متحد ش زمان هس
ــهدا  را در پيش گيريد. به اميد ديدار در محفل گرم امام زمان در روز قيامت كه همه ش

با هم و پاكان با آنها.
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 سيدجعفر بشيري: سخني با برادران بسيج: برادران عزيز همانطور كه خودتان مي دانيد 
ــمن دايما سعي مي كند بين شما تفرقه بيندازد و خود سوء استفاده كند، شما با وحدت  دش

خود اين هدف دشمن را خنثي كنيد.
ــوي جبهه ها  ــعي كنيد در اولين فرصت كه برايتان پيش آمد، به س ــيجي س برادران بس
[برويد و] از حق دفاع كنيد و ظلم را ريشه كن سازيد. برادران هنگامي كه در پشت جبهه 
هستيد، دعا كنيد براي امام و رزمندگان، زيرا دعاهاي شماست كه در جبهه پيروزي هاي 

عظيم براي اسالم مي آورد.

ــيج امام زمان (عج) و اي روحانيت  ــدار اسالم و بس ــيدرضا افرازيده: اي پاس  س
ــگاه حق  ــتفاده نكنيد1 و همه ما در پيش ــت و مقام اس در خط امام امت، براي حب رياس
ــووليت داريم. اين وظيفه ماست كه صادر كننده[ي] انقالب، بر سراسر  ــووليم و مس مس
جهان باشيم. ان شاءا... با كشته شدن ما در راه حق و جان دادن ها و با خون آبياري كردن 
درخت تنومند اسالم، راه كربال و راه قدس كه باز سهل است، بلكه جهان استعمار را از 

يوغ مستبدان و ملحدان نجات خواهيم داد.

ــيدرضا امجدي: توصيه من به برادران بسيجي اين است كه مرتب در برنامه هاي   س
مسجد شركت كنند. توفيق همه را از خداوند متعال خواستارم 

ــكن درود  ــي: درود فراوان بر امام امت امام خميني بت ش ــيدصدرالدين توكل  س
ــداران و بسيج و سربازان در جبهه[ي] جنگ اسالم كه بر  فراوان رزمندگان ايران بر پاس

عليه كفر عراق مي جنگند.
1. در اصل وصيت نامه «ننماييد» آمده است.
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 سيد علي ابراهيمي: از برادران بسيج مي خواهم مرا ببخشند و از خدا (مي)خواهم كه 
ــد. امت قهرمان و مسلمان ايران مقاومت كرده و از فرامين امام امت خميني كبير  مرا ببخش

صد در صد اطاعت كنيد.

ــيد علي اكبر بي بي شهربانو: برادران ايثارگر كميته هاي انقالب اسالمي و برادران   س
بسيج [و] سپاه پاسداران [تقاضا] دارم دعاهاي كميل، ندبه، توسل، را هميشه بخوانيد و گريه 
ــين به ياد شهداي مظلوم هويزه كه رفتند و ديگر نيامدند، به ياد شهداي به  كنيد به ياد حس
خون غلطيده[ي] حزب جمهوري و نخست وزيري به ياد بهشتي كه همچون شيري استوار 
در مقابل ابرقدرت ها ايستاده يك وصيت [براي] برادران بسيج سپاه دارم مساجد را هم چون 
سنگري حفظ كنيد و نگذاريد افرادي در اول اسالم به اين سنگرهاي مقدس رخنه كنند و با 
جديت هر چه تمامتر در مقابل اين افراد بايستيد هم اكنون كه وصيت مي كنم دلم از دست 
ــيج سپاه در مقابل اين افراد ايستادگي كنند به  ــت و اميدوارم برادران بس اين افراد خون اس
جوانان برومند وصيت مي كنم راه من را ادامه بدهند و راه نيمه تمام من را به آخر رسانند.

ــيجيان اي اميدان رهبر، اي پشتيبانان جمهوري  ــيد غالم محمد اديب پور: اي بس  س
اسالمي رحمت خداوند بر شما باد خداوند ان شاءا... شما را براي اسالم و مسلمين حفظ 
ــته باشيد دعاها را بيشتر  ــيد به معنويات بيش از پيش توجه داش كند. پيرو واليت فقيه باش
ــعي كنيد در محافل و مجالس مذهبي اكثريت جمعيت را بسيجيان تشكيل در  بخوانيد س
نمازهاي جمعه و جماعت شركت گسترده داشته باشيد در پايگاه ها شب ها را به نماز شب 
ــد و وقت هايتان را با مطالعه و خواندن قرآن  ــب زنده داري بگذراني و دعا و مناجات و ش
ــركت كنيد اميد رهبر به شماست جهاد را در راس تمام  صرف كنيد در جبهه هاي نبرد ش
مسايل قرار دهيد سخنان امام را رهنماي خود قرار دهيد نكند خداي نكرده در پايگاه ها كه 
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به نام شهيد نامگذاري كرده اند كاري انجام دهيد كه روح آن شهيد و شهداي ديگر خداي 
نكرده از شما ناراحت شود مواظب اعمالتان باشيد ارواح شهدا ناظر بر اعمالتان هستند.... 

ــاير ارگان هاي نظامي  ــپاه و بسيج و س ــاير برادران س ــيدكاظم آقايي: و من از س  س
مي خواهم كه حافظ خون شهدا باشند و خداوند تبارك و تعالي اين اسالمي را كه در دست 
شماست و از خون شهيدان به دستتان آمده است و اين لباس مقدس پاسداري را بر اندامتان 
ــما منت گذاشتند تا شما از حريم اسالم دفاع كنيد و انسانيت را پاس داريد.  كرده اند، بر ش
اين اسلحه وسيله اي است كه به عنوان امانت در اختيار شماست و از طريق خون شهدا به 

دست آمده است كه بايد در جهت حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي به كار رود.
برادران بسيج، من هم چون شما در بسيج و در اين مدرسه عشق به لقاء اهللا رشد كردم و 
الحمدهللا از گمراهي ها نجات يافتم ولي نتوانستم خدمتي مخلصانه كه شايسته اسالم باشد 
انجام دهم اينك از شما مي خواهم كه سعي كنيد بسيج و سپاه را در اخالص كامل نگهداريد 
ــما جوانان عزيز بايد بدانيد  چون جهاد و اخالص در كنار يكديگر پيروزي مي آورند و ش
همه ما آن وقت زيباييم كه نور ايمان و اخالص در چهره مان جلوه گر شود كه در همه شما 
ــي برازنده قامت ماست كه در نبرد با دشمنان اسالم به تن كنيم و آن  وجود دارد و آن لباس

وقت شجاع و بي باكيم كه به گفته پيغمبر اسالم (ص) بر نفس خود غلبه پيدا كنيم.

ــالمي و بسيج خواهشمندم جز  ــيد مجيد جعفري: و اما اي برادران انجمن اس  س
ــالم از چيز ديگر تبعيت نكنيد وهمواره پشتيبان امام عزيزمان باشيد و اما عزيزمان را  اس

تنها نگذاريد.

 ميرمحمود بني هاشم: خدا اين جان ناقابل مرا كه در راه تو از دست دادم و در راه تو 
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شهيد شدم قبول كن. اما پدرم اگر جنازه من بدست شما رسيد جنازه مرا در مسجد جامع 
بگذاريد و زيارت عاشورا باالي سر من بخوانيد تا مردم بفهمند كه من با چشم بسته از دنيا 
نرفتم و از برادران بسيج و سپاه مي خواهم كه دنباله رو اين شهدا باشند و خالصانه براي اين 

ملت خدمت كنند و اين انقالب را به دست امام زمان برسانند.

ــالم مرا به بچه هاي بسيج برسانيد و به آنها بگويد كه  ــيد مصطفي ابهري ثاني: س  س
سنگر ها را پر كنيد. به برادرم سيد مرتضي سالم مي رسانم و اميدوارم كه بعد از من به سراغ 
ــانم اي خواهرم سنگر تو با حجاب خود  ــالمم را به خواهرانم مي رس صدام كافر بيايد، س
مي تواني بر دهان كفر بزني، پدر عزيزم با مقداري پس انداز ناچيزي كه دارم براي برادران 

بسيجي ام لباس تهيه كنيد.

 سيد نظام جاللي: از شما برادران پاسدار و بسيجي مي خواهم كه جدا پاسدار اسالم 
و خون شهيدان انقالب اسالمي باشيد و با پيروي از واليت فقيه و رهبر عزيز كه فرمانده و 
مقلدمان مي باشد براي بقيه الگو باشيد و قدر اين گفته امام را بدانيد كه فرمودند اي كاش من 

هم يك پاسدار بودم و بيانديشيد. آيا آن پاسداري هستيد كه امام مي خواهد يا خير؟
ــيجي مي خواهم كه كاري كنند در بين مردم الگو و نمونه باشند  و از برادران عزيز بس
ــنگر پايگاه را خالي نكنند و جبهه هاي جنگ  ــتي داشته باشند و س و با مردم پيوند دوس

را خالي نگذارند.

 سيف الدين برومند: چند سفارش به برادران بسيجي و پاسدارم، برادران عزيز شما در 
پيش امام مخلصترين و نزديكترين يار و ياور محسوب مي شويد لذا از ته قلب و به حقيقت 

گوش به فرمان امام باشيد و موقعيت ها را قبل از همه درك نماييد.
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ــرگويي برادران مومن خود اعمالتان را حبط نكنيد به افراد  ــت س از غيبت تهمت و پش
ــط مسلمان خيلي وسواس مقدس نباشيد با تواضع و خلوص خودتان آنها را جذب  متوس

نماييد تا اين كه از خودتان دور و به دامن مخالفين انقالب در حقيقت اسالم نيندازيد.
از همه مهمتر در مقابل مشكالت و سختي ها پشت خم نكنيد اگر از ته قلب به امام امت 

مقلد باشيد مي توانيد مقاومت كنيد.
چنانچه قرآن كريم مي فرمايد: «ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما ياتيكم مثل الذين خلوا 
ــتهم الباسا و الضرا و زلزلوا حتي يقول رسول و الذين امنوا معه متي نصراهللا  من قبلكم مس

اال ان نصراهللا قريب».
آيا شما گمان مي كنيد وارد بهشت مي شويد بدون اين كه مثل مسلمانان قبل شما به گرفتاريها 
ــد و لرزيد و عرض كرد خدا پس كجاست  ــختيها مبتال كرديم حتي پيامبر نيز دلتنگ ش و س
پيروزي خداوند مي فرمايند: آگاه باشيد ما براي پيروزي قادريم و به مقاومت و مبارزه شما لزوم 

ندارد اما برادران اين گرفتاري سختيها همه اش امتحان است خداي ناكرده از امتحان نيافتيد.

ــيج من از شما مي خواهم كه اگاه باشيد و سعي   ســيف علي بهروزي: اي برادران بس
كنيد تا آگاهي هاي نظامي، فرهنگي خود را باال ببريد. برادران شما بايد نمونه باشيد چه از 
نظر تقوا چه از نظر نظامي... و از مسوولين بسيج و باقي برادران تقاضا دارم تا در نگهداري 
و حفظ و معنويت بخشيدن به بسيج بكوشند و تقاضامندم كه هر طور شده كالس هاي براي 

كودكان و نوجوانان تشكيل دهيد تا آنان از همان سنين كودكي با دين و قرآن آشنا شوند.

 شهباز ترك: برادر سپاه و بسيج شما به عنوان بازوي مسلح واليت فقيه و سربازان 
ــربازان صدر اسالم را زنده مي كنيد پس بايد به وظيفه  ــالم هستند و در خاطره ها ياد س اس
خطيري كه داريد آگاه باشيد و آن صيانت از اسالم عزيز است در اين راه بايد شب و روز 
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ــت از دين خدا تالش كرد همه ما مديون اين رهبري و اين  براي رضاي خداوند و حراس
ــتيم و بايد كه اين انقالب را به اقصي نقاط دنيا صادر كرد و مقدمه[ي] ظهور  انقالب هس
حضرت مهدي (عج) را فراهم آوريم از غيبت و تهمت و افترا دوري كنيد و همه در يك 
صف آهنين براي خدا پيكار كنيد و حالت جاذبه داشته باشيد تا بتوانيد افراد گمراه را به راه 
راست هدايت كنيد اين گفته امام بزرگوارمان را كه فرموده اند: وحدت كلمه داشته باشيد در 

عمل پياده كرده و همه به ريسمان الهي چنگ بزنيد.

ــالم و زير سايه[ي]  ــيرزاد بختياري: هدفم از آمدن به جبهه اين بود كه اوال از اس  ش
اسالم از وطنم كه خيلي عزيز است و ناموس خود و ملتم دفاع كنم. شما اي برادران بسيج 
راه ما را ادامه بدهيد، همچون ما كه راه ديگر شهداء را ادامه داديم و به سوي قلعه[ي] دشمن 

هجوم برديم تا شهيد شديم.

 ضيغام تمجيدي: قدري با برادران بسيجي صحبت دارم، برادران من امروز خداوند 
ــما گذاشته است بياييم از اين نعمت به خوبي استفاده  نعمت بزرگي را در اختيار من و ش
ــت از پايگاه كوچك  ــيج اس ــم آن چه براي ما مي ماند فايده دارد همين خدمت در بس كني
محله ها گرفته تا ناحيه و جبهه هاي جنگ حق عليه باطل. بنده خودم خيلي سهل انگاري 
ــيج محل شركت مي كردم ولي مي دانم كه اشتباه كرده ام و از شما ها  كردم خيلي كم در بس
ــيج را يك نيروي قوي و مجهز براي هميشه عليه  ــيد. بس ــهل انگار نباش مي خواهم كه س

مستكبران جهاني آماده نگهداري كنيد. 

 حاج مهدي عابدين: سفارشم به برادران و هم سنگران اين است كه هرگز اسالم را 
ــه تمام كارهايشان براي خدا و  ــت هيچ وقت خالي نگذاريد و هميش كه همان خط امام اس
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ــادي داشته باشد نه جنبه[ي] ديگري به منافقين بگوييد كه سنگر اسالم هيچ  جنبه[ي] ارش
ــه به  موقع خالي نخواهد ماند حتي اگر به يك نفر حزب اللهي بماند و حزب خدا هميش
ياري خدا پيروز است پيروان امام كه همان حزب اهللا هستند چه بميرند و چه نميرند پيروز 
هستند از پدر و مادر خانواده خودم و برادرانم درخواست عاجزانه دارم كه براي من گريه 
ــود و همان طور راه حق كه همان  نكنند براي اين كه منافقين پوزه آنها را به خاك ماليده ش
خط امام است تا آخرين قطره خون ادامه دهند زيرا اسالم با خون هم چون حسين و يارانش 
و صدها نفر از شهيد در كربالي ايران به دست ما رسيده و بايد از آن به هر قيمت كه شده 
نگهداري كرد از برادران بسيج درخواست دارم كه بسيج1 را هر قيمت كه شده توسعه بدهند 

و تا مي توانند خودسازي كنند زيرا يكي از گفته هاي امام همين است كه خود را بسازيد.

ــخني كه با ملت ايران و با مردم عزيز در صحنه و آشنايان و   عباس آقاداودي: س
ــتانم به خصوص همرزمان و برادران بسيج و مسجد اين است كه پيرو خط اصيل  دوس
ــديدا با خط هاي انحرافي و ضد واليت  فقيه مبارزه كنيد امام را  ــند و ش واليت فقيه باش
هرگز تنها نگذاريد و از خط رهبري انحراف پيدا نكنيد و در مسايل جامعه و در مسايل 
ــدر تندروي كنيد كه از خط امام جلو بزنيد و نه آنقدر كند برويد كه از قافله  ــه آنق روز ن
عقب بمانيد كه در هر دو صورت خسران نموده ايد و سقوط خواهيد كرد و براي هميشه 
ــويد، پس نه جلو بزنيد و نه عقب بمانيد اعتدال را در  ــوا مي ش از راه بازمي مانيد و رس
ــن و باز نگاه كنيد، روحانيت مبارز و  ــايل با ديد روش همه كارها رعايت نماييد و به مس
در خط امام را بشناسيد و در مقابل نيز خط هاي انحرافي را شناسايي كرده و با طرد آنها 

از جامعه وسايل شكست و نابوديشان را فراهم كنيد.
ــت كه حسين بن علي (ع) و  ــورمان پيمودن همان راهي اس بدانيد كه تنها راه نجات كش

1. در اصل وصيت نامه «بسيج ده» آمده است.
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قهرمانان كربال پيمودند. از ياد خدا غافل نباشيد و به چشم برادري وخيرخواهي به يكديگر 
ــبت به هم ايثارگر باشيد. از برادران بسيج و مسجد  نگاه كنيد و همديگر را دعا كنيد و نس
ــتارم كه خود را به اخالق حسنه بيارايند و الگوي همه[ي] مردم جامعه باشند و  هم خواس
در مقابل ضد انقالب شديدا بايستيد و سعي كنيد در [برخورد] قدرت جاذبه تان را نسبت 

به افراد بيشتر كنيد و جبهه ها را هم خالي نگذاريد.

 عباس افشار رضايي: و شما اي بسيجيان اي آينده[ي] قرآن اي وارثان خون حسين (ع) 
شهيدان جبهه و مظلومان شهر قدر خود و رهبر عزيز را بدانيد و از خدمت به قرآن و اسالم و 
محرومين تا آخرين قطره هاي خون دريغ ننماييد و در مقابل سختي ها هم چون كوهي استوار 

مقاومت كنيد و بدانيد كه اباعبداهللا در روز قيامت شفيع و فريادرس شماست.

 عباس اكبري: برادران و خواهران عقيدتي و همسنگرم، خدا يار و ياورتان و خسته 
نباشيد كه اعتقاد دارم خستگي را عبادت مي دانيد و به قول شهيد رجايي: «كسي كه براي 
خدا كار مي كند خستگي ندارد». دوست دارم پويايي، جنب و جوش و فعاليت هاي خويش 
را در جهان انقالب مثل اول انقالب داشته باشيد. با [خط] انحرافي كه مدعي اند روحانيت 
بايد نظارت كند نه دخالت، يا دين از سياست جداست و معتقد به تخصص در تشكيالت 
و تاريخ سياسي هستند و در راه رسيدن به هدف از دروغ و تهمت استفاده مي كنند مبارزه 
كنيد. اما اين مبارزه را تا حدي كه اصالح شوند ادامه دهيد كه خدا مهربان و بخشنده است. 
در طول دوران فعاليت در بسيج، انجمن اسالمي، مسجد المهدي، مجاهدين انقالب و سپاه 
باور كنيد كه فقط براي خدا قدم برداشته ام كه اگر جايي از من بدي و اشتباهي ديده ايد بايد 
ببخشيد. من اگر مسافرتم قطعي شد دستتان را كه [آفتاب] خاك سفيد و جواديه سرخش 
ــم و اميدوارم دست هايتان بر روي ماشه هاي اسلحه ها چكاننده[ي] سينه[ي]  كرده مي بوس
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ظالمين و در دفاع از مستضعفين به كار رود كه اين يكي از راه هاي رستگاري است.

 عباس بيات: برادرانم وقتي تابوتم از كوچه ها مي گذرد مبادا به تشييع من بياييد وقت 
جنگ است به جبهه برويد تا سنگرم خالي نماند فاميل هاي گرامي از شما خواهشي دارم و 
ــت كه بعد از من مانع اعزام فرزندانتان به جبهه ها نشويد كه در روز قيامت بايد  آن اين اس
ــيد كه چگونه تحمل 72 شهيد را نمود بچه هاي محل  ــالم باش جواب گوي زينب عليه الس

اميدوارم كه با رو به راه كردن بسيج شعار مرگ بر آمريكا را به عمل در آوريد.

ــان را بدانيد و مواظب  ــيج قدر خودت ــپاه و بس ــقاني: اي برادران س  عباس جوش
ــيد كه در اين جريانات سياسي كه گروه ها و انجمن ها مطرح مي كنند وارد نشويد و  باش
ــيد و شما كه جز[و]  ــا كنيد و پيرو امام باش جريانات را خوب بفهميد و براي مردم افش
ارگان سپاه هستيد در هيچ يك از احزاب و گروه ها و انجمن ها وارد نشويد كه به فتوي 

امام حرام و گناه كبيره مي باشد.
ــيد و از خدا بترسيد و اخالق اسالمي را  ــته باش اي برادران و اي خواهران تقوي داش
چه در كوچه و بازار و محل و هر كجا كه هستيد رعايت كنيد خواهران  حجاب اسالمي 

را رعايت كنيد.
شما اي برادران بسيجي مي خواهم كه شما در جبهه ها شركت نماييد و نگذاريد جبهه ها 

خالي بماند و هر كدام كه نتوانستيد الاقل در پشت جبهه كمك كنيد.

 عباسعلي اورجه: اما چند كلمه براي برادران بسيج و سپاه، برادران عزيز االن موقعي 
ــين زمان بلند است و شما برادران عزيز بايد  ــت كه فرياد: «هل من ناصر ينصرني» حس اس
لبيك بگوييد و روح شهدا را شاد كنيد و همچنين امام زمان و نايب بر حقش را در جماران 
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شاد كنيد و همچنين خانواده هاي معظم شهدا و مفقودين را شاد كنيد و خانواده هاي اسرا را 
هم با آزاد شدن فرزندانشان به دست توانمند رزمندگان اسالم شاد گردانيد و هيچ كدامتان از 
مرگ نترسيد، چون كه مرگ حق است و به سراغ تك تك ماها خواهد آمد، همان طور كه در 
قرآن آمده است حتي اگر در برج هاي آهنين باشيد و شكر اين نعمت الهي را به جا بياوريد 
كه خداوند اين نعمت را به شما داده است كه همان جنگ مي باشد و پايان آن هم شهادت 
در راه خداوند متعال است، پس چه بهتر كه انسان در راه خدا قدم بردارد و خداوند و بقيه 
شهدا را از خودتان راضي كنيد، چون كه مسووليت شماها سنگين تر است از مردم عادي و 

شماييد كه بايد ادامه دهنده راه شهدا و پيام رسان خون شهدا باشيد.
در پايان از كليه برادران بسيج و سپاه كه مدتي با آنها بوده ام و در كنار همديگر راه شهداء 
را ادامه مي داده ايم، اگر از من ناراحتي يا اشتباهي ديده اند انشاءا... حقير را خواهند بخشيد.

 عباسعلي احمدي: برادرانم سعي كنيد در بسيج شركت كنيد تا اگر روزي برادرتان 
عباسعلي به شهادت رسيد بتوانيد ادامه دهنده[ي] راهش باشيد و سعي كنيد در خط امام 
ــهادت دارم و هميشه هنگام خواندن نماز آرزوي  ــد بايد بگويم اميد زيادي براي ش باش
ــم و خانواده ام  ــار مي دانم و براي مكتبم وطن ــهادت را يك افتخ ــهادت مي كردم و ش ش

شهادت را يك پيروزي مي دانم. 

 عباس علي اناري ثقفي: برادران سپاه و بسيج شما به عنوان بازوي مسلح واليت فقيه 
و سربازان اسالم هستيد و در خاطره ها ياد سربازان صدر اسالم را زنده مي كنيد پس بايد به 
وظيفه خطيري كه داريد آگاه باشيد.حسين (ع) در ميدان نبرد شهيد شد، اي جوانان مبادا 
ــد مبادا در حال بي تفاوتي بميريد  ــهيد ش در غفلت بميريد كه علي در محراب عبادت ش

كه علي اكبر حسين در راه حسين (ع) با هدف شهيد شد.
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 عباس علي اوســطي: هيچ وقت هم امام را تنها نگذاريد برادران بسيجي دور سر من 
[سربند] به نام يا حسين شهيد ببنديد و در نماز شبتان و دعاي توسل و ديگر عبادت ها شهيدان 
فراموش نكنيد و من دوست ندارم كسي كه [با] امام بد است در تشييع جنازه ام شركت كنيد 
و برادران بسيجي شما مي دانيد كه اگر به بسيج مي آييد و نمي توانيد درس خود را ادامه دهيد 
بسيج نياييد و به درس خود ادامه دهيد و هميشه در تمام كارهايتان با هم باشيد. اي بسيجيان 

بدانيد كه وجود شما بهايي جز بهشت ندارد مبادا به غير از آن خود را بفروشيد.

ــالم هستيد هرگز  ــيجي كه بازوي توانمند اس  عباســعلي بازپيچ: و تو اي برادر بس
نگذاريد كه اسلحه هاي شهدا بر زمين بيافتد. وقتي كه جسد ما را به خاك سپرديد هرگز ما 
را فراموش نكنيد و راه ما را ادامه دهيد و هرگز از بسيج دست نكشيد و اخالق اسالمي را 

تنها سالح خويش قرار دهيد.

 عباسعلي پورقوريان: روي سخنم با برادران سرباز و پاسدار و بسيج و نيروهاي مردمي 
ــد اي عزيزان بكوشيد كه هر چه زودتر دشمن را سركوب كرده و جنگ تحميلي را  مي باش
به نفع مسلمين به پايان برسانيد و به آباداني كشور و نابود ساختن منافقين و ضد انقالبيون 
بپردازيم اي برادران جنگ مشكل و ناراحت كننده است ولي خوب است كه مي دانيم براي 
خدا مي جنگيم و دشمنان ما از كافرند و به امر خدا و رهنمودهاي پيامبر گونه امام امت بايد 
كفر از روي زمين برداشته شود و مستضعفين جهان نسبت به گسترش اسالم در سراسر جهان 
اقدام نمايند و خود حكومت واحدي تشكيل دهند و از زير يوق ابرقدرت ها نجات يابند پس 
برادران عزيز و ارجمند به سخنان امام عزيز خوب گوش فرا داده و از اوامرش خوب اطاعت 

كنيد تا با انسجام هر چه بيشتر دشمن زمان را نابود سازيم.
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 عبدالحسين احمدي: برادران و خواهران من هميشه به قوانين روح بخش اسالم كه 
ــان را مي سازد عمل كنيد و در تمامي زمينه ها اسالم و انقالب اسالمي را ياري فرماييد  انس
كه «ان تنصر اهللا ينصركم و يثبت اقدامكم»، در مورد انقالب و امام عزيز تفكر كنيد مي بينيد 
ــما دارد، برادران و  ــتعانت ش ــالم پيش آمده و احتياج به اس كه بار ديگر جريانات صدر اس
خواهران، سپاهيان، ارتشيان، بسيجيان و ديگر خدمتگزاران اسالم و انقالب هميشه به فرامين 
ــكن توجه كنيد و به آنها عمل كنيد و قدر امام  را بدانيد و تمامي  امام امت خميني بت ش

كارهايتان براي خدا باشد. 

 عبدالحسين اكبري: پيامم به برادران بسيجي اين است. برادران عزيز شما بايد الگو 
باشيد كار[ي] نكنيد كه مفسدين از شما نقطه ضعفي بگيرند شما وظايف مهم و سنگين بر 

دوشتان است كه بايد آن را به خوبي انجام دهيد.

 عبدالحسين پيروي: من افتخاري پيدا كردم و به درجه[ي] رفيع شهادت نايل شدم 
از شما برادران بسيج خواهش مي كنم كه راه شهدا را ادامه بدهيد و نگذاريد امام تنها بماند 
ــهدايي دارد. اگر بنده شهيد شدم محل دفنم را در  ــالم در زمان فعلي نياز به چنين ش كه اس
روستاي مغان قرار بدهيد. اموال من فقير و ناچيز را كال در موارد حسينيه مغانيها، مقيم مشهد 
ــيج مخصوصا مسوولين امر مايل بودند  ــهريور قرار بدهيد و اگر برادران بس واقع در 17 ش
مجلس ياد بودي براي اينجانب بگيريند و از شما برادران خواهشمندم مكاني را كه من به 

نام مسجد بنا نموده ام تا مادام العمر آن به نام مسجد باشد و كسي متصرف نشود.

 جمال عبدالرحيم: چند كالم خدمت برادران بسيجي خصوصا برادران مسجد امام 
محمد باقر (ع) برادران گرامي شما مناديان حقيقتيد سعي بر آن داريد تا بتوانيد خداوند را 
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ــعي كنيد مبلغاني راستين براي اسالم باشيد و اما درخواستي  از اعمالتان راضي بداريد، س
ــته ام امام عزيزم را از نزديك مالقات و  ــما دارم اين است كه متاسفانه من نتوانس كه از ش
سالم گو باشم اگر در توانايي شما بود سالمي خاشعانه و خاضعانه به او برسانيد و دستش 

را به جاي من بوسه زنيد. 

 عبدالرسول بلغار: سخني با برادران بسيجي و مسجد: اي دوستان من سعي كنيد راه 
حق و حقيقت را بشناسيد با مشكالت مبارزه كنيد به ياد دوستان شهيدتان باشيد سعي كنيد 
احكام اسالم را در خود پياده كنيد مصيبت ها و مشكالت بر شما اثر نكند مساجد و سنگر هاي 

بسيج را همچنان حفظ كنيد جبهه ها را خالي نگذاريد كه خدا با شما است انشا اهللا.

 عبدالرضا اكبرپور: از كليه[ي] برادران و دوستان مي خواهم كه راه شهيدان را ادامه 
ــيج را خالي نگذارند. و از كليه[ي]  دهند و به جبهه بروند و جبهه ها را خالي نگذارند. بس
ــتان مي خواهم كه در اين چند مدت كه در بسيج بودم اگر از ما بدي  ــما دوس برادران و ش

ديديد ما را ببخشيد وليكن بايد راه اين شهيدان را ادامه دهند. 

 عبدالعلي امامي: از كليه[ي] برادران و خواهران تقاضا مي كنم كه به نداي امام امت 
ــيج و يا جاي  ــي را ياد گيرند1 و در بس لبيك گفته و آموزش هاي نظامي و عقيدتي سياس
ديگري از مملكت جاي برادران خود را خالي نگذاريد «كلكم راع كلكم مسووال عن رعيته» 
ــوول و نگهبان يك ديگريم وقتي امام مي فرمايد تا بانگ «ال اله اال اهللا محمد  بله همه ما مس
رسول اهللا» بر تمام جهان طنين2 بيفكند مبارزه هست پس منتظر چه نشته ايد چرا وقتي امام 

فرمان مي دهد اي مسلمان از خانه بيرون نمي آييد؟
1. در اصل وصيت نامه «بگريد» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «تنين» آمده است.
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 عبدالكريم اسماعيلي: از برادران و خواهران عزيز به عنوان يك بسيجي و يك عاشق 
كربال و شهادت تقاضامندم كه هرگز از پشتيباني واليت فقيه دريغ نفرماييد و هميشه و در 
همه حال حافظ اسالم و وطن اسالميمان باشند و از آنها نصرت حق مي طلبم و تا جايگزين 
ــر عالم به مبارزه خويش ادامه دهند. پدر و مادر و برادران و  ــدن حكومت حق در سراس ش
خواهران عزيزم، تقاضا دارم اگر شهيد شدم اصال نگران نشويد و برايم گريه نكنيد تا روح 

من شاد باشد و من نيز براي يكايك شما آرزوي طلب آمرزش مي نمايم. 
 عبدالكريم حايري: اي بردران و پاسداران عزيز و همچنين بسيجيان جان بركف 
ــما لباس مقدسي را پوشيده ايد مواظب باشيد از اعمال خود مواظبت  ــيد ش به هوش باش
كنيد مردم شما را به خوبي مي شناسند و از شما توقع دارند طرز لباس پوشيدن و روش 
كردار و آداب شما در ديد مردم بايد فرق كند خود را به تقوي الهي بياراييد به ياد داشته 
باشيد كه شما وارث خون هزاران شهيد و معلول و مفقوداالثر و اسير هستيد آنها نرفتند 
كه شما بخواهيد رياست كنيد البته عذر مي خواهم كه اين جمله ها را مي نويسم چون هر 

چه مي نگرم شامل آنها نمي شود.

 عبدالمجيد حاجي پورشوشتري: كاري نكنيد كه اين بچه هاي كوچك مخصوصا بچه هاي 
بسيج دانش آموزي منحرف شوند و يا خداي ناكرده به طرف افراد فاسد كشيده شوند.

ــيجيان عزيز  ــداران عزيز و اي بس  عبدالمحمد بوته: اي مجاهدان راه خدا و اي پاس
بدانيد راهي كه گام نهاده ايد راه انبيا و اوليا است و از جهاد شروع به شهادت مي انجامد پس 
دير يا زود شهادت نصيبتان خواهد شد و شما خود بر اين آگاهيد كه اين بهترين راه است 
و عالي ترين درجه انسانيت و به ملكوت اعلي پيوستن و چه شيرين و دلپذير است مرگي 

در راه خدا باشد و در سنگر.
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ــروران بسيجي ام مي خواهم راه شهيدان   عبداهللا اكبري احمدآبادي: و از برادران و س
ــر عالم كفر  ــاءاله كه بزودي حكومت اهللا در سرتاس را ادامه دهند و راهم را ادامه دهند انش

گرفته [برپا] شود.

 عبداله شبســتري: از برادران بسيج مي خواهم كه خانواده شهدا را فراموش نكرده و 
طبق معمول هر هفته در اين مجالس شركت كنند و نگهباني را به هيچ وجه تعطيل نكنند در 
نماز جماعت و نماز جمعه شركت كنند و كارهاشان را براي خدا انجام دهند. برادران جبهه 

را فراموش نكنند و حتما در جنگ شركت كنند. 

 عزت اهللا بهمني: و برادران بسيجي هميشه در جبهه هاي حق عليه باطل حضور پيدا 
كنيد وهمچون امت كوفه نباشيد كه امام را تنها گذاريد البته كه انشاءاهللا اينطور نيست.

ــيج، اي همسنگران عزيزم، اي برادران مخلص آن   عزت اله اوضع: و اي برادران بس
ــته ايد، باز هم آن را ادامه بدهيد،  ــهدا و غيره مي گذاش دعاهايي كه هر هفته در خانواده ش
زيرا كه ما هر چه داريم از دعا داريم و اگر اين دعاها نبود ما االن نمي توانستيم جلوي اين 
ــتيم و وصيت چهارم من به رزمندگان اسالم است. اي  ــرق و غرب بايس ابرقدرت هاي ش
ــيد و مرگ را با عامل بيداري قرار بدهيد. و حضرت علي (ع)  عزيزان رزنده از مرگ نترس
فرمود: «كه انس و اشتياق من به مرگ بيش از انس و اشتياق كودك به پستان مادر است». 
ــما برادران عزيز بسيج مي خواهم كه در شب هفت من چند ذكر مصيبت از اباعبداهللا  از ش
الحسين بخوانيد، و اگر برادران خواستيد به من بگرييد چنين كاري را نكنيد. و اگر خواستيد 

گريه كنيد براي مصيبت هاي ابا عبداهللا الحسين گريه كنيد.
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ــا را پر كنيد كه يكي از  ــيجي بياييد به جبهه ه  عــزت ا... جيريايي: اي برادران بس
ــت اي خدا تو خود شاهد باش كه من نه براي  ــت در همين جبهه ها اس درب هاي بهش
ترس از جهنم و نه به طمع بهشت به جبهه آمده ام زيرا فقط به خاطر رضاي تو و نيز به 
ــهادت را در راه تو سعادت مي دانم به پدر و مادرم اگر من شهيد  ــق ورزيدم و ش تو عش
ــهيد شده  ــيد و بايد افتخار كنيد كه فرزندتان در راه خدا ش ــدم هيچ ناراحت من نباش ش

است و راه من را ادامه دهيد.

ــيج، اي برادراني كه عالقه ام به  ــالم بر شما برادران بس  عزيز تقي زاده دزفولي: س
ــال و اندي با هم بوديم در  ــد. اي برادراني كه يكس ــايد بيشتر باش ــما از خانواده ام ش ش
خواب و خوراك، و ارتباط از خانواده به هم نزديكتر بوديم، اگر روزي يا موقعي من به 
ــما حرف ناخوشايندي يا رفتار تندي داشته ام، خدا شاهد است از جهت مسووليت و  ش
ــما مورد احترام من بوده ايد، نكند با كشته شدن من، سنگر  ــت و همه ش برادري بوده اس
ــنگر مانده و  ــما مي خواهم كه تا آخرين نفس در صحنه و س ــيج را ترك كنيد، از ش بس
ــالم و امام باشيد. و از همه شما طلب مغفرت دارم. و شما را به صبر و  ــه پيرو اس هميش

استقامت توصيه مي كنم.

ــيجيان و سربازان مخلص حضرت [قائم] هرگز از  ــخني با بس  عزيز حاصلي: اما س
مبارزه خسته نشويد و تا نابودي فتنه و ريشه كن شدن آن مبارزه كنيد آنقدر مبارزه كنيد تا 
انشاءاهللا اين دشمن بعثي نابود شود و پرچم پرافتخار اسالم در كاخ هاي سفيد و كرملين به 

اهتزاز در آيد آنقدر مبارزه كنيد كه زمينه را براي ظهور حضرت مهدي (عج) آماده شود.

 عزيزاهللا اسدي: چند كلمه اي با برادران سپاهي بسيجي دارم و اين است كه وظيفه تا[ن 
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را] صحيح انجام بدهيد كه انجام مي دهيد به خاطر خدا باشد و يعني خلوص در آن باشد 
ــهيدان جلوتان را  ــد اگر غير از اينها انجام بدهيد روز قيامت ش خدا ناكرده براي ريا نباش

مي گيرند و شما بايد در دادگاه هاي الهي جواب بدهيد.

 عسگر باقري وشيكاني: اي برادران بسيج مسجد سجاديه قدر همديگر را بدانيد كه 
ــهادت افسوس خواهيد خورد. اي برادران بسيجي نگذاريد اين كساني كه هنوز  پس از ش
گمراه و از خدا بي خبرند در سر كوچه ها و محله تان بايستند و به ناموس شما و خانواده هاي 
شهدا، توهين كنند مگر يادتان رفته است كه شهيد نصرا... عايدي در وصيت نامه اش از شما 
خواسته بود كه به خانواده هاي شهدا سر بزنيد آيا سر زده ايد. شماها همگي خانواده شهيد 
ــيد آيا تا كنون پيش پدرش رفته ايد و به خانه[ي] آنها سر زده ايد كه در  پناهي را مي شناس

آن خانه چه مي گذرد.

 علي آقاخاني: و يك صحبت كوتاه هم براي بسيجي ها و تمامي مسلمين و تمامي 
ــيعيان و سنيان و تمامي مردم مسلمان ايران و خارج از ايران مي خواهم كه اول در ياد و  ش
ذكر خداوند متعال باشند و طاعات و عبادات و علم و عمل در صراط مستقيم را از خداوند 

بطلبيد و حركت كنيد به سوي تكامل و پيشرفت اسالم و ترويج احكام مقدسه اسالم.

ــيج است، عزيزانم بايد اعتراف كنم چند   علي اســدزاده: روي سخنم با برادران بس
ــايد نتوانستم دينم را نسبت به جمهوري  ــالي كه در بسيج بوده ام آن طوري كه بايد و ش س
اسالمي ادا كنم، اما طي مدت فوق اين نكته را به خوبي دريافته ام كه: ثبت نام در بسيج، ثبت 

نام در دفتر امام حسين (ع) است.
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 علي اسدي شمس آبادي: توصيه اي هم به برادران بسيج دارم كه با اخالص و تقوي 
به كار خود ادامه دهند و با اخالق اسالمي با مردم برخورد كنند و از مطالعات اسالمي غافل 

نشوند و از همه عزيزان حالليت مي طلبم.

 علي اصغر ازناولي: و مقداري صحبت با برادران بسيجي چه در منطقه چه در عمل، 
برادران عزيز از اين كه با شما بسيجيان آشنا شده ام افتخار مي كنم و هر موقع كه با شما هستم 
ــاعات زندگيم هست و نمي دانيد وقتي كه بعضي از شماها از بينمان مي رفتند  از بهترين س
ــد و با خود مي گفتم چرا ما نبايد قدر يكديگر را بدانيم و هميشه بعد از  حالم گرفته مي ش

شهادت آنها قدرشان را مي فهميم.
اي عزيزان از همه شما مي خواهم كه قدر يكديگر را بدانيد و به خاطر كوچكترين حرفي 
بين دوستي خوبتان اختالف نيندازيد با يكدل شدن خودتان چشم دشمنان اسالم و انقالب 
ــما تذكر بدهم از شما  ــتم كه بخواهم به ش را كور كنيد. البته اين حقير كوچكتر از آن هس
برادران عزيز يك چيز مي خواهم واقعا وصيت نامه شهدا را كه مي خوانيد جبهه ها را پر كنيد 

كه من نيز سخنان آنها را تصديق مي كنم اميدوارم كه ادامه دهنده راه شهدا باشيد.

 علي اصغر اسدي: سخني هم دارم با شما برادران بسيج خصوصا برادران بسيج سپاه 
ــداران پايگاه شهيد حسين مصطفي زاده، تنها خواهشي كه من از شما عزيزان دارم اين  پاس

است كه جبهه ها را خالي نكنيد.
ــن از اين مقداري كه در جبهه بوده ام اين را فهميده ام كه بايد به هيچ وجه  ــرادران، م ب
ــان را به ديگران محول نكنيم و واقعا برادران  ــا را خالي نگذاريم و وظيفه خودم جبهه ه
ــالمي دفاع كنيم و  ــالم و جمهوري اس ــان همه ما بايد از اس ــن برهه از زم ــز در اي عزي
ــاوي است با شادي امريكا و  ــما عزيزان مي دانيد خالي بودن جبهه ها مس همانطور كه ش
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دشمنان اسالم. همان طوري كه رهبر كبير انقالب فرموده است كه زماني كه جبهه ها نياز 
به نيرو دارد رفتن به جبهه واجب است و بر هر كاري مقدم است.

 علي اصغر پاگردي: و اما جمله بعد خود خطاب به بسيجي ها سپاهي ها و ارتشي ها 
و كل نيروهاي مسلح ارتشي امام زمان كه نيروهاي جمهوري اسالمي هستند بيدار باشيد كه 
دشمنان براي اين كه اختالف بين شما بيندازند و شما را از هم جدا كنند شب و روز نقشه 
مي كشند و به برادرانم مي گويم به عنوان يك كوچك تر از همه آنها پايگاه را حفظ كنند و 
نگذارند كه خالي شود و صحنه ها را هم خالي نكنند كه همه[ي] اينها خيانت است به خون 

شهيدان و مواظب دشمنان داخلي هم باشيد.

ــخني با تو اي برادر بسيجي: تو بايد در حفظ اساس و نظام بكوشي   اصغر ثالثي: س
ــش مي كنم همگي مرا  ــنگرت دفاع كنيد در خاتمه از تمام برادران طلب عفو و بخش و از س

ببخشيد.

ــيجي مي خواهم كه هميشه به ياد خدا باشند، براي او   علي اكبر آيتي: از برادران بس
كار كنند و بيشتر فعاليت كنند.

ــدار و بسيجي سفارش مي كنم در همه حال به ياد   علي اكبر بهادران: به برادران پاس
خدا باشند و كار را براي خدا انجام دهند و اخالق اسالمي كه نمودار يك فرد مسلمان است 
ــالم را فراموش نكنيد  ــن رعايت نمايند، از دعا براي امام امت و رزمندگان اس به طور احس
و در همه حال گوش به فرمان رهبر باشيد و با مردم خوش رفتاري كنيد، سپاه و بسيج را 

تقويت كنيد و با آنها همكاري نماييد
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 علي اكبر بهشتي نژاد: وپيام من به شما بسيجيان اين  است قدر خودتان را بدانيد امام 
ــه زده و بر آن بوسه افتخار كرده است پس قدر خود را خيلي  ــما بوس عزيز ما بر بازوي  ش
ــدارها اين است كه اينها هم قدر خودشان را بدانند اينها در  ــتر بدانيد و پيام من به پاس بيش
لباسي هستند كه دنيا به اين پاسدارها فكر مي كنند و بايد مردم حواسشان جمع باشد كه به 
هر لباس سبزي كه رسيدند فكر نكنند كه پاسدار است همانطور كه شهيد رجايي فرمودند 
هر لباس سبزي پاسدار نيست و پيام من به رفقايم اين است كه بسيج را ترك نكنند و راه 

امام را ادامه دهند.

ــق كه با حضورتان در مساجد و سنگرها و  ــيجي عاش ــا: عزيزان بس  علي اكبر پارس
جبهه ها فضاي ايران را عطراگين نموده ايد، سالح و قرآن را از كف به زمين نگذاريد ادارات 

و همه جاي ايران را با بسيجي آشنا سازيد و همه ايران را پايگاه مقاومت كنيد،

ــيج و هيأت اهل  ــيده: صحبتي كوتاه با برادران بس  علي اكبر (ابوالفضل) تقي زاده ش
بيت دارم از همگي شما مي خواهم كه قدم هاي مستحكم تري براي اين انقالب برداريد كه 
ما هر چه داريم از اين سينه زدن ها و مصيبت ها مي باشد و از برادراني كه خود را بي طرف 
حساب مي كنند مي خواهم كه تو را به خون آقا بياييد و راه صحيح را انتخاب كنيد شايد آقا 

در آن دنيا دستتان را بگيرد
ــالم و درود بر شما و درود خدا همه بر شما اي ياران با  ــيجي اي برادران، س برادران بس
ــين شما بايد حسين وار باشيد و مثل حسين در مقابل  وفاي امام خميني اي ياران امام حس
دشمن قرار بگيريد و نگذاريد دشمن به خاك شما تجاوز كند و جبهه ها را خالي نگذاريد 
و از همرزمانم مي خواهم كه سنگر من را خالي نگذارند و بگذارند اسلحه گرم من بر زمين 

نيفتد و سرد شود.
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 علي اكبري كجوسنگي: وصيتي به برادران بسيج و مردم و دوستان عزيزم، اي بسيجيان 
قدر خودتان را بدانيد، و اي پاسداران شما انتخاب شدگانيد، من زبانم قاصر است كه بتوانم از 
مقام و منزلت يك بسيجي صحبتي كنم چون من خاك زير پاي يك بسيجي نمي شوم و از شما 
التماس دعا دارم از خدا بخواهيد خون مرا قبول كند، هميشه ياد كنيد از شهداء و به خانواده 
شهدا سر بزنيد، اي بسيجيان راهرو راه حسين (ع) باشيد، اين نعمت جنگ را تا تمام نشده 
برويد به جبهه مخصوصا برادراني كه تاكنون به جبهه نرفته اند برويد به جبهه و ببينيد كه واقعا 
جبهه چيست؟ كه هر كس مي رود عاشق مي شود، جبهه مدرسه عشق است، تاسف خواهيد 
خورد اگر نرويد بعدا پشيمان مي شويد. اي مردم اي برادران به بسيج روي آوريد، به سوي خدا 

قدم برداريد، يك قدم كه به سوي خدا گذاريد خدا ده قدم به شما نزديك مي شود.

ــت كه امام را تنها  ــيج اين اس ــي اهللا وردي: وصيت من به خانواده و برادران بس  عل
نگذاريد و دعا به جان امام كنيد با تنها نگذاشتن امام و با كمك خداوند متعال هيچ قدرتي 
نمي تواند به اين انقالب ضربه اي وارد كند برادران بسيج شما با فعاليت خود مشت محكمي 

بر دهان آمريكا و نوكران آن بزنيد تا نتوانند به محرومان و مستضعفين ظلم كنند.

 علي اميري: برادران بسيجي و برادراني كه توان رزمي داريد رو به جبهه كنيد و دست 
از دنياي فاني برداريد نمازهاي جمعه را هر چه باشد باشكوهتر برگزار كنيد دعاهاي كميل 

و ديگر دعاها را نيز برگزار كنيد.

ــدار و ارتش و بسيج و ديگر نيروهاي مسلح و  ــپاه و پاس  علي انصاريان: برادران س
ــمان الهي چنگ بزنيد و پراكنده  مجاهد كه در جبهه هاي حق عليه باطل مي جنگيد به ريس

نشويد و اگر نه باعث نابودي و شكستتان مي شود.
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 علي انوري: از شما برادران پاك بسيجي مي خواهم كه حرف امام عزيز و مهربان را 
گوش فرا دهيد و به آن جامه[ي] عمل بپوشانيد مبادا سنگرهاي مسجد را خالي بگذاريد 
ــياري دارد با يكديگر مهربان و رئوف باشيد  و نماز را به جماعت به پا داريد كه ثواب بس
ــعي كنيد اوقات فراغت خود را به بي هودگي نگذرانيد و بيشتر عبادت خدا نماييد و  و س
دعا را فراموش نكنيد كه دعاي مومن مستجاب مي شود و همچنين سعي نماييد بيشتر به 
ــتي تان پابرجا و قوت بيشتري  ــيله دوس خانه هاي يكديگر رفت و آمد نماييد تا بدين وس

بگيرد و اميدوارم كه شهيدان را فراموش نكنيد.

 علي بوژ مهراني: و شما اي برادران بسيج با ضد انقالب ها مبارزه كنيد، يك لحظه 
از پا نايستيد و حق مظلومان را از ظالمان بگيريد. شما به حرف مردم گوش نكنيد و شما 
ــالم كار كنيد، بگذاريد بگويند، آنها جسورند در كارهايتان جدي  فقط به خاطر خدا و اس
باشيد، سستي به خودتان راه ندهيد و از شما خواهش مي كنم كه تفنگم را زمين نگذاريد 
از سخنان امام خميني كه مي گويند كسي كه به خدا متمسك است از هيچ چيز نمي ترسد. 
ــتي مظلوم،  ــووليد، بايد تبليغ كنيد، نگوييد به من چه! به قول بهش ــما مس آري برادران ش
ــت را به بها مي دهند نه به بهانه» از نماز فراموش نكنيد چون نماز ستون دين است.  «بهش
برادران شما پشتيبان واليت فقيه باشيد و پيروان روحانيت باشيد. آنها بودند كه ما را از قيد 
طاغوت رهايي بخشيدند و ما را به راه راست هدايت كردند و درود و سالم بر حسين(ع) 
سرور آزادگان كه به ما درس شهادت دادند و به ما درس مبارزه با يزيديان زمان. من عقيده 
ــدم كه كربالي امام  ــالم راه كربال را باز مي كنند، اگر من موفق نش دارم كه رزمندگان اس

حسين را زيارت كنم شما كه رفتيد به زيارت ما را هم ياد كنيد.

ــما هم انسجام خويش را بيشتر از پيش حفظ  ــما برادران عزيزم ش  علي پازوكي: ش
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كرده و در راه رضاي حق تعالي قدم برداريد و به مانند سابق در بسيج كه يادگار چند شهيد 
است فعاليت كنيد و نگذاريد جاي من در اين بسيج خالي بماند.

 علي پيرهادي: همسنگرم (برادر بسيجي) به راهت ادامه بده كه رسالت تو پاسداري 
ــعي كن رسالتت را به پايان  ــالمي و دستاوردهاي آن است. پس س ــالم و انقالب اس از اس

برساني و از همه مهمتر، اخالق اسالمي را حفظ كني تا بهانه به دست دشمن ندهي.

ــيجي محل كه من كوچكتر از آنم  ــخني چند دارم با برادران بس  علي جان نثاري: س
كه بخواهم به دليران و شجاعان اين مرز و بوم پيام بفرستم ولي در وصيت نامه خودم چند 
كلمه اي براي شما مي نويسم، اميدوارم كه پشت سنگر را خوب محافظت كنيد و نگذاريد 
كه در محل و مسجد و ديگر اماكن ضد انقالب رخنه كند كه ضربه اي به ريشه اين انقالب 
ــش  ــت جبهه را با درس و كار و كوش ــما تقاضا دارم كه پش بزند و من حقير و ناتوان از ش

نگهداريد و هميشه به امام دعا كنيد.

 علي جبلي سينكي: پيام ديگرم به برادرهاي بسيجي و افراد محل، اگر من به درجه 
ــيدم جنازه من را از مسجد به منزل آوريد و من راضي نيستم كه كسي  ــهادت رس رفيع ش
ــود بر جنازه من زياد گريه كنيد. چون شرمنده  ــر جنازه من حاضر ش به زور يا اكراه بر س
امام حسين هستم شايد با گريه هاي شما او از من راضي شود. من از تمام بچه هاي محل 
ــتان بسيجي راضي هستم انشاءاهللا كه آنها هم از من راضي باشند انشاءاهللا كه ادامه  و دوس

دهنده راه شهدا باشند.

ــپاه و بسيج دارم هر چند من   علي جمشــيدي فرد: سخني با برادران جان بركف س
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كوچكتر هستم كه بخواهم نصيحتي بكنم ولي خوب اميدوارم كه ببخشيد.
برادران عزيز تقوي را فراموش نكنيد اگر با تقوي باشيد در اين برهه از زمان در مسووليت 
ــد و از تفرقه و  ــعي كنيد هر عملي انجام مي دهيد براي خدا باش خود پيروزيد. برادران س
ــخيص  ــيد. اگر واقعا تش ــي از همديگر بپرهيزيد و به گفته امام با هم يد واحده باش جداي
مي دهيد نمي توانيد كار كنيد با كمال اخالص اسالمي از مسووليت كنار بكشيد. از كليه[ي] 
برادران كه حق به گردن من دارند تقاضاي عفو مي كنم و اميدوارم كه خداوند همه شما را 

جز سربازان حضرت مهدي (عج) قرار دهد.
ــل و امنيت آن  ــت مح ــيجي كه در پايگاه هاي مقاومت به حفظ و حراس ــرادران بس ب
ــابق به تعهداتي كه در بسيج داده ايد عمل نماييد. خود سازي را در  ــغوليد همچون س مش
ــتان قرار بدهيد كه  ــخن امام عزيزمان را آويزه گوش راس برنامه هايتان قرار بدهيد و س

تزكيه قبل از تعليم و تعلم است.

ــما  ــيجيان دارم، به خوبي مي دانم كه ش ــما بس ــخني با ش  علي حاج رضايي: س
ــيجيان به وظايف خود آشنا هستيد و احساس مسووليت مي كنيد ولي از شما تقاضا  بس
ــالص را در اعمال  ــعي كنيد كه اخ ــيد و س ــته باش دارم كه همواره خدا را در نظر داش
ــتر مانوس باشيد مبادا با  ــرلوحه قرار داده و خداي را عبادت كنيد و با قرآن بيش خود س
يك سري مسايل جزيي پايگاه ها را ترك كنيد سعي كنيد در پايگاه ها شركت كنيد و بقيه 
را نيز از اين جهت تشويق كنيد و بدانيد كه اين پايگاه ها يادگاري از شهيدانمان هستند 

و سعي كنيد هميشه يادشان را گرامي و زنده نگه داريد.
شما بسيجيان سربازان واقعي امام زمان هستيد پس مبادا كارهايي را انجام دهيد كه امام 

زمان از شما ناراضي باشد.
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ــت دارم همين بچه هاي بسيج محل خودمان كه من واقعا   عليرضا اسكندري: دوس
شرمنده ام از آنها چرا كه خيلي كم به آنها [رسيدم] اگر ختمي بود اينها گردانندگان مجلس 
باشند، چرا كه اينها پاسدار انقالب هستند، اينها پيش خدا مقام دارند شايد خداوند به خاطر 

اينها مرا هم مورد لطف قرار دهد.
از بچه هاي محله كه همه آنها را دوست دارم هرچند شايد از طرف من نسبت به آنها بدي 
ــت دارم اگر خدا نكرده تا حاال راه خطا  ــر زده باشد مي خواهم كه مرا حالل كنند، دوس س

مي رفتيد حاال برگرديد. (بسيج را تنها نگذاريد مسجدها را به قول امام خالي نكنيد).

 عليرضا افضلي: وصيتم به برادران بسيج اين است كه بيشتر در پايگاه حضور به هم 
رسانند و اگر شهيد شدم نگذارند اسلحه ام بر زمين بيفتد.

 عليرضا اكرميه: اي برادران راه شهداي بسيج را ادامه دهيد و هميشه در پايگاه حضور 
به هم برسانيد در جلسات عمومي بسيج و در پاس ها شركت كنيد و جاي شهداي پايگاه را 
با حضور فعال خود پر كنيد و با مشت محكم بر دهان آنان كه چشم ديدن بسيج را ندارند 
بزنيد مخصوصا در دعاي توسل، كميل نيز شركت كنيد چون دعا سالح مومن است و اي 

دوستان محل اگر از من خوبي يا بدي ديده ايد به بزرگي خودتان ببخشيد.

 عليرضا بيات: من به بسيجي ها مي گويم كه پايگاه را خالي نكنند و به جبهه ها بروند.

ــما بسيجي ها مي گويم شمايي كه  ــخنانم را با ش  عليرضا تقي پور دلجو: و در آخر س
ــان با ديدن چهره هاي نوراني شما از گناه و معصيت دست بر مي دارد. اي برادران شما  انس
ــتيد كه هنور كمتر كساني هستند كه به مقام واالي شما پي ببرند تا آن  واقعا مظلوميني هس
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مرحله خيلي نمانده است كه بتوانيد شما بسيجي ها را كه فاطمه زهرا (س) در سنگرها به 
ــند برادر من  چند توصيه كوچك داشتم اول اين كه پيام  ــما خطابه پسرش را داده بشناس ش
خون شهيدان اين پايگاه است كه هميشه حضور خودتان را در پايگاه نشان بدهيد هميشه 
استوار و پا برجا باشيد و سعي كنيد كه سنگري سجاد را اطاعت كنيد و بعد سعي كنيد از 

مغروريت هاي بي جا خودتان را به دور نگه داريد.

ــد كه تمامي دشمنان قرآن و  ــيلي خواهد ش  علي محمد تقي پور: برادران خون ما س
اسالم را در خود غرق خواهد كرد كه او انتقام خون ما را خواهد گرفت. برادران بسيجي را 
در دعاهاي شب تان، رزمندگان و امام عزيز را دعا كنيد و هيچ گاه [سنگر] برادرانتان را چه 

در پشت جبهه و چه خط مقدم خالي نگذاريد

 عليرضا پيرزاده: خواهش دارم كه برادران بسيج اين مسووليتي را كه بر عهده دارد از 
زير مسووليت شانه خالي نكرده و مستحكم در جاي خود باشند و از پدر و مادرم خواهش 

مي كنم كه گريه براي من نكنند براي اين كه دشمنان خوشحال مي شوند.
و در آخر يك پارچه قرمز در خانه ما بزنيد و يك گلدان گل هم روي ميز من بگذاريد و 

در آخر بزرگترين خواهشم از ملت ايران اين است كه در آخر هر كاري امام را دعا كنيد.

ــالم عليكم، به  ــيج س  عماد بزكان: خدمت برادران حزب ا... به خصوص برادران بس
عنوان وصيت مي خواهم چند كلمه حقيرانه با شما سربازان اسالم صحبت كنم اما مي دانم من 
خيلي كوچكتر از آن هستم با شما عزيزانم صحبت كنم ولي به عنوان تذكر مي گويم چون 
كار مومن تذكر دادن است بايد شما عزيزان نشاني از اخالق و ايمان باشيد كه هستيد و بايد 
بيشتر از اين باشيد چون رسول خدا مي فرمايد هر كار خوب براي همه خوب است براي تو 
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خوبتر چون شما متصل به ماييد و هر كار بد براي همه بد است و براي شما بدتر چون سرباز 
اسالم هستيد آنهايي كه مي خواهند به اين انقالب ضربه بزنند با قاطعيت هرچه تمامتر با آنها 

برخورد كنيد جبهه ها را خالي نكنيد كه تا به حال خالي نكرده ايد امام عزيز را دعا كنيد.

 عيد محمد اندرابي: از شما برادر بسيج تقاضا دارم كه اين جبهه ها را خالي نكنيد و 
ــيد. هر ساعت كه در جبهه مي گذرد خاطره است. به خدا  ــه گوش به فرمان امام باش هميش
ــت، انسان ساز است. برادر  ــگاه هس هر روز صد روز به ما خوش مي گذرد. جبهه يك دانش
شهري و روستايي وحدت را فراموش نكنيد. هميشه در فكر جبهه جنگ باشد و از خدا و 

رسولش يادتان نرود.

 عيســي بهاردوست صومعه سرايي: از خدا مي خواهم كه شما را هدايت كند، برادران 
ــيد و در برابر جوان هاي بي تمدن بايستيد1 و نگذاريد كه به اين  ــيج سخت و استوار باش بس
انقالب صدمه بزنند، از ناموس خودمان حفاظت كنيد برادران حزب الهي را به بسيج دعوت 

كنيد و مسجد را پر كنيد.
ــي و ذخيره كميته و بسيج عالمه مطهري  ــهيد كاووس ــيج ش در آخر از تمام برادران بس
حالليت مي طلبم و اميدوارم كه امام را تنها نگذارند و از مردم حالليت مي طلبم و تقاضا دارم 

هر كس كه از من طلبي دارد بدون رودرواسي برود خانه ما و از پدرم طلبش را بگيرد.

ــيجم، به آنهايي كه دست از   غالمرضا آقاخاني: چند توصيه هم به برادران عزيز بس
امام (واليت فقيه) بر نداشته و بر نمي دارند مي كنم هر چند شهدا بسيار گفته اند اما من باب 

تذكر تا از گزند منافقين و فرصت طلبان در امان باشند.
1. در اصل وصيت نامه «باستيد» آمده است.
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عزيزان، سروران گرامي شمايي كه بازوانتان بوسه گاه امام است مواظب باشيد امام عزيز تنها 
نماند ياري كنيد او را هر چند ياري كردن امام مستلزم تحمل سختي ها و مشقت ها مي باشد.

جلوتر از امام حركت نكنيد عقب هم ننشينيد پشت سر امام باشيد تا گوشتان سخنان او 
را بشنود و شما هم آن را نصب العين خود قرار دهيد.

ــما اي برادان بسيج بكوشيد كه در خط رهبري و واليت   قاســمعلي بهرامي: و ش
ــيد از روحانيت مبارز و خط  ــرباز نمونه اي براي امام زمان باش ــيد تا بتوانيد س فقيه باش
امامي جدا نشويد كه به فرموده امام اگر اين روحانيت نبودند از اسالم اطالعي نداشتيم 
ــيد نه نمازخوان كه اگر نماز خوان باشيد  ــه نمازگزار باش ــيد كه هميش اي عزيزان بكوش
ــتيد و اگر نمازگزار باشيد ياور علي هستيد و ياور حسين  ــالم صفوي هس دنباله روي اس
كه علي است كه براي نماز مبارزه مي كند و آخرش در محراب شهيد مي شود و فرزندش 

مدني و دستغيب برادران در زندگي به خود مغرور و خودخواه نباشيد.

ــيجيان كه جان و مال خود را دور گذاشتيد و داريد از كشور   غالمرضا پرمر: اي بس
اسالميتان دفاع مي كنيد و به جبهه جنگ مي رويد و شعارتان ال اهللا اال اهللا است و اصال ترس 
نداريد و مي خواهيد با خون خود درخت اسالم را آبياري كنيد و فقط مرگ في سبيل اهللا را 
ــوي آن مي رويم و اين مرگ را شهادت مي دانيم مثل امام حسين  انتخاب كرديد، همه به س
كه در ميدان جنگ كشته شد ما هم مي رويم تا مثل او در ميدان كشته شويم و به نداي هل 
من ناصر ينصرني او لبيك گوييم. بنابراين مردم مستضعف و شهيد پرور اين پاسداران را نور 

چشم هاي خود بدانيد و به آنها احترام بگذاريد.

 غالم رضا تركيان: برادر بسيجي، پاسدار و امت حزب اهللا با سه ماه جبهه و با شش 

■ ــده مــوضــوعــي وصــيــت نــامــه شــهــدا (1)202 ــزي گ



ماه ماموريت كه بگوييم ما به جبهه آمديم و دين خود را انجام داديم. حاال بقيه بروند اين كه 
حرف نمي شود مگر جنگ تمام شده كه شما دين خود را انجام داده ايد به قول پدر دو شهيد 
ــفيعي زماني ما دين خود را انجام داده ايم كه ديگر خون در رگ هاي ما  داود و ابوطالب ش
وجود نداشته باشد. به يك سري افراد مي گوييم چرا؟ چرا به جبهه نمي آييد؟ مي گويند اينجا 
هم خودش سنگر است. ترا به خدا خودتان فكر كنيد كه سنگر واقعي كجاست آيا شما فكر 
نمي كنيد كه جبهه ها را، سنگر ها را فقط يك افراد محدودي هستند كه آنها را حفظ كرده اند 
ــان كم مي شود و برويد به فرمايش امام امتمان لبيك بگوييد  و روز به روز از تعداد نفراتش
و نگذاريد كه آنها خسته بشوند و فكر تسويه حساب به سرشان بزند.شما خوب مي دانيد 
عراق نفس هاي آخرش را مي زند برويد و نفس هاي آخرش را قطع كنيد تا ريشه[ي] فساد 

در كشور عراق كنده شود و مكتب توحيد بر آنها حكومت كند.

 غالمرضا حاجي ابوالقاسمي دوالبي: و يك پيام براي دوستان بسيجي دارم و آن اين 
ــت كه از شهر به خوبي حفاظت كنيد و از نيروهايي كه طالب ورود به بسيج هستند به  اس
نحوه صحيح استقبال كنيد و فرصت ندهيد كه ضد انقالب هاي داخلي در شما رخنه كنند 

يا به شما آسيبي وارد آورند و خداوند موفقتان بدارد.

 غالمعلي اسدي: به كليه[ي] برادران بسيجي توصيه مي كنم كه سعي كنند فرامين امام 
و آقاي مشكيني و ساير رهبران انقالب را سرمشق كارهاي خود قرار دهند و همانطور كه 
امام گفت امروز مسجدها سنگرند سعي كنيد هميشه سنگرها را پر كنيد تا جاي خالي ما هم 
معلوم نباشد. اگر جنازه ام به دست شما رسيد مرا در مزار شهداء پيش بقيه شهداي شهرمان 
دفن كنيد. همسرم از خداوند مي خواهم به شما صبري بده تا نبودن من را تحمل كني و با 

بود خودت نبودن من را از ديدگان اشكبار آنها محو كن. 
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 غالمعلي اميري مقدم: از برادران سپاهي و بسيجي و ارتشي تقاضا دارم، راه حسين(ع) 
را ادامه دهند و گوش به فرمان امام باشند و از مردم شهيدپرور تقاضامندم مثل هميشه در 

صحنه باشند و امام را تنها نگذارند.

ــت كه با رفتار و كردار خود  ــيج اين اس ــم به برادران بس  غالمرضا بهرامي: سفارش
ــهداء حفظ و حراست1 كنند كه هر قطره  ــتين انقالب باشند و از خون ش ــدار راس را پاس
ــهيدي در جبهه ها و در پشت جبهه ها بر زمين مي ريزد مسووليت شما  خوني كه از هر ش
را سنگين تر مي كند پس اي برادران من مواظب باشيد كه به خون شهداء خيانت نكنيد كه 
خداوند بزرگ عذابتان خواهد كرد اي برادران عزيز من دعا را فراموش نكنيد دعاي كميل 
و دعاي توسل را فراموش نكنيد همين دعاهاست كه از سر نيزه فوالدين بيشتر فرو مي رود 
ــت و در بين دعا امام زمان را بخوانيد و از خداوند تبارك و  ــالح مومن همين دعاس و س
تعالي بخواهيد با دلي شكسته فرج امام زمان را زودتر بفرمايد و عمر رهبر انقالب و نايب 
ــد و اين نهضت را به نهضت امام  ــيد و ماه طوالني بگردان ــام زمان را مانند عمر خورش ام

مهدي (عج) متصل بفرمايد. 
ــيج و سپاه عرض مي كنم، اي عزيزان شما بازوي پرتوان واليت  كالمي هم با برادران بس
فقيه و زبان گوياي اسالم هستيد و ياد سربازان صدر اسالم را زنده مي كنيد. پس به وظيفه 
ــالم عزيز است پس بايد در اين راه  ــيد و آن  حمايت  از اس خطيري كه داريد بايد آگاه باش

بزرگ شب و روز گام برداشت.

 فتح اله پوررمضاني: خطاب به برادران بسيجي و سپاهي، اي سپاه و بسيج جان بركف، 
ــنيدن نام مقدستان مي لرزند، اي پاكبازاني كه بر كفار و  ــه آفرينان كه دشمنان از ش اي حماس

1. در اصل وصيت نامه «هراست» آمده است.
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منافقين خشم كرده ايد، اي عاشقان علي و آل علي، اي تباريان هابيل و ابراهيم و اي سرفرازان 
دو عالم بر دشمنان اسالم و بر كفار بتازيد كه فتح و پيروزي از آن شماست. خطاب به ملت 
ــهيد پرور ايران مخصوصا مردم زادگاهم: از شما مي خواهم كه حسين وار زندگي كرده و  ش
حسين وار بجنگيد و حسين وار كشته شويد شما راه تمامي شهداء را ادامه دهيد مبادا كه در 
رختخواب ذلت بميريد هر وقت كه اين عمل را انجام داديد براستي كه پيروزيد چون كوه 

استوار و چون دريا خروشان و توفنده باشيد كه شما مجد اسالميد و افتخار كشوريد 

 فرامرز بهامير: و اما پيامي هم به همسنگرانم دارم، اي بسيجيان فداكار اي تداوم بخش 
ــنگران توسل ها و رجبپورها و اميني ها و... بدانيد شما پيروز هستيد  ــهداء و اي همس راه ش
ــما انسان هاي پاك و بي آاليش  ــربازان امام عصر مهدي موعود هستيد و ش ــما س چراكه ش

هستيد كه زندگي شما سراسر ايمان و توكل است.

 فرامرز پروانه اسدي: پيامم به برادران سپاهي و بسيجي اين است كه از ياد خدا غافل 
نباشند و هر روز كه با مشكالت و مسايل پيچيده تري روبه رو مي شوند بيشتر به اهداف اصلي 
خود بينديشند. مبادا اين مشغوليات ذهني باعث فراموشي هدف گردد و بيشتر قدر يكديگر 
را بدانند و از هوي خود را به دور دارند، همچنان كه تا كنون چنين بوده است به خصوص به 
برادران سپاهي سفارش مي كنم كه مطالعات خود را در زمينه هاي اصول اعتقادي و اخالقي، 
اسالمي گسترش داده و به رسالت جهاني سپاه در آينده بيشتر بينديشند كه انشاءاهللا در لباس 
ــند همچنانكه سربازان صدراسالم بودند.  ــداري بدان جا برسند كه معلم اخالق نيز باش پاس

پشتيبان واليت فقيه باشيد تا آسيبي به اين مملكت نرسد و امام را همواره دعا كنيد. 
از برادران بسيج مي خواهم كه مرا ببخشند و برايم طلب عفو كنند. 
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 فرزام پورحبيب: چند كلمه اي سخن دارم به برادران بسيج اي برادراني كه اميد 
ــالمي را  ــعي كنيد در بين خودتان تفرقه نيفتد (اخالق اس ــت س امت و امام به شماس
ــما نفوذ كند متحد باشيد كه خداوند  ــتون پنجم در ميان ش رعايت كنيد نگذاريد كه س

يار و ياور شماست.) 

 فرهاد جاويد سپاه اصطلخي: و اما برادران بسيجي كه شبانه روز تالش مي كنيد و در 
راه اسالم قدم برمي داريد آنچنان با دشمنان مبارزه كنيد كه از جا تكان نخورند كه مبادا اسالم 
را سرنگون كنند، كه اسالم هيچوقت  از بين نخواهد رفت. برادران بسيجي اگر من شهيد شدم 
و به آرزوي خود رسيدم اسلحه من را زمين نگذاريد، من نه بلكه هزاران شهيد ديگر كه مثل 
خودم فقير بودند. برادراني كه وصيت مرا گوش مي كنيد بياييد و در كنار هم به يك هدف 
ــويد، كه بسيج ميدان ميني است در برابر تمامي دشمنان  ــما بسيج ش حركت كنيد و همه ش

انقالب اسالمي و راهي را انتخاب كنيد كه در آن گناه نباشد كه مبادا انساني پست باشيد. 

 قاسم اكبري زارع: اي برادران بسيج و به خصوص برادران سپاهي اين جنگ شما را 
از پا در نياورد. مقاومت كنيد تا شهادت، چون كه اگر ما شهادت را سرلوحه كار خود قرار 
دهيم و اگر كسي از مرگ كه همانا شهادت است نترسيد بدانيد كه پيروز است. و انشاء اهللا 
ــيد، كه انشاءاهللا اين  اين رژيم بعث عراق را نابود كنيد و در انتظار ظهور مهدي موعود باش

جنگ مقدمه ظهور آن حضرت باشد.
برادران بسيجي، و اي برادران مسلمان پشتيبان امام و واليت فقيه باشيد و با سالح ايمان 
و با شجاعتتان نگذاريد دشمنان اسالم به ما ضربه وارد كنند. حتي آن آفتاب پرستاني كه در 

زمستان بر عليه انقالب سخن چيني مي كنند و تهمت مي زنند. 
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 قاسمعلي بهرامي: از شما برادران مي خواهم كه در صحنه امام را تنها نگذاريد كه اگر 
شما امام را تنها بگذاريد انقالبتان شكست مي خورد و ننگ و بد نامي پشت سر شماست و شما 
اي برادران بسيج بكوشيد كه در خط رهبري و واليت فقيه باشيد تا بتوانيد سرباز نمونه اي براي 
امام زمان باشيد از روحانيت مبارز و خط امامي جدا نشويد كه به فرموده امام اگر اين روحانيت 
نبودند از اسالم اطالعي نداشتيم اي عزيزان بكوشيد كه هميشه نمازگزار باشيد نه نمازخوان كه 
اگر نمازخوان باشيد دنباله روي اسالم صفوي هستيد و اگر نمازگزار باشيد ياور علي هستيد و 
ياور حسين كه علي است كه براي نماز مبارزه مي كند و آخرش در محراب شهيد مي شود و 
فرزندش مدني و دستغيب برادران در زندگي به خود مغرور و خودخواه نباشيد نوع دوست و 

انسان دوست باشيد و خشوع و خضوع علي را داشته باشيد كه شيعه[ي] او هستيد.

 قربان محمد امانزاده: سخني با بسيجيان، برادران، آنگاه كه با قمقمه هاي خالي از آب 
و چهره غبار گرفته از جنگ، به حرم اباعبداهللا الحسين راه يافتيد، ما را هم ياد آوريد. من در 

پايان پاي شهادتم را امضا مي نمايم.

 كاظم بورقي: با شما بسيجيان عزيز هستم، شما ياوران راستين اسالم كه با نبردتان در 
جبهه و در داخل با ضدانقالب و با ايمان راسخ و ايثارتان نمونه هستيد براي هر طالب عدل 

و آزادي. عزيزانم، تا موقعي كه جبهه ها نياز دارند از هيچ گونه كمكي دريغ نورزيد.
پدر و مادرها سعي كنند بر عواطف خود غلبه كنند و مانع خدمت فرزندانشان نشوند. شركت 
ــس دعا و نماز جماعت وجمعه را فراموش نكنيد و متاركه با اين مجالس پر فضيلت  در مجال
نكنيد. ديگر سخني براي گفتن ندارم. مال و منالي هم ندارم و آنچه هم كه دارم براي مستضعفين 
است و صندوق قرض الحسنه، آن را به حساب بسيج واريز نماييد. اگر جنازه ام به دستتان رسيد 

مرا در كنار شهداي گلگون كفنان امامزاده محمد كرج دفن نماييد. امام را دعا كنيد.
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ــت بگيرند،  ــتند كه بايد امور مملكت را به دس در آينده همين دانش آموزان حزب ا... هس
ــواد نداشته باشند، اطالعاتي نداشته باشند، نمي توانند كاري بكنند و در نتيجه  اگر اين ها س
ــه و نه در انجمن هاي  ــرمايه دار كه نه به جبهه رفت ــاي بي خط و منافق و بچه س آن بچه ه
اسالمي بوده و نه جاي ديگر به انقالب خدمت كرده فقط در خانه گرمشان نشسته و درس 
ــوند يك مسوول مملكت يا يك مدير، بنابراين بايد اين بسيجي ها هم  خوانده اند وحاال ش

درس بخوانند هم فعاالنه عضو بسيج باشند، جبهه هم بروند و ميدان را پركنند.
ــيج، ايثارگراني هستند كه از تمام چيزهاي زندگي و خانه و كاشانه خودشان  برادران بس
ــته اند ايثارگرانه در راه انقالب فداكاري مي كنند. من كوچكتر از آنم كه بخواهم براي  گذش
اين برادران عزيز پيامي داشته باشم. در هر صورت از آنها مي خواهم به عنوان يك پاسدار، 
فرمان امام عزيزمان را در هر كجاي ايران هستند فراموش نكنند و راه و مسلك و هدف را 
هرگز از خاطر نبرند و هميشه تقوا را پيشه خودشان قرار بدهند، شركت در مجالس مذهبي 
از جمله نمازجمعه، نمازجماعات در مساجد محل، فعاليت هاي خدماتي به مردم بايد اين 

نوع كارها از خصيصه هر بسيجي باشد.
ــه راه ما تقواي ماست، روز قيامت همين هاست كه ما را از افتادن از پل صراط نگاه  توش
ــت از اختالفات گروهي بايد بسيجي ها پرهيز كنند، همه با هم مهربان و با هم  خواهد داش

عطوفت داشته باشند.

 كاظم حدادپور: با اجازه شما عزيزان بسيجي چند تذكر به عنوان وصيت مي نويسم 
ــاءاهللا براي رضاي خدا بوده و موثر بر قلوب مومنين باشد. برادران به نماز جماعت  كه انش
ارزش بيشتري بدهيد و سعي كنيد كه صبح ها در پايگاه نماز جماعت را برقرار كنيد چرا كه 
خدمت پاك و بي رياي شما عزيزان در بسيج دولتي در دادگاه الهي پذيرفته خواهد شد كه 
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نماز شما مورد قبول حق تعالي قرار گيرد. و نيز در شب هاي پست، قرائت1 قرآن را هر چند 
ــب ها قرار دهيد و برادراني كه قرآن بلد  به مدت خيلي كم جزء رئوس2 اعمالتان در اين ش
نيستند حتما بروند و آن را ياد بگيرند چرا كه هر گاه ما از قرآن و نماز دور شويم مطمئنا3ً 
به سوي منجالب فساد و تباهي كشيده خواهد شد و واي به حال ما اگر دچار چنين روزي 
شويم. برادران بسيج همانطور كه مي دانيد ذكر گفتن و مداومت فرد مسلمان را اوج داده و به 
خدا نزديك مي كند او چه زيبا و شيرين است نزديكي به خدا پس در شب هاي پست هنگام 
نگهباني آن هنگامي كه لحظاتش با نمازها و روزه ها برابري مي كند سعي كنيد ذكر (دعاهاي 
كوچك قرآني، قسمت هايي از دعاي كميل و مناجات محبان) بگوييد تا بلكه بدين وسيله 
ارادتتان را به خداي الشريك بيشتر كنيد. برادران هشيار باشيد كه شيطان لعين براي منحرف 
كردن شما ابتدا از سالح دلسردي استفاده مي كند مواظب باشيد حتي براي لحظه اي تزلزل 
در رزم پرشكوهتان به وجود نيايد كه اگر اين گونه شود خدا را مغضوب خودتان نموده ايد 
پس تالش كنيد كه اخوت و برادري را مابين خودتان افزايش دهيد و همگي با اتحاد كامل 
در فعاليت هايش شركت كنيد. عزيزان بسيجي رابطه خود را با روحانيت و خط امام بيشتر 
ــت و خط امام به خاطر اين كه  ــمن از روحاني ــد و به روحانيت احترام بگذاريد كه دش كني
مجري اسالم مي باشند وحشت دارد و يقين داشته باشيد كه در هر نقطه و هر جا تضعيف 
روحانيت تضعيف اسالم است. برادران پاك طينت بسيجي التماس دعا دارم خصوصا در آن 
لحظه هايي كه در سنگرهاي جبهه شور و حالي پيدا مي كنيد يا در آن حالي كه موفق به ديدار 
امام حسين مي شويد اين فرد حقير و روسياه را هم فراموش نكنيد. برادران اگر به وجه اهللا 

نظر كرديد شهادت را در آغوش گرفتيد خواهشمندم مرا هم شفاعت كنيد. 
برادران محترم و بسيجي كه خداوند انشاءاهللا يار شما عزيزان باشد در اين زمان هر كس 

1. در اصل وصيت «قرايت» آمده است.
2. در اصل وصيت «ريوس» آمده است.

3. در اصل وصيت «مطمينا» آمده است.
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لياقت بسيجي ماندن را ندارد پس ارزش خودتان را بدانيد و از اعمالتان خوب مواظبت كنيد 
و مراقب همديگر باشيد و از خدا بخواهيد1 كه در بسيجي بودن بيدارتان بدارد (البته بسيجي 
بودن مورد درگاه الهي) برادران عزيز بسيجي خداي نكرده از دوري و فراق ديگر بسيجيان 
به دلتان غم راه ندهيد و اگر ناراحتي و غم وجود شما را فرا مي گيرد سعي كنيد به اين علت 
ــهيد) زودتر از من رفت تو مبادا به خاطر دوري و فراق دوست شهيد  ــد كه چرا او (ش باش
ــر يا زود همديگر را در محل وعده گاه مالقات خواهيد كرد. پس از  ــي كنيد چراكه دي بي تاب
خدا بخواهيد تا همه ما را در محل وعده گاه جمع نمايد تا بتوانيم به ديدار دوستان شهيدمان 
برويم. برادران بسيجي سعي كنيد با همديگر مهربان باشيد و همه گونه ناراحتي ها را از دل 
بيرون كنيد چرا كه دنيا به ما وفادار نيست و تجربه كرده ايم كه يك روز رضا جهادي، روز 
ديگر علي خياط زاده، روز ديگر منوچهر اكبري و... همين طور يكي يكي عزيزانمان از كنار ما 
رفتند پس با هم خوب باشيد تا خداي نكرده بعد از رفتن يكي ديگر از عزيزانمان بي جهت 
غمگين نباشيم. برادران بسيجي سعي كنيد با يكديگر مهربان باشيد و با همديگر دوست باشيد 
ــتر بشناسيد و صميميت را ما بين خودتان افزايش دهيد. و اما نكته ديگر  و همديگر را بيش
ــييع (در صورت آمدن جنازه) بازكرديد  اين كه در صورت امكان اگر اين كاغذ را قبل از تش
حتما جنازه را بعد از مسجد به داخل بسيج ببريد چرا كه اگر خداي متعال قبول نمايد من 
بسيجي هستم و دوست دارم براي آخرين بار نيز پايگاه نوراني بسيج را زيارت كنم برادران 
در اين جا چند دقيقه صبر كنيد تا بلكه خدا مرا به خاطر خدمت كم ارزش من در بسيج به 
عنوان شهيد قبولم كند برادران عزيز بسيجي دعا كنيد كه خدا قبولم كند برادران عزيز بسيجي 

كه در حال خدمت به ديگر برادران بسيج هستيد.
برادران مسوول پايگاه خواهشمندم اگر امكان دارد براي مراسم من از حاج آقا گرامي 
ــه عمل آوريد تا از جبهه به طور ملموس  ــيجي دعوت ب يا يك روحاني جان بركف بس

1. در اصل وصيت «بخواهي» آمده است.
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صحبت كند و ضمنا مراسم مرا كه يك بسيجي هستم (انشاءاهللا) بهتر است يك روحاني 
رزمي اداره كند. 

 كريم پهلوان: سخن بعد با برادران بسيجي و پاسدار و حافظان انقالب است، از اين برادران 
ــرد نشويد، به مسايل شرعي عمل كنيد، به خانواده هاي شهدا، مفقودين،  تقاضا دارم از جنگ س
معلولين، اسرا، سركشي كنيد، روي مسايل كوچك از هم جدا نشويد و با هم به برادري و صداقت 

رفتار كنيد، از همه تقاضاي عفو دارم و انشاءاهللا از من هرگونه ناراحتي داريد حالل كنيد.

 كريم توكلي: چند كلمه اي هم باب تذكر خدمت برادران بسيج عرض مي كنم، كسي 
كه بخواهد وارد بسيج و سپاه پاسداران شود بايد اول خودسازي كند تا بتواند با ضد انقالب 
مبارزه كند راهي كه انتخاب كرده ايد راه خدا و راه شهيدان است كامال از اين راه حفاظت 
ــويد و از خداوند بخواهيد كه عمر امام امت را تا ظهور امام  ــيده نش كنيد و به انحراف كش

زمان مستدام بدارد.

 كورش احمدي: و اما دوستان و بسيجيان عزيز: سعي كنيد آن صميمتي كه بايد در 
بين شما باشد بي خودي با هم به جدال هاي لفظي نپردازيد و سعي كنيد خنده هايتان كم باشد 

و گريه هايتان زياد و كارهايتان رنگ خدايي داشته باشد.

ــپاهي و ارتش و بسيجي در حالي كه كارهايش   لطف اهللا بيژني نژاد: اما اگر يك س
ــته باشد همه عملش باطل است  ــت و جهت الهي دارد خلوص نداش جملگي عبادت اس
ــته مي شود. اگر كسي به خاطر رضاي  ــد و در ضمن برايش گناه نوش و به كمال نمي رس
ــت اگر چه نامش  ــد مجاهد نيس خداوند تعالي و عمل به وظيفه الهي به جبهه رفته باش
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ــرباز اسالم باشد. شايد در ظاهر مجاهد في سبيل اهللا ناميده  ــدار امام زمان (عج) يا س پاس
ــيجيان عزيز كه بار سنگين جنگ بر  ــود ولي صورت ملكوتيش مجاهد نيست. اي بس ش
دوش شماست اي سربازان گمنام مواظب باشيد كه نزد پيغمبر (ص) و امام زمان (ع) نيز 
ــت كه روز قيامت گفته شود بسيجي  ــيد اين افتخاري باالتر از اين نيس جزو گمنامان باش
ــرباز گمنام ولي اهللا االعظم امام زمان (ع) است پس افتخار بزرگي است كه روز قيامت  س
بسيجي را به صف محشر بياورند و او را سرباز امام خميني معرفي كنن. آري روز قيامت 
ارتشي شهيد را كه به صف محشر مي آورند همه جا نوراني و معطر مي شود و همگان با 

تعجب خيره نگاه مي كنند و مي پرسند چه شده است. 

 ابوالفضل راكي: از شما مخصوصا برادران بسيج خواستار اين هستم كه سنگر مسجد 
ــيد و شعارهايتان را با شعور و عمل توام سازيد و  ــه يار امام باش را خالي نگذاريد و هميش
ــيد، اين كالم خدا را جامه عمل  ــايل ديني و تزكيه نفس خودتان باش در صدد آموختن مس
بپوشانيد كن مرا، بسوزان خاكسترم كن ولي از تو مي خواهم كه در دم آخر امام زمان را به 

من نشان دهي و خدايا مرا طلب كن.

 احمد رحيمي نهوجي: مسيري را كه شما انتخاب كرده ايد مسيري است با مسووليتي 
ــنگين، نمي دانم حس مي كنيد چه مي گويم، حداقل آن مسووليت حفاظت از خون  بس س

شهداي پاسدارمان را.
ــوت كنيد و مجددا تصميم  ــك فرصتي كه پيش مي آيد با خدا خل ــن معتقدم كه در ي م
ــت و به حركات شما و منتظرند كه با  ــم امت انقالبي ما به شماس ــتي چش بگيريد، به راس

پيشتازي شما انقالب اسالمي را در جهان شكوفا كنند.
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ــيجيان جان بر كف و اي ارتش  ــدار و بس ــپاهيان پاس  احمد زكي: و اما اي س
ــاز حكومت جهان حضرت  ــون هجوم بريد و زمينه س ــمن زب جند اهللا بي باكانه به دش

مهدي (عج) باشيد.

ــخني دارم با  ــيج س ــالم خدمت تك تك برادران بس  احمد علمداريان: با درود و س
شيردالن بسيجي كه در پايگاه ها فعاليت دارند و در پيشبرد اهداف اسالم و انقالب مملكت 
را ياري مي نمايند، عزيزان عمر ناچيز و زودگذر است و چيزي كه مهم است اعمال انسان 
است كه در اين دنيا انجام داده عزيزاني كه نام خود را بسيجي گذاشته ايد و در راه رضاي 
خداوند مشغول كار هستيد بايد دل هايتان را نيز تزكيه كنيد و فقط اسماً بسيجي نباشيد بلكه 
ــيجي واقعي باشيد. بسيجي كه در همه حال اين انقالب را ياري مي كند و  در باطن هم بس

حل در مشكالت جنگ نقش موثري دارد. 
عزيزان چشم اميد اسالم اول به خداوند متعال و بعد به شما بسيجي ها مي باشد كه به 
ياري خداوند بتوانيد بر مشكالت پيروز شويد و اين انقالب را كه با خون هزاران شهيد 
ــت آمده حفظ كنيد و تحويل صاحب اصلي اش بدهيد. اين وصيت را كه مربوط  به دس
به برادران بسيج مي شود فقط برادران بسيج بخوانند و اگر صالح مي دانيد براي ديگران 

هم قرائت1 كنيد چون صحبت ها براي برادران بسيج است.
با عرض معذرت از تمامي سروران و عزيزان بسيجي عزيزان تا زنده هستيد قدر يكديگر 

را بدانيد امام را فراموش نكنيد.

 احمدرضا خاك پور: اي برادران پاسدار و بسيج، اي كه امام بر حق شما فرموده كه 
«اي كاش من هم يك پاسدار بودم».

1. در اصل وصيت نامه «قرايت» آمده است
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ــتيد امام را در هيچ وقت تنها نگذاريد و از اسالم  ــما هم امروز نورچشم اين ملت هس ش
خوب پاسداري كنيد.

پدر و مادر و خواهران و برادرانم و اي كساني كه در تشييع جنازه و يا مجالسم شركت 
مي كنيد شاد و سرافراز باشيد چون من به مهماني خدا رفته ام هيچ وقت ناراحت نباشيد اگر 

در مراسمم شركت مي كنيد اشكهايتان فقط براي رضاي خدا باشد.
ــد كه اين هدايا را از طرف  ــد برايم طلب آمرزش كنند. ضمنا به آنها بگويي ــام و بع ام

من قبول كنند.
در آخر مي خواهم كه اگر جنازه ام به دست شما رسيد مرا با لباس بسيجي ام دفن كنيد كه 
ــلمان1 بوده ام. خداوند تمام رزمندگان را  ــفاعتم را بكند و بر خود ببالم كه مس در آخرت ش

پيروز و سرافراز بگرداند.

 احمدرضا خالصي: شما بسيجي هاي غيور و شجاع و اي شيران روز و زاهدان شب 
ــا يك ضربه كاري كار صدام  ــود را دو چندان كنيد و به جبهه ها هجوم بريد و ب ــت خ هم
ــهداء و امت  ــانيد و دل امام زمان و نايب بر حقش و خانواده ش و صداميان را به پايان رس

حزب اهللا را شاد كنيد.

ــيج سالم عرض مي نمايم و از آنها حالليت   احمدعلي صدري كوهي: به برادران بس
مي طلبم و اگر زماني كه در بسيج و يا بيرون از بسيج با آنها كار كرديم از من بدي ديده اند 
مرا ببخشند و اگر از دستشان بر مي آيد جهت همبستگي بيشتر در محل دست به دست هم 
ــمن را شاد نكنيد و با عمل و رفتار خودتان  بدهند و از اختالفات كناره گيري نماييد و دش
ــيجي واقعي انجام مي دهد. مرا ببخشيد و حالل كنيد، همه  كاري را انجام دهيد كه يك بس

1. در اصل وصيت نامه «اسالم» آمده است.
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شما را دوست دارم و عالقه مند به شما هستم. لذا از بستگانم خواهش مي كنم كه نگذاريد 
كه تابوت من بدون حضور برادران بسيج تشييع گردد. زيرا كه من عاشق بسيج بوده و هستم 

و مانند يك بسيجي جان شيرين را فداي معشوق نمودم. 

 اســحق دارا: و بسيجيان و ارتش و شهرباني، همه شما براي اين ملت و كشورهاي 
خارج نمونه اسالم هستيد، و همه شما را مانند يك تلويزيون تماشا مي كنند پس اخالق خود 
را همينطوري كه در جبهه ها نشان داديد درشهرها هم نشان بدهيد. اي خانواده هاي شهداء، 
شما هميشه بعد از نمازصبح زيارت عاشورا را به پا1 داريد، چون فرزندان شما هميشه در 
ــورا را مي خوانند و عاشق اين دعا هستند، شما هم با خواندن اين دعا  جبهه ها زيارت عاش

روح آنان2 را شاد مي بخشيد.

 اسداهللا رضاپور: سالم بر برادران و همكارانم (بسيج هوجقان) بر شما چه بگويم اي 
همكارانم شما كه احساس مسووليت كرده بايد هم بكنيد و در جامعه مان خدمت مي كنيد 
ــالم، از همكاري شما تشكر مي كنم يار شما امام است و قرآن  و همچنين در راه دين و اس

و يار آنها شما.

 اسداله صراف نژاد: برادران بسيجي بازوان رهبر كبير اميدان انقالب و اسالم و ملت 
شهيدپرور ايران قدر خود را بدانيد و مواظب باشيد كه گول هوا و هوس و فريب شيطان را 
نخوريد و هميشه با نام و ياد خدا كار كنيد تا موفق باشيد. برادران بسيجي شما بايد الگوي 
ــيد و در كارهاي خير پيش قدم باشيد باالخص نماز اول وقت و نماز جماعت  جامعه باش

1. در اصل وصيت نامه «بياد» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «آن» آمده است.
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ــت برادران مبادا نماز اول وقت را فراموش كنيد چرا كه  را كه همه چيزمان از همين هاس
ــان اباعبداهللا (ع) در آن بحبوحه نبرد نماز اول وقت به جا آورد. پس ما هم بايد از  مواليم
مواليمان و ولي امر خود اطاعت و تقليد كنيم. بايد شيوه مواليمان علي (ع) را در برخورد 
ــما برادران پاسدار اعمالي سر  ــرلوحه خود قرار دهيم مبادا اي عزيزان از ش با [ديگران] س
بزند ولو خيلي كوچك كه باعث عدم خشنودي امام و رهبر عزيز و بزرگ پاسدار اسالم 

امام حسين (ع) و مردم شويم..
برادران بسيج سعي كنيد كه در سرزدن به خانواده شهدا كوچكترين كوتاهي نكنيد كه اگر 
ــود بدانيد كه در حق شهدا كوتاهي كرده ايد سعي كنيد در اين امر الهي از ساير  كوتاهي ش
مردم پيش قدمتر باشيد چرا كه از شما انتظار بيشتري داريم. برادران قدر مكاني را كه در آن 
پست مي دهيد و ساعاتي كه پست مي دهيد بدانيد چون آن مكان و ساعات است كه انسان را 
مي سازد و نفس اماره اش را مي شكند. برادران بسيج را خانه دوم خود بدانيد. آن طور كه من 
احساس كردم بسيج خانه دوم هر جوان حزب اللهي و در خط امام است و در اين مكانست 

كه انسان به خدا نزديكتر مي شود و هركس از آن بدور باشد چه بسيار زيان كار است.

ــفنديار حيدري علمداري: من اميدوارم كه با پيروزي كامل انسان هاي وارسته از   اس
دنيا به سراغ ابرقدرتها بروند و با پيروزي كامل با آمريكا به جهان عدل و دادي كامل برهند. 
هدف تمام بسيجي ها و پاسدارها و ارتشي ها آزادي انسان هاي دربند از جور و ستم كافران 
است انسان هايي كه در گوشه و كنار جهان انتظار رسيدن بسيجيان دالور ما هستند تا آن ها را 
از زندان هاي جهل و ستم بيرون بياورند. به هر صورت هم جهان همه انسان هاي روي كره 
زمين بايد بدانند كه خميني نوري است كه پرتوش تا تمام جهان را نگيرد و تمام ظلمات را 
روشن نگرداند تا ظهور حضرت حجت حق مهدي موعود (عج) و در كنار آن  اما م پابرجا 
خواهد ماند خاموشي از براي اين نور وجود ندارد هدف من حقير گناهكا ر براي آمدن به 
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جبهه متابعت از دستورات خداوند و پيغمبر و امامان و خميني است كه هر كدام از آنها جهاد 
را ركني از اركان اسالم دانسته اند و ما كه ادعاي مسلماني مي كنيم بايد به همه اين ها عمل 
ــخني دارم با برادران سپاه و ارتش (كال نيروهاي نظامي) اين است كه هر چه در  كنيم و س

آموزش ها عرق بيشتري ريخته شود تعدا د كشته ها و اسيران در جنگ كمتر خواهد بود.

 اسفنديار داج: من به عنوان يك سرباز كوچك از سپاه و بسيج و ارتش مي خواهم 
ــالم  ــالم را به تمام جهان رواج دهند كه خائنين بدانند در مقابل اس اتحاد به هم دهند و اس
ــود مبارزه كرد. از ملت مي خواهم كه دعا كنند به نيروهاي اسالم تا پيروز شوند كه  نمي ش
فتح كربال را طرح، آنها ريختند. كه با رهبر عزيز در آنجا به نمازجماعت بپردازيد و اگرخدا 

نصرتي عطا كرد كه من شهيد شدم از طرف من قبرحسين (ع) را زيارت كنيد.

 اسكندر دژاهنگ: از كليه[ي] پاسداران و بسيجيان امام زمان (عج) مي خواهم كه راه 
خونين شهدا را ادامه دهند.

ــداراني كه در پايگاه ها وجود دارند اوال از خداوند مي خواهم كه موفق باشند و  و از پاس
ــرا كه فرداي قيامت همه در مقابل قرآن باز  ــما مي خواهم كه به جبهه ها بياييد زي ثانيا از ش

خواست مي شويم.

 اسماعيل حسينيان ناييني: اگر لياقت شهادت را پيدا كردم، مرا با همان لباس مقدس 
بسيجم كه در آن به خون غلطيده ام به خاك بسپاريد. از بچه هاي بسيج مسجد مي خواهم كه 
اوال مسجد را موقع نماز جماعت خالي نگذارند و همچنين بسيج را هر چه بيشتر فعال تر 
ــان را  نگهدارند و جبهه ها را خالي نگذارند و از همه مهمتر، آنهايي كه محصلند درسهايش

از ياد نبرند.
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 اسماعيل خان بيگي: سالم و درود بر شما عضو پايگاه بسيج و عضو انجمن اسالمي 
قسط برادران عزيز از شما مي خواهم كه هر بدي از من ديده ايد به بزرگواري خودتان برادر 
ــما اين است كه فعاليت خود را بيشتر و بيشتر كنيد  ــيد انتظار من از ش حقير خود را ببخش
ــالمي را رها نكنيد اجر شما با خدا باشد. دوستان سعي  ــيج و انجمن اس و هرگز پايگاه بس
ــازيد و با اين بي عدالتي ها مبارزه كنيد و براي همديگر  كنيد عدالت را در جامعه برقرار س
ــعي بيشتري در كار انجمن اسالمي و كتابخانه و پايگاه بسيج كنيد و  عيب جويي نكنيد، س

خودتان را اصالح كنيد و دنباله رو روحانيت مبارز و پيشمرگ باشيد.

ــيجي پايگاه و اي ملت  ــي: اي خانواده بزرگوارم و اي برادران بس ــماعيل خدام  اس
شهيدپرور ايران از شما مي خواهم كه امام را هيچگاه تنها نگذاريد تا مثل ياران دروغگو و 
كافر امام حسين (ع) شويد و جبهه هاي پرنور اسالم را خالي نكنيد و مساجد را خالي نكنيد 
زيرا به فرمان امام بزرگوارمان كه مي فرمايد مساجد سنگرند، سنگرهاي خود را حفظ كنيد و 
اين كه سعي كنيد جوانان را به سوي بسيج بياوريد بسيج مدرسه عشق است و اين كه آنها 
را به مسايل حق و باطل آشنا نماييد و ديگر اين كه از اموال دنيا كه تمام شدني مي باشد آنقدر 
حسرت نخوريد چون اين كه آنها هم تمام شدني مي باشند بلكه اين كه اعمال ما هست كه 
براي ما باقي مي ماند و باعث شفاعت ما در دنياي آخرمان مي شود و ما بايد كارهاي خوب 

انجام دهيم تا باعث شفاعتمان در دنياي آخرتمان شود.

ــيج قدر اين برادران پاسدار را بدانيد اين ها  ــماعيل صادقي: و تذكر به برادران بس  اس
برادران كوچك شما هستند و از اينها استفاده شود و هر چه مي گويند گوش بدهيد و براي 
رضاي خدا انجام بدهيد و همه رزمندگان اسالم بايد سلسله مراتب را رعايت كنند همانطور 
كه امام امت فرمودند تا بتوانيم در جبهه موفق باشيم و به پيش برويم و ريشه كفار را بكنيم.
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پاسداران با نيروهاي بسيج برخورد خوبي داشته باشيد چون شما به عنوان مربي و معلم 
ــيج بايد باشيد و شاگرد از معلم خودش درس مي گيرد پاسداران قدر اين  اين نيروهاي بس
ــيج مثل آب و ماهي بدون آب نمي تواند  ــيجي ها را بدانيد سپاه مثل ماهي هست و بس بس
زندگي كند ولي آب بدون ماهي مي شود. بسيجي ها قدر پاسداران را بدانند كه اين پاسداران 
از همه چيزشان گذشته اند و شما هم از همه چيز گذشته ايد و بايد بگذريم و بياييم درجبهه 
ــتيم و هر لحظه اي كه از اين انقالب مي گذرد خدا دارد ما مسلمانها را  ــلمان هس چون مس
امتحان مي كند و بايد از عهده ي امتحان خوب بر بياييم نيروهاي مسلح قدر خودتان را بدانيد 
اين توفيق قسمت همه كسي نمي شود بياييد در جبهه هاي جنگ عليه كفار بجنگد همه كس 
سعادت پيدا نمي كند به جبهه بيايد و شما اين سعادت را پيدا كرده ايد قدر خودتان را بدانيد 
ــان را بدانيد و از خدا  ــما داريد نمي دهد قدر خودت ــدا به همه كس اين روحيه اي كه ش خ

بخواهيد اين روحيه ي و اين سعادت را كه به شما داده نگيرد.

 سيداصغر رضاتوفيقي: با برادران بسيج صحبتي دارم چرا كه آنان مدتي مرا در ميان 
خود راه داده بودند، عزيزان من قدر خود را بدانيد شما حاال سربازان اسالم هستيد خدا را 

دست كم نگيريد و در پيروزي ها نيز مغرور نشويد زيرا هر چه هست اوست.

 اصغر زماني: توصيه من به برادران بسيج اين است: موقعيت خوب را از دست ندهيد، 
زيرا اكنون زمان حساسي است، جنگ به نقطه حساس خود رسيده و اين روزها پيروزي اسالم 
ــتابيد و اسالم را ياري كنيد، امروز روز ياري رساندن به اسالم  در جبهه ها ورق مي خورد، بش

است، بشتابيد و در اين كاروان الهي شركت كنيد كه از كاروان عقب نمانيد.

ــيج را هرگز خالي  ــش مي كنم كه بس ــيج خواه ــر طحاني: از برادران بس  اصغ
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ــهيدان از كربالي حسين تا  ــاجدخون ش ــيج و مس نگذاريد چون با خالي گذاردن بس
كربالي ايران پايمال مي شود.

 اصغر عرب سرخي: سالم مرا به تمام بسيجيان با اخالص و بي رياي كه جان به كف 
بدون هيچ چشم داشتي دست از همه چيز كشيده و فقط به خدا فكر مي كنند برسانيد و سالم 
مرا به تمام مجروحين مخصوصا مجروحان والفجر 8 برسانيد و بگوييد برادران شما جاي 

شهدا را پر كردند و جبهه ها را محكم نگه داشته اند.

 اصغر عسگري: چند جمله اي با بچه هاي بسيجي دارم كه اي برادران مرا ببخشيد كه 
نتوانستم بيشتر در پيش شما باشم و خدمت كنم اميدوارم كه سنگرخود راحفظ كنيد و ادامه 

دهنده راه شهيدان باشيد.

 اكبر حسينقلي پور: به برادران بسيج و سپاه مي گويم كه در اخالق خود مراقب باشيد. 
البته ازخودم شرم مي كنم به اين سربازان امام (عج) وصيتي كنم ولي تذكر آنها ضرري ندارد. 
از عبادات خود غافل نشويد و اين را بدانيد كار براي خدا بدون عبادت ارزشي ندارد. خدايا 

اين رهبر گرانقدر را تا فرج مواليش و مواليمان حفظ بفرما.

ــيجيان عاشق، امروز رفتار و حركت شما   اكبر (عباســعلي) دهقانيان: شما اي بس
به جامعه انقالب خط مي دهد، امروز رفتار شما اخالق شما محور اصلي اخالق ديگران 
ــيجي  ــالمي فردي بگويد فالن بس را پايه گذاري مي كند، واي به روزي كه در جامعه اس
فالن كاري كرده است و فالن كار را نكرده است، از شما به عنوان يك بنده عاصي خدا 
تقاضا مي كنم، تمنا مي كنم كه مواظب اعمال و رفتار خود باشيد نسبت به اين انقالب و 
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ارگان هاي انقالبي متعهد باشيد، افرادي كه بعد از 7 سال جنگ هنوز نمي خواهند انسان 
ــوند و در لباس مقدس بسيج خود را فرو برده و لياقت ندارند از خود ترك كنيد كه  بش
ــما  ــوند. از ش ــيج مي ش چنين افرادي باعث از بين رفتن آبرو و حيثيت افراد مخلص بس
خواهش مي كنم كه مواظب طرز صحبت كردن و طرز نگاه كردن باشيد. مبادا نگاه شما 
و صحبت شما باعث شود. از دو دستگي و سوءظن نسبت به هم دست برداريد كه اين 

كار باعث خدشه دار شدن روح بسيج مي شود.

 اكبر دهقاني علي شاه: يك پيام هم براي برادران بسيجي دارم كه آن اين است كه با 
تمام قدرت در فعاليت هاي بسيج و انقالب شركت كنند و هميشه يار باوفاي امام خميني 

باشند و هميشه يار و ياور مستضعفين ايران و جهان باشند.

ــيج؛ و اما پيامي كه براي  ــر ربيعي: وصيت من به برادران گروه هاي مقاومت بس  اكب
ــربازان واقعي مهدي (عج) دارم:  ــالمي و دوستان و س بهترين ياري كنندگان جمهوري اس
برادران گروه هاي مقاومت من تنها آرزويم اين بود كه روزي گروه هاي مقاومت منسجم و 

محكم و استوار شوند و مساجد از پير و جوان پر گردد.

 اكبر عسگري: توصيه اي كه به برادران بسيجي دارم اين است كه اين برادر عزيزمان 
[را] كمك كنيد و در راه خدا با [خلوص]نيت كار كنيد و هر لحظه ياد خدا باشيد و بسيج را 

به نحو احسن جلو ببريد و از برادران بسيج خواستارم كه اگر از ما بدي ديده اند ببخشند.

ــيجيان [اين] است كه اي برادران هرچه زودتر به   اكبر غضنفري: پيام من درباره بس
جبهه بشتابيد كه هنوز ما در [ابتداي راهيم] و نيز پيامي دارم درباره شوراي انجمن اسالمي 
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و نيز بسيج كه هرچه شما كرديد به ارشاد اين مردم بپردازيد و نگذاريد كه منافقين در آنان 
نفوذ كنند و نيز روزي پيش نيايد كه مردم از يكي از شما بدبين شوند حتي اگر از يكي از 
شما بدبين شوند آن نهاد را بد مي كنند و به آن بدبين مي شوند هرچه شما كرديد و اين مردم 

كه از عقب ماندن از فرهنگ اين انقالب به سر مي برند.

ــيجي هشيار باشيد و به چيزي غير از اسالم و قرآن فكر   امير رفيعي: و اي برادر بس
ــت در اين كتاب مقدس و (قرآن) نهفته است و  ــان اس نكنيد كه هر چه خير و صالح انس
ــعي كنيد كه راه انبياء و رسوالن خدا را همان راه خداست ترويج نماييد و در اين راه از  س
بذل جان و مال خويش دريغ نفرماييد و حسين وار راه شهيدان را ادامه دهيد و اي مادران و 
خواهران با حجابتان ثابت كنيد كه سياهي حجاب شما كوبنده تر از سرخي خون ماست اي 
امت حزب اهللا يك خواهش عاجزانه از شما دارم و آن اين است كه امام را تنها نگذاريد و 

مانند مردم كوفه نباشيد و همچون كوه استوار و سخت از اسالم دفاع كنيد.

ــيج مسجد مي خواهم از اين حقير راضي   اميرحســين زريني: دوستان و برادران بس
باشند و مسجد را خالي نگذارند. 

 محمدرضا شاپورزاده: برادران بسيجيم اول از شما خواهش مي كنم حاللم نماييد و 
بعد از همه شما مي خواهم كه به فعاليت خود ادامه دهيد، بسيج را معبد بدانيد و كار كردن 

در آن را عبادت، خدا پشت و پناه همه شما باشد. 

ــيجي است كه اين سنگر بزرگ را   ايرج رنجبر: وصيت اول من براي برادران بس
ــن بزرگي براي  ــود يك جش ــيج خالي ش حفظ كنند و آنرا خالي نكنند چون كه اگر بس
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ــت.هدف ما از اين كه به جبهه مي رويم نه تنها فقط براي يك رفع  ــالم اس ــمنان اس دش
مسووليت بلكه براي پاسداري از حريم خون شهيدان و براي حفاظت از ثغور ومرزهاي 
پاك مسلمانان و براي حفاظت از دين مبين اسالم تا لحظه شهادت و اين شهادت است 
كه كمال انسان است و همين شهادت سعادتي است كه نصيب هر كس مي شود و چون 
تمام مقصد ما مكتب ماست براي رسيدن به اين مقصد بايد خون داد بايد از جان و مال 
ــفارش مي كنم كه حتي يك قطره هم در رگ هايم  ــت و براي خونم به تو س دنيوي گذش
ــدن درخت  ــد باقي بماني بلكه همه و همه آن را مي خواهم كه براي بارور ش نمي خواه
جمهوري اسالمي به پاي آن بريزي و تا شايد بتواني با سرخي اين درخت پرثمر وحياتي 
ــد دهي. آري در  ــتضعفان روي اين كره خاكي رش ــالمي و اميد تمامي مس جمهوري اس
ــهادت اگر مي تواني همه كفار و بيدينان را از بين ببر و يا اين كه مرگ  ــرخ ش مكتب س

سرخ را بر مرگ سياه ترجيح ده.

ــيج يا  ــتم كه بخواهم به برادران بس  ايوب رمضاني نوخاله: من كوچكتر از اين هس
ــهدا پيامي بدهم، فقط به برادران بسيجي سفارش مي كنم كه اين بسيج ها را  خانواده هاي ش
ــهداء را در پشت جبهه ادامه  ــاجد را با حضور خود پر كنند و راه ش خالي نگذارند، و مس
بدهند، و آن هايي كه نمي توانند در جبهه ها شركت كنند، در پشت جبهه به رزمندگان اسالم 

كمك كرده، رزمندگان را دعا كنند.

ــد. برادران بعد از ما  ــيج و مساجد مي باش ــنگران بس  ايوب عليزاده: وصيتم به همس
ــت گرفته و در سنگرهاي حق برعليه باطل بستيزيد كه  ــما بايد اسلحه هايمان را در دس ش
ــتيزكنندگان در راه حق را دوست مي دارد و طبق فرموده حضرت اميرالمومنين  خداوند س
كه مي فرمايد (فان الجهاد باب من ابواب الجنه)جهاد دريست از درهاي بهشت كه فقط بر 
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روي جهادگران و تالشگران در راه حق باز مي شود پس شما هم اسلحه ها را عروس خود 
وسنگرها را حجله خود سازيد تا كه از ما خشنود گردد.

 بخشعلي شفاعت: و سخني هم با شما اي دريا دالن بسيجي؛ بسيجي كه خدا براي 
ــوزتان و... به فرشتگان خود  ــجاعت، فداكاري و دعاي با س ايمان، اخالص، ايثار، تقوا، ش
فخر مي فروشد و افتخار مي كند كه همچنين جانشين هايي در روي زمين براي احياي دينش 

جانفشاني مي كنند.
شما اي بسيجيان عاشق اين را بدانيد كه خدا به شما چقدر ارزش و مقام قايل شده است.

اي بسيجيان در هر جبهه اي كه هستيد چه از نظر درسي، كاري، نفسي، و مبارزه با كافران 
ــات آن بزرگمرد دوران باشيد و  ــراپا گوش به فرمايش هرگز امام عزيزمان را از ياد مبريد و س
وحدت و همبستگي و محبت و دوستي را بين خود افزايش دهيد تا به سرمنزل مقصود برسيد.

ــيجيان، امام عزيز را ياري كنيد رو به سوي جبهه   براتعلي رمضاني چابك: و اي بس
آوريد و ملت ايران و عراق را از شرارت ها آسوده كنيد. و ان شاءاهللا به زودي مسلمين رهايي 
پيدا كنند و به اين پيروزي افتخار كنيد، زيرا اين يك توصيف بزرگي است كه دشمن اسالم 

قرآن تا آخر به دست شما نابود شود.«خداوند يار ياورتان باد».

ــيجيان كفرستيز مي خواهم كه هميشه در جبهه ها حضور   بهرام رادان كوپايي: از بس
ــمن نتواند سوءاستفاده كند و با هجوم به  ــته باشند و جبهه ها را خالي نگذارند تا دش داش
ــورمان بخواهد ضربه به اسالم بزند. اي بسيجيان دالور نگذاريد اسلحه شهيدان روي  كش
زمين بيافتد اسلحه آنها را برداريد و تا برپايي پرچم ال اله اال اهللا بر سر تا سر گيتي بجنگيد 
تا شهدا از دست شما شادمان شوند و دست شما را روز قيامت بگيرند و شفاعتتان كنند. 
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ــلحه ام روي زمين باشد و كسي از آن براي برپايي دين رسول اهللا  ــتم كه اس من راضي نيس
استفاده نكند و آن را از روي زمين برندارد.

 بهرام دالور: از برادران عزيز بسيجي مي خواهم كه همچون گذشته، حضور در جبهه ها 
و همچنين در توده هاي مردم، در پشت جبهه را فراموش نكند و همواره امام را ياري كنند، اگر 
مشكالتي مي بيند، سعي در رفع آن بكنند نه آن كه آن را بزرگ كنند و دولت را كوچك كنند.

برادران بسيج فكر نكنند كه بسيجي شدن يعني درس را كنار گذاشتن و...، بلكه بسيجي 
ــي است كه در همه جهات مثبت، رشد كند ـ حتما درس بخواند زيرا مملكت به من و  كس

شما نياز دارد و آينده را ما مي سازيم.

ــيجي ام هر چه قدر كوشش داريد در جبهه ها  ــبزچي:.برادران سپاهي وبس  بهروز س
بكوشيد بخروشيد و بشتابيد تا حرم شش گوشه قبر سرور آزادگان حسين بن علي (ع) را 
آزاد كنيم كه تمام چشم خانواده شهدا مفقودين ومجروحين و تمام مسلمانان جهان در راهند 
ثابت كنيد به جهانيان نشان دهيد به تجاوزگران كه ما از مكتب حسين (ع) درس آموختيم.

ــيج و انجمن اسالمي اي برادران  ــخن كوتاهي دارم با برادران بس  بهروز صابري: س
خدا شما را حفظ كند دركارهايتان خدا را از ياد نبريد و اگر با مشكلي روبه رو شديد دلسرد 
نشويد بنا به وصيت امير المومنين علي (ع) باهم تعاون و همكاري داشته باشيد نسبت به 

خطاهاي برادرانتان گذشت داشته باشيد مراسم مرا ساده برگزار كنيد.

 بهروز عليجاني: اسالم پيروز مي شود بايد پيروز شود پس اي جوانان اي بسيجيان 
پايگاه ها تنها راه پيروزي اسالم در دست تمام بسيجي هاي كل كشور است و از محصلين 
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ــهدا را ادامه بدهند و به جبهه ها بيايند و تا  ــي هاي خودم مي خواهم كه راه ش و هم كالس
ــين مي بودم و حسين را ياري مي كردم.  كفر از بين برود. اي كاش من در زمان امام حس
ــتم دست از نبرد بي امان خود  اما امام عزيزمان كه يارهاي زيادي دارد و من تا زنده هس
ــت تا كفر از بين برود از خداي [مي]خواهم كه ياريم نمايد تا لياقتش را  برنخواهم داش

هرچه بيشتر كسب نمايم

 بهمن حسيني: و همچنين به غنچه هاي قرآن برادران بسيجي كه هميشه به ياد شهدا 
و به ياد خون هاي آنها باشيد و به نحو احسن از انقالب و مكتب پاسداري كنيد.

 بهنام عباسپور: سخني هم با پاسداران و بسيجيان دارم كه در كارهايشان نظم داشته 
باشند و محكم در برابر حركات ضدانقالب و انحرافيون كه در بين آنها هستند بايستند و با 

توكل به خدا آنها را از جامعه بردارند كه خداوند با آن هاست.

ــتاني: برادران پايگاه بايد توجه داشته باشند كه پايگاه محلي مقدس   جان علي دوس
است و بايد حرمت پايگاه را حفظ كنيد و سعي كنيد يك بسيجي واقعي باشيد چون كسي 
كه نام بسيجي را بر خود نهاد بايد در عمل نيز يك بسيجي واقعي باشد. برادراني كه االن 
در پشت جبهه ها در پايگاه ها خدمت مي كنند بايد به اين مسأله توجه كنند كه هميشه پايگاه 
را داير نگه دارند و خداي ناكرده نكند شبي پايگاه بسته شود چرا كه آن شب ما دشمن و 

ابرقدرت ها را خوشحال كرده ايم.
آري برادران بدانيد كه اين دنيا زود مي گذرد و سعي كنيد كه به اين دنيا دل نبنديد و به 
اين دنياپرستان بفهمانيد كه دنيا براي ما محلي ماندني نيست. بلكه اينجا را بايد كوشش كنيم 

براي آخرتمان.
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برادران سعي كنيد كه اخالق اسالمي را در پايگاه رعايت كنيد و شما كه نام بسيجي را بر 
خود نهاده ايد از اسالم دفاع كنيد و بايد وظيفه شرعي و الهي خود را حفظ كنيد و سرپيچي 

نكنيد كه در روز قيامت شهداء جلوي شما را مي گيرند كه چرا راه آنها را ادامه نداده ايد.

 جاني عشــايري منفرد: اي برادران پاسدار و بسيج سعي نماييد همچنان كه قبًال در 
خدمت امت اسالم بوده ايد از اين به بعد هم با آشنايي به اصول و احكام اسالمي در خدمت 

ملت ستم ديده باشيد تالش نماييد از هرگونه تفرقه و جدايي دوري نماييد.

ــفارش مي كنم كه در  ــيج س ــالمي و بس  جعفر حيدري: كليه[ي] برادران انجمن اس
پيشبرد انقالب اسالمي كوشا باشيد و راه شهيدان كه راه خداست را ادامه دهيد و در دعاي 

كميل بيشتر شركت كنيد كه به قول امام هرچه داريم از اين دعاهاست.

 جعفر سرزعيم: و برادران بسيج بدانند كه نبايد امام را تنها گذاشت در بسيج بيشتر 
ــركت كنيد در مسجد بيشتر شركت كنيد با روحانيت در خط امام همكاري كنيد به امر  ش
ــتباهي ديديد به بزرگواري خودتان  فرماندهي عمل كنيد و اگر از من حقير گنه كار هم اش
ــكل است و  ــيد و تو را به جان امام حاللم كنيد، چون تقاص دادن در آن دنيا مش مرا ببخش

نمي توان طاقت آورد.

 جعفر عزيزمحمدي: و چند سخني درباره بسيجيان پايگاه، بسيجيان شهيد و شهيدان 
جبهه اين عزيزاني كه در مقابل كارهايشان كوچكترين چشم داشتي ندارند، از شما برادران 
به عنوان كسي كه دستش از اين دنيا كوتاه شده است مي خواهم براي موقعيت كنوني انقالب 
ــعي خود را بكنيد و از خط امام جدا  خونبارمان در جهان و در مقابل ابرجنايتگران تمام س
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نشويد و به دعا اهميت زيادي بدهيد و در كارهايتان جدي باشيد چون بسيج واقعا مظلوم 
است و چشم و اميد اين انقالب است

ــخني چند با برادران بسيجي اي عزيزان خدا شما كه با خداي   جعفر غريب خان: س
ــته ايد بايد تا آخر مثل حسين (ع) باشيد اخالق و رفتار حسين (ع) را پيش  خود پيمان بس
گيريد و پشت امام را خالي نگذاريد بايد در مسووليت قبول كنيد مي دانم مسووليت سنگين 
است اما بايد به دوش بگيريم و از زير بار مسيوليت شانه خالي مكنيم. زيرا در مقابل تمامي 
ــتيد نگذاريد خون اين شهدا پايمال شود سعي كنيد هر چه بيشتر نيرو  ــهدا مسوول هس ش
ــگاه در جبهه ها است. اي حاميان ا...  ــتيد زيرا كه بهترين دانش جذب كنيد و به جبهه بفرس
ــهادت است پس براي رسيدن به آن اول بايد  ــما راهي را قبول كرده ايد كه انتهاي آن ش ش
معني فلسفه زندگي را فهميده باشيم تا بتوانيم خارج شده از زندگي را چه به صورت مرگ 
طبيعي، يا از دروازه شهادت بررسي كنيم آن كسي كه نمي داند چرا زنده است و چرا به دنيا 
آمده است و چرا زندگي مي كند بعيد است كه بتواند فلسفه شهادت را بفهمد و اين را هم 

بدانيد كه امام حسين (ع) رفتن را از روي بصيرت انتخاب مي كند و به كربال مي رود.

ــيجي ها و برادران، مطمئن باشيد كه من رفتم و سالم  ــما اي بس  جمال رنجبر: و ش
گرم شما عزيزان را به بچه هايي كه از ميان ما رفته اند از جمله سيدابوالفضل كاظمي-سلمان 

فيضي ها-داوري مرام ها و ساير شهدا و ساالر شهيدان امام حسين (ع) سالم برسانم.
تو هميشه در قلب من جاي داري و اگر شهادت نصيبم شد در روح من هم جاي داري و 
توي اين دنياي بي وفا تو اولين كسي هستي كه روح روانم را خريدي، و مرا ببخش از اين كه 
نتوانستم احساسات تو را درك كنم و مرا ببخش از اين كه در حق تو و عمويم كوتاهي كردم 
و مرا ببخش از اين كه نتوانسم با تو باشم چون عشق حسين (ع) و اين اشك چشم مادرهاي 
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شهدا چشم انتظار اين هستند كه راه كربال را اگر ما بسيجي ها اليق آن باشيم باز كنيم و قبر شش 
گوشه ابا عبداهللا الحسين ساالر شهيدان را زيارت كنند، به اميد آن روز كه راه كربال باز شود.

 جمشيد حق دوست: اي برادران پاسدار و بسيج اي كه امام برحق شما فرموده كه اي 
ــدار بودم شما امروز نور چشم اين امت هستيد هميشه تابع اسالم و  كاش من هم يك پاس

واليت فقيه باشيد امام را هيچ وقت تنها نگذاريد از اسالم خوب پاسداري كنيد.

 جمشيد خداوردي بهرام آبادي: برادران عزيز بسيج در نمازجمعه، جماعات مراسمات 
وبرنامه هاي بسيج خيلي باشوروحال شركت كنيد و پايگاه را خالي نگذاريد وپايگاه را با دعا 
ونمازهاي واجب ومستحب نوراني كنيد كه دشمن از وحدت و دعا و نماز شما مي ترسد.

 جمشيد صفري: به برادران من بگوييد كه مسجد خود سنگر است و به جالل بگوييد 
كه تو بايد جاي خالي مرا در بسيج مسجد پر كني، چون بسيج مدرسه عشق است عشق به 

لقاءاهللا انسانرا به باالترين افتخارات از قبيل شهادت مي رساند.

 جواد خادمي نژاد: اي بسيجي خدا شما را براي اين امت نگاه دارد چون شما منابعي 
براي اين ملت هستيد و اگر از اين حقير كاري سرزده كه شما ناراحت شديد حالل كنيد و 
اين سالح هاي كه بر زمين افتاده برداريد و به دشمنان بتازيد و نگذاريد مسجد خالي بماند 
زيرا آن مدرسه است و معلم آن حسين، اي برادران بسيج اي دل سوز تو بودي كه من را از 
خواب بيدار كردي و مهرباني را به من ياد دادي. مادر جان مزار مرا بي ريا درست كنيد زيرا 

به فكر اين مادراني باش كه فرزند خود را در آن جهان خواهند يافت و آن هم پاره پاره.
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ــداران كه همچون ماهي در درياي خروشان و   جواد رســولي: اي برادران و اي پاس
بيكران بسيجيان عاشق غوطه وريد! طوري حركت كنيد كه بي آب نمانيد.

ــيج، اي امت شهيد پرور، سنگر شهيدان را  ــا: اي ياران امام، اي بس  جواد زاهد پاش
لحظه اي خالي نگذاريد و به نداي مظلومانه حسين زمان همواره لبيك بگوييد.

ــيج از قول برادر شهيد رجايي بايد باشد كه،  ــيرازيان: سخني با برادران بس  جواد ش
بسيج مدرسه عشق است. البته اگر دل سوزاني باشد كه انشاءا... مي دانم در بسيج هست و 

در بسيج مسجد ما هم هستند.

 جهانگير دانشيان: برادران عزيزم شماها كه در سنگرها ياري دهنده خون با عظمت 
شهيدان هستيد، و اي برادران سپاهي و بسيجي، اي فرماندهان، اي ملت با عظمت، امام را 
ــت... اين جوانان امت حزب اهللا را فراموش  فراموش نكنيد. چرا كه اين امام قلب ملت اس
ــما تسلط پيدا كنند. با نيروي ايمان به  ــجدها را پر كنيد، نگذاريد اين كفار بر ش نكنيد، مس

كارها رسيدگي كنيد و دشمن را از اين آب و خاك الهي بيرون كنيد.

ــق شما امام امت و قلب شما به  ــيج كه تمام عش  جهانگير دوميرايي: اي برادران بس
خاطر امام و اسالم و انقالب مي طپد اميدوارم كه هميشه مومن و مويد باشيد.

ــيجيان كه بنياني مرصوص در دفاع از انقالب  ــتگار: اينك شما اي بس  حبيب اله رس
ــالمي وآرمانهايش بنا نهاده ايد بدانيد كه حركت قهرمانانه شما براي هميشه درصفحات  اس
ــمن چنگ و ناخن شود  ــت و اگر همه وجود دش ــده اس تاريخ جوانمردي و ايثار ثبت ش
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ــما را ازصفحات تاريخ محو نمايد زيرا شما نمونه  ــت نام عزيز و مبارك ش نخواهد توانس
جوانمردي فتوت و ايثار و دالوري در تاريخ اسالميد چه دشمن بخواهد و چه نخواهد زيرا 

شما پشتوانه اسالم و سرباز امام زمانيد.

 حبيب اهللا صالحي: و اما وصيتي به دوستانم و برادران بسيج، برادران همانطوري كه 
امام مي فرمايد كه مساجد سنگر است پس بايد اين سنگرها را حفظ كنيد و مواظب باشيد 
كه خداي ناكرده دشمن در اين سنگر رخنه نكند و اما اين پايگاه هاي بسيج نبايد تنها خالصه 
شود در نگهباني بلكه به قول امام بسيج مدرسه عشق است و جوانان بايد در اين بسيج ها 

آموزش ديده و روانه جبهه هاي حق بر باطل شوند.

ــيج تقاضامنديم كه با مردم طوري  ــپاه و بس  حبيب اله ضحاكي هويدا: از برادران س
برخورد نماييد كه همان عالقه اي كه به بسيج و سپاه دارند براي هميشه داشته باشند و مردم 
را به خصوص امام را از خود خشنود و راضي نماييد. و مردم عزيز نيز همان عالقه اي كه 

به سپاه و بسيج دارند هميشه داشته باشند و هيچ وقت نظرشان بر نگردد.

ــما برادران رزمنده بسيج و مسوولين التماس دعا دارم و از شما   حجت خرمي: از ش
مي خواهم كه دعاها و نمازها و مساجد و راهپيمايي ها پيشگام بوده ايد و باشيد و در نمازهايتان 
شعار وحدت و دعا به جان رزمندگان و دعايمان امام امت كه هرچه داريم از اوست يادتان 

نرود كه ما مي رويم تا امام زنده بماند و از شما مي خواهم كه مرا حالل كنيد.
ــوران بسيج اين بازوان پرتوان اين انقالب و اين  ــخني دارم با برادران رزمنده و سلحش س
ياوران امام و ياوران مردم شهيدپرور. درود به برادران بسيج اين نور چشمان ملت و بدانيد كه 

برادران بسيج نور شهدا هستند. خدايا يار و ياور اين بسيجي ها و سپاهي و ارتش ما باش.
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ــيجي تقاضا دارم هر چه زودتر بسيج خودشان را   حســن حسين زاده: از برادران بس
پايدار كنند و كمال همكاري را با برادران مسوول بكنيد ديگر عرضي ندارم.

حســن حيدري اسفندداراني: سخني با شما پاسداران بسيج مستضعفين دارم تا آنجا كه 
مي توانيد به مساجد رويد كه همانطور امام مي گويد «مساجد سنگرند سنگرها را حفظ كنيد» 

و شب ها كه پست مي رويد سعي كنيد مفيد و ارزنده باشد.

 حسن خوشرو: و اي برادران بسيج اي كساني كه لباس مقدس شهدا را مي پوشيد شما 
ــيد و امام بوسه زدن بر اين بازوان افتخار مي كند، نكند  ــاني هستيد كه بازوان امام مي باش كس
خداي ناكرده پوشيدن لباس را فقط اكتفا به تظاهر و شركت در مراسم باشد و پس نكند خداي 
ناكرده اسلحه اي كه رزمندگان با آن قلب دشمن را هدف مي گيرند شما براي ريا و تظاهر در 
مراسم به دوش كشيد لباس پوشيدن در مراسم خيلي با افتخار و با ارزش است اما سعي كنيد 
با حركاتتان انگشت نما نشويد تا مردم هدف بسيج را تنها اسلحه به دوش كشيدن و مانوررفتن 
در جلو مردم ندانند. بسيج هدفي خيلي باالتر از اينها دارد كه انبياء داشته اند، بياييد براي رضاي 
خدا اين نواحي و پايگاه هاي مقاومت را پر كنيد و اسلحه رزم را به دوش كشيده و جاي اين 
گل هاي پرپرشده را كه زماني در سرما در جلو ناحيه مقاومت شهيد چمران يا در محل اطراف 
آن جهت آسايش شما به گشت مي پرداخته اند و سپس رفتند با همين لباس مقدس گلگون 
ــهدا باشيد و اما اي مردم شايد فهميده باشيد كه تنها  ــوند برداريد و ادامه دهنده راه ش كفن ش
ــت كه مظلومان شهر و زاهدان شب و شيران جبهه ها را بسيج ها زماني  بدبختي ما همين اس
مي شناسيم كه به لقاءاله مي پيوندند مگر همين ها االن در سوگ آنها نشسته ايم و از اين كه آنها 

را از دست داده ايم رنج مي بريم كساني بوده اند كه به آنها اصال ارزش نمي دادند.
اين كه آنها را با ديده تمسخر نگاه مي كرديم سعي كنيد قبل از اين كه اينها را از دست 
بدهيم بشناسيم وگرنه گريه و زاري كردن دردي دوا نمي كند. هم چون شهيد مظلوم بهشتي 
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ــهادتش مردم او را شناختند از شما خواهانم هم اكنون كه چشم انتظار دفن من  كه پس ش
هستيد و در كنار اين گلهاي پرپر شده نشسته ايد به خاطر خدا اين بسيجي ها را بهتر روانه 
ــيجي شدن بكنيد هم اكنون خداوند براي ما بهترين  ــويق به بس كنيد و بچه هاي خود را تش
ــت و  ــش آورده و ما را با اين برنامه ها مورد آزمايش قرار داده بايد بپا خواس ــت پي وضعي
ــختي ها و كمبودها به خصوص با هواي نفس مبارزه كرد و با اين تالش و فداكاري  با س
ــته شويم بدبختيم و  ــب نموده زيرا هر لحظه كه ما به خودمان واگذاش رضاي خدا را كس

ممكن است يا ضربه اي بزرگ بخوريم.

 حسن رزاززاده: اي برادران بسيجي شما راه شهداء را ادامه بدهيد و سنگر مسجد و 
نگهباني را حفظ كنيد و سعي كنيد هر كاري را كه مي كنيد خالصا مخلصا فقط براي رضاي 

خدا و كمك به جمهوري اسالمي و مسلمين و اين مردم مستضعف باشد.
 حســن رسولخواني: از برادران بسيجي و حزب اللهي مي خواهم كه راه شهيدان به 
خون خفته را زنده داشته و به نبرد با استكبار جهاني ادامه بدهند كه اين نبردشان اين انقالب 

را به انقالب جهاني مهدي موعود متصل كنند. 

 حســن رمضاني گنابادي: برادران بسيج و سپاه، شماها بازوان واليت فقيه هستيد و 
شماها ياد سربازان صدر اسالم را در خاطره ها زنده مي كنيد. وظيفه بسيار خطيري به عهده 
شماست و آن حفظ اسالم و دستاوردهاي انقالب است و بايد شماها شب و روز خود را 
ــمن در شماها نفوذ  فداي انقالب كنيد. برادران عزيز، وحدت را حفظ كنيد و نگذاريد دش

كند و شماها را متفرق سازد.
ــاجد مي خواهم كه ساير برادران را جذب  ــالمي در مس ــيج و انجمن اس و از برادران بس
مسجد كنيد و خود داراي قوه جاذبه باشند و اينطور نباشد كه افراد از آنها دفع شوند و از 
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مردم مي خواهم كه در مراسم تشييع جنازه شهدا شركت كنند، در مجالس دعا شركت كنند 
و امام عزيز را فراموش نكنند.

ــگريان اسالم مي خواهم كه لحظه اي   حســن روشنن: از سپاهيان و بسيجيان و لش
سالح خود را، زمين نگذاريد و اين جنگ را كه نبرد حق و باطل است را به پيروزي نهايي 
و به نفع اسالم به پايان برسانيد تا نداي «هل من ناصر ينصرني» امام حسين را لبيك گفته 
باشيد پيروزي و عظمت براي اسالم و همه رزمندگان اسالم را از خدا خواهانم و از همه 
دوستان و آشنايان مي خواهم كه بنده حقير را حالل نماييد مرا با فرم سپاه و در كنار شهداي 

شهرمان به خاك بسپاريد. 

ــپاه هر چند كه من كوچكتر از آنم كه  ــما اي برادران بسيج و س  حســن ضيايي: ش
بخواهم به عنوان نصيحت با شما صحبتي بكنم ولي چند كلمه اي به عنوان برادري با شما 
صحبت مي كنم و باز هر چند كه انسان صفت (تواضع) است و شما متواضع باشيد در برابر 
اهللا و برنامه اهللا و كتاب دين آسماني و گفتار انبياء و بزرگان دين و جايگاهتان را قلب ملت 
ــر از قلب ملت بيرون رفتيد در هر دژ محكم جا  ــت و اگ قرار دهيد كه بهترين حصار هاس
بگيريد شكست مي خوريد و اگر بخواهيد در دل ملت باشيد مذهبي باشيد، با خدا باشيد و 

متواضع باشيد كه الحمدهللا هستيد و انشاءا... موفق و پيروز باشيد.

 حســن عابديني: از برادران بسيج مي خواهم كه هر چند [تلخ اما حرفي اگر] دارند 
بگويند تا شايد مردم پي به حق و باطل ببرند و باطل را در تمام جهان و در هر كجا هست 

سرنگون كنند. انشاءاهللا و حقي را كه بر مردم دارند از آنها مطالبه نمايند.
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  حسن عسكري ركن آبادي: اين نكته را فراموش نكنيد خصوصا برادران بسيجي و 
رزمندگان اخالق اسالمي را فراموش نكنيد تا مردم از شما سرمشق بگيرند.

 حسن حسن زاده: براي برادران حزب اهللا و بسيجي هاي دريادل چند وصيت دارم 
ــامل اطاعت از امر واليت فقيه و اجراي قوانين اسالم و انجام ندادن كاري كه  كه اول ش
ــتيباني از واليت فقيه  ــد و دوم ياري و پش ــالم و انقالب باش باعث ضربه خوردن به اس
ــام و دوري از هرگونه خط التقاطي هرچند به ظاهر  ــام رهبري و پيروي از خط ام و مق
ــتي با هم و وحدت و يكپارچي با هم و  ــده و سوم دوس ــالمي و انقالبي نمايانگر ش اس

مبارزه با هر گونه تفرقه و دسته بازي.

 حســين حقيقت ميراشــرفي: برادران عزيز بسيج و برادران حزب اهللا، وظيفه شما در 
ــت كه تا آنجا كه مي توانيد كم لطفي نكنيد و پيام و  ــهداء اين اس رابطه و قبال وصيتنامه ش
ــهداء گوش فرا دهيد و تا  ــري نگيريد و بايد شما به پيام هاي ش ــهداء را سرس وصيتنامه ش
ــهداء خون خود را در راه دين داده اند تا  آنجايي كه مي توانيد بدان عمل كنيد، چون اين ش

شما در آسايش از ضد دنيايي باشيد.
ــيج همانگونه كه مي دانيد امام فرموده است كه: «اين نونهاالن عزيز اميد  برادران عزيز بس
آينده اسالم هستند» پس تا آنجايي كه مي توانيد كه با اين عزيزان خردسال خوش رفتار باشيد 
و نگذاريد كه آنان از دست شما ناراحت شوند با اين عزيزان خوب باشيد، تا در حق شما 
دعا كنند و هر كسي اين نونهاالن را از خود راضي نگه داشت مرا خوشحال كرده و هر كس 

اينان را ناراحت كند انگار مرا ناراحت كرده است.
وصيت من به برادران بسيج اين است كه اي پاسداران قرآن و دين خدا و اي لبيك گويان 
ــما برادران بسيج اميد امام و امت هستيد و حال كه ملت ايران اين  به نداي امام خميني، ش
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چنين به روي شما حساب مي كنند و حال كه شرق و غرب اين چنين ترس از شما دارند و 
براي اين كار سرمايه گذاري كرده اند. حال اي عزيزان اي فداكاران سعي كند آن طور كه روي 
ــاب باز كرده اند باشيد و شما بايد خدمت به اسالم عزيز و اين مردم بكنيد. شما  ــما حس ش
خيال نكنيد كه مسووليت شما سبك است، نه اين طور نيست هر عزيزي كه شهيد مي شود 
بار بر دوش شما سنگين مي شود سعي كنيد با هم مخصوصا با برادران مومن ديگر با اخالق 
اسالمي و با روي پيامبرگونه برخورد كنيد و با همه يكسان برخورد كنيد تا برادر ديگري، از 
دست شما و يا بسيج و يا بهتر بگويم اسالم زده نشود چون ما ادعا داريم كه انقالب از آن 

ماست و در اين رابطه كامال فكر كنيد و عمل كنيد.

ــب بسيج را تنها نگذاريد  ــيج يادتان نرود حتي يك ش  حســين خرميان: برادران بس
ــجد ولي  ــالم دعاهايي را كه در منطقه در مس ــراي حفظ از اس ــيج برويد ب ــا [به] بس واقع
ــيد به جبهه و بسيج همينطور بسيج  ــتيد يادتان نرود و جوانان محله را بكش عصر مي گذاش
ــد. نگذاريد كساني كه از  دانش آموزي را تقويت كنيد. هر عملي انجام دهيد براي خدا باش
حزب خدا چيزي نمي دانند به بسيج بيايند چرا كه بسيج را خراب مي كنند بسيجي بايد الگو 
باشد نمونه باشد چرا كه در بسيج شهدا كار كرد ه اند خدا به همه نصرت و اجر عنايت بكند 

تا اينكه هر چه بهتر بتوانيد به اسالم به اسالم خدمت كنيد.

 حسين رجبي نياسر: در آخر دو سه كلمه اي با برادران بسيج گفت  وگو دارم. برادران 
بسيج اميدوارم كه خسته نباشيد و همچنين بسيج را ترك نكنيد كه اين بسيج است كه شما را 
به راه هاي پاك مي كشاند و همچنين سنگرهاي پشت جبهه را و همچنين از مسوولين بسيج 

مي خواهم كه بيشتر به برادران برسند و نگذارند كه به راه هاي منحرفي كشيده بشوند.
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ــيجي و برادران  ــخني دارم با برادران بس  حســين (عليرضا) رضايي سفيدابي: س
ــهيدان  ــتند، برادران نگذاريد كه خون اين ش ــل آنهايي كه پايه هاي انقالب هس محص
ــما مي توانيد با خواندن درس و خدمت به انقالب و با پاسداري از  ــود و ش پايمال ش

آن، خون شهيدان را ارج نهيد.

 حســين رمضاني نسب اناري: مختصري هم براي برادران بسيج، بسيج مدرسه عشق 
است عشق به لقاءا... برادران بسيج من حتي وقتي اسم شما را كه مي آورم با حالت شرمندگي 
مي آورم چون كه من خيلي از شما كوچكترم كه بخواهم براي شما وصيتي كنم براي بسيج 
ــه اين  ــجد را هم همچنين كه الحمدا... هميش به هيچ وجه پايگاه را خالي نگذاريد و مس
ــنگر را حفظ نموده ايد برادران بسيج حتما در تشييع جنازه من شركت كنيد تا مشت  دو س
محكمي به دهان ضد انقالب باشد و در خانه ما يك پرچم مشكي بزنيد برادران بسيج در 
دعاهاي توسل همانطوري كه شركت مي كنيد بكنيد و دعا به جان امام را فراموش نكنيد كه 

اميد من و شما اوست.

 حسين سويزي: چند مطلبي كه به عنوان وصيت براي شما عزيزان دارم اين است كه 
هميشه پشتيبان واليت فقيه و دعاگوي امام امت باشيد و او را تنها نگذاريد و ادامه دهنده راه 

شهدا به شما عزيزان چشم دوخته اند.
اما شما برادران بسيج و سپاه چه سعادتمند هستيد، چرا كه شما اسالم را در خطر ديديد 
و به پيام رهبر لبيك گفتيد و امر واجب كفايي رهبر را امر واجب عيني خود قرار دادي و از 
خانه و از پدر و مادر و همسر و فرزندان خود دل بريديد و به جبهه هاي حق شتافتيد و يك 
عاشق واقعي بايد چنين باشد از دنيا دل كند و به معشوق فكر كند و خوشا به سعادت آن 
شهيداني كه به كاروان حسين (ع) ملحق شدند و مسووليت الهي خود را بر گردن ديگران 
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ــووليت هايي كه بر دوش داريد يعني همان بندگي در  ــما با احساس چنين مس نهادند و ش
ــرار گرفته ايد يك لحظه رهبر را تنها نگذاريد و  ــوق، بايد در چنين زماني كه ق مقابل معش

گوش به فرمان او باشيد.

ــعي كنيد تقوا پيشه خود سازيد و با   حســين صمدي برج سفلي: برادران بسيج، س
هواهاي نفستان مبارزه كنيد و با مردم با اخالق اسالمي رفتار كنيد و امر به معروف و نهي 
از منكر را حتما در زندگيتان حتي المقدور پياده كنيد و كاري كنيد كه مردم دوستدار نظام 
ــپاه و ارگان هاي در خط «ا...» و واليت فقيه و  ــالمي ايران و «امام خميني»، س جمهوري اس
ــتاد و معلم اخالق گرامي مان (غضنفر  ــيج جان بركف باشند و حتما در درس هاي اس بس
پناهيان) شركت كنيد و از شما مي خواهم به عنوان يك برادر كوچكتر كه راهم را و اسلحه 
ــت افتاده ام را برداريد و ادامه دهيد و از اين حقير ناچيز هر بدي و خوبي ديده ايد  از دس
حاللم كنيد و بدانيد كه شهدا نمرده اند بلكه زنده اند، زنده جاوداني و نظارگران اعمال مايند 

تا ببيننند ما چگونه راه آنان را ادامه مي دهيم. 

ــنگر بسيج در سنگرهاي   حســين عزيزيان غروي: تو اي برادر همكالس و اي همس
پشت جبهه تالش كنيد كه به گفته امام آنجا هم سنگر است. «امام را دعا كنيد» تمامي ما شهدا 
ورزمندگان و امت حزب اهللا فداي يك لحظه از زندگي امام و «پشتيبان واليت فقيه باشيد» و 
شما اي خانواده عزيز مي دانم صبر و استقامت داريد. ولي به خاطر شهادت من گريه نكنيد. به 
خاطر امام حسين گريه كنيد چون اگر ما شهيد مي شويم برادراني هستند كه سر ما را به دامان 

گيرند و ما را عقب بياورند ولي حسين مظلوم (ع) را كسي سرش را به دامان نگرفت.

ــنگران، تقوا را پيشه خود كنيد با  ــيجي هم س  حســين عظيمي: و اما اي برادران بس
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اخالص و نيت هاي پاك در راه اسالم خدمت كنيد وخسته نشويد كه كاري كه براي خدا 
باشد خستگي ندارد و اجرتان را نيز از او بگيريد و برايتان يك موضوع به عنوان حرف دل 
خود و همچنين مناجات رزمندگان برايتان مي نويسم در آن تأمل كنيد: خدايا مي داني كه چه 

مي كشيم، پنداري كه چون شمع ذوب مي شويم. 

 حسين عنايتي: و اي برادران بسيجي اميدوارم كه شما نيز در سنگر بسيج هميشه با 
فعاليت تمام شركت داشته باشيد و هميشه در صحنه انقالب و جنگ باشيد و هميشه گوش 
به فرمان امام باشيد و هميشه نمازجمعه برويد و در كنار اينها هيأت بسيج را نيز بچرخانيد 
ــد وقفه اي در كارش پيش بيايد و در محل نگذاريد اين از خدا بي خبران فعاليت  و نگذاري
داشته باشند و اميدوارم و از خدا مي خواهم اگر قابل هدايت هستند هدايت و اگر نه ريشه 

كن شان بگردان و از شما نيز مي خواهم مرا ببخشيد و حالل كنيد.

 حسين قلي عاليي: همه دوستان و بسيجيان مي خواهم پيرو خط امام و واليت فقيه 
باشند و راه شهدا را ادامه دهند و از پا نايستند و مي خواهم با عمل خوب و خير خودشان 

از اسالم خوب پاسداري كنند.

 حفيظ اهللا رضايي: برادر بسيجي و پاسدار، شما كه از جان و مال خود گذشته ايد و در 
راه اسالم مبارزه مي كنيد از سرپرستان خود حرف شنوي داشته باشيد به پيام هاي امام گوش 

كرده و رهنمودهاي ايشان را در زندگي پياده كنيد.

ــاجد با عرض سالم از  ــالمي بسيج مس ــليميان: برادران عزيز انجمن اس  حميد س
خداوند متعال خواهان پيروزي لشگريان اسالم بر كفر جهاني مي باشم. برادران من بياييد 

239 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



اختالفات را كنار بگذاريم و دست اتحاد دهيد «و اعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا». 
ــاجد اتحاد خود را بيشتر كنيد تا بتوانيد فعاليت ها و خدمات بيشتري براي  برادران در مس
ــخصي حزب الهي مي باشد او را  ــالم و قرآن بكنيد. براي خدا كار كنيد و اگر ديديد ش اس

در فعاليت هاي خود همراهي كنيد.
ــيج نوجوانان و كتابخانه ها را گسترش دهيد و  ــد كه بس ــما اين مي باش وصيت من به ش
نگذاريد بچه هاي محل در كوچه ها سرگردان باشند و گاهي هم كه گرد هم جمع مي شوند 

حرف هاي بي خود بزنند.
در تابستان ها به هر طريقي كه شده كالس هاي قرآن را داير كنيد و اگر چنان چه مربي نبود 
خود شماها روزي يك صفحه قرآن براي بچه ها تالوت كنيد و بچه ها را مجبور به اعمال 
اسالمي و ديني بكنيد و آنهارا به نماز جماعت واداريد ديگر وصيت من اين است تا آنجا 
كه برايتان امكان دارد كالس هاي ايدئولوژي برادران بسيج را اداره كنيد و در مراسم هفت و 

سالگردها حتما مراسم داشته باشيد.

ــيج  ــه آن ها كه به پايگاه هاي بس  محمدرضــا (حميدرضــا) دادخواه: توصيه من ب
مستضعفان اين عبادتگاه عشق و ايثار و شهادت و پايداري [پا] مي گذارند اين است كه هيچ 

گاه سنگر را خالي نگذاريد.

 حميدرضا ساعدي: وصيتي دارم به برادران بسيجي كه به خدا توكل كنيد و به ائمه 
اطهار توسل بجوييد در قسمت فرهنگي فعاليت كنيد در نمازهاي جمعه و جماعت شركت 
كنيد در قسمت تبليغات و روابط عمومي شركت كنيد. مي دانم كه چه پرزحمت است ولي 
اجرش هم بيشتر است در كارهايتان هميشه به ياد خدا باشيد و كبر و غرور نداشته باشيد و 
كارهايتان را فقط براي خدا و انجام وظيفه الهي انجام دهيد كه خدا ناظر اعمال همه است 
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اين انقالب بيشتر از اينها احتياج به زحمت شما دارد بايد مقدمه را براي ظهور آماده كنيم 
و تا آماده نشويم حضرت ولي عصر (عج) ظهور نخواهد كردـ مسووليتهايي كه در بسيج يا 
در جاهاي ديگر داريد حق شهداست و اگر آنها خون نمي دادند ما هم اكنون اين مملكت 
ــيد. وصيت مي كنم به آنهايي كه درس را رها  ــالمي را نداشتيم پشتيبان واليت فقيه باش اس
كرده اند و فقط به مسجد آمدن و در بسيج بودن اكتفا مي كنند كه شما اميدهاي آينده اسالم 
و انقالب هستيد مردم فكر مي كنند ما كه در مسجد هستيم و برو و بيايي داريم حتما از نظر 
فكري و اخالقي و علمي از بقيه افراد بهتر هستيم ولي خودمان مي دانيم كه در آن حد نيستيم 

پس سعي كنيم كه فكر خود را بارور سازيم.

ــرم، اميدوارم  ــيجي و اهالي محت ــررودي: و اما اي برادران بس ــدر رمضان ب  حي
ــما هم امام  ــتم، ش ــالم، قدم در جبهه گذاش همانگونه كه بنده حقير جهت خدمت به اس
خود را ياري كنيد و به نداي حسين زمان خود، لبيك بگوييد و مساجد را خالي ننماييد 

كه مسجد سنگر است.

 حيدر سليمانيان: شما اي برادران بسيج و سپاه اي از جان گذشتگان اي زاهدان شب 
ــيران روز اي آنان كه در راه احياي اسالم شب و روز نمي شناسيد در راهتان ثابت قدم  و ش
و استوار باشيد و شما اي امت حزب اهللا مبادا خداي نكرده نسبت به آنها كم توجهي كنيد 
ــركت كرده و خود را براي ظهور حضرت  ــت ميليوني ش خود را در واحدهاي ارتش بيس

مهدي (عج) آماده نماييد.

 خسرو رضايي: ولي برادران بسيج از شما مي خواهم كه اين امام عزيز را تنها نگذاريد 
چرا كه ما هرچي داريم از اين امام بزرگوار داريم برادران بسيج پايگاه راخالي نگذاريد و هر 
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شب به بسيج بياييد دعاي توسل ها و دعاي كميل را فراموش نكنيد چون رزمندگان از اين 
دعاها است كه پيروز مي شوند.

 راضي حميدي اصل: اي برادران اين جنگ را يك واقعه و يك حادثه عادي يا يك 
جدال بين دو كشور تلقي نكنيد بلكه يك جريان عظيم سياسي است كه مجمعي از باطل ها 
بر عليه يك نقطه اي به نام ايران اسالمي بسيج شده اند تا اسالم را از ريشه بميرانند و امروز 
ــالم كله) ولي بيداري حضرت امام و  ــت كه بايد گفت: (اليوم برز الكفر كله علي الس اس
پيروي امت اسالمي ما، چنين كيد ضعيفي را بي اثر كرده و امام با فرمان بسيج عمومي و 
دعوت به دفاع و امت با لبيك گفتن به نداي امام آنچنان حركت عظيمي در سطح جهان به 
وجود آوردند كه جهانيان قدرت واقعي اسالم را درك كردند و ثابت نمودند كه (االسالم 

يعلوا و ال يعلي عليه شي).

ــدوارم مرا حالل كني حق برادري را   رجب حق شــناس: وتو اي برادر عزيزم امي
ــيجيان جان بركف اي دل سپردگان راه  ــما اي برادران، بس ــبت به تو انجام ندادم. وش نس
ــان در راه خدا فعاليت كنيد و  ــگان راه خميني همچن ــران و اي پاكباخت اهللا و اي جهادگ
ــما را همواره ياد كند و  ــيطان بتازيد و از آنها هيچ بيم مكنيد كه خدا ش ــتان ش به دوس
ــت عظيم را كه پروردگار بر ما ارزاني داده و بر ما منت نهاده يعني امام خميني  ــن نعم اي

حفظهم ا... عليه شكرگزار باشيد.

ــيجي ام به آنهايي كه از امام (واليت فقيه)   رجبعلي رنجبر: چند توصيه به برادران بس
ــيار گفته اند اما من به عنوان تذكر  ــت برنداشتند و نمي دارند مي كنم. هر چند شهدا بس دس
ــروران گرامي، شمايي كه  ــود. عزيزان س ــما جلوگيري ش مي گويم تا از نفوذ منافقان در ش
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بازوانتان بوسه گاه امام است مواظب باشيد امام عزيز تنها نماند ياري كنيد او را هر چند ياري 
ــتلزم سختي ها و مشقت ها مي باشد. جلوتر از امام حركت نكنيد و عقب هم  كردن امام مس
ــت سر امام حركت كنيد تا گوشتان سخنان آن بزرگوار را بشنود و شما هم آن را  نيفتيد پش
نصب العين قرار دهيد و همان طوري كه امام فرمودند ما بايد مثل حسين (ع) در جنگ وارد 
شويم و مثل حسين (ع) هم به شهادت برسيم. و همچنين شما خواهران را قسم مي دهم كه 

زينب گونه عمل كنيد و در پشت جبهه به رزمندگان اسالم دعا كنيد.

 رجب ديناروند: پيغام براي برادران بسيج، شما پايگاه را خالي نگذاريد جوانان بايد 
بسيج را پر كرده و تا آخرين نفس و آخرين نفس در پايگاه هاي بسيج حضور داشته باشند 

ما راه شهداي كربال را در پيش گرفتيم شما هم راه آنها را در پيش بگيريد.

 رسول رسولي: صحبتي با برادران بسيج و انجمن اسالمي با عرض سالم [سالمتي] 
ــما بسيار عالقه داشتم  ــما را از خداوند خواهانم. خوب عزيزان مي دانيد كه به ش همه ش
ــت از همه محبت ها ببرم  ــق مي ورزيدم ولي چه كنم كه وظيفه ايجاب مي كرد دس و عش

و با شما صحبتي كنم.
من از آن كوچك ترم كه با شما صحبتي كنم ولي چه كار كنم. از برادران انجمن اسالمي 
حالليت مي خواهم از برادر عزيزم حاج آقا شفيع زاده هم حالليت مي خواهم. و اميدوارم كه 
ــأله را نمي دانستم و يا خجالت مي كشيدم از او سوال كنم از  ــد. اگر مس مرا حالل كرده باش
ــيج حالليت مي خواهم برادران بسيج شما بازوي پرقواي امام امت هستيد  تمام برادران بس
پس بايد به صحبت هاي او هم گوش دهيد كه فرمود مسجد سنگر است سنگرها را حفظ 

كنيد برادران بسيج مي بايد اين سخن امام را آويزه گوشمان قرار دهيم.
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ــيجي هاي عزيز اي حافظان قرآن و  ــتاريان: و شما اي پاسداران و اي بس  رســول س
ــم دشمنان بوديد  ــه خار چش اي ياوران روح اهللا و اي بازوان پرتوان واليت فقيه كه هميش
و هستيد شما هم از وظيفه سنگين و دشواري كه داريد غفلت نورزيد تمام وجود خود را 
وقف اسالم كنيد تقوا را سرلوحه زندگي خود قرار دهيد تا از شر شياطين دروني و بيروني 
محفوظ باشيد كاري كنيد كه قلب مهدي عزيز را به دست آوريد با دشمنان انقالب به شدت 

مبارزه كنيد كه خدا يار و پشتيبان شماست.

ــيج كه افتخار همكاري را چند  ــيفي بنه كهل: و اما برادران عزيز بس  رســول س
ــالم من گناهكار و روسياه بر شما  ــتم، درود بر شما آفرين بر شما. س ــما داش وقت با ش
ــديد شما كه روزها به درس و كار  ــر محرومين جامعه انتخاب ش باد. برادراني كه از قش
ــت از قرآن خدا، آيا مي دانيد چه عظمتي در درگاه خداي  ــغوليد و شب ها به حراس مش
ــتتان نمي آيد. همه كاره  منان داريد ؟ اين عظمت را حفظ كنيد، اين موقعيت ديگر به دس
انقالب و جمهوري اسالمي شما هستيد شماييد كه فردا بايد دولت، مجلس، قوه قضاييه، 
ــلمان باشيد.  ــوز، مفيد و مس اداره جات، مدارس، كارخانه و... را پر كنيد و يك فرد دلس
ــيج را درك  ــيج دعوت كنيد، آنهايي كه هنوز بس ــار و كردار خود مردم را به بس ــا رفت ب
ــدن فرق  ــيجي ش ــتند كه بايد با قبل از بس ــما هس نكرده اند منتظر ديدن رفتار و عمل ش
ــالم و انقالب الاقل در خانواده تان باشيد بقيه كار  ــته باشد. شما اگر صادر كننده اس داش
ــام فرايض ديني و خوش اخالقي و  ــت مي كند، احترام به والدين، انج ــد درس را خداون
ــت كه براي برادران بسيج اولويت دارد، به شما  ــايلي اس خوش برخوردي از جمله مس

براي اطاعت از مسوول باالتر تذكر مي دهم.

ــهرها خدمت مي كنيد اگر اين  ــيج كه در ش  رســول عســگري: اي برادران بس
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منافقين شعارهايي را كه مي دهند خواستند عملي كنند شما چنان بر دهان آنان بكوبيد 
ــوند.. كه نابود ش

 ابراهيم خليج: برادران بسيجي و برادران پاسدار، اي عاشقان جان بر كف و مخلص 
ــپاه نور چشم من است و به بازوان شما  ــمايي كه امام در مورد مقامتان فرموده كه س اي ش
ــما قدر و ارزش خود و اين موقعيت را بهتر مي دانيد كه در چه زمانه اي  ــه مي زنم ش بوس
هستيم و چه بايد بكنيم همواره پشتيبان واليت فقيه باشيد و همانطور كه خود بهتر مي دانيد 
ــت كه از فروع دين نيز واجب تر است همواره نگذاريد جبهه ها  ــأله اصلي ما جنگ اس مس

خالي بماند و اسلحه بر زمين افتاده ها را بر دوش گيريد تا رفع كل فتنه از عالم.

ــيجي تقاضا دارم كه با كمال وحدت و قدرت فعاليت   ابراهيم زارعي: از برادران بس
ــد. از خط امام پيروي كنند و دنباله رو روحانيت مبارز  ــهدا باش نمايند ادامه دهندگان راه ش

باشند بسيج را پر كنند و صف هاي نماز جماعت را شلوغ كنند.
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 فصل سوم (وصيت شهدا به مردم در مورد بسيج) 

 ابراهيم احمدي نژاد درگاه: با شركت در مساجد و فعاليت هاي بسيج دنيا و آخرت 
خود را تضمين كنيد.

 ابراهيم احمديان: از شما عاجزانه مي خواهم كه سنگر بسيج و مسجد را رها نكنيد 
كه همان طور كه امام عزيزمان فرمودند «مسجد سنگر است سنگرها را حفظ كنيد» اميدوارم 
در اين امر كوتاهي نكنيد و هيچگاه نگذاريد خون شهيدانمان پايمال شود و با مبارزه با نفاق 

و دورويي و كفر از خون شهيدانمان پاسداري كنيد.

ــه به ياد تمام  ــما مي خواهم كه هميش ــفندياري: امت حزب اهللا از ش  ابوالفضل اس
ــيجي پاكباخته باشيد و براي  ــلح و جان بر كف مخصوصا اين برادران بس نيروهاي مس
ــهيد مظلوم بهشتي بسيجيان مرغان آغشته به عشقي  ــان دعا كنيد، كه به قول ش موفقيتش
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ــت. امت حزب اهللا جبهه را فراموش نكنيد اما اگر  ــان در اين دنيا نيس ــتند كه جايش هس
ــيج به فعاليت بپردازيد. براي ما  ــرعي براي نرفتن به جبهه داريد الاقل در بس عذري ش
ــت كه ببينيم پدري كه دو شهيد به پيشگاه خداوند تقديم  ــرم آور و ناراحت كننده اس ش

كرده شب ها در بسيج مشغول نگهباني باشد.

 ابوالفضل چگيني: من يك فرد بسيج هستم كه از ته دل آمدم كه بروم جبهه به خاطر 
دين و مكتب عزيزم بجنگم و به مردم سفارش مي كنم كه حرف منافقين1 را گوش نكنند و 

فقط به حرف امام گوش دهند

 ابوالقاسم احدطجري: سالم بر بسيجيان عزيز اين مرغان آغشته به خون كه اين گونه 
ــه مي آفرينند و از اسالم و كشور اسالمي خود دفاع مي كنند و چه خوب وظيفه[ي]  حماس
خود را شناختند و به آن عمل كردند. سالم خالصانه گرم به آنها كه به نداي «هل من ناصر 
ــين زمان (امام خميني) لبيك گفتند و به پيش تاختند و از مملكت خويش  ينصرني» حس
دفاع كردند اين بسيجيان هستند كه مي كوشيدند مصداق آيه[ي] فوق الذكر شوند و به اين 
آيه[ي] شريفه عمل كنند (پروردگارا تو را2 قسم مي دهم به مظلوميت حسين (ع) و مقربان 
ــور گردان همان گونه كه  ــيجيان عزيز اين بنده حقير را با اينان محش درگاهت هم چون بس
امام حسين (ع) مظلومانه و عاشقانه به لقاء اهللا پيوست پس اي مردم اي برادران بياييم يك 
تصميمي كارساز و واقعي بگيريم يعني از اين شجاعان خداجوي درس بگيريم) و راهي كه 
ائمه سالم اهللا عليهم اجمعين و اولياء اهللا رفتند انتخاب كنيم و ادامه دهيم و همچنين هدفي 

را كه آنان داشتند براي خويش تعيين نماييم تا از رستگاران باشيم.

1. در اصل وصيت «منافقي» آمده است.
2. در اصل وصيت «ترا» آمده است.
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ــيج برويد و روحاني شويد كه  ــپاه و بس  ابوالقاســم احمدي كليدبري: برادران به س
بازوان امام محكم شود.

 ابوالقاســم برجيان: از دوستانم مي خواهم كه راه مرا ادامه دهند و به جبهه ها هجوم 
آورند و در بسيج شركت كنند و شب ها نگهباني دهند. من امروز احساس مي كنم كه دوباره 
جريان كربال تكرار مي شود و حسين زمان، خميني روح اهللا «هل من ناصر ينصرني» را فرياد 
ــود جواب نداد؟ واهللا من  ــود جواب فرزند پيامبر (ص) را نداد؟ آيا مي ش مي زند. آيا مي ش

مردن را بهتر از زندگي ذلت بار مي دانم و در جواب حسين زمانم مي گويم لبيك، لبيك.

 احسان آقايي: اي جوانان عزيزم، كه چشم اميد امام عزيز به شماست، هميشه پيرو 
ــيد و به فتوايش كه فرمود: «حرام است هر كه درس نخواند و در مدرسه  رهبر انقالب باش
ــويد، خود را يا در بسيج با در سپاه و يا به  ــامل اين فتوا مي ش بماند» عمل كنيد. پس اگر ش

جبهه بياييد كه جبهه حتي آدم مشرك را به ياد خدا مي آورد و انسان ساز است.

 شهيد احمد براتي: برادران عزيز نماز جمعه و جماعات را حفظ كنيد تا به انقالب 
ــيج را كه پايگاه مقاومت حزب اهللا عليه گروهك ها و افراد فاسد  ــما ضربه اي نخورد بس ش

است تقويت كنيد.

 احمد جعفري: اي مردم دست از امام برنداريد به جبهه ها بياييد و اگر يك مرتبه به 
جبهه رفته ايد نگوييد من كه رفته ام شما بايد آنقدر به جبهه برويد تا اسالم را به تمام جهان 
بكشانيد و از روحانيون مي خواهم كه تبيلغات بيشتر[ي] كنند و پشتيبان بسيج و همه[ي] 

ارگان هاي انقالبي باشند و همه[ي] افراد را جذب بسيج كنند و به جبهه بفرستند.
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 احمد مفيد: در پر نگه داشتن مساجد و حفظ آن و پشتيباني اين نيروي عظيم بسيج 
كه عاشقانه براي خدا خدمت مي كنند، كوشا باشيد.

 اروج علي اسدي منش: فرزندان خود را [اگر] در راه اسالم مي دهيد مگوييد كه چرا 
فرزندم رفت و كشته شد فرزند خود [در] راه اسالم، در راه قرآن، در راه حسين ابن علي كشته 
ــهيد مي شوند به هر حال پيروزند چه  ــود مي روند تا كربال را آزاد نمايند و در اين راه ش مي ش
بكشند و چه كشته شوند و اما پيامي دارم به منافقان كوردل چه داخلي چه خارجي اي منافقان 
اي دشمنان اسالم شما تا به حال دانستيد و مي دانيد هيچ غلطي نمي توانيد بكنيد و بسيجيان پر 

توان با مشت هاي گره كرده خود پاسخ دندان شكني به شما داده اند و خواهند داد

ــماعيل اســكندري: در نماز جماعت و مسجد حتما تا مي توانيد شركت كنيد و   اس
ــيج هم شركت كنيد و آن را خالي نگذاريد چون كه همين  ــجد را خالي نگذاريد در بس مس
ــيج هست كه برادران در آن تجمع مي كردند و آموزش مي ديدند و به سوي  پايگاه هاي بس
ــهيد هم در  جبهه هاحركت مي كردند و اين پايگاه ها خيلي محترمند چون كه اول برادران ش
بسيج بودند قدر آن را بدانيد و با شركت خود در بسيج و جبهه ها به دشمنان اسالم و قرآن 
ــتادگي  به فرض1 اين كه ما تا آخرين نفس و تا آخرين قطره[ي] خونمان در برابرظلم ايس

خواهيم كرد وانشاءاهللا آنها را نابود مي كنيم.

 حسن مصدري فريماني: به مردم مي گويم كه روي به بسيج آوريد كه انشاءاهللا براي 
آخرت منزلي درست كنيد.

1. در اصل وصيت «بقرض» آمده است.
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 عباسعلي زنگنه: در بسيج و جنگ در راه خدا و براي رضاي او شركت كنيد.

ــيج را خالي نگذاريد و جبهه ها را پر كنيد و  ــي بهمن آبادي: تو را به خدا بس  مجتب
رهرو انقالب باشيد.

 مجتبي بي اقبال: قلب امام را به درد نياوريد، مساجد را خالي نكنيد، در بسيج مساجد 
ثبت نام كنيد، عبادتتان ترك نشود، خون شهدا را پايمال نكنيد 

 مجيد اخالقي: استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمان ها براي تسكين دردها 
ــيج، نماز جمعه و مجالس مذهبي و حتماً در نماز جماعت شركت كنيد  ــت در بس دعا اس

وحدت كلمه را حفظ كنيد

 مجيد بياتي اشكفتكي: باري اكنون كه مي خواهم اين وصيتنامه را بنويسم در زماني 
است كه عمليات در پيش است و ما مجهز و آماده ايم براي انجام عمليات در اين لحظه كه 
مي دانم آخرين لحظات عمر من است مي خواهم سخني با امت اسالم وحاميان امام بگويم.

اي امت حزب اهللا كه بندگان مخلص خداي، عزيزان  امام و پشتيبان رزمندگان مي دانيد در 
ــيده و ديگر هر سخني كه بگويم به خاطر ماديات نيست به  لحظه اي كه عمر به اتمام رس
خاطر خداست در زماني كه عشق ديدار ياورانش1 رسيدن به معشوق را مي سوزاند سخن 
گفتن2 غير از براي خدا چيز ديگري نمي تواند باشد لذا خواهش مي كنم اين احساس من 
ــاس هزاران رزمنده ديگر را درك نماييد وفكر كنيد كه آيا اين چه عشقي است كه  واحس
ــاند اي برادران و خواهران نوجوان و  ــوي معشوق مي كش اين همه رزمنده جوان را به س

1. در اصل وصيت «يارواتش» آمده است.
٢. در اصل وصيت «گفتم» آمده است. 
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ــنجيد كه براي چه چيزي است كه همه بسيجيان  ــت بس جوان كه اميد امام امت به شماس
عاشقانه با لب خندان جان خويش را فدا مي كنند. اسالم عزيز به ياري شما عزيزان نيازمند 
است بشتابيد و در زماني كه اسالم با خون دليران آبياري شده و تنومند گشته است آن را 
ــالم است اميد من و هزاران رزمنده  ــخن من فقط طلب ياري دين مبين اس ياري نماييد س
ديگر كه عاشقانه مي جنگند تحقق حكومت اهللا برعرصه زمين اسالم است اگر ما نتوانستيم 
به اين هدف كه تحققش نزديك است جامه عمل بپوشانيم از شما خواستاريم كه اين كار 
را بكنيد. بارالها: اينك اين بنده حقيرت در گوشه اي از دشت صاف جزيره مجنون نشسته 
است در انتظار وقت موعود تو خود مي داني كه تنها براي رضاي خاطر تو گام برداشتم و 
تنها به جهت ياري اسالم عزيز به سوي جبهه آمدم بارالها: تو خود مي داني روزي كه وارد 
بسيج شدم با اگاهي كامل وارد شدم تحت تاثير احساسات نبودم پس باز هم هدايتم كن 
و مرا از آتش جهنم نجات بده بارالها: من لباس پاك بسيج را به عشق وصال تو پوشيده ام 
ــيده ام پس خدايا مرا اليق آن گردان و  ــهادت پوش من اين لباس را به آرزوي  پيروزي  و ش

اين جامه را بر ما مبارك گردان.

 محسن احمد زاده: همانطور كه امام عزيز فرمود اي كاش من هم يك پاسدار بودم و 
از پاسداري خوب پاسداري كنيد هر چند كه خودم لياقت آن را نداشتم كه بتوانم در ميان شما 
حضور داشته باشم و تا با هم به اسالم و ملت مظلوم خدمت نماييم از شما برادران مي خواهم 
ــد و بيشتر در صحنه هاي  ــعي كنيد خالص براي خدا باش كه اعمالي را كه انجام مي دهيد س
ــته باشيد همان طوري كه بارها امام فرمود مساله[ي] اصلي خود را جنگ  جنگ حضور داش
بدانيد1 كه الحمد اهللا برادران عزيز پاسدار و بسيج حضور فعال را در جبهه دارند و فضا[ي] 
جبهه را با حضور خود عطرآگين نموده اند و در آخر از شما برادران پاسدار تقاضا دارم سعي 

1. در اصل وصيت «برانيد» آمده است.
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كنيد بيشتر با برادران بسيجي باشيد و نگذاريد اختالف و جدايي در ميانتان افتد.

 محسن بهرامي قلعه سفيدي: و هرچه بيشتر شركت كنيد در بسيج كه رهبر عزيزمان 
فرمودند شركت در بسيج حراست از اسالم است و تقوا را نصب العين خود قرار دهيد كه 

خدا مي فرمايد «ان اكرمكم عنداهللا اتقكم» گرامي ترين شما نزد خدا باتقواترين شما است.

 محسن بهروزي پيش رباط: حضورتان را در بسيج و جبهه ها مستحكم بداريد زيرا 
ما در بسيج محمدحسن ها، حيدريها، نوبختها را فداي اسالم كرده ايم. سخنان امام را بيشتر 

دقت كنيد و سعي كنيد عظمت او را دريابيد و خود را تسليم اوامر او سازيد.

 محسن بيضاء: جوانان عزيز بسيج و سپاه را خالي نكنيد كه اين ها از اركان اساسي 
جمهوري اسالمي است.

 محمدجعفري: مردم1 به خصوص جوانان مي خواهم2 كه بسيج ها راخالي نگذارند 
كه بسيج محله ها مشت محكمي بر دهان زورگويان و فاسدان و پخش كنندگان فساد در 

بين مردم است.

 محمد حاجي عظيمي: اي جوان نكند در رختخواب ذلت بميريد كه علي در محراب 
عبادت شهيد شد.

دوستانم دست از امام و انقالب برنداريد و بسيج را ترك نكنيد و ديگر عرضي ندارم.

1. در اصل وصيت «مدرم» آمده است.
2. در اصل وصيت «مسخو» آمده است.
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 محمد ابراهيم ايل: برادران ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري 
اسالمي كه خون بهاي جوانان و [هزاران] عزيز شهيد مي باشد به عنوان يك سنگر انقالب اسالمي 
و نظام جمهوري اسالمي حفظ و از نزديكي يا رخنه نمودن دشمن به اين سنگر جلوگيري كنيد 
همه اطالعاتي باشيد واگر خطايي از كسي سر زد بي تفاوت نباشيد با مسوولين امر در جريان 
گذاريد تا مبادا اين سنگر كه امانتي است از شهدا خدشه دار گردد در جهت تشكيل ارتش بيست 
ــش كنيد جذب نيروهاي بسيجي به سپاه را دنبال كنيد چون بسيجي ها فرزندان  ميليوني كوش

واقعي امام و انقالبند در حفظ آنها كوشش و اطاعت از فرماندهي را فراموش نكنيد.

ــيج شركت كنيد كه   محمد حســين اميني: دعا به امام را فراموش نكنيد حتما در بس
راهم را از بسيج شناختم و آن چه را كسب كردم همه اش از بسيج بود.

 محمدرضا افراز: نمي خواهيد خون شهداء پايمال شود پس در [بسيج] شركت كنيد 
ــق به لقاءاهللا و اگر [خداي] نكرده يك وقت دل  ــه عشق است عش ــيج واقعا مدرس كه بس
سرد شديد سري به گلزار [شهدا] در چيذر و بهشت زهرا بزنيد. آن وقت به خود مي آييد 
و مي بينيد كه مسووليتي بس سنگين به دوش شما است كه اگر خداي نكرده غفلت كنيد 

ديگر ياراي مقاومت را نداريد.

 محمدهادي جاني پور: هيچگاه اين سنگر بسيج، جايي كه انسان را مي سازد را خالي 
نكنيد و هميشه بسيج را پر كنيد تا دشمنان اسالم ناراحت باشند.

 مرادحسين احمدي: از شما مردم غيور مي خواهم كه اگر جسدم به دست شما رسيد 
با همان لباس بسيجي به خاك بسپاريد.
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 مرتضي بهمن آبادي: برادران و خواهران و ديگر بزرگان قدر اين انقالب اسالمي و 
مسوولين زحمتكش را بدانيد و ارج بنهيد، تو را به خدا قدر اين بسيجي هاي عاشق را بدانيد 
و به اين از خودگذشتگان احترام بگذاريد اين كساني كه اگر حماسه سوسنگرد و خرمشهر 
ــدام از ديوارهاي  ــلمچه را نيافريده بودند بارها و بارها ص ــون فاو و ش ــره[ي] مجن و جزي
شهرمان گذشته بود و حاال جز خون جگر خوردن كاري ديگر نداشتيم برادران وخواهران 

احترام اين عزيزان را نگهداريد تا آينده[ي] خودتان و انقالب حفظ شود.

ــپاه ناراضي نباشيد چه اين ارگان انقالبي بوده و اگر  ــيج و س  مصطفي باديان: از بس
ــما بدي كرد از اين بسيج يا سپاه نيست بلكه گرگي است كه به  ــي در اين لباس به ش كس

لباس ميش درآمده است.

ــيد و سخنانش را جامه عمل بپوشانيد   مصطفي باقري: اي امت غيور ياد [امام] باش
ــهادت است كه امام را ياري كنيد و امام را دعا  ــما هنگام ش چرا كه اين وصيت فرزندان ش
كنيد سخن ديگر با برادران بسيج است اي برادران بسيجي كه هم جبهه هاي جنگ را داريد 
ــت جبهه ها، سنگر مسجد را ترك نكنيد كه شياطين از مساجد مي ترسند مواظب  و هم پش

باشيد كه از هم دور نشويد كه ملت به دست شماست.

 مصطفي پاليزبان: در بسيج مستضعفان شركت كنيد.

 ناصر حبيبي فر: برادران عزيز بر مقاومت خود و خدمت به انقالب در پشت جبهه و 
جبهه هرچه بيشتر بيفزاييد، چرا كه همين نيروي بسيج مردمي بود كه دست تجاوزگر را از 

كشور مظلوم ما كوتاه كرد و توطئه توطئه گران را نقش بر آب كرده و مي كند.
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 هوشــنگ دليري: بدانيد واقعا بسيج جايي براي تربيت شدن و تربيت دادن و اسالم 
ــيج ها را پركنيد و نگذاريد  ــت و از شما عاجزانه تقاضا دارم بس ــناختن و شناساندن اس ش

اسلحه اي بر زمين بماند. 

ــيجيان بد بگويد، ايمان ندارد، مسلمان  ــي كه از اين بس  يداهللا تاجي: واهللا آن كس
نيست واصال انسان نيست، موجود باشعوري نيست مگر مي شود انسان براي پول جانش 
ــته خواهد شد بسيجيان اي كساني كه امام  را بدهد آن هم به گونه اي كه بداند حتما كش
عزيز بوسه بر بازوانتان مي نوازد اگر تمام دنيا بدتان را بگويند همين يك كالم امام بس 

است شما را.

 يعقوب دلير روحي: هيچگاه دل اين بسيجيان را نشكنيد كه با شكستن دل بسيجي ها 
ــپاه سرپيچي نكنيد و احترام خانواده شهدا را  ــته ايد و از قوانين س مثل اين كه دل مرا شكس

بيشتر از اين داشته باشيد.

 آيت اهللا دهقاني: شما خواهر و برادرانم هميشه در فكر اسالم و خدا باشيد و از پدر 
و مادر فرمانبري كنيد و از آنها اطاعت نماييد و شما مردم روستاي پوده دست از اختالف 
ــيج را كه دستاورد خون شهيدان اين  ــتگي برداريد و يك امت واحده بشويد بس و دودس
روستا مي باشد تقويت كنيد و برويد در آنجا و از حاالت برادران بسيجي و سپاهي باخبر 
ــهيدان را پايمال و به آنها بي احترامي كنند هدف آنها را  ــويد و نگذاريد خون ش و اگاه ش

خوب براي مردم بازگو كنيد.

 ابراهيم حيدري: اي عزيزان با تمام قوت وقدرت بسيج شويد براي نجات اسالم از 
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ــارت و از چنگال خونخواران و زالوهاي پست كافر و مسلمان نما، االن موقعيت اسالم  اس
همان موقعيت زمان صدر اسالم است، در حال تجديد حيات است.

 ابراهيم غفاري: اين راه را خودم انتخاب كرده ام كه فقط در راه خدا كشته شوم. چون 
ضد انقالب شوم تمام نيروهاي خود را بر عليه اسالم بسيج كرده است و مبارزه مي كند اعم 
ــت كه تمام جوانان مسلمان از اين انقالب  ــرعي اس از منافقان و كافران و اين يك عمل ش
ــالمي پاسداري بكنند. اين را تمام ملت ايران مي دانند كه اين صدام درست مثل  خونين اس
همين خلقي هاي ضد خلق داخلي است كه او حتي يك بار تنها گلوله اي به طرف اسراييل 
ــليك نكرد فقط كارش به بند كشيدن برادران فلسطيني و ترور آنها در كشور هاي ديگر  ش
بود. و وانمود مي كرد كه هنوز انقالبي است و منافقين در داخل همان برنامه هاي صدام را 

به دستور اربابشان امريكا اجرا مي كنند. 

ــمي باز و مشتي گره كرده و فكري آزاد و قلبي سرشار از   ابوالفضل حيدري: با چش
عشق و محبت به حسين  ابن علي (ع) و به دستور رهبركبير انقالب براي دفاع از اسالم و 
مملكت رسول اهللا ايران و براي سركوب كردن حزب شيطان عراق به سرداري صدام لعين 
ــيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي قم  نوكر امريكايي، ابرجنايتكار از طريق بس
به جبهه جنگ يعني جهاد، دفاع از حق در مقابل باطل اعزام مي شوم. و اگر خداوند توفيق 

دهد كه به درجه شهادت برسم.
اي رهبر و اي ملت قهرمان و شهيدپرور ايران و اي پدر و مادرمهربان بدانيد كه من جز 
به اهللا و دين اهللا هيچ فكري نمي كردم و چون درخت اسالم بايد به خون شهدا آبياري شود 
ــي ندارم فقط از پدر  ــالم به جبهه رفتم و هيچ طلب و بدهي از كس اينجانب براي ياري اس
ــهادت من جشن بگيرند وتشكر از آنها مي نمايم كه مرا چنين  و مادرم مي خواهم كه در ش
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پرورش داده اند كه به سعادت شهادت برسم. و از خواهران و برادرانم مي خواهم كه مسيراهللا 
را ازطريق روحانيت بپيمايند. به اميد پيروزي حق عليه باطل.

ــلمان تقاضا دارم در هنگام نماز  ــد رياحي: از كليه[ي] برادران و خواهران مس  احم
امام را دعا كنيد و براي فرج امام زمان دعا كنيد، امروز ملت ما در ميان ملل جهان مظلومانه 
تحت ستم و تجاوز مزدوران امريكا قرار گرفته است و آيا جز به خاطر اسالم به ما تجاوز 
كردند؟ پس بايد امام را ياري نمود و مردانه در مقابل متجاوزين ايستاد ما به ياري خداوند 

ايمان داريم و به لطف بي كران خدا دشمن را از پاي در خواهيم آورد.
ــلمان، برادران پاسدار و بسيج و ساير نيروها را دعا كنيد. پاسدار  خواهران و برادران مس
ــهداي انقالب اسالمي عزيزتان باشيد و نگذاريد دسيسه دشمن ارزش آن  حرمت خون ش
خون هاي پاك را بي مقدار [كند]. قرآن را بخوانيد و به  احكام اسالم عمل كنيد كه اين تنها 

راه نجات است.

ــهيد پرور فريب فرصت طلب ها و پول پرستان را نخوريد   احمد سالمت: امت ش
ــت ندهيد و از  ــرف زد امتياز را از دس ــي عليه انقالب ح ــيد اگر كس ــاده دل نباش و س
جنگ زدگان نيز خوب پذيرايي كنيد از شما مي خواهم براي خدا كار كنيد و با حضور در 
يكي از ارگان هاي انقالبي فرزندانتان را نيز تشويق به اين كار كنيد برادران بسيج مراقب 
باشيد كه منافقان در بين شما رخنه نكنند برادران عزيز اين را بدانيد كه فرمانده كل سپاه 
ــته مي شوم چون امانتي هستم كه از طرف خدا  ــت من براي خدا كش امام زمان (عج) اس

آمده ام و به سوي او باز مي گردم.

 اسداله سبز علي آبادي: عزيزان چه زيباست بسيجي بودن و با عشق حسيني در ره 
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اسالم و همراه خميني با دشمنان اسالم نبرد كردن، حال كه اسالم بار ديگر پرتو روشنايي 
خود را بر اين جهان پراكنده كرده و نيز در اين زمان كه رهبريتي اسالمي و خالص همچون 
ــت كه او را ياري كنيم و او را يك آن تنها  ــتي گذارده بر ماس خميني كبير پا به عرصه هس

مگذاريم كه تنها گذاردن او تنها گذاردن حسين (ع) در كربال است.
ــت و همانطور كه  ــتان، اي مردم عزيز: زمان، زمان امتحان الهي اس اي عزيزان، اي دوس
ــالمي را امتحان نموده اين بار نيز ما در اين مرحله قرار گرفته ايم و  خداوند بارها امت اس
انشاءاهللا در پيشگاه پروردگار روسفيد درآييم پس اي دوستان هيچ گاه رهبريت امام خميني 

را تنها نگذاريد و هميشه در خط او بوده و ايالم عزيز را ياري دهيد.
عزيزان چه زيباست كه انسان بدون آن كه حق الناسي به گردن داشته باشد ترك اين ديار 
ــتي ديگر كه همان خانه هميشگي اوست بگذارد پس اي عزيزان اي  كند و پا به عرصه هس
همسايگان، اي ياران بسيجي، اي دوستان و اي اشنايان از من درگذريد و مرا حالل كنيد كه 
انشاءاهللا خداوند به همه شما توفيق خدمتگزاري در راه خودش قرار داده و از شما درگذرد.

ــداله ســبقت: در همكاري خود با سپاه پاسداران كوتاهي نكنيد و هميشه از حق   اس
طرفداري كنيد كه حق پيروز است و ما رفتيم و جنگيديم و كشته شديم و راه برادران عزيز 
غيور و رزمنده ما كه قبال به جبهه رفته بودند و شهيد شده اند ادامه دادم تا به اين درجه رسيدم 
و اميدوارم كه همه شهداي ما به سيدالشهدا ملحق بگرداند و اميدوارم كه وقتي كه جنازه مرا 
بر روي دست خود داريد گرچه ده نفر هم بيشتر نباشيد در جلوي مسجد صاحب الزمان بر 
زمين بگذارند تا به مدت 10 دقيقه نوحه سرايي و سينه زني را شروع كنيد و شعار دهيد و 
در موقع رسيدن به صحن شهدا همه با هم نوحه: (گر شهيدم من، روسپيدم من با شهادت 
خدمت مهدي رسيدم من) را با هم بخوانيد به قول شهيد مطهري كه مي گويد شهادت تزريق 
خون به جامعه است و خواهرانم يعني تمام خواهران هم محلي حجاب اسالمي را رعايت 
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كنند كه حجاب تو برنده تر از خون من است. و امام را تنها نگذاريد و در تمام مراحل گوش 
به فرمان او باشيد اگر نكنيد به هالكت مي افتيد. احترام خانواده هاي شهداء را داشته باشيد و با 
آنها در تمام مراحل همكاري الزم را به عمل آورند. و به قول امام كه مي فرمايد مساجد سنگر 
است پس بايد آن را هميشه پر نگهداريم و پشتيبان رزمندگان اسالم باشيد چه در پشت جبهه 
ــيد  ــتيبان روحانيون باش و چه در جبهه و به قول قرآن بايد انفاق كنيد همه از جان و مال پش
ــيد و همانجا كه هستيد  ــان باش و روحانيون در خط امام و در تمام مراحل گوش به فرمانش

پشتيباني برادران بسيجي و سپاهي باشيد كه انشاءاهللا خدا با متقيان است.

 اسماعيل تقي زاده: دوستان عزيز از جان بهترم ما رفتيم و اين شما هستيد كه بايد راه 
ما را ادامه دهيد اي دوستان ايمان خود را به خدا زياد كنيد و شما كه جوان هاي اين انقالب 
هستيد مي خواهم كه بسيج را تنها نگذاريد و جبهه ها را پر كنيد و كارهاي الزم را بكنيد من 

راهي را رفتم كه حسين ابن علي (ع) رفت.

ــنايانم مي خواهم كه از امام امت اطاعت  ــتان و آش ــماعيل تورنگي: و از دوس  اس
ــركت كنند و در كارهاي خير از يكديگر سبقت گيرند  ــيج مستضعفين ش كنند و در بس
چرا كه چشم و اميد شما مستضعفان جهان به شماست و من با آگاهي كامل راهم را كه 
همان راه حسين  ابن علي (ع) است انتخاب نموده ام، اين جمله را براي منافقين كوردل 

مي نويسم كه كوركورانه قدم دراين راه نگذاشته ام.

ــاهپورآبادي: اين جمهوري اسالم دو سال است كه روي كار آمده   اصغر احمدي ش
است با انبوه خرابي ها و گرفتاري ها كه آن از خدا بي خبرها براي ما گذاشتند و فرار كردند 
ــت و  ــما نگاه كنيد، اين ها كه به جبهه مي روند و جان خود را فدا مي كنند به خاطر رياس ش
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ــت فقط به خاطر اسالم است كه قانون هايش خوشبختي و سعادت دنيا و  مقام و پول نيس
آخرت را به همراه مي آورد اسالم است كه تمام ملت هاي زير ظلم را مي خواهد نجات دهد 

اين دولت اسالمي را ياري كنيد اين ارتش و سپاه و بسيج را ياري كنيد.

ــهدا باشند و از  ــيجي تقاضا دارم كه ادامه دهنده[ي] راه ش  اصغر امان: از برادران بس
برادر محمدزاده و برادر زرجويان و برادر ملكي و علي اكبري و فاطمي و برادران شانديزي 
و همه[ي] اعضاي بسيج و انجمن اسالمي استاد عالمه طباطبايي و همچنان برادران اعضاي 
انجمن اسالمي شهيد بهشتي و برادران حزب اهللا روستاي ازغد مي خواهم كه به راه خودشان 

ادامه دهند و با مشكالت پيش آمده از طرف افراد گمراه مبارزه كنند.

ــت كه پيرو خط امام امت باشيد و بسيج كه سنگر   اصغر برزگر: تنها وصيتم اين اس
حسين (ع) است خالي نكنيد كه به خدا همه شما روز قيامت مسووليد1 در برابر خون شهدا 

و اين را بدانيد كه اسالم پيروز است و كفر نابود و نابودشدني است.

ــيج و جبهه خالي نگذاريد كه  ــنگر مرا در بس  اصغر تركاشــوند: پدر و برادرانم س
دشمنان خوشحال شوند.

 اكبر اردالني: پدر جان همانطوريكه ما را تقويت كرديد براي انقالب برادرانم را هم 
تقويت كنيد براي پشتوانه انقالب و داداش صمد و احسان كوچولو را بفرستيد شركت كنند 

در بسيج و سپاه و جاي من را خالي نگذارند.

1. در اصل وصيت نامه «مسووليت» آمده است. 
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 اكبراسماعيلي: از برادرانم مي خواهم كه در بسيج شركت كنند و پيرو راه واليت فقيه 
باشندو از امام اطاعت كنند.

ــما اي مردم بسيج شويد و با شركت خود در جبهه ها آخرين   اكبر انصاري: و ش
ــت. و شما اي برادران  ــالم پيروز اس ــمن وارد كنيد و بدانيد كه اس ضربه را بر پيكر دش
ــيج را خالي نگذاريد از دنيا قطع رابطه كنيد  ــيجي بيشتر در بسيج شركت كنيد و بس بس
ــيج بوديد و به بهانه هايي بسيج را ترك كرديد بدانيد كه ما  ــما اي كساني كه در بس و ش
ــما راضي نمي شويد برگرديد در بسيج، و شما مردم همگي از برادران بسيج  هرگز از ش

حمايت كنيد و كمك كنيد.

 ايرج پور غالمي: و شما دوستان هم راه من را ادامه دهيد و در محل الگو باشيد و 
بسيج و مسجد و جبهه ها را خالي نگذاريد و درمراسم تشييع جنازه ام شماها در راس كار 
باشيد و نگذاريد در منطقه كسي بر خالف موازين اسالم و قرآن قدم بردارد و همه تان مرا 
ــما امت حزب  ــما را حالل مي كنم و خدا را فراموش نكنيد و ش حالل كنيد و من همه ش
ــيد و خدا را فراموش نكنيد و مساجد را خالي نكنيد و از  ــه هوشيار و بيدار باش ا... هميش

رهنمودهاي امام پيروي كنيد. 

 ايرج تورشيري: مساجد را خالي نگذارند با شركت در بسيج محل پشت اين انقالب را 
محكم كنند آنچنان كه محكم است زيرا كه اراده خدايي بر جامعه اسالمي ما حكم فرماست.

 علي اهوان: شما مردم مي خواهم كه دست از ياري امام امت بر نداريد و با حضور 
هميشگي خود در صحنه چون گذشته توطئه اشرار و منافقين را خنثي كنيد از اهالي محل 
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مي خواهم كه از برادران بسيجي و نيروهاي مومن محل حمايت كنند همان بسيجي ها كه در 
جبهه بيشترين شهدا را تقديم انقالب كرده اند و مي كنند از علما شخصيت هاي صدر كشور 
اسالم حمايت كنيد از روحانيون متعهد طرفداري كنيد و نگذاريد كه آنها را تضعيف كنند.

 بهرام ارجمندي: هميشه پشتيبان خط امام باشيد كه خط امام همان خط تمام پيامبران 
است پيام من اين مي باشد كه از امام امت خميني كبير آن پير نوراني مواظبت كنند و خود را 

براي دفاع از ميهن اسالمي بسيج نمايند و به جبهه حق عليه باطل بپيوندند.

 بهرام بهرامي: پيام من به شما اين است كه دعا براي تعجيل ظهور امام زمان (عج) و 
دعا به جان امام امت نورچشم ملت و براي پيروزي رزمندگان را فراموش نكنيد و بعد در 
سنگر هاي مسجد نماز جمعه و نماز جماعت و بسيج و راهپيمايي ها و غيره شركت كنيد و 

اين سنگرها را محكم نگه داريد.

 بهروز اســدي: از محصلين عزيز مي خواهم كه در بسيج مدارس و انجمن اسالمي 
ــيدن لباس شيك و رفتارهاي غير  ــركت كنند و جلوي بعضي از دانش آموزان كه با پوش ش
ــده و به آنها اخطار بدهيد و تا مي شود آنها را به امر  ــك مي كنند با آنها روبه رو ش عادي ش

اسالم راهنمايي كنيد و امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهيد.

 تقي آقاحسيني: اي كساني كه ايمان آورديد چيست شما را كه هرگاه كه گفته شود 
بسيج كنيد در راه خدا نگراني كنيد آيا به زندگاني دنيا در قبال آخرت خشنود گرديد بهره 
زندگاني دنيا در قبال آخرت جز اندكي نيست، بسيج شويد سبكبار و يا سنگين بار و در راه 

خدا از جان و مال خويش بگذريد و مال و جان خود جهاد كنيد،
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 تقي جنتي: از تمام مردم حزب ا... مي خواهم كه رابطه خود را با سپاه و بسيج قطع 
نكنند و داوطلبانه به جبهه ها بروند و سنگرهاي شهيدان را پر كنند.

ــانيد و  ــان و پيرمردان به گفته امام عزيزمان جامه عمل بپوش ــور احمدي: جوان  تيم
آموزش هاي رزمي وچريكي فرا گيريد و در پايگاه هاي مقاومت بسيج شركت كنيد.

ــتضعفين همكاري نماييد. از شما مي خواهم كه  ــيج مس  جواد جمالي زوراه: با بس
جوان هاي اين انقالب هستيد بسيج را تنها نگذاريد و همكاري الزم را بكنيد.

ــون دارد و احتياج به  ــد كه اين انقالب احتياج به خ  حســين جهانفر بابايي: و بداني
جوان هاي برومند دارد از فرزندانتان كه مي خواهند به جبهه بروند جلوگيري نكنيد و بگذاريد 
تا [با] به جبهه آمدن1 و اهداي مال2 و جانشان اسالم را ياري دهند و نگهداري كنند تاانشاءاهللا 
به دست صاحب اصلي اش حضرت مهدي موعود بسپارند و اميدوارم كه با برادران پاسدار و 

بسيج همكاري به عمل آوريد و دعا به جان امام و رزمندگان را فراموش نكنيد.

ــركت در نمازهاي جماعت و دعاها به خصوص نماز   حبيب اهللا اســتكي: در امر ش
جمعه فعال باشيد سنگرهاي جبهه و جنگ و بسيج را فراموش نكنيد به حرف هاي امام دقيق 

شويد و به دستوراتش عمل كنيد.

ــيجي و بچه هاي محل مي خواهم كه سنگرهاي   حبيب تيموري: از كليه برادران بس
جبهه را خالي نگذاريد.

1. در اصل وصيت نامه «آمدشان» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «مالي» آمده است.
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ــركت كنيد و حتما امر به معروف و نهي از منكر  ــيج ش  حجت اله ابوفاضلي: در بس
را انجام دهيد. اي امت حزب اهللا هميشه در صحنه همراه با امام و ياران امام باشيد نه يك 
ــه به جبهه ها كمك كنيد همان طور كه هميشه كمك  قدم جلو و نه يك قدم عقب و هميش
مي كرديد با منافقين از خدا بي خبر مقابله كنيد و مراكز فساد و فحشاء را به مقامات مسوول 
خبر دهيد تا به آن رسيدگي شود و مواظب باشد كه خون شهدا پايمال نشود اي امت حزب 
اهللا مساجد را پر كنيد كه «يداهللا مع الجماعه» كه اوال ثواب دارد دوما دعا در جمع بهتر قبول 
مي شود مهم تر از همه اين كه چشم منافقين و ضدانقالبيون كور مي شود و اميدشان كمتر، اي 
ــل -ندبه شركت كنيد و كارهاي شما خالص باشد  امت حزب اهللا در دعاهاي كميل -توس
براي خدا و سخنم پاك من كه تا به االن با انقالب سازگاري نداشتند مي گويم كه شما نق 
ــما براي انقالب چه كرده ايد به قول امام هي  مي زنيد و مي گويد انقالب چه كرده ببينم ش

نگوييد انقالب براي ما چه كرده بگوييد ما براي انقالب چه كرده ايم.

 حســن اردالن: اي دوستان عزيزم از شما مي خواهم در بسيج ها شركت كنيد و را ه 
ــهيدان را ادامه دهيد سنگر كالس مي توانيد به نداي هل من ناصر ينصرني حسين پاسخ  ش
ــما در مدرسه درس بخواهيد و با قلم و كاغذ خود ريشه منافقين و ستون [پنجم]  دهيد ش

دشمن را ريشه كن كنيد درود بر شما دانش آموزان.

 حسن استاد رحيمي: اي كساني كه ايمان آورده ايد جهت چيست كه چون به شما امر 
مي شود براي جهاد در راه دين بي درنگ خارج شويد چون با گمان به خاك زمين دل بسته ايد 
آيا راضي به زندگاني دنيا عوض حيات ابدي شده ايد در صورتي كه متاع دنيا در پيش عالم 
آخرت اندك و ناچيز است انشا اهللا كه با عضويت خود در سپاه و بسيج و حضور در ميدان 

جنگ به نداي هل من ناصر ينصرني حسين زمان لبيك خواهيد گفت.
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 حسن افخمي راد: من به اين ملت عزيز و شهيدپرور ايران وصيت مي نمايم كه اين 
امام امت، اين پير جماران را تنها نگذارند و راه اين شهيدان را ادامه دهند درسشان را بخوانند 
ــيج  ــت، من از اين برادران بس و بهترين راهي را كه مي توانند ادامه دهند درس خواندن اس

مي خواهم كه اين مدرسه عشق را پر نگه دارند تا چشم دشمنان اسالم كور و خوار باشد.

 حسن اميني: اي مزدوران امريكا شما كه مرگ بر امريكا را ننگ مي دانيد بايد بدانيد 
ــانيت قبول دارد كه مقلد راستين امام باشد و باز  ــت و كسي را به انس كه امت ما بيدار اس
ــما پيرو اماميد پس چرا در بسيج شركت نمي كنيد،  به مردم محل مي گويم كه اگر واقعا ش
چرا دنباله رو روحانيت متعهد مبارز نيستيد فقط دل خوش كرده ايد به اين كه ساعتي در 
ــهيد مي نشينيد، بدانيد كه اگر امروز به بسيج نرويد از انقالب حمايت نكرده ايد  مجلس ش

و در نهايت از اسالم عزيز.

 حسن براتي: و صحبت كوتاهي دارم با برادران و خواهران مسلمان ايران، هر چند كه 
من خيلي كوچك تر از آن هستم كه براي ديگران حرف بزنم، اي برادران جبهه دانشگاهي 
است مثل يك كارخانه انسان سازي، لذا از برادران تقاضا دارم به جبهه بيايند. اي خواهران 
ــت  ــيج خواهران و ارگان هاي انقالبي مش و برادران عزيز و ايثارگر با اجتماع خود در بس

محكمي بر دهان آمريكا بزنيد.

 حسن بهرامي: بسيج را خالي نكنيد كه بسيج سنگر عشق و عالقه به اسالم خدمت 
به محرومان و دفاع از حريم و كيان مقدس اسالم است.

 حسن بيدرام: اي برادران بسيجي جان بر كف دل سپردگان ا... و اي جهادگران و اي 
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پاك باختگان راه خميني همچنان در راه خدا جهاد كنيد و به دوستان شيطان بتازيد و از آنها 
هيچ بيم مكنيد كه مكر و سياست شيطان بسيار ضعيف است.

 حسنعلي ثابتين: برادران عزيز در اين دعاهايي كه در دل شب مي خوانيد امام امت را اين 
قلب طپنده مردم مستضعف جهان را دعا كنيد و پيرو خالص او باشيد تا گزندي به شما نرسد و 
دعاهاي كميل و توسل و دعاهاي ديگر را فراموش نكنيد چون كه به وسيله اين دعاها بود كه ما 

پيروز شديم و مي شويم، بسيج اين سنگر مستضعفان را فراموش نكنيد و او را پر نماييد.

 حسين اسماعيل پور: بسيج مدرسه عشق است و به تمامي دانش آموزان و اهالي شهر 
خود و كشور خود بگويم كه جنگ را فراموش نكنيد و از پا منشينيد.

ــماعيلي: پدر و مادر عزيزم مرا ببخشيد اگر اذيت و آزاري از دست من   حســين اس
ديده ايد مرا حالل كنيد، اگر چه نتوانستم حقتان را آن چنان كه هست ادا كنم و در زندگي 
ياورتان باشم، من از شما تشكر مي كنم كه گذاشتيد به بسيج بروم و به ياري انقالب بشتابم 
ــتم بيايم جبهه گفتيد برو خدا به همراهت و اذن ميدان به من داديد  و بعد از آن هم خواس
خالصه بايد مرا ببخشيد و حاللم كنيد، برادران بسيج و سپاه عزيز شما را به خون دوستان 
ــاري كنيد و تا مي توانيد  ــم مي دهم كه اين انقالب را تا آنجا كه مي توانيد ي ــهيدتان قس ش

سنگرهاي خود را خالي نگذاريد.

 حســين بوربور: بسيج و انجمن هاي اسالمي را بايد تقويت نمود، اينها اركان تداوم 
اسالمي هستند، قدر اين قهرمانان گمنام را بدانيد، شب و روزشان در حال خدمت است و 

هيچ نظري ندارند جز رضاي خداي متعال.
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 حيدرعلي حسين پورپيرعلي: وصيت به شما مردم هميشه در صحنه ايران دارم كه 
ــيد و امام امت را تنها نگذاريد و هميشه هوشيار باشيد  ــه گوش به فرمان رهبر باش هميش
ــردم رخنه نكنند و حيله گري  ــما م ــه منافقان از خدا بي خبر و وطن فروش كه ميان ش ك
شما را نسبت به انقالب و امام بدبين كنند كه همان وقت است كه از مردم كوفه هم بدتر 
ــين را در صحراي كربال تنها گذاشتند و  ــويم كه گول منافقان را خوردند و امام حس مي ش
شما با رهنمودهاي رهبر انقالب و فقيه عاليقدر اسالم و مسلمين را ياري كنيد و در بسيج 

و مسجد و مجالس مذهبي شركت كنيد.

ــيد تا اين كه منافقين كوردل نتوانند   حســين پورجوال: بيدار باشيد و در صحنه باش
كاري خالف اسالم كنند هميشه جلوي آنها بايستيد كه اينها تفاله هاي شيطان بزرگند و جز 
خرابكاري كار ديگري ندارند و تا آن جا كه مي شود آنها را شناسايي كرده و تحويل مسوولين 
امر قرار دهيد. سوم اين كه در مساجد شركت كنيد سنگرها را خالي نگذاريد انجمن اسالمي 

و بسيج را تا مي توانيد اهميتش بدهيد.

 حســين جوادي: واقعا اگر مي خواهيد كه كمي از اسالم خبردار شويد بياييد نماز 
ــيجيان اين پاسداران را ببينيد وهمين طور  ــب ومناجات و راز و نياز با خداي اين بس ش

ديگر قواي مسلحه مسلمان.

 حسين جوانبخت: پيامي به برادران دانش آموز، كه به فرموده امام بايد در فراگيري 
ــيد اين كه خوب درس خواندن هر حزب اهللا و  ــيار كوشا باش ــالمي بس دانش و بينش اس
ــپاه به پاسداري انقالب مشغولند  ــتعداد به برادر هم رزمم كه در بسيج و س ــتفاده از اس اس
ــوار و پر ارزش است بنابراين با فراگيري قوانين اسالم  مسووليت تان بسيار سنگين و دش
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فقط به خاطر اسالم و خدا فعاليتتان را ادامه دهيد و بدانيد كه اسالم پيروز است.

 حسينعلي اسفي ريزي: اي مردم سپاه و بسيج و ارتش و دولت و روحانيت را كمك 
كنيد و آنها را تضعيف نكنيد. اي امت اسالمي مسجد سنگر است و نبايد اين سنگر خالي 

بماند و مدارس هم نبايد خالي بماند نماز جمعه و جماعات را هم فراموش نكنيد.

ــالم با الهام از سخنان گهربار و پيامبرگونه امام  ــيدحمزه ارجمندي: رزمندگان اس  س
ــيج نيروي مردمي قواي دشمن را شكست دادند و آنها را از خاك ميهن اسالم بيرون  و بس

كردند و پيروزي هاي بزرگي به دست آوردند.
هيچ گونه فرصتي به منافقان داخلي كه همان وطن فروشان اجنبي هستند ندهيد و نهايت 
ــپاه و بسيج بنماييد اين انقالب، انقالب الهي و اسالمي است كه هركس با  همكاري را باس

آن در بيفتد هالك خواهد شد.

ــل و كميل شركت   حميد رضا آغاســي: از برادارن تقاضا دارم كه در دعاهاي توس
كنيد و از خدا استغفار كنند و نماز جمعه را هرگز فراموش نكنيد. من از برادرم محمد علي 
ــلحه ام زمين افتاد اسلحه ام را بردار و از اسالم و  ــش را بخواند و اگر اس مي خواهم كه درس
دين حفاظت نمايد. از بقيه برادرانم مي خواهم كه در شب ها به بسيج بروند و نگهباني كنند 

و هرگز از بسيج دست برنداريد.

 شهيد حميد ال آقا: سعي كنيد نماز را سر وقت بخوانيد و مساجد را پركنيد و عضو 
بسيج شويد.
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 حميد ابراهيمي: از تمامي برادران پايگاه كه مرا مي شناسند و نمي شناسند مي خواهم 
كه مرا حالل كنند و اگر بدي يا خوبي از من ديدند به خوبي و بزرگي خودشان، به آن مزد 
و اجر دعاهاي شب و نمازهاي جماعتشان مرا ببخشند و هيچگاه پايگاه را ترك نكنند و 
ــي نگذارند. با كوچكترين اختاللي اقدام به ترك پايگاه نكنند زيرا كه انقالب با خون  خال
دادن و خون دل خوردن است. از تمام برادران بسيج كه براي اعزام من زحمت كشيده اند 

تشكر مي كنم.
ــان را جهت شركت در  ــان، برادرهايش از تمام پدران و مادران مي خواهم كه فرزندهايش
ــويق نمايند تا فرزندشان در راه حسين بن  ــيج دانش آموزي پايگاه تش ــيج پايگاه و بس بس

علي(ع) تربيت بيند.

 حميد اماني: سنگر بسيج و مسجد را ترك ننماييد.

 حميدرضا ال بويه: هيچگاه سنگر حسينيه را كه شهدايي تقديم انقالب كرده تحت 
ــت كه خداوند  ــيج اس ــيرها و از اين پايگاه هاي بس هيچ عنواني خالي نكنيد كه از اين مس

پاكترين بندگان خويش را مي يابد و عاشقاني براي لقا[ي] خدا تربيت مي شوند.

 حميدرضا اسفنجاني: با همه تجهيزات و ساز و برگ، بسيجى شويد و در راه خدا با 
اموال و جان هاي خود جهاد كنيد.

ــيد قوانين اسالم را   حميدرضا اســكندري: فراموش نكنيد كامال مطيع امام امت باش
زير پا نگذاريد و كليه[ي] مسايل شرعي خود را هم از نماز و روزه، خمس، زكات، و ديگر 

مسايل  را رعايت كنيد مساجد را گرم نگهداريد و در بسيج شركت كنيد.
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 خداكرم اماني: پايگاه هاي بسيج را حفظ كنيد در سختي ها شكيبا باشيد، و مانند كوه 
باشيد كه اگر كوه لرزيد شما نلرزيد و تلخي هاي اين جهان فاني را تحمل كنيد، امام علي(ع) 
مي فرمايد: «مراره الدنيا حالوه االخره و حالوه الدنيا مراره االخره» تلخ كامي جهان شيرين 

كامي آخرت است و شيرين كامي جهان تلخ كامي آخرت است.

 خيراهللا ابراهيمي: براي رزمندگانمان دعا كنيد و ادامه دهنده[ي] راه شهدا باشيد پيام 
شهدا را هميشه به گوش برسانيد پيام مظلوميت آنها را پيام بسيجي هاي عاشق و مظلوم را 
بسيجي هايي كه شهيد جبهه ها و مظلوم شهرها هستند از آنهايي كه صحبت هاي مرا مي شنوند 
ــهدا غيبت نكنيد كه بيهوده به جبهه رفتند اي كاش  ــت سر ش خواهش مي كنم اين قدر پش
نمي رفتند آنها را شست شوي مغزي داده اند خواهش مي كنم كه اين حرف هاي زشت و پليد 
را به زبان نياوريد همين شهدا بودند كه نگذاشتند كشورهاي بيگانه به كشورمان حمله كنند.

ــيجي، شما كه خودتان مي دانيد كه يك   داوود آقارضايي: چند كالمي با برادران بس
ــب پاسداري در راه خدا مساوي با 70 سال عبادت است و همه چشم ها در روز قيامت  ش
گريانند مگر سه چشم يكي چشمان شما برادران پاسدار و بسيجي و ديگري چشمان كسي 
كه از خدا بترسد و در دنيا از خوف خدا گريه كند و سوم چشمي كه از چيزهايي كه خداوند 

حرام كرده است پوشيده باشد.
ــيجي ام در نمازهاي شبتان رزمندگان را دعا كنيد و امام عزيز را نيز دعا  برادران عزيز بس

كنيد و هيچ گاه سنگر برادرانتان را چه در پشت جبهه و چه خط مقدم خالي نگذاريد. 

 داوود اختباري: برادران وصيت من اين است كه به مادرم بگوييد بعد از شهادت من 
براي من گريه نكند و به او بگوييد كه مرا حالل كند 16سال زحمت من را كشيده است و 
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من براي او پسر خوبي نبودم و به خواهر كوچكم بگوييد آنها كه رفتند كار حسيني كردند 
و آنهايي كه ماندند بايد كاري زينبي كنند و به برادران بسيجي و مردم بگوييد بعد از نماز 

هميشه امام را دعا كنيد چون او است كه ما را راهنمايي مي كند.

ــدارخون شهدا باشيم مردم بايد به شما بگويم   ذبيح اهللا بهرامي گهرويي: همه ما پاس
كه قدر اين فرزندان انقالب اين بسيجيان و اين افرادحزب الهي را بدانيدكه اينها خيلي زود 
ــما را به خدا اين قدرظلم نكنيد و نگذاريد به افراد خوب اسالمي  ــما مي روند ش از بين ش

تهمت  زده شود. 

 رحمت اهللا اسماعيل زاده ساماني: هنگامي كه شهيد شدم بر من گريه نكنيد بر حسين 
شهيدگريه كنيد و از برادرانم و اقوام مي خواهم. كه راه من را ادامه دهند بسيج را ترك نكنند 

درس خواندن را فراموش نكنند و با افراد خوب رفت و آمد داشته باشند.

ــما ايجاد اختالف كنند مبادا بگويند پاسدار چيست   رحمت اهللا جمالي: مبادا بين ش
كه اگر پاسدار نبود كشور هم نبود مبادا بگويند ارتش چيست كه اگر ارتش نبود و پا به پاي 
پاسدار نبود پا به پاي ملت از امام امت و از واليت فقيه و اسالم پيروي مي كند مبادا بگويند 
بسيجي چيست و تخصص ندارد كه اگر بسيجي ها و عشاير نبودند و همكاري نمي كردند 

و با شما مخالفت مي كردند شما در همان روز اول شكست مي خوريد.

 رحمت اهللا جوانمردي: پس ما همه بايد بسيج كنيم يك وقت به خاطر اميال شخصي 
خود كوچكترين ضربه اي به انقالب اسالمي نزنيم و با كمك خدا اين انقالب را به صاحب 

اصلي خود يعني امام زمان (عج) تحويل دهيم.
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ــهيد مي شوند به خون  ــم ياد مي كنم به خون عزيزاني كه ش  رحيم اميني: خدايا قس
ــيجي ها تا زنده ام از اسالم و قرآن حمايت مي كنم و جانم را فداي اسالم قرآن و محمد  بس
ــالم  ــي (ع) مي كنم. برادارن: ما رفتيم اما وصيت ما را عمل كنيد و اس ــت عل (ص) و والي
عزيزمان را ياري كنيد و دست از اهل بيت نكشيد كه اگر اسالم را ياري كنيد خداوند شما 
ــما سعادتمند خواهيد شد و اگر اسالم عزيزمان و قرآن را ياري نكنيد  را ياري مي كند و ش

جز به نابودي نخواهيد رسيد و اهل دوزخ خواهيد شد.

 رسول ابراهيمي: فرمان خداوند و پيامبر و سربازند گناهكار است و گناهكاران داخل 
جهنم مي شوند و توصيه مي كنم كه امام را مثل مردم كوفه تنها نگذارند همانگونه كه تا به 
حال وفادار به امام بوديد و امام را تنها نگذاشته و توصيه مي كنم كه اتحادشان را حفظ كنند 
كه تنها رمز پيروزي است و با اين سالح بود كه بر دشمنان اسالم غالب شديم و آنها را بر 
خاك مذلت نشانديم و اسالم را در دنيا احيا كرديم و مساجد را پر كنيد كه مساجد سنگرند 

و در بسيج شركت كنيد.

 رسول بابايي: با شركت خود در بسيج و نماز جمعه و مجالس مذهبي خط شهدا را 
دنبال كنيم و شما اي امت حزب اهللا و بسيجيان عاشق به شهادت گوش به فرمان امام عزيز 
و روحانيت در خط او باشيد و نگذاريد همچون علي (ع) درد دل خودش را به چاه بگويد 
با حضور خود در صحنه هاي سياسي اجتماعي جمهوري اسالمي و ياري دهيد و در مقابل 

مشكالت و سختي هاي ناشي از جنگ صبور باشيد خداوند صابران را دوست دارد.

 رسول ترابي: همشهريان عزيز شما مواظب باشيد كه اين گروهك هاي ضد خدا و 
خلق در شما رخنه نكنند و بين شما تفرقه اندازي كنند اتحاد خود را حفظ كنيد چون قرآن 
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كريم مي گويد «واعتصمو بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا» به ريسمان ناگسستني خدا چنگ زنيد 
و متفرق نشويد همشهريان عزيزم اگر يكي از اين منافقين يا بيشتر ديديد شناسايي كنيد و 
ــيج سپاه پاسداران خبر دهيد تا آنها را دستگير كنند همشهريان اين را بدانيد كه شهر  به بس
شما از اول انقالب الگو بوده براي هميشه مواظب باشيد كه اين امتياز را از دست ندهيد و 

از جنگ زدگان هم خوب پذيرايي كنيد.
همشهريان عزيز و گرامي از شما مي خواهم كه براي خدا كار كنيد و عضو يكي از ارگان هاي 
انقالب بشويد يا جهاد يا بسيج يا سپاه و فرزندانتان را هم تشويق به اين كار كنيد برادران بسيج 
مواظب باشيد كه منافقان در بين شما رخنه نكنند و نفاق افكني كنند و اگر در بين شما بودند 
آنها را شناسايي كنيد و به مسوولين معرفي كنيد من از سپاه يك تقاضا دارم اگر من كشته شدم 
ــپاه خيلي خيلي راضي هستم و در عين حال يكي  ــپاه بزنيد چون من از س روي قبرم آرم س
از مهم ترين ارگان هاي انقالبي كشور است و از شما برادران مي خواهم كه اگر لياقت داشتيد 
عضو سپاه شويد برادران عزيزم اين را بدانيد كه فرمانده[ي] كل سپاه امام زمان (عج) است. 

 رضا احمدي: آموزش هاي نظامي و عقيدتي و سياسي را در پايگاه هاي سپاه و بسيج 
ــازماندهي لشكرهاي قدس همه نيروي خود را مصروف داريد كه  بياموزيد و در جهت س
جنگ بين اسالم و كفر و نفاق تا از بين رفتن كفار و منافقين ادامه دارد و شما بايد از اسالم 

در اين برهه زمان دفاع و حراست كنيد.

 شهيد رضا بهلولي: و از شما مي خواهم كه امام امت را هيچوقت تنها نگذاريد و تا 
آخرين قطره خون خود از امام و روحانيت مبارز و سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيج 
دفاع كنيد. خانواده عزيزم افتخار كنيد كه من در راه خداوند شهيد شدم. برادرانم نگذاريد 

اسلحه ام روي زمين بماند.
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 رضا تمهيدي: صبر را پيشه كنيد و اميد را توشه راه و با دلي محكم به راه پر خون شهدا 
گام نهيد و استوار بمانيد كه پيروزي با اسالم و اسالميان است-در مقابل جريانات انحرافي و 
خصوصا جرياناتي كه به نام اسالم قصد نابودي اسالم و انقالب اسالمي را دارند و در دستور 
كارشان مبارزه با خط امام را قرار داده اند محكم بايستيد اگر مي خواهيد كه واقعا خط امام را در 
جامعه ترويج كنيد بدانيد كه خود به تنهايي قادر به تشخيص خط امام نيستيد پس در گرفتن 
ــكيني و آيت اهللا خامنه اي و انتقال آن  ــخص عزيز امام و ياورانش و آيت اهللا مش خط امام از ش
به جامعه بكوشيد در ترويج خطبه هاي نماز جمعه بكوشيد و بدانيد كه اين خطبه ها زمينه ساز 
حاكميت اكمل خط امام در ابعاد سياسي، اقتصادي در كل جامعه مي باشد معنويت را باال ببريد 
ــل و ديگر ادعيه را پربار كنيد و به آنها اهميت بدهيد. در  و در اين راه دعاهاي كميل و توس

تشكل نوجوانان عزيز در قالب بسيج سپاه بكوشيد كه به آينده انقالب بستگي دارد.

 رضا چهكندي نژاد: اي دانش آموزاني كه نونهاالن انقالب اسالمي هستيد، شما اميد 
ــما جوانان است، پس شما درستان را ادامه دهيد كه جزو  ــتيد و چشم ملت به ش ملت هس
ــيد. دانش آموزان گرامي،  ــالمي باش جوانان آينده مكتبي و در خط واليت فقيه انقالب اس
جبهه تان مدرسه شماست و سنگرتان كالس درستان و سالحتان قلم هايتان است و برادران، 
به عنوان برادري كوچك به شما مي گويم كه سنگر بسيج و سپاه را رها نكنيد و نگذاريد كه 
منافقين از گوشه و كنار شما را گمراه كنند. اطاعت از امام و واليت فقيه داشته باشيد چون 

خطشان خط اسالم و راهشان راه انبياء و هدفشان هدف حسين (ع) است.

ــل انصار: قبل از هر چيز بگويم كه بنده حقير داوطلبانه و آگاهانه در اين ارگان   زين
مقدس ثبت نام نموده ام ودوست داشتم كه بتوانم به مملكت اسالمي وملت هاي محروم و 
در بند شرق و غرب خدمتي نمايم و به خداي بزرگوارم و عظيم اگر عشق به اسالم و قرآن و 
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امام نبود هيچ قدرتي نمي توانست مرا به اينجا (جبهه) و اين ارگان مقدس (سپاه) بكشاند از 
برادران هم رزم خود و ديگر برادران سپاه در سراسركشور و به خصوص برادران هم پايگاه 
خود اين را خواهانم كه از پاسداري خوب پاسداري كنيد و برادران عزيز نباشد در بين شما 
ــدارنماهايي كه به اسم پاسدار و در لباس مقدس پاسداري خواسته باشند اين  ارگان را  پاس
از چشم مردم دور و خوار گرداند. و اما اي مردم اين را بدانيد كه اين لباس سبزها كساني 
هستند كه از حيثيت وناموس شما و از اسالم و قرآن و مكتب مقدس شما پاسداري مي كنند 
ــدار را درك نكرده ايد، آن پاسدار و بسيجي و  ــما ها هنوز رنج و مشقت پاس و بعضي از ش
سربازي كه از جان و مال و عيش و نوش دنيا مي گذرد و به سوي مرگ مي شتابد آيا سزاوار 

است كه ما با چشم خواري و ذلت به اينها نگاه كنيم.

ــعيد اميري: از امت حزب ا... مي خواهم كه جبهه ها را خالي نكند و براي نابودي   س
كفر پيشگان همگي بسيج گردند و راهي جبهه ها شوند.

ــق به اهللا و اولياء اهللا قرار  ــعيد پزشــكي: مراكز بسيج را همچون سابق مركز عش  س
ــعي كنيد مراكز بسيج را مراكز حفظ نيرو به  ــالم خدمت كنيد. س دهيد و برادرانه براي اس
ــد تا اينده سازان انقالب و اسالم و  خصوص دانش آموزان و نيروهاي جوان قرار دهيد باش

حماسه آفرينان و جنگ جويان از همه جا رشد كنند.

 سعيد پورماه سلطانيان: برادران وخواهران حزب الهي سعي كنيد از اختالف سليقه ها، 
اختالف عقيده درست نكنيد و همه با هم متفق و متحد باشيد و اين اتحاد ما هم بيشتر به 
روحانيون بستگي دارد كه بنا به فرموده[ي] امام عزيزمان اگر يك روحاني با روحاني ديگر 
اختالف داشته باشد اين اختالف موجب جدايي ملت مي شود. چون يك عده دنباله رو يكي 
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و عده ديگر دنباله رو ديگري شده و بينش شان روي مسايل جزيي اختالف افتاده و دشمن 
از اين مسأله سوءاستفاده را مي برد. پس برادران بياييد بر اين آيه[ي] شريفه[ي] قرآن كريم: 
«واعتصموا بحبل اهللا جميعا و التفرقوا» جامه[ي] عمل بپوشانيد. امت شريف و مردم حزب 
اهللا ماكو سعي كنيد در بسيج شركت داشته باشيد و پايگاه هاي بسيج را پر بار كنيد. و سعي 

كنيد كه در آن پايگاه ها آدم بسازيد كه اسالم خيلي به آدم واقعي نياز دارد. 

 سيد جليل حاتمي: و اما اتحاد را فراموش نكنيد. همان كلمه اي است كه در انقالب 
ــالمي و بسيج تشكيل  ــد با اتحاد هم در مدارس، انجمن هاي اس بود هم اكنون هم بايد باش

دهيد، پيوسته به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل كمك كنيد.

 سيدعلي بهشتي: شما ملت قهرمان قدر اين برادران بسيجي و پاسداران را بدانيد 
ــدار و به خصوص برادران بسيجي  ــما مردم شهيدپرور املش قدر اين برادران پاس و ش

خودتان را بدانيد.
يكي از وظايف سنگين بسيج مي تواند همين باشد كه هر خاطره خوبي هر منظره خوبي 
هر حالت عرفان بخشي در آنجا ديدند از مجروح شدن يك نفر از به استقبال مرگ رفتن، 
ــن، از حرف هايي كه آن موقع زدند، از پيام هايي كه دادند، از نامه هايي كه  ــن رفت از روي مي
نوشتند، به آنها بگوييد خاطرات جبهه آنها را بنويسند هزارها خاطره در مي آيد كه هر يك 
مي تواند يك جزوه باشد و كتابخانه ها را پر كند و ما يك كتابخانه مي توانيم درست كنيم به 
اندازه[ي] همه[ي] اين ساختمان مجلس كه پر از اين جزوه هاي خاطره باشد بسيج مي تواند 
اين كار را بكند آنها مي توانند از مسايلي1 كه در ميدان ديدند، از آدم هاي جالبي كه در ميدان 
ــاعاتي كه در سنگر بودند. از  ــمن ديديد، از كيفيت جنگ، از س ديدند، از ضعفي كه از دش

1. در اصل وصيت «مواساتي» آمده است. 
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ــان نوشته اند، از تلفني كه كرده اند، از  پياده روي هايي كه كردند. از نامه هايي كه براي مادرش
پيامي كه از مادرشان شنيده اند بنويسند، اين خاطره ها را جمع آوري كنيم و تحويل تاريخ دنيا 

بدهيم تحويل تاريخ اسالم بدهيم، يك فرهنگ جنگ فرهنگ دفاع به دنيا معرفي كنيم.

 سيد علي ثابت: از برادران خواستارم كه به جبهه بيايند جبهه يك دانشگاهي است 
ــان سازي لذا از برادران تقاضا دارم به جبهه و اما خواهران اين كه اي  مثل يك كارخانه انس
ــت  ــيج خواهران و ارگان هاي انقالبي مش ــران عزيز و ايثارگر با اجتماع خود در بس خواه
محكمي بر دهان امريكا بكوبند با اجتماع خود در جبهه و كمك كردن از لحاظ كمك هاي 
اوليه و كمك به برادران زخمي مشت محكمي به دهان ابرقدرت ها بزنيد با اجتماع خود در 
مسجدها و مكان هاي مقدس براي كليه برادران در جبهه غذا و مواد غذايي و پوشاك كنند 
و مشت محكمي به روي صدام بزنند انشاءاهللا من واقعا و قلبا خجل هستم چون نتوانستم 

به سهم خودم راه كربال و قدس را باز كنم.

ــيدغالم محمد اديب پور: اي مردم اگر مي خواهيد پشتيبان واليت فقيه باشيد قدر   س
بسيجيان و سپاهيان كه به حق بازوان قدرتمند واليت فقيه هستند را بدانيد اينها مهر سربازي 
امام زمان (عج) را بر سينه زنده اند آن چيزي كه بر سينه آن چسبيده است مدرك حاكميت 
واليت فقيه بر آنهاست خواهران و برادران كوچكم شما هم بايد با زندگي تازه اي كه من پيدا 
مي كنم تغيير و تحول در خود ايجاد كنيد سعي كنيد درس هايتان را خوب بخوانيد در انجام 
ــا باشيد در نمازهاي جمعه و جماعت شركت كنيد سعي كنيد در  فرايض ديني خود كوش
مدرسه به عنوان يك برادر و خواهر شهيد دانش آموز نمونه باشيد شما نيز همچون اصحاب 

حسين بعد از شهادت من گريه و زاري نكنيد صبر پيشه كنيد.
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 سيدمحمدحسين امامي الطريق: عزيزان شهداء سه امانت بزرگ: امام، اسالم و انقالب 
را به دست شما سپرده اند امانت هايي كه خود تا سر حد شهادت از آن پاسداري نموده اند و 

اكنون بر شماست كه با ايثار و فداكاري ادامه دهنده راه آنها باشيد.
ديگر آنكه مسجد سنگر است و سنگرها را خالي نكنيد و حرمت آن را هم داشته باشيد 
ــعي كنيد كه در بسيج مسجدتان شركت كنيد و نگذاريد كه مسجدتان بدون بسيج باشد  س
و يا بسيج با كمبود نيرو مواجه شود ديگر آنكه اتحاد خود را حفظ كنيد و پشت يكديگر 

نگوييد سعي كنيد كه همديگر را ببخشيد و آنقدر تجسس در كارهاي يكديگر نكنيد.

ــما مي خواهم كه در بسيج شركت نماييد كه تا بعد از  ــيدمحمود اوجاني: از ش  س
ــهادت من كه اگر لياقت آن را داشتم راه من كه همان راه حسين (ع) و راه ياري دين  ش

خداست ادامه بدهيد.

 ميرمحمود بني هاشم: دعاي كميل و توسل و غيره را برگزار كنيد يعني چون از طرف 
بسيج جمع مي شوند و هر هفته به خانه يكي مي روند و دعاي كميل و توسل را برپا مي كنند 
شما هم جهت يادبود من الاقل هرچند وقت يكبار اين جلسه دعا را در خانه بگيريد و از بسيج 
دعوت كنيد تا در اين اجتماع شركت كنند تا من هم در ميان مجلس شما و در خانه بغل دست 
تو بنشينم و تو را ببينم و با لطفي كه در حق من مي كنيد و جهت يادبودم مجلس باشكوه را برپا 

مي كنيد از شما تشكر مي كنم البته شايد شما مرا نبينيد ولي من شما را خواهم ديد.
ــين (ع) در ميدان نبرد تنها بمانند و ما در مقابل هجوم كفار جهاني از  مبادا مثل امام حس
خودمان سستي نشان بدهيم كه اين واقعا خطرناك است مادران ما و پدرانمان و جوانانمان 
بايد مثل انصار رسول (ص) و انصار حسين (ع) باشد كه انصار خميني مثل انصار رسول و 
انصار حسين مي باشد و اي امت حزب اهللا در تشكيل ارتش بيست ميليوني كوشا باشيم كه 
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بسيج در پيروزي انقالب اسالمي و سركوبي ضد انقالبيون و پيروزي در جنگ نقش خيلي 
موثري دارد اما اي امت حزب اهللا سنگرها را خالي نگذاريد و به قول امام امت مسجد سنگر 
است و نمازهاي جماعت را حتما به پا داريد مبادا روزي برسد كه مثل سابق مساجد ما فقط 
در ماه محرم و رمضان باز باشد بقيه روزها بسته باشد اين خطرناك است در مساجد ما بايد 

هميشه باز باشد بچه ها در مساجد بزرگ بشوند.

 سيروس براتي: و اي برادر شما نبايد از رسيدن شهادت من ناراحت شويد حتي بايد 
خوشحال شويد و به جبهه برويد و سالح من كه داخل سنگر ها به زمين افتاده است بردار 
ــمن خوشحال شود و امام را هميشه دعا  ــمن زبون را خوار و ذليل كن ونگذاركه دش و دش
كنيد. اگر به شهادت رسيدم تمام لباس هاي نظامي من را به بسيج بدهيد تا برادران بسيجي 

از آن لباس ها استفاده كنند.

 سيف اله آقاجري: برادران عزيزم از شما مي خواهم كه در جلساتي كه از طريق بسيج 
ــود شركت كرده و بسيج را خالي نگذاريد زيرا كه تمام شهداي ما از مساجد  برگزار مي ش
و بسيج ها برخاسته اند و لبيك به بسيج به منزله لبيك به امام امت مي باشد. برادران عزيزم: 
ــد كه عليه حركت هايي  ــيج يعني اعالم آمادگي همگاني كه به فرمان امام امت مي باش بس

صورت مي گيرد كه قصد سويي نسبت به انقالب داشته باشند.

 صادق بابا عليان: اي مردم فكر نكنيد كه بدون اگاهي به اسالم به جبهه رفتم و شهيد 
ــدم بلكه آرزوي اگاهي و لبيك گويي به نداي حسين زمان پير جماران به جبهه رفتم و  ش
شهيد شدم اي مردم حمايت از دين خدا كنيد و گوش به حرف رهبر كبير انقالب اسالمي 
بدهيد و حرف هاي آن را مو به مو اجرا كنيد و هميشه ياد خدا باشيد كه با ياد اوست كه دلها 
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آرام مي گيرد و بسيج را پر كنيد و پشتيبان برادران بسيج باشيد تا به حمد اهللا اين بسيجي هاي 
ــتيبان  ــانند و وحدت خود را حفظ كنيد و پش آقا امام زمان (عج) اين جنگ را به اتمام رس

روحانيون و واليت فقيه باشيد تا كشورتان آسيب نبيند.

ــلمانان اگر واقعا كتاب آسماني ما قرآن كريم است بياييد با   صادق جاللوند: اي مس
هم بسيج شويم تا ظالمان را ريشه كن كنيم مسلمان ها بايد بدانيم فقط خواندن نماز و گرفتن 
روزه به درد اسالم نمي خورد اسالم خون مي خواهد تا درخت خود را آب ياري نماييد پس 

جبهه را از ياد نبريد تا اسالم زنده بماند.

ــالب، هيأت ها را كوچك  ــيج، ضد انق ــايل بس  صدراله (ابوالفضل) اســدي: مس
ــماريد چون در هر موقعيت كه در اين امور كوتاهي كرديم و يا از خداي خود غافل  نش
شديم ضربه[ي] آن را خورديم، اميد است در صحنه هاي روزگار چه در تظاهرات و چه 
ــركت كنيد، با ضد انقالب و اجنبي با جديت و سعي و كوشش مبارزه  در عزاداري ها ش
كنيد براي طول عمر امام امت و پيروزي رزمندگان و شفاي كليه[ي] معلولين و جانبازان 
كه روي تخت هاي بيمارستان هستند و برآورده شدن حاجات مسلمين و ديگر دعاهايي 

كه به خاطر كمي وقت نمي توانم بنويسم دعا كنيد.

ــدار و بسيجي و رزمنده! سعي كنيد حتي يك قدم   ضيغام تمجيدي: اي برادران پاس
هم از هدفي كه داريم و داريد عقب نشيني نكنيد و براي اين كه امام هميشه ثابت قدم است 

و استوار و ما هم امت آن امام هستيم.
ــما باد اطاعت صميمانه و مخلصانه و پيروي از  برادران و خواهران حزب اهللا! بر همه ش

امام كه اطاعت از امام فرمان خداست.
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ــما هم به  ــما هم او را دريابيد. مبادا خداي نكرده ش ــت و ش ملت! تنها اميد امام خداس
سرنوشت مردم كوفه دچار شويد.

ــما را به قرائت قرآن كه امام حسين (ع) با سر بريده  ــفارش باد ش برادران و خواهران! س
قرآن تالوت مي كرد و حاال اي نسل هاي آينده و اي نغمه گران استقالل و آزادي و حافظان 
ــهيد، پاس بداريد اين خون ها را، قدر  ــالمي و اي پيام رسانان خون هزاران ش جمهوري اس

بدانيد اين زحمت ها را.

 عباس بيات: ما براي امتحان آفريده شده ايم خوشا به حال كسي كه از آزمايش الهي 
پيروز بيرون آيد مادر به برادران و خواهران عزيزم بگو كه آنها هم در دعاها و نماز جمعه ها 
شركت كنند و همين طور به برادران و خواهرم هم بگو كه بچه هاي خود را نماز و روزه ياد 
بدهند زيرا همه اين بچه ها هستند كه از انقالب اسالمي نگهداري مي كنند و ادامه دهنده[ي] 
ــت كه از برادران بسيج  ــتند نصيحت ديگر من به برادران بسيج اين اس ــهدا هس راه اين ش
ــالمي در راه خدا  ــگاه را خالي نكنند و بتوانند به اين مملكت اس ــش مي كنم كه پاي خواه
ــمنان اسالم را  ــت كه دعاها را فراموش نكنند و بتوانند دش خدمت كنند و تذكر من اين اس
ــند از برادران نمازگزار هم خواهش مي كنم  ــهدا باش نابود كنند و ادامه دهنده[ي] راه اين ش
كه مسجد را خالي نكنند و به نماز جماعت برويد زيرا امام خميني مي فرمايد مسجد سنگر 
است سنگرها را حفظ كنيد. و نصيحت ديگر من به مسوولين كشور اسالمي اين است كه به 
درد مردم برسيد و مردم را از اين انقالب اسالمي ناراضي نكنيد و حرف آخر من اين است 

به مردم و همينطور به برادران نمازگزار كه دعا براي امام فراموش نشود.

 عباس پيله ور: پايگاه هاي بسيج را تقويت كنيد و به بچه هايي كه وارد مسايل انقالب 
ــوند توجه كنيد تا همواره با رشد جسمي و سني رشد فكري و انقالبي داشته باشند  مي ش
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زيرا اينان اميدهاي انقالب هستند امر به معروف و نهي از منكر را فراموش نكنيد زيرا امام 
حسين (ع) مي فرمايند: ما براي امر به معروف ونهي از منكر مي جنگيم امام عزيز پير جماران 
ــورند در مجالسي كه از انقالب  ــما بش مي فرمايند: حرف حق را بزنيد ولو اين كه همه بر ش
ــرمنده خون شهدايي كه در راه انقالب و  ــود ساكت نمانيد كه در آن دنيا ش بدگويي مي ش
گفتن كلمه حق خونشان ريخته نشويد. به نداي هل من ناصر ينصرني حسين (ع) زمان پير 
ــيد و ثابت كنيد كه اگر در زمان امام  جماران لبيك گفته و با عملتان لبيكتان را تدا وم بخش
حسين (ع) هم بوديد ياريش مي كرديد در مسير تداوم انقالب و سپردن آن به امام زمان(عج) 
ــايل را با جهت گيري  ــي امام و ولي فقيه را نصب العين قرار دهيد و مس همواره خط مش

ولي فقيه پي گيري مي كنيد.

ــتم كه به نداي  ــيجي بر خود وظيفه دانس  عباس تقي بابايي: من به عنوان يك بس
ــك گويم و الحمدهللا اگر خداوند  ــتضعفين لبي رهبر كبير انقالب يگانه مرد و حامي مس
قبول كند لبيك گفتم و خوشحالم و افتخار مي كنم كه توانسته ام به وطنم خدمت كنم و 
شمايي كه مي توانيد نداي امام را لبيك بگوييد عجله كنيد كه از قافله حسين  ابن علي(ع) 

عقب نمانيد.

ــما وارث خون تمامي   عباســعلي باز پيچ: برادران دانش آموز و معلمان گرامي ش
ــت و تا مي توانيد از قرآن كالم درس  ــتيد وظيفه[ي] خطير بر دوش شماس ــهدا هس ش
ــود را رهايي دهيد و وحدت و  ــد و از هر گونه پيروي هواي نفس خ ــعادت بياموزي س
انسجام خويش را حفظ كنيد و دست هر خائني كه مي خواهد به اسالم و انقالب ضربه 
ــتبيان واليت فقيه باشيد و دست هر بيگانه چه  ــه پش وارد كند را كوتاه گردانيد و هميش

داخلي و چه خارجي را قطع كنيد.
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 عباس علي جمور: پيامي دارم براي عزيزان هم روستاييم، پشتيبان واليت فقيه باشيد 
و نگذاريد كه دشمنان دين مبين اسالم و كساني كه هميشه به فكر توطئه هستند در ما بين 
شما تفرقه بيندازند و اين نماز جماعت ها و مسجد رفتن ها را اهميت بدهيد باالخص اين 
پايگاهاي دشمن شكن كه خار چشم دشمنان جمهوري اسالمي ايران است پايگاه هاي بسيج 
را پر نگه داريد و در ضمن اين دعاهاي كميل و بقيه آنها را هر چه با شكوهتر بر پا داريد 

كه به گفته[ي] امام عزيز ما هر چه داريم از اين دعاها و جلسات دعا داريم.

ــايل فساد و لهو  ــيج رويد مس  عباس حزبه پور: امام را اطاعت كنيد به پايگاه هاي بس
ــتوار و خالص و گامي استوار به جبهه  و لعب را كنار بگذاريد بچه ها باز هم1 با اراده اي اس

برويد و مجال پايداري را به كفر ندهيد.

 عباس علي توكلي هفشجاني: هميشه در صحنه باشيد و سنگرهاي مدرسه و بسيج و 
مساجد را گرم نگهداريد گوش به  زنگ  باشيد و نگذاريد منافقين2 فعاليت كنند. اي برادران 
عزيز ورزشكار، ورزش را هدف قرار ندهيد بلكه وسيله اي شود در جهت رسيدن به هدف 
ــدن نباشد زيرا همين باعث سقوط و  عالي تر هدف از ورزش و ورزش كار بودن ايده آل ش
ــالمي مي شود ورزشكاران بايد از نظر اخالق ايده آل باشند و از نظر  انحطاط در جامعه اس

ايمان.امت شهيدپرور و حزب اهللا هميشه چون گذشته و حال در صحنه باشيد.

 عبدالحسين بيدم آبادي: به شما برادران مهربان توصيه مي نمايم كه بسيج و مساجد 
[را] فراموش ننماييد و از اين انقالب دفاع كنيد و شما خواهران دلسوز و مهربانم را سالم 

1. در اصل وصيت نامه «بازم» آمده است.
2. در اصل وصيت نامه «منافقين ديوصفت» آمده است.
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ــما عزيزان كه اين برادرتان را كمك نموده و برايش زحمت كشيديد تشكر  ــانم ش مي رس
مي كنم و از خداوند بزرگ براي شما موفقيت و زندگي خوش و اسالمي آرزو مي نمايم. 

 عبدالحسين پيروي: برادر جان مبادا در امر كمك كردن به جبهه و مردم و بسيج كوتاهي 
كني كه خداوند تا به حال از تو حتما راضي است انشاءا... بسيج را هر چه بيشتر رونق بده. 
دعاي كميل و توسل را با همكاري جوانان و نوجوانان حتي اگر تعداد آنها اندك هم كه باشد 
برقرار كن چون روز قيامت اين مردم نبايد بتوانند جلوي شما جوانان را بگيرند و بگويند شما 

كه مي توانستيد چرا بر قرار نيامديد تا ما هم شركت كنيم خداوند به تو هم اجر دهد.

 عبدالرحيم اكبريان: و شما دانش آموزان و محصالن عزيز چشم اميد امام و امت 
به شما نگريسته است و شما با تزكيه[ي] عمل و حكمت و دانشتان آينده سازان مملكت 
ــو اي آمريكا بدانيد كه عذابي اليم و عظيم انتظار  ــيد. و تو اي منافق و جنايتكار و ت باش
ــما اگر ما بسيجيان را تكه تكه كنيد و ما را بسوزانيد و خاكستر ما را  ــما مي كشد و ش ش
به هوا پرتاب كنيد خاكسترمان خواهد گفت مرگ برامريكا و لعنت بر تو اي منافق و در 
ــعار  درون خود اين بذر را بكاريد كه داس جهنم آن را درو خواهد كرد و ما هم نيز ش

«واعتصموا بحبل ا...» سر مي دهيم و خواهان آنيم.

ــت كه سنگر ما را   عبدالرســول بلغار: و وصيتم به دانش آموزان  حزب اللهي اين اس
خالي نكنيد كه هر كس در هر لباس كه باشد عليه اسالم تبليغ كند و در بسيج حاضر شويد 

كه اسالم به دست شما پرورش مي يابد.
و در پايان وصيت من اينست كه نگذاريد دشمنان اسالم بر عليه اين انقالب  توطئه  كنند 

و هميشه وحدت و يكپارچگي خود را حفظ كنيد.
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 عبدالرضا ابوطالب زاده: به خانواده شهداء رسيدگي كنند و آنها را بگذارند كه در غم 
ــان باقي بمانند. زيرا آن شهيد از تمام ماديات دنيا چشم مي پوشد و جان  و اندوه فرزندانش
ــاعت از وقت خود را صرف خانواده اش  ــما هم نيم س خود را در راه خدا اهداء مي كند. ش
بكنيد و اين را بدانيد كه چشم خانواده شهيد به انتظار بسيجي است كه فرزندانشان از آنجا 

اعزام شده و از بچه هاي آن بسيج بوده ديگر از اين بيشتر وقت شما عزيزان را نمي گيرم.

 عبدالمجيد جمشيديان قلعه سفيدي: پس بايد مثل شب عاشورا از جنگ شانه خالي 
نكنيم و جبهه ها را پركنيم، به حمداهللا در سراسر ايران جبهه است اگر مي توانيم كمك مالي 
به جبهه كنيم چون جنگ ما به ياري خدا و به كمك شما امت عزيز است، و اگر نمي توانيم 

كمك مالي كنيم بايد حتما شركت در بسيج كنيم و با دشمنان خدا مبارزه كنيم.
ــالمي راي دادند و امروز هر  و مردم ما روز دوازده فروردين 98 درصد به جمهوري اس
چه پيش مي رويم مردم بيشتر نق مي زنند و بدانيد كه دارند بدتر از زمان حضرت مي كنند، 
ــايل هست  ــتيم و تمام اين مس ــتند كه مي دانند ما در جنگ هس خوب بعضي از مردم هس
ــا براي انقالب چه كار كرده ايم  ــد اين انقالب براي ما چه كار كرده نمي گويند م مي گوين
ــته باشيد. سعي كنيد ارگان ها را  ــر مي بريد و قدر خود را داش و بدانيد كه در نعمت به س
تضعيف نكنيد، خوب انسان جايز خطا است پس بدبين به سپاه و بسيج نشويد و با شركت 
خود در بسيج لرزه به جان دشمن اندازيد و اينها كه در بسيج و سپاه هستند بچه هاي همين 
مردم هستند و بسيج مال خود شما است و حتما شركت كنيد در بسيج. و مردم قدر خود 
را داشته باشيد و گوش به فرمان امام باشيد و حرف هاي امام را به عمل بگذاريد چون هر 

شهيدي رفته است اينها را گفته است، خوب بيشتر سرتان را درد نياورم. 

ــود ما در مقابل خون شهدا  ــيد تاريخ تكرار نش  عبداهللا جعفري: عزيزان مواظب باش
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ــتيم و اگر لحظه اي غفلت كنيم فردا جواب آنها را چه خواهيم داد گوش به  ــوول هس مس
ــيد و به بسيج و سپاه و ارگان هاي انقالبي برويد و همكاري كنيد  فرمان رهبر عزيزمان باش
در جلسات بسيج شركت كنيد اين دنياي فاني را رها كنيد و اين قدر در اين صف ها براي 
ــايلي كه حتي احتياجش را نداريد نرويد وظيفه ما سنگين است نبايد در خانه بنشينيم  مس
ــنگين است شهدا با خونشان زمينه را مساعد  و روي مردم نظر بدهيم وظيفه روحانيون س
مي كنند تا روحانيون بتوانند دشمنان اسالم را دنبال نمايند دشمنان اسالم به سركردگي امريكا 

از جنگ نظامي شكست خورده و مايوس هستند

 عزيزاله اســكندري: مساجد را خالي مگذاريد، نمازهاي جمعه و جماعت فراموش 
نشود، پايگاه هاي مقاومت بسيج را خالي مگذاريد امام را دعا كنيد و باز هم تكرار مي كنم 
كه جبهه ها را فراموش نكنيد. به واهللا از اين بسيجيان پاكدل و عارف، خجالت مي كشيدم. 
اگر شما به من عالقه داشتي من هم، به شما عالقه داشتم. اما اسالم و انقالب از هر چيز دنيا 
برايم عزيز بود. از شما مي خواهم فقط شكر كني كه تنها فرزندت هم انشاءاهللا در راه خدا 

رفت. انشاءاهللا در قيامت، پيش حضرت فاطمه الزهرا (س) روسفيد، خواهي بود. 

ــران مملكتي الزم مي دانند  ــما تقاضا دارم كه تا آنجا كه س  علي آقا عســگري: از ش
حضور خود را در بسيج و جبهه حفظ كنيد. و از كساني كه هنوز جبهه نيامده اند اگر براي 
تماشا هم شده قدم رنجه كرده و تشريف فرما شوند و از اوضاع و احوال جبهه باخبر گردند 
تا غرورشان بشكند و بدانند در برابر امت هيچ نيستند و ترسشان فرو ريزد و ببينند شب ها 
بچه ها با چه حالي به درگاه خدا مي روند و چگونه التماس و زاري مي كنند و پيروزيشان را 

از خداوند مي خواهند و چگونه به درگاه ائمه نصرت مي طلبند.
و شما دانش آموزان عزيز اميد آينده من اگرچه خود نتوانستم رسالت را به پايان برسانم 
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ولي از شما تقاضا دارم كه با بهترين نحو به وظيفه خود عمل كنيد و دروس خود را بخوانيد 
تا در آينده انشاءاهللا مملكت اسالمي بي نياز از سوي خارجيان باشد و امام زمان و رهبر وقت 
ــان راضي باشد و خود خشنود از عملكرد خود باشيد. و به شما توصيه مي كنم علم  از ايش
با تزكيه را فرا گيريد و كساني كه خواهان فساد اخالقي فرهنگ جامعه هستند بازپس بزنيد 
و نگذاريد فرهنگ شرق و غرب رشد كند و در محيط مواظب باشيد تا كسي شما را از راه 
منحرف نكند و گوش به فرمان رهبريت باشيد و با شركت خود در محافل اسالمي زمينه 
ــيج دانش آموزي شركت جوييد كه  ــد را براي خود پديد آوريد و در بس حتي گوناگون رش

همراه با علمتان مسايل اخالقي و فرهنگيان و اسالميتان نيز رشد كند.

 علي اختري: اي دانش آموزان از اين كه شما را در تمام زمان تحصيل ناراحت كردم 
ــما مي خواهم كه در مراسم صبحگاه در نماز جماعت و نماز جمعه  مرا حالل كنيد و از ش
ــيج دانش آموزي مدرسه شركت كنيد تا با اين عملتان دشمنان  ــالمي و بس و در انجمن اس
ــش بخوانيد تا  ــويد و نيز درس هايتان را با كوش ــالم را ناراحت كنيد و بر آنان پيروز ش اس
كشور اسالمي ايران احتياجي به متخصصين خارجي نداشته باشد و در همه مسايل خودكفا 
شويم اي معلمان و مربيان هنرستان كه در راه آموزش علم به ما از هيچ كوشش و تالشي 
دريغ نورزيديد و از اين كه اين حقير در فراگرفتن علم كوشش نكردم و از اينهمه شما را در 

فراگرفتن علم ناراحت كردم مرا حالل كنيد و از شما مي خواهم كه راه مرا ادامه دهيد

ــهيد پرور اين است كه از سخنان و رهنمودهاي امام   علي اســدي: پيامم به امت ش
استفاده كرده و از او پيروي كنند.

ــند و اگر در تمام مدتي كه مرا بزرگ  ــت كه ناراحت نباش و پيامم به خانواده ام اين اس
ــعادتي باالتر از شهادت نيست و ناراحت  ــان سعادت بنده بود بنظر من س كردند فكرش
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ــين بريزند كه مظلومانه شهيد شد و  ــند و بيهوده اشك مريزند و اشك را براي حس نباش
ــيج مي خواهم كه  ــه دهند و از برادرم و برادران ديگر در بس ــب وار راه من [را] ادام زين

سالح مرا بر زمين نگذارند.

 علي اسمعيلي: اميدوارم با جهاد و شهادتم بتوانم زمينه اي براي خدمت به اين مردم 
مستضعف بسازم از مردم مي خواهم كه قدر امامشان بدانند و قدر آزادي را اينها نعمت هايي 
ــته و حافظ آنها باشيم و  ــت كه خداوند بزرگ در اختيار ما نهاده و بايد قدر آنها را دانس اس

همچنين از سپاه و بسيج پشتيباني نمايند چون اينها بازوي انقالبند.

 علي اصغر ال حسيني: بياييد تا براي خدا دست از جان و مال شسته و خود را براي 
شهادت در راه خدا مهيا سازيم و ما نيز همچون خداي بعهد خود وفا كنيم و دعوت برادران 
شهيدمان را كه الحاق به آنهاست و بشارت ال خوف عليهم و ال هم يحزنون را لبيك گوييم 
و با قاطعيت هر چه تمامتر توان و نيروي خدايي خود را عليه جنايتكاران ضد خدا و ضد 
توده هاي مومن بسيج نماييم و به وعده نصر من اهللا و فتح قريب ريشه دشمنان را از بنياد 

بركنيم و آنها را سرنگون ساخته و نامشان را از صفحه تاريخ و روزگار محو سازيم.

 علي اصغر اسماعيلي: راه شهيد اين است كه هر توصيه اي كرده عمل كنيد. شما به 
ــي ارزش را طوالني كنيد برويد و صف هاي معنوي يعني  ــاي اين كه صف هاي مادي و ب ج
صف هاي نماز جمعه را جماعات را طوالني كنيد. در بسيج شركت كنيد و جبهه ها را خالي 
ــين(ع)  ــاني كه آرزو مي كرديد و مي گفتيد اي كاش ما در دوره امام حس نگذاريد و اي كس
بوديم و امام را ياري مي كرديم هم اكنون به سوي جبهه ها حركت كنيد كه حسين در كربال 
ــر خواهد آمد و به كربال مي رويم و اگر من به  ــاءاهللا به س ــت. كه اين انتظار انش منتظر اس
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شهادت رسيدم شما كه به كربال رفتيد سالم مرا به امام حسين (ع) و حضرت علي (ع) در 
نجف برسانيد.

 علي اصغر برغمدي: فعاليت خودتان را در بسيج و سپاه و انجمن ها و ساير موسسات 
انقالبي به خصوص در مدارس بيشتر نماييد.

 علي افكاري قاشقار: حمايت از ارگان هاي اسالمي خصوصا بسيج و انجمن اسالمي 
و زحمت كشان اين انقالب را فراموش نكنيد.

ــپاه و رزمنده را بدانيد كه همين ها  ــيج - س  علي اكبر ابراهيمي: پدر و برادران قدر بس
هستند كه انقالب و جنگ را به پيش مي برند و تا كنون برده اند. پيامم به محصلين اين است 
ــيد و بدانيد اين عزيزان رزمنده هم  ــنود باش كه در دو جبهه بجنگيد كه در دنيا و آخرت خش
دانش آموز بودند در كنار شما فكر نكنيد كه اينها عقب مانده اند بلكه آنهايي كه هنوز در خواب 
غفلت از قافله عقب مانده اند و اين را بايد همه بدانند جبهه ما احتياجي ندارد بلكه ما هستيم 
كه به جبهه احتياج داريم چرا كه جبهه محل خودسازي و دانشگاه انسان سازي است از مديران 
دبيران مربيان مي خواهم در پرورش و سرپرستي و آموزش برادران بيشتر كوشش كنند. عزيزان 
ــت بپردازند تا خدا از همه ما راضي  ــهداي انجمن را ادامه دهند و به فعالي ــوز راه ش دانش آم
باشد و بدانيد جنگ ما كشور ما جامعه ما همه و همه در گروهمان فعاليت هاي دو جبهه شما 
ــند پس چنان تحصيل كنيد كه كشور ما به ديگر مستشاران خارجي احتياجي نداشته  مي باش
ــد البته درس را در كنار جنگ بخوانيد چرا كه اگر كشور من نباشد و خطر به ديد ديگر  باش
چگونه مي شود كه در كالس درس نشست و به تحصيل ادامه داد. قدر برادران بسيج و سپاه و 

رزمنده را بدانيد كه اين ها هستند كه انقالب و جنگ را به پيش مي برند و تا كنون برده اند.
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ــما  ــه ش  علي اكبر امامي: اي عزيزان در درجه اول درس خود را بخوانيد كه مدرس
جبهه است و شما هم در اين سنگر مي توانيد يار و همرزم رزمندگان باشيد در سنگر مدرسه 
درس هاي خود را به نحو احسن بخوانيد كه شما آينده اين انقالب و اميد اين مردم هستيد 
ــتيد كه بايد راه اين شهدا را  ــما آينده اين انقالب و اميد مردم هس اي جوانان و نوجوانان ش
ادامه  دهيد. اگر خداي ناكرده كوتاهي كنيد واهللا مسووليد و در روز قيامت بايد جواب شهدا 
را بدهيد و نوجوانان و كودكان عزيزم و نورچشمانم همين طور كه درس خود را مي خوانيد 
ــيج را فراموش نكنيد در برگزاري مراسم ها كوتاهي نكنيد و  ــجد را فراموش نكنيد بس مس
ــما را خواهانم. و همچنين ازجوانان و  ــالمتي وجود ش با هم كار كنيد از خداوند بزرگ س
نوجوانان مي خواهم كه انشاءاهللا در برگزاري و همچنين شركت در دعاي هفتگي و نماز هاي 

جماعت ودعاي كميل و توسل كوتاهي نكنيد و مردم را به خود در مسجد جذب كنيد.

 علي اكبر اماني: از همه شما عزيزان مي خواهم كه بسيج وسپاه و همه آن عزيزاني كه 
قدمي در راه حفظ و حراست از اسالم و كشور اسالمي برمي دارند تقويت و تشويق نماييد 

و آنها را اگر اشتباهي داشتند راهنمايي نماييد.

 عباس علي اكبر ايرجي: اگر توانستيد لباس رزم مرا به تن كنيد و شما اي برادرانم در 
شهادت من استقامت كنيد و صبر داشته باشيد و خود و فرزندانتان از اسالم و انقالب دفاع 
كنيد و در بسيج و جبهه حضور داشته باشيد و فرزندانتان را به كالس هاي قرآن و بسيج و 

جبهه بفرستيد تا از اسالم و انقالب و جمهوري اسالمي دفاع كنند.

 علي اكبر پارسا: سخني چند دارم با امت شهيدپرور ايران، اي عزيزان امام را، خميني 
ــالم را تنها نگذاريد دشمنانش را دلشاد نكنيد. نصايح پدرانه اش را به  كبير را، قلب امت اس
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جان دل گوش گرفته و عمل نماييد كه او پدر اين امت است و خداوند شما را خيلي دوست 
داشته كه از بركت وجودش بهره مند هستيد مجال به ياوه گوياني كه خدايشان شكمشان است 
ــان همسر و فرزند و خانواده شان است ندهيد از خدا بخواهيد كه اينها هم هدايت  و رب ش
يابند و پرده ها و حجاب هايي را كه شيطان برايشان بروي چشم هايشان انداخته كنار برود و 
ــين را لبيك گويند، عزيزان حضور در صحنه را و حضور در جبهه ها را فراموش  نداي حس
نكنيد. كه جهاد براي مسلم اداي تكليف است چه با پيروزي دنيا همراه باشد چه نباشد، مهم 
اين است كه اسالم عزيز بماند همان اسالمي كه ائمه و اولياء خدا به خاطر حفظ آن خون ها 
ــالح تبليغات و كار مستمر  ــيدند و زندان ها رفتند. عزيزان، خود را به س دادند و زجرها كش
فرهنگي مجهز نماييد و تبليغات صحيح را در خدمت مكتب اسالم گيريد و با آن به جنگ 
ــمنان برويد كه دشمن قصدش تخدير و مسخ نيروهاي جوان جامعه و كشاندن آنها به  دش
بازي هاي دنيا مي باشد به او مهلت ندهيد و كار عميق فرهنگي را از نيروهاي نوجوان شروع 
كنيد و مستمرا اين نيروها را زير نظر داشته و تربيت نماييد و براي آنها برنامه داشته باشيد 
اينان سرداران سپاه آينده و دولتمردان و ايثارگران آينده جمهوري اسالمي هستند و در اين راه 

صبر زياد بايد داشت و تالش فراوان و توكل به حضرت حق تعالي.

ــه كاخ  ــد و هميش ــيج مي ترس ــيج كنيد كه امريكا از بس  علي امامي پور: مردم را بس
واشنگتن را به لرزه در آورده اند سعي كنيد كشور را به خودكفايي برسانيد كه هيچ احتياجي 
ــيم امام را دعا كنيد كه اگر رهبر نبود اين انقالب هم نبود و  ــته باش ــرق و غرب نداش به ش

شياطين در ايران چه فسادها كه نمي كردند و وحشي گري ها كه نمي كردند.

ــيج سپاه و انجمن هاي  ــما عزيزان از نهادهاي انقالب مانند بس  علي باقراني: و ش
ــالمي و جهاد سازندگي پشتيباني كنيد نگذاريد كه يك وقت خداي ناكرده ناكسي بر  اس
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ــهر پشتيباني  ــهرمان مي خواهم از نهادهاي در ش آنها رخنه كند من از طبقه نوجوانان ش
ــرمايه خون اين عزيزان است برويد به خاطر خدا شبها اگر  ــيج كه س كنيد مخصوصا بس
نگهبان مي خواهند نگهباني بدهيد. و نگذاريد كه ضعيف بشود تا فردا جواب گوي خون 

اين عزيزان باشيم.

ــيج را خالي نگذاريد چون همين پايگاه هاست كه امت را   علي بيگي هرچگاني: بس
براي دفاع از اسالم عزيز آماده مي نمايد، آري از اين پايگاه هاست كه شما بسيجيان ره صد 
ساله را يك شبه طي مي كنيد و به كمال واقعي كه عارفان چندين سال تالش مي كنند كه به 
آن  برسند مي رسيد. سعي كنيد مردم را بيشتر دعوت كنيد به بسيج تا انشاءاهللا جزو سربازان 

امام زمان (عج) قرار بگيرند

 علي ثبوت: از دولت جمهوري اسالمي حمايت كنيد، با فحشا و منكرات به شدت 
ــالمي تشكيل دهيد از اختالف بپرهيزيد. با سپاه و بسيج روابط  برخورد نماييد، انجمن اس

صميمي و گرم داشته باشيد. در بازسازي شركت نماييد.

ــده ايد به جبهه بياييد اين  ــما جواناني كه تا به حال موفق نش  علي ثناجو: پيامم به ش
است كه اي جوانان عزيز بيايد تا دير نشده و پشيمان نشده ايد. بيايد كه اسالم االن به شما 
ــت، بيايد تا ببينيد اين بسيجي ها چطور  ــازي اس احتياج دارد، بيايد كه جبهه محل خود س
ــب ها با خداي خود خلوت كرده و راز و نياز مي كنند و چطور با دشمنان اسالم و قرآن  ش

مي جنگند و جان خود را فداي اسالم مي كنند.
از شما امت حزب اهللا تقاضا دارم كه اين بسيج را تقويت كرده و از [آمدن] فرزندانتان به 

جبهه جلوگيري نكنيد بلكه آنها را در اين راه ياري كنيد.
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 عليرضــا املي: برادران و خواهران خداوند ما را عبث و بيهوده نيافريده و براي ما 
ــالتي بزرگ تعيين كرده و همه ما در معرض امتحان الهي قرار مي گيريم و اين معركه  رس
ــد، در طول انقالب جناح هاي منافق كه  ــناختن افراد مي باش جنگ بهترين محك براي ش
خود را در پشت پرده هاي فريبنده مخفي كرده بودند رسوا و آشكار شد و در طول جنگ 
ــين است و در مقابل  ــك جبهه ها امروز كربالي اباعبداهللا الحس همينطور. برادران بدون ش
ــمن  ــتاده اند. پس جبهه هاي جنگ را گرم نگهداريد تا امان را از دش ما يزيديان تاريخ ايس
ــتيد سعي كنيد در نماز جماعت شركت كنيد در  ــهرها هس زبون بگيريم برادراني كه در ش
ــيد و پشتيبان روحانيت مبارز و متعهد كه در عمل  ــيج مساجد شركت فعال داشته باش بس
ــان فكر مي كند چرا علي (ع) مي گفت  ــيد چرا كه واقعا گاه انس ــتند باش در خط امام هس
ــم و استخوان در گلو و درد دلش  ــت عده اي اين حالت را دارم كه تيغ در چش من از دس
ــر در چاه مي گذارده و يا در ميان نخل هاي انبوه تا سحرگاه به سجده  ــوزناك س را چه س
مي گذارد و چه نكشيد از دست دنياطلبان مسلمان نما، و اين تيپ افراد در زمان ما هم چه 
ــيارند كه امام مي فرمايد اي مسوولين قدر اين جوان هاي حزب الهي را بدانيد صاحبان  بس
ــتند. اما متاسفانه امروز با اين صاحبان  ــينان خان گزيده هس انقالب ما پابرهنگان و گودنش
ــيده اند و بر سر سفره اي  ــود ميوه چينان انقالب از راه رس انقالب جور ديگري رفتار مي ش
ــه را مي خواهند كنار بزنند و خيلي هم موفق  ــته اند و هم كه محرومين خون داده اند نشس
ــم ابراهيم گونه و حسين وار او  ــتا اگر وجود مبارك امام و آن خش بوده اند. البته در اين راس
ــالم احساس خطر كنم دست همه را قطع خواهم كرد.  نبود كه فرمود هر گاه من براي اس
ــا دست به كار نمي شوند اين است و بس درست است كه  ــان راس فقط اگر بچه ها خودش
ــپاه در شهرها مظلومند و در جبهه ها از شهرها دور اما از همه مسايل  ــيج و س بچه هاي بس

خبردار و هوشيارند.
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ــيدم از همكالسيان خود و  ــهادت رس ــماعيل كمال: من به آرزوي ش  عليرضا اس
ــتان توقع دارم كه جاي مرا در سنگر بسيج پر كنند و همچنين از هم كالسيان  ديگر دوس
ــابق در دروس خود كوشا باشند راه من و ديگر شهداء  ــمندم كه همانند س خود خواهش

را ادامه دهند.

ــما گفته مي شود  ــاني كه ايمان آورده ايد چرا وقتي كه به ش  عليرضا حاتمي: اي كس
بسيج بشويد در راه خدا سرهاي خود را به سوي زمين مي اندازيد آيا شما به حيات دنيوي 

نسبت به آخرت راضي مي شويد كااليي كه در دنيا است اندكي است از كاالي آخرت.

ــت تفرقه و جدايي افكني و  ــمن متوسل اس ــلحه اي كه دش  علي وردي بذلي: اس
ــمكش بين شماست با اتحاد و يك پارچگي خود نقشه هاي دشمنان را  گروه گرايي و كش
ــاخص قرار داده و  ــر راه خود الگو و ش نقش بر آب كنيد و امام امت خميني كبير را در س
ــت  ــان مو به مو عمل كنيد و بدانيد هر خط غير از خط امام انحراف و باطل اس به فرامينش
ــبقت بگيرند قدر اين بسيجيان و  ــند و همه بايد براي جهاد از هم س جبهه ها بايد گرم باش
ــازيد  ــان بدانيد و به آنها روحيه داده و براي جهاد مهيا س مردان جنگ را در حال حياتش
ونگذاريد كه كسي دل پاك آنها را بشكند و نگذاريد كه يكعده سودجو و ملحد در پشت 
آنها غيبت و بدگويي كند و جواب دندان شكن آنها را بدهيد و اي كساني كه آرزوي كربال 
ــنگرهاي تاريك و از سرزمين هاي  را داريد بدانيد كه راه كربال از جبهه هاي جنگ و از س
الله خيز و آغشته1 به خون شهيدان مي گذرد بدانيد چنانچه نماز و روزه واجب است براي 

مسلمان و مرد مومن جهاد هم واجبتر است.

1. در اصل وصيت «آفشته» آمده است.
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 جعفر خراطي: و از تمام اقوام و خويشان و نزديكان و پدر و مادرم مي خواهم بعد 
از من از وسايل به نحو احسن استفاده شود نگوييد مال شهيدي است به آنها دست نزنيم. 
ــتفاده صحيح شود و هرچه را كه به درد  نه در صورتي من راضي خواهم بود كه از آنها اس
خودتان مي خورد نگه داريد بقيه را به برادران بسيج بدهيد و از آنها تشكر كنيد من كه خيلي 
مديون بسيجي ها هستم نمي دانم با چه زباني از آنها تشكر كنم ولي تنها چيزي كه مي توانم 

بگويم اين است كه خداوند شما را براي اسالم و مسلمين و امام امت حفظ كند.

 عيسي ابراهيمي: در خاتمه پيامي براي امت شهيدپرور ايران دارم، اي برادران عزيز 
جبهه ها را خالي نگذاريد و با ثبت نام در بسيج و ارگان هاي انقالبي مشت محكمي بر دهان 

دشمنان اسالم و قرآن بزنيد.

ــالمي شركت كنيد و فقط به خاطر خدا كار   عيســي احيايي: در بسيج و انجمن اس
كنيد، هيچ گاه جنگ را فراموش نكنيد... به نماز جماعت اهميت دهيد در دعاها شركت كنيد 

بيشتر قرآن بخوانيد كه تالوت قرآن دلها را زنده مي كند و با خلوص نيت دعا كنيد.

 غالم حســين برزآبادي فراهاني: اينك اسالم احتياج به سرباز دارد احتياج به جانباز 
دارد احتياج به فداكاران و دليران دارد كه از همه چيزشان بگذرند همانند برادران بسيج همان 
اسالمي كه همه چيزمان از آن است.خدايا تو چقدر مهرباني تو چقدر خوبي. خدايا تو چقدر 

به گناه كاران عنايت داري و آبروي آنها را مي خواهي.

ــت كه پايگاه هاي بسيج   غالمرضا آقا كوچكي: پيام آخر كه براي مردم دارم اين اس
را پر كنيد و جاي شهدا را بگيريد و همچنين دست در دست هم بدهيد و ريشه هاي فساد 
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ــه كن كنيد كه اگر نكنيد فردا در مقابل خون اين شهدا مسوول  ــهر ها ريش اخالقي را در ش
ــال براي من زحمت كشيديد و مرا  ــتيد و اما پدر و مادر عزيزم از اين كه حدود 16 س هس

بزرگ كرديد و من جز بدي كاري ديگر نكردم.

ــرادران و خواهران مي خواهم كه اگر وقت دارند حتما   غالمرضــا بهلولبندي: و از ب
در بسيج شركت فعال داشته باشند كه مسووليت شما خيلي سنگين مي باشد چون هر قطره 
خون كه از شهيدان جاري مي شود مسووليت شما را سنگين مي كند، پس هيچگاه از فعاليت 

در بسيج و انجمن اسالمي خودداري نفرماييد.

ــلمان مي خواهم و به خصوص اعضاي بسيج   غالمرضا حاجي آبادي: از برادران مس
مي خواهم كه رابطه شان را با سپاه و بسيج بيشتر كنند و احيانا اگر ضعف هايي در آنها بود 

تذكر بدهيد بگوييد كه اين اشتباه است چون انسان اشتباه مي كند.

ــتانم: هر چند كه در طول  ــما اي دوس  غالمرضا حاجي ابوالقاســمي دوالبي: و ش
دوستيمان نتوانستم براي شما دوستي پاك و نمونه باشم ولي اين توصيه را دارم كه وقت هاي 
خود را بي هوده هدر ندهيد و مطالعه زياد داشته باشيد و به نماز جماعت اهميت بيشتري 
قايل شويد و از همه شما طلب بخشش مي كنم، و اگر در جبهه نيستيد در شهر، در بسيج 

مساجد نگهبان و پاسدار اسالم باشيد كه امريكا از اين ارتش بيست ميليوني مي هراسد.

ــتاي نهضت آباد ضمن  ــي دارم براي كليه ي برادران روس  غالمعلي احمدي: سفارش
ــركت فعال داشته باشيد و از  ــتارم كه در پايگاه بسيج ش ــما خواس آرزوي موفقيت براي ش

كالس هاي قرآن و عقيدتي استقبال بكنيد. 
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 غالم علي اصالني: برادران از شما عاجزانه مي خواهم كه انجمن هاي اسالمي را بسيج 
را در هر شرايطي كه هستيد شركت نماييد تا بتوانيد مشت محكمي به دهان اين خلقي هاي 

ضد خلق بزنيد

 قاسمعلي ثابتين: برادران در برابر ناماليمات و سختي ها[ي] دنيا همچون كوه استوار 
باشيد و در برابر دشمنان اسالم همچون دريا خروشان باشيد و صبر را چه در عبادت و چه 
ــه كنيد تا در زندگاني موفق باشيد ولي برادران عزيز در اين دعاهايي  در بال و مصيبت پيش
ــب مي خوانيد امام امت را اين قلب طپنده مردم مستضعف جهان را دعا كنيد  كه در دل ش
و پيرو خالص او باشيد تا گزندي به شما نرسد و دعاهاي كميل و توسل و دعاهاي ديگر 
را فراموش نكنيد چون كه به وسيله اين دعاها بود كه ما پيروز شديم و مي شويم بسيج اين 

سنگر مستضعفان را فراموش نكنيد و او را پر نماييد

 قنبر احمدي طيفكاني: به نام خداوند در هم كوبنده ستمگران، با درود بر رهبركبير 
ــالمي امام خميني. اكنون  كه عازم جبهه مي باشم بر شما ملت هميشه در صحنه  انقالب اس
ــيد. طرفدار ارگان هاي انقالبي سپاه پاسداران، بسيج،  ــت كه دست از ياري اسالم نكش اس
ــيد. رهبري روحانيت را در مد نظر داشته  ــازندگي و ساير ارگان هاي انقالبي باش جهادس
باشيد اهل كوفه نباشيد كه نيستيد. گروهك هاي امريكايي را فراموش نكنيد و كامال پشت 
جبهه را داشته باشيد. خداوندا ازمال دنيا چيزي نداريم كه در راهت انفاق كنيم جانمان را 
در راه احياي مكتب اسالم بپذير و اگراين سعادت نصيبم شد دركنار قبرمادرم در روستاي 

اقاسين پايين به خاك بسپاريد.

 كاظم اسايش زارچي: هميشه گوش به فرمان امام باشيد و از جوانان تقاضا دارم كه 
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آنجايي كه مي توانند بيايند به جبهه كه اگر نياييد به خدا قسم  در آينده پشيمان مي شويد و 
ــت جبهه با شركت كردن خود را در بسيج  آنهايي كه نمي توانند بيايند كمكي كنند در پش
و با شركت كردن در كميته فرهنگي دين خود را به انقالب انجام دهند و همين طور شما 
ــود مي توانيد در آينده چرخ هاي اين   ــوزان عزيز درس خود را خوب بخوانيد خ دانش آم
مملكت را بچرخانيد و اين مملكت را از وابستگي نجات دهيد و اين وظيفه شماست كه 
از معلم خود بخواهيد كه به شما علم بياموزد و شما بايد آنرا فراگيريد و نگذاريد كه وقت 
ــعي كنيد كه با مطالعه كتاب هاي مذهبي و كتاب هاي اسالمي  ــود س خود بيهوده صرف ش
ــهيد دستغيب از بيهوده شدن وقت خود جلوگيري كنيد و  از قبيل كتاب هاي مطهري و ش
هميشه در نمازجمعه ها و نمازجماعت ها شركت كنيد تا از اين  طريق بتوانيد هم مسجدها 
را پركنيد كه به گفته امام مسجدها سنگر است سنگرها را خالي نكنيد و هم از اين راه به 

دشمنان بفهمانيد كه با امام دست بيعت داده ايد.

 لطف اهللا بيژني نژاد: عزيزان توجه كنيد ارتش و سپاه و بسيج در دنيا شخصيت وااليي 
ــمنان شما در شرق و غرب عالم از اسم شما مي هراسند و تا وقتي كه اتحاد كلمه  دارد دش
ــت است و  ــت و اختالف كلمه و تفرقه وجود ندارد در حقيقت بهش و وحدت بين شماس
با چشم ملكوتي در جبهه نعمت الهي را مي بينيد اين شعار نيست بلكه حقيقت است نور 
ــت گوي ملكوتي نغمه هاي پرندگان بهشت را مي شنود و چشم حقيقت بين  خدا متولي اس
ــته با هم اختالف پيدا  ــاهده مي كند اگر يكي از دو دس ــت را در جبهه مش زيبايي هاي بهش
مي كند گناه كرده است. و بايد قوي ترين و برنده ترين سالح رزمندگان توكل به خدا باشد 
معناي توكل اين است كه مجاهدين في سبيل اهللا در جبهه كسرت نيرو و فزوني تجهيزات 
و فرماندهي قوي خود را نبينند و در همه كارها فقط به قدرت اليزال الهي نظر داشته باشد 
و نصرت و ياري خداوند متعال را شعار خود بدهند. اما اگر اعمال ما خالص نباشد اصال 
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و ابدا ارزش الهي و معنوي ندارد بلكه گناه هم براي مرتبط است اگر يك كاسب يا تاجر يا 
دكتر در كارهايش خلوص نداشته باشد اعمالش باطل نيست ولي ثواب خلوص در كار را 

نبرده است و رشد معنوي پيدا نمي كند.

 ابراهيم عنايتي شاكرمي: از اين ملت مي خواهيم كه امام را تنها مگذارند و از رهبري 
او اطاعت كنند و منافقين و اين خفاشان كوردل را به گورستان بفرستند من از ملت غيور و 
ارتش و بسيج و سپاه مي خواهم كه همه دست اتحاد به هم دهند و اسالم را به تمامي دنيا 
رواج دهند كه خائنين1 بدانند كه در مقابل اسالم نمي شود مبارزه كرد و از ملت مي خواهم 

كه هميشه دعا به امام و به رزمندگان را فراموش نكنند.

ــي كه امام را  ــد، كس ــخنم با امت امام مي باش  ابوالفضل ســرلك: خطاب و روي س
مي خواهد بايد بداند كه خط امام چه خطي و كالمش چه كالمي آيا پيرو خط امام بودن به 
ــادگي است كه مي گوييد يا به همين شعارهاست بايد عمل كرد آيا با گفتن لبيك  همين س
ــعار كافي مي باشد ولي اين نمي باشد كالم امام كالمي  ــد يا عمل و يا همان ش كافي مي باش
مي باشد كه بايد به آن عمل كرد اگر امام را مي خواهيد بايد راه امام را پيمود و نبايد بنشيند 
ــج) خميني را نگهدار يا بگويد جنگ جنگ تا  ــد خدايا خدايا تا انقالب مهدي (ع و بگوي

پيروزي اين كافي نمي باشد بايد عمل كرد ولي اين را بدانيد.

ــما برسانم تنها نگذاشتن   احمد حمامي زواره: چيزي را كه بايد دوباره به عرض ش
روحانيت مبارز كه در راس آنها رهبر كبير انقالب قرار دارد و هميشه امام را دعا كنيد زيرا 
ــي بس بزرگ براي جامعه اسالمي دارد و از شما مي خواهم كه ارگان هاي انقالب از  ارزش

1. در اصل وصيت نامه «خاينين» آمده است.
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قبيل سپاه پاسداران، بسيج، حزب جمهوري اسالمي، جهادسازندگي را ياري كنيد و حتما از 
نمايندگان امام در هر قسمت اطاعت كامل را به عمل آورده و براي آنها دعا كنيد.

ــلمان، برادران پاسدار و بسيج و ساير نيروها   احمد رياحي: خواهران و برادران مس
را دعا كنيد. پاسدار حرمت خون شهداي انقالب اسالمي عزيزتان باشيد و نگذاريد دسيسه 
ــمن ارزش آن خون هاي پاك را بي مقدار قرآن را بخوانيد و به احكام اسالم عمل كنيد  دش
كه اين تنها راه نجات است به اين حقير نيز دعا كنيد كه خداوند مرا مورد لطف خود قرار 

دهد و از گناهان ما درگذرد.

ــاه لعنتي از ايران برون كرديد و  ــاهوردي: ولي اي مردم ايران چطور ش  احمد ش
امروز هم همت بكنيد صدام را بيرون كنيم و زندگي شرافتمندانه بكنيم و مجلس بنده را 
هر چه باشكوهتر و مسجد را چراغاني بكنيد و دعاي كميل و دعاي توسل شروع بكنيد 
ــيج ها كه خالصانه و با نيت خالص  و پايگاه ها را تقويت بكنيد و از مردم مظلوم اين بس
ــوند قدرداني بكنيد نگذاريد خدا ناكرده ايشان دل سرد باشند البته  عازم به جبهه ها مي ش
ــت بام هاي شهيدان نصب بكنيد و باد بزند  ــردي ندارد و يك پرچم به پش راه خدا دل س

و بگو يد كربال ما مي آييم.1

 احمد شمس: برادران شهيدم در وصاياي خود سفارش زياد كردند بسيج و مسجد 
ــيج شويد كه بسيج ميدان ميني  ــهيد بابايي بياييد همه بس را هرگز ترك نكنيد و به گفته ش
است در برابر دشمنان انقالب اسالمي. مبادا بسيج و مسجد و دعاها را فراموش كنيد دعاها 

را زياد بخوانيد.
1. در اصل وصيت نامه «مي آيم» آمده است.
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ــيرمحمدي: اي دوستان هرگز مساجد را خالي نكنيد زيرا با خالي شدن   احمد ش
ــالم خواهد خورد... و اي جوانان بسيج خاريست در  ــاجد ضربه ي] محكمي به اس [مس

چشم همگي منافقان.

 احمد صالح زاده عليايي: تا جان در بدن داريد دعا به جان امام را فراموش نكنيد، از 
روحانيت پشتيباني كنيد كه شكست روحانيت شكست اسالم است، وحدت كلمه را حفظ 

كنيد و سنگرهاي بسيج، مدرسه [و] نماز را خالي نكنيد.

ــما مي خواهم كه سنگر سپاه و بسيج را خالي   احمد عدالتجو: برادران عاجزانه از ش
ــت، آنها  نگذاريد و از رفتن به جبهه غفلت نورزيد و نگوييد من كه رفته ام نوبت بقيه اس

بروند. اسالم هميشه احتياج به ياري دارد.
از عموم هم ميهنان به خصوص همشهريان گرامي مي خواهم كه به حبل اهللا متين چنگ 
زنند و از تفرقه بپرهيزند. برادران مخلص و پاك حزب اللهي، بسيج را تنها نگذارند و خالي 
ــتوانه  ــپاه كمال همكاري را بنمايند، از روحانيت اصيل و مبارز كه به حق پش نكنند و با س

اسالم و اين انقالبند شديدا حمايت كنند.

ــدا بي خبران: اي آنهايي  ــخني با خودفروختگان و از خ  احمدرضــا رهنما: اما س
ــيجي شهيد شوند و فرداي اين روز جاي  ــتيد تا جوانان حزب اللهي و بس كه منتظر هس
ــت زيرا خدا پشتيبان آن است.  ــت ناپذير اس آنان را بگيريد بدانيد كه اين انقالب شكس
ــيب و فراز قرار گرفته و آن  ــال پيش تا كنون در پرتگاه هاي پر نش همانگونه از 1400 س

را حفظ كرده است.
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 احمدرضا طاهري بروجني: پيام دوم به مردم شهرم است كه دو دستگي ها را از بين 
ــت به سوي جبهه  ــمن را نابود كنند و اگر جبهه ها احتياج داش ببرند و با وحدت خود دش

هجوم آورند و هرگز ارتباط خود را با سپاه و بسيج قطع نكنند.

ــفارش مي كنم كه مبادا از  ــمايي: از برادرانم مي خواهم و توصيه و س  احمدعلي س
همكاري با بسيج و حزب جمهوري اسالمي زواره و ساير ارگان هاي انقالبي غافل باشيد.

ــيج را ترك نكنند  ــيج مي خواهم كه سنگر بس ــيريان پاپ: از برادران بس احمدعلي ش
ــيج  ــال عبادت. از برادران بس ــت با هزار س ــاعت نگهباني در راه خدا برابر اس و يك س
ــند و اگر با يكي  مي خواهم كه دركارهاي خير همديگر را ياري كنند و با هم خوب باش
از برادران بسيج خداي نكرده حرف تندي زده ام اميدوارم ببخشد تا شايد مورد رحمت 

خدا قرار گيرم و مرا ببخشد.

ــخني با برادران حزب الهي و مردم شهيد پرور امام را تنها   اســداهللا ريوفي: و اما س
نگذاريد مبادا از اهل كوفه درآييد كه تا ابد نامتان در تاريخ به ننگي ياد خواهد شد و از شما 
مي خواهم بسيج را تقويت كنيد و به ياد آن برادران بسيجي كه فقط و فقط به خاطر رضاي 
خدا نه به خاطر شخصي نه به خاطر ارگان و اين دسته و آن دسته استوار و محكم در مقابل 
دشمنان خارجي و سودجويان داخلي ايستادند و تا آخرين لحظه و آخرين قطره خون خود 
را نثار كردند ومشت محكمي بر دهان فرصت طلبانت كه دنبال وقت مي گردند و مي خواهند 
به اسم جرياني برادران مظلوم حزب اهللا يعني مظلومان شهر و شهيدان جبهه را خرد كنند 
و پشتيبان هم باشند همين  كه با هم همفكر و هم قدم باشيد چون اگر اين طور باشيد موفق 
مي شويد و سربلند هستيد ياران واقعي امام و ديگر روحانيون در خط امام پشتيباني نموده 

و از آنها حمايت كنيد.
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ــپاهي قدر اين نيروهاي  ــفارش ديگر به برادران س ــماعيل صادقي: و يك س  اس
ــتند امروز  ــتند و امانتي هس ــيج را بدانيد اين بندگان خالص و مخلص خداوند هس بس
ــيجي ها خوب استفاده كنيم و  ــما سپرده شده اند سعي شود از اين بس ــت من و ش به دس
ــما پاسداران به عنوان مربي و معلم و پدر اين برادران بسيجي بايد باشيد و شاگرد از  ش
ــعي كنيد به اين برادران درس ايثار و فداكاري و از جان  معلم خودش درس مي گيرد س
ــتن ياد بدهيد سعي كنيد آن روح معنوي و عرفاني را در اين نيروها اضافه كنيد نه  گذش

چيز ديگري كه انشاءاهللا همين طور هست.
سپاه مثل ماهي است بسيج مثل آب هست و ماهي بدون آب نمي تواند زندگي كند و آب 

بدون ماهي نمي ماند لذا دقت كنيد خداوند اين آب را از ما نگيرد.

ــما برادران ديني خود دارم اين كه در  ــفارش به ش ــتاني: يك س  اصغر حيدري هرس
جلسات قرآن و در تمام جلسات بسيج شركت كنيد و با شركت كردن در اين مجالس مشت 

محكمي به دهان ابرقدرت ها بزنيد.

 اصغر طاهر طاالري: هرگز بسيج را ترك نكنيد و ادامه دهنده راه شهيدان باشيد.

ــاز جماعت و جمعه را  ــر كنيد و صفوف نم ــاجد را پ ــر طاهري: برادران مس  اصغ
فشرده تر كنيد، پايگاه هاي بسيج را مستحكمتر كنيد، ترا به خدا براي احترام به خون شهدا 
اگر انتقادي، اشتباهي از مسوولي مي بينيد طبق گفته امام او را ارشاد كنيد و اگر اصالح نشد 

به مقامات و مراجع باالتر رجوع كنيد.

 اصغر عرب قهي: از برادران حزب الهي محل مي خواهم كه در بسيج محل گرد هم 
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آيند و بسيج را حفظ كنند و راه شهيدان را ادامه دهند و مواظب باشيد كه دنيا شما را فريب 
ندهد و از آخرت بازتان ندارد.

 اكبر دهخدا: پشتيبان امام باشيد نمازهاي جمعه و جماعات را مخصوصا مسجد را 
ــيج برويد كمك اين عزيزان بسيج كنيد اين برادران هم مثل شما كار  فراموش نكنيد به بس
دارند، خستگي روزمره دارند، جبهه مي روند و جهاد مي كنند و شهيد مي شوند، الاقل شما 
هم در محل به آنها كمك كنيد به هر نحوي كه مي توانيد دين خدا را ياري كنيد تا خداوند 
ــتيكه اگر دين خدا را  هم همانطور كه در قرآن وعده فرموده ان تنصر ا... ينصركم، به درس
ياري كرديد خدا هم شما را ياري مي كند، اي پدر و مادرها از رفتن فرزندان خود به بسيج و 
جبهه جلوگيري نكنيد كه مرگ هر كجا برويد فرزندانتان را عاقبت در آغوش مي گيرد پس 

چه بهتر مرگي را كه در مورد رضاي خداست و آزادي كشور باشد،

 امراله خليلي: هنگامي كه در جبهه ها حضور نداريد گروه هاي مقاومت بسيج را پر 
ــويد كه به حق پشتوانه اسالم مي باشند و دشمن داخلي را از ياد مبريد او  ــل نش كنيد و كس

لحظه لحظه در كمين است تا ضربه بزند.

ــاني كه اين امر را شنيدند و به نداي امام عزيزمان لبيك  ــعيدپور: واي بر كس  امير س
ــاني كه از بركت خون  نگفتند و فقط به فكر چيزهاي اين دنياي فاني بودند و واي بر كس
شهدا، در اين مملكت زندگي مي كنند و هميشه مي نالند و يا هميشه در حال تهمت زدن به 
اين انقالب اسالم و امام هستند و خداوند از آنها نمي گذرد. مگر اين بسيجي ها، براي چه، به 
جبهه هاي نبرد نور عليه ظلمت مي روند؟ براي اين كه شايد بتوانند، توشه اي از اعمال شايسته 

براي آخرت خود داشته باشند و عزيزاني كه به جبهه مي روند.
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و برادران و خواهرم، از شما مي خواهم كه اين بنده را حالل كنيد... ضمناً، اگر خواستيد، 
براي من اعالميه اي بزنيد، بنويسيد «بسيجي شهيد» چون كه من عاشق بسيج بودم.

ــهر خون و قيام قم البته من  ــهيد پرور ايران و مردم ش ــتدار: و اي امت ش  باقر دوس
كسي نيستم كه براي شما قهرمانان پيام بدهم اي مردم عزيز از اين انقالب و از اين اسالم با 
تمام جان و با سعي و كوشش بسيار حفاظت كنيد زيرا كه امام امت گفته است اين انقالب 
ــالم اين انقالب را خدشه دار كنند و از  ــمنان اس احتياج به نگهباني دارد و مگذاريد كه دش
شما مي خواهم كه در همه صحنه ها در نماز جمعه ها و جماعت ها و دعاها شركت كنيد و 
در همه كارها دل به خدا ببنديد از دوستان و برادران ستاد مقاومت مي خواهم كه از انقالب 
خوب حفاظت كنند زيرا كه امام دست و بازوي شما را مي بوسد و بسيجي يعني جنداهللا و 

بسيجيان يعني حزب اهللا و هدف بسيج استقرار حكومت جهاني بقيه اهللا است.

ــد، فرزندان خود را  ــركت كني  بمانعلي دهقاني اشــكذري: در مجالس مذهبي ش
ــيج و ديگر ارگان هاي انقالبي همكاري كنيد، از  ــتيد و خودتان نيز با بس ــيج بفرس به بس
ــوزان گرامي مي خواهم كه اوقات بيكاري خود را به مطالعه بپردازند و نگذارند  دانش آم
ــن گرامي مي خواهم كه با دانش آموزان  ــدارس ضد انقالبيون نفوذ كنند و از معلمي در م
ــالمي مدارس  ــالمي مدارس با انجمن اس ــد مخصوصا با انجمن هاي اس ــكاري كنن هم

همكاري كنيد و آنها را تشويق كنيد.

ــالم دفاع كنيد و راه  ــيد و از اس ــتيبان واليت فقيه و امام عزيز باش  بهروز رهنما: پش
شهدا را ادامه دهيد و مسجدها و پايگاه هاي بسيج را خالي نگذاريد كه ضد انقالب منافقين 

سوءاستفاده كنند و به انقالب ضربه بزنند.
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 پرويز خليلي: سفارش مهم من به شما اين است اسلحه من زمين نماند و سنگر من 
خالي نباشد هر چه مي توانيد پايگاه بسيج را هر چه مي توانيد كمك كنيد از هر لحاظ و هر 
چه توانايي داريد و هميشه سر نماز به سربازان اسالم دعا كنيد و جهت سالمتي امام امت 

و طول عمر آن مرد بزرگوار دعا كنيد و پشتيبان ايشان باشيد. 

 شهيد پنجعلي طهماسب پور: انجمن اسالمي و بسيج را فراموش نكنيد نماز خود را 
هميشه سروقت بخوانيد و در فعاليت اسالمي فعاالنه شركت نمائيد.

 تقي صحراييان: از خواهران و برادران مي خواهم كه ناراحتي از دست من دارند مرا 
ــهادتم راه مرا ادامه دهند و از اهالي  ــتان مي خواهم كه بعد از ش ــند از برادران و دوس ببخش

محترم و شهيد پرور نصرآباد مي خواهم كه بسيج و انجمن اسالمي را تقويت كنند.

 توكل حسنوندي: پس بدانيد بايد پيرو اين خط باشيم و با جان و دل به دنبال امام 
ــدارها و اين بسيجي هاي عاشق كه هيچ سفري نمي تواند راجع  قدم برداريم مانند اين پاس
ــخن بگشايند و يا بهتر است به قول مفسر  ــق به خدا لب به س به پيروي اينها از امام و عش
مجله لوموند بگويم كه اينها كساني هستند كه اولين كلمه نمازشان را روي پيشاني بسته اند 

و جلو مي روند. 

 تيمور رحيمي پردنجاني: از مردم روستايمان مي خواهم كه بسيج را گرم نگه دارند و 
در مراسم هاي مذهبي مخصوصا دعاي كميل شركت كنيد و مسجد را خالي نگذاريد. 

 جعفر خواجه حسني: در اينجا سخني با رزمندگان بسيج: وقتي اسم بسيج و بسيجي 
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به گوشم مي رسد به خود مي لرزم و حسرت آن را مي خورم كه اي خدا روزي هست كه 
بتوانم چون بسيجي سرباز مهدي (عج) شوم و بارها آرزو داشتم همچنان بسيجيان قهرمان 
ــتگان  در خطوط مقدم جندا... و پيكار با خصم زبون در كنار آنها كه به حق از خودگذش
سربه دار مي باشند كساني كه صحنه هاي نبرد را با دعاها و راز و نيازهاي خويش عطرآگين 
نمودند. نمي دانم چرا و به كدام دليل از جان گذشته ها اين چنين فداكاري مي كنند و عاشقانه 
ــانه خويش را رها كرده به جبهه ها  ــهادت مي روند. آنها براي چه خانه و كاش به دنبال ش
آمده اند وقتي از آنها سوال مي كني مي گويند كه چرا حسين خانه و كاشانه خود را رها كرد 
چرا حسين حج خود را رها كرد و به كربال آمد. اي برادران بسيج آفرين بر شما و به قول 
امام عزيزمان مبارك باد بر بقيه ا... وجود چنين رزمندگاني. اي برادران بسيج سنگر شما در 
ــه پرخواهند ماند. اما هميشه به ياد داشته باشيد كه سنگرتان در شهرها يعني  جبهه هميش
پايگاه هاي محل هم بايد پر باشد و خدايي نكرده روزي اگر دشمن حمله كرد بايد جوابش 

را از همين پايگاه ها بگيرد.

 جليل زارع: در بسيج اين سپاه صاحب الزمان هر چه باشكوهتر شركت كنيد وجبهه ها 
را گرم نگهداريد و بدانيد ما فقط چند سال از شما جلو افتاديم و درجلوي پل صراط منتظر 

شما خواهيم بود.

 جليل شاه محمدي: بسيج مستضغفين را فراموش نكنيد.

 جواد ســراج طرقبه: هيچگاه ارگان هاي نظامي، بسيج را تنها نگذاريد و در بسيج و 
ــات هميشه شركت كنيد كه رحمت خدا در اين جور جلسات هست، در  مساجد و جلس

اين جور محافل هست.
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مردم حزب اهللا، برادراني كه فرزندان شما در ميدان جنگ جان مي دهند، حرام است بر شما 
اگر بيكار باشيد و مساجد را خالي بگذاريد، حرام است بر شما اگر بسيج را خالي بگذاريد.

 جواد ســر ماليان: كساني كه در شهرها سنگ اسالم را بر سينه مي زنند بيايند و با 
ــيجي ها اين بهترين انسان هاي روي زمين آشنا شوند البته پشت جبهه هم  نحوه رزم بس
ــلمانان ابوسفياني و  ــتند از خود برآيند آنها مس ــود منتهي آنهايي را كه هس بايد حفظ ش

معاويه اي هستند.

 جواد علي حسيني: اميدوارم ما كه راه حسين را مي رويم شما هم راه زينب را ادامه 
ــهداي به خون  ــدار خون ش ــت از ياري امام برنداريد و فرمانش را مطيع و پاس دهيد و دس
غلطان انقالب اسالمي باشيد، در بسيج شركت كنيد، امام را هميشه دعا كنيد به اميد پيروزي 

انقالب اسالمي و نابودي دشمن.

 حبيب اهللا  رستمي: برادران پاسدار مي خواهم كه با عزيزان بسيج با خضوع كامل رفتار 
كنند و به طور كلي قبل از اين كه يك پاسدار باشند يك بسيجي باشند.

ــيج را خالي نگذاريد و در تقويت اين  ــيدمحمودي عرب: پايگاه هاي بس  حبيب س
ستادهاي اسالمي بكوشيد و آنها را از لوث افراد ناباب ضايع گردد

ــالم را نخوريد تنور بسيج را گرم نگه داريد  ــمنان اس  حجت اله رحيمي: فريب دش
ــمنان اسالم در شما اثر نگذارد كه به بهشتي عزيز هم زياد  و زخم زبان هاي كوردالن و دش

تهمت و زخم زبان زدند.
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 حجت اله سرتيپ نيا: قدر اين بسيجي هاي جبهه رو و عاشق و مخلص را بدانيد و در 
برابر آنها بسيار خاضع و خاشع باشيد كه اينها جلوه هاي مخصوص نور خدا در زمينند.

 حسن حقير زواره: دوستان محترم و عزيزم به فكر انقالب باشيد مواظب حركت ها 
باشيد و با اتحاد و يگانگي مسايل را دنبال كنيد و از جوانان و مردم محترم زواره مي خواهم 
ــيج را  ــيج بروند و حتما بس ــب ها را در بس آنهايي كه مي توانند آموزش نظامي ببينيد و ش

مردمي تر كنيد كه بسيج بازوي امام است.

 حسن حيدري: برادران عزيزم بيشتر به كسب علم بپردازيد و سطح فكر خودتان را 
باال ببريد كه دشمنان از شما ايرادي نتوانند بگيرند. و عزيزانم تبليغات اسالمي را زنده نگه 
ــد و در عزاداري هايتان اين حقير را  ــجد را حفظ كني داريد، جو حاكميت حزب اهللا در مس
دعا كنيد و در سينه زني هايتان امام را فراموش نكنيد. پشتيبان روحانيت باشيد كه روحانيت 
ــت براي هدايت ما جوانان و مجالس خود را حفظ كنيد و در پيشبرد كار خود  چراغي اس
بكوشيد و از خدا كمك بگيريد كه او ياري كننده است و شما دوستان و برادراني كه تا به 
حال در بسيج عضو نشده ايد، بياييد در بسيج عضو شويد و در جبهه ها شركت كنيد تا اسم 

شما را در كاروان خونين رنگ ابا عبداهللا ثبت كنند.

 حسن دهقاني: و حال خطابم به شما جوانان است كه از هر گونه اختالف و تفرقه 
ــه پر نگاه داشته  ــيج هميش ــاجد و پايگاه هاي بس پرهيز كنيد و مجامع عمومي را چون مس

صفوف خود را هرچه فشرده تر نماييد و جبهه هاي جنگ را هرگز فراموش نكنيد.

 حسن رحمانيان: برادران عزيز محصل موقعي اميد به آينده شما مي رود كه در كنار 
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درس در بسيج شركت كنيد آموزش نظامي و عقيدتي الزم داشته باشيد كه در موقع لزوم از 
شما به نفع جمهوري اسالمي به كار گيرند.

 حســن رســتمي جونقاني: نگذاريد كه بسيج خالي شود و جبهه را پر كنيد و برويد 
ــلحه به زمين افتاده شهداء را برداريد و به مبارزه با دشمن ادامه دهيد و برادران بسيج  و اس
ــهدا را فراموش نكنيد و بدانيد كه در برابر خون شهدا  ــيج را حفظ كنيد و ش ــت بس قداس
مسووليد و دست از ياري پير جماران بر نداريد و بدانيد كه تنها واسطه سعادت پيرمرد شير 
ــت برادران بسيج قدر خودتان را دانيد و با برادران سپاه با هم باشيد و از  دل و بزرگوار اس

آنها كمال استفاده را ببريد.

ــهيد حسن شاكري: شما با برادران انجمن اسالمي و بسيج همكاري كنيد و قدر   ش
اين نعمت عظيم را بدانيد كه در روستاي ما جواناني فعال و از جان گذشته خدمت به شما 
ــنا  ــالمي آش مي كنند با آنها همكاري الزم را بكنيد، فرزندان خود را از كودكي با احكام اس

سازيد و آنها را به بسيج بفرستيد.
ــاالن براي آموزش خود را به بسيج معرفي كنيد  حتي خودتان اي پيرمردها و اي بزرگس
در بسيج ثبت نام كنيد. حتما كه دعاها را به جا مي آوريد دعاها را مي خوانيد و در دعاها و 

جلسات روزه شركت مي كنيد.

 حســن طاهرآبادي: به بسيج مستضعفان رفته اسلحه برادراني كه به لقاء اهللا پيوسته 
بودند از زمين برداشته و در محور كيونان سنقر به مقابله با ضد انقالب داخلي رفته و چندين 
مدت با اين دشمنان از خدا بي خبر و كفرستيز داخلي زد و خورد كرديم و وقت آن رسيده 

كه از زندگي خداحافظي كنم.
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 حســن عجم: مسأله بعد اتحاد و وحدت شماست كه اگر اتحاد داشته باشيد چشم 
ــان را غمين و آرزوهايشان را به  ــالم و مسلمين را كور و قلبش ــمنان از خدا بي خبر اس دش
ــي از يكديگر بر عكس ما مردم به خدا  ــتاد و در صورت تفرقه و جداي ــور خواهيد فرس گ
ــان مي دهد امروز اين اماكن  ــيج راه حق و راه قرآن و راه جبهه را نش ــيج پايگاه هاي بس بس
مقدس مراكز تجلي نور جبهه هاست چرا به خود نمي آييد و هنوز هم نسبت به اين اماكن 
مقدس بدبين هستيد تشكيل بسيج به فرمان نسبي امام زمان است. بسيجيان را كمك كنيد و 

مشكالتشان را حل كنيد كه راهشان حق است.

 حسين خادم پر: چرا بي تفاوت به بسيج مي نگريد شماها كه حتي در مراسم رسمي 
ــمينارها) بعد از دعوت هم از آمدن ممانعت مي كنيد شما كه بايد اين بسيج را  (رژه ها و س
ــول خدا را  تقويت كنيد وليكن در بعضي اوقات كوتاهي مي كنيد آيا مي توانيد جواب رس
ــد؟ آيا مي توانيد جواب علي (ع) را بدهيد؟ آيا مي توانيد در صورت اطالع پيدا كردن  بدهي
ــين زمان خميني كبير را بدهيد؟ آيا اين همه گذشت ها  امام از اين موضوعات جواب حس
و اين همه فداكاري ها و ايثارها را نمي بينيد يا فراموش كرده ايد. حرفم را با عزيزان پاسدار 
و بسيج در يك جمله خالصه كنم و به تمامي برادران پاسدار اين را بگويم كه شكر كنيد 
خداوند را از بابت اين كه توفيق پاسداري و دفاع از اسالم را به ما عنايت فرمود وشكر اين 
ــالمي است. تا آخرين نفس شكر كنيد مقلد امام بودن را و شكر  نعمت دفاع از انقالب اس
ــت شكر كنيد در جمهوري اسالمي  اين نعمت تابع مطلق بودن در برابر اوامر حضرت اس
زندگي كردن را و شكر اين نعمت در خدمت مسلمين بودن است شكر كنيد خداوند را به 
خاطر اين كه ما در موقعيت زماني قرار گرفته ايم كه با دشمنان دين اسالم جهاد مي كنيم و 

شكر اين نعمت مردانه و مثل مسلمانان صدر اسالم جنگيدن است.
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ــهدا سالم و درود بر شما كه با   حســين زارعين بشيرآباد: اي خانواده هاي معظم ش
هديه بهترين فرزندان خود اسالم و انقالب را سربلند نموديد. اينك بر شماست كه از خون 
جوانانتان پاسداري و حراست كنيد و نگذاريد پايمال شود. من متاسفم كه چرا خانواده هاي 
شهدا در بسيج فعاالنه شركت نمي كنند. اي عزيزان اگر بي تفاوت باشيد و به بسيج و جبهه 
ــووليت  و جنگ و آينده انقالب اهميت ندهيد پس چه انتظاري از ديگران داريد امروز مس
ــما اي مردم عباس آباد، بنده فكر  ــيد تا جامه ذلت نپوشيد. و ش ــنگين است بكوش همه س
ــماها حركتي مي كنيد و  ــهادت 8 تن از بهترين فرزندان اين محل ش مي كردم كه پس از ش
بسيج همچون گذشته مظلوم ماند، اميدوارم كه انشاء ا... كمي هم به فكر آخرت خود باشيد 
و زياد دل به اين دنياي فاني نبنديد عزيزان اين دنيا فاني شدني است ثروت و مقام و قدرت 
همه نابود مي شود و ما هم همه مسافريم در اينجا ماندني نيستيم همه از خداييم و به سوي 

او باز مي گرديم.

 حســين صباغ زاده: مردم قدر اين برادران بسيج و سپاه، اين ايثارگران در راه خدا و 
ــم را بدانيد و تقويت كنيد و نه اين كه خود در اين لباس مقدس كه لياقت آن را  ــرآن كري ق
ــده ام و مي گويم تقويت كنيد، نه اين به خاطر آن است كه اين  ــم ندارم وارد ش به خدا قس
عزيزان از بهترين چيز و سرمايه خود كه جانشان باشد در راه اسالم مي گذرند و هيچ گونه 

چشم داشتني نيز ندارند.

 حسين عفيفي كاريجاني: هر كسي كه مي خواهد بنده خدا باشد بايد يك جوري خود 
را به اين بسيجي هاي باصفا وصل كند و حقير از آن آدم هايي بودم كه هميشه خودم را به 
شما وصل مي كردم و خدا را شكر مي گذارم كه اين نعمت را نصيب اين ناچيز كرد و ما را 

با شما آشنا كرد.
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بچه هاي بسيج قدر اين بسيج و انقالب را بدانيد كه از نعمت هاي اين انقالب همين بس 
كه رهبري به اين عظمت و جمعي به نام بسيجي داريم كه اگر خوب شناخته شود ما را از 

بسياري از آلودگي ها حفظ مي كند هم چنان كه كرده است.
بسيج را با توان حفظ كنند و پاسدار خون شهيدان بسيجي باشند. امروزه جريان خطرناكي 
ــان مي دهد اين جريان با  ــه گيري در جامعه كم كم خود را نش با ظاهر فريبنده زهد و گوش
ــيد جوانان ما را دعوت مي كنند كه  عنوان اين مطلب كه دنبال تقوي برويد دور از گناه باش
در هياهوي مسايل سياسي جهان شركت نكنند ذهنيت پاك و صادق را نسبت به مسوولين 
ــان را براي جلوگيري از انحراف در اسالم وديعه گذاشته اند  خدمتگزاري كه تمام وجودش
ــند و اين طيف كه طيف بسيار خطرناكي  ــت برادران به هوش باش بدبين مي كنند. الزم اس
كه سرچشمه آن خوارج مي باشد و گرفتار اين زاهدان احمق نشوند و از موضوعات ديگر 
مسأله افراط و تفريط است كه برادران توجه داشته باشد در عبادت در خريد كردن و خرج 
ــينه زني و دعا خواندن افراط و تفريط نباشد و در بسيج غيبت نشود كه  ــيج در س براي بس

غيبت كردن كمر بسيج را مي شكند.

 حشمت رضايي: جنازه مرا قبل از دفن به حياط بسيج ببريد و به مردم بگوييد كه 
هميشه بسيج را ياري كنند و به حرف ضد انقالب ها گوش ندهند كه به بسيج نرويد چون 
آنها از بسيج سيلي خورده اند و يا نمي خواهند بسيج باشد بدانيد كه آنها ضد اسالم هستند 
ــريف بهكده رضوي و اطرافيان معذرت مي خواهم اگر از اينجانب  و از اهالي محترم و ش
بدي ديده اند و تا عده زيادي از آنها رضايت ندارند مرا دفن نكنيد و برايم با سه صلوات از 
آنها رضايت بگيريد و هميشه به محروميت آنها و مظلوميت آنها گريه ام مي گرفت اميدوارم 

آنها مرا ببخشند.
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ــت كه ادامه دهنده راه كليه شهيدان باشيد و   حميد شــمس: وشما برادرانم اميد اس
ــجد كه سنگر ماست و به قول امام كه مي گويد انقالب مارا همين مسجدها نگه داشته  مس
ــليكي است به قلب دشمن. و بسيج را كه يك شب  ــت ترك نكنيد كه آيات نماز آن ش اس
ــب كه نماز بخوانند1 وروز  ــول خدا (ص) در راه خدا از هزار ش نگهباني آن به فرموده رس

روزه بگيرند بهتر است و بسيج كه يك مدرسه عشق است را ترك نكنيد.

 حميدرضا ذوالفقاري: اي دوستان و آشنايان اين برادران بسيجي هم كه در جبهه هاي 
ــت دارند كه در آغوش گرم خانواده شان باشند و زندگي خوبي داشته  ــتند دوس جنگ هس
باشند اما اكنون جنگ حق و باطل است و جهاد در راه خداست و اگر كسي توانايي داشته 
باشد به جبهه هاي جنگ بيايد و در راه خدا جهاد كند اما نيايد و سهل انگاري كند خيانت 

به اسالم و خون شهيدان كرده است.

ــتم اين است كه تا آخرين رمق در  ــيجي هس  حيدر زنگنه: برادران پيام من كه يك بس
بدنتان و تا آخرين قطره خون خود از امام و از روحانيت كه به قول فرمايشات امام كشور بدون 

روحانيت مثل كشور بدون طبيب است دفاع كنيد. و نگذاريد كه خون شهيدان پايمال شود.

ــعي و كوشش نماييد حسين وار پاسدار  ــلماني فيض: برادران با سالم، س  ذبيح اله س
اسالم باشيد و با برادران بسيج اين معصومين جبهه ها و شهرها خوش رفتاري نماييد كه اگر 
ــم را آزرده ايد زيرا اينان اكبرها و قاسم هاي حسين  ــان را بيازاريد دل حضرت قاس دل ايش

زمان خميني هستند.

1. در اصل وصيت نامه «خوانند» آمده است.

315 ــــــــــــــج■ ــــــــــــــســــــــــــــي ب



ــه جاني چه مالي يادتان نرود و ديگر   رحمــت اهللا عرب: از كمك كردن به جبهه چ
اين كه با برادران بسيجي و نيروهاي گروه هاي مقاومت پايگاه بيشتر برخورد داشته باشيد و 
آنها را در حل مسايلشان ياري كنيد و نگذاريد كه تنها بمانند و با دشمنان قاطعانه برخورد 
كنيد و قومي و خويشي ها را كنار بگذاريد و هر كس كه نسبت به بسيج و نيروهاي بسيج 
ــد چون راه آنها حق  ــتيد هرچند كه كار به زد و خورد برس بدبين بود مردانه جلويش بايس
است و با دشمنان آنها به طور كلي رابطه هايتان را قطع كنيد و حتي سالمشان هم نكنيد اگر 
گناهي داشت به گردن من مخصوصاً كساني كه زيرزيركانه مخالفت مي كنند سعي كنيد كه 

آنها را افشا كنيد و چهره شومشان را به مردم بشناسانيد.

 آيت اهللا دهقاني: شما خواهر و برادرانم هميشه در فكر اسالم و خدا باشيد و از پدر 
و مادر فرمانبري كنيد و از آنها اطاعت نماييد و شما مردم روستاي پوده دست از اختالف و 
دودستگي برداريد و يك امت واحده بشويد بسيج را كه دستاورد خون شهيدان اين روستا 
ــد تقويت كنيد و برويد در آنجا و از حاالت برادران بسيجي و سپاهي باخبر و آگاه  مي باش
شويد و نگذاريد خون شهيدان را پايمال و به آنها بي احترامي مي كنند هدف آنها را خوب 
ــاوندانم از دست من راضي باشد و سالم مرا  ــما اقوام و خويش براي مردم بازگو كنيد و ش
ــيد و  ــاندم حالم كنيد و پيرو راه امام و واليت فقيه باش ــما ضرري رس بپذيريد و اگر به ش

هميشه اين دعا را بر زبان جاري كنيد كه امام زمان ظهور كند.

ــت  ــهادت مي دهم كه جز خداوند تبارك وتعالي معبودي نيس  ابراهيم حيدري: ش
ــته و  ــتش مي كنم و از او كمك مي جويم و كار خود را به او وا گذاش و تنها او را پرس
ــت وسايل فضل و رحمت اويم و رضايم به رضايش و تسليم قضاي  تنها توكلم به اوس
ــم پيامبران حضرت محمد (ص)  ــالم خات مقدرش وگواهي مي دهم كه پيامبرگرامي اس
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ــهادت مي دهم چهارده معصوم بزرگوار از اهل  ــت و مطيع فرمان اويم و ش نبي من اس
بيت پيغمبر سفينه هاي نجاتند و چراغ هاي هدايت و اگر خواستيم در درياي كفر هالك 
ــتم كه حضرت امام خميني جانشين و  ــل به آنها شويم و مطمئن هس ــويم بايد متوس نش
نايب ولي عصر است و من از مقلدين و مريدان اويم و فرمان او را از جان ودل مطيعم 
ــالم و قرآن داريم از بركت وجود او مي دانم و اينجانب اعالم مي كنم كه  و هر چه از اس
اي عزيزان با تمام قوت و قدرت بسيج شويد براي نجات اسالم از اسارت و از چنگال 
ــلمان نما، االن موقعيت اسالم همان موقعيت  ــت كافر و مس خونخواران و زالوهاي پس

زمان صدر اسالم است، در حال تجديد حيات است.

 ابراهيم رضايي وحدت: با همه تجهيزات و ساز و برگ بسيج شويد و در راه خدا 
با اموال و جان هاي خود جهاد كنيد.

پشتيبان رهبر انقالبمان امام امت خميني بت شكن و اسالم باشيد و امام را ياري نماييد.

 شهيد ابراهيم صادقي كريم آبادي: هم اكنون كه عازم جبهه هاي حق عليه باطل هستم 
چند كلمه به عنوان وصيت نامه روي كاغذ مي نويسم. برادران و خواهران گرامي هميشه يار و 
ياور امام و خط واليت فقيه باشيد و از حوزه هاي علميه و روحانيت مبارز و مسوول پشتيباني 
نموده كه دشمن از اين قشر مسوول هراس دارد. از دولت، مجلس شوراي اسالمي و ارگان هاي 
ــپاه و بسيج و جهاد و ديگر نهادهاي در خط امام حمايت نماييد. صفوف  انقالبي از جمله س
نمازهاي جمعه و جماعت را فشرده تر كرده و وحدت خود را در سايه رهبري امام حفظ كنيد و 
از خانواده گرامي ام مي خواهم كه اگر من به فيض عظيم شهادت نايل آمدم برايم ناراحت نباشيد 
و زياد گريه نكنيد زيرا شهيد گريه نمي خواهد بلكه پيروي مي خواهد و از شما مي خواهم كه 

مرا حالل نموده چون به شما زياد اذيت نموده ام و از سايرين برايم حالليت بطلبيد.
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ــيد سنگر بسيج و   ابراهيم صدري: اميدوارم كه حقيقت زندگي را درك كرده باش
مسجد را ترك نكنيد و اگر من شهيد شدم ناراحت نباشيد و اي برادران و اي خواهرانم 
شما نگذاريد كه خون شهيدانمان پايمال گردد و خون آنها به هدر برود و اي خواهرانم 
ــما امروز مسووليت بزرگي بر دوشتان است و رسالت شما از رسالت حضرت زينب  ش

سنگين تر است.
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