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                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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

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

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

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

اي در با توجه به اوضاع جهان و مسلمین، انتخاب شایسته» وحدت«موضوع 
همبستگی و تحکیم اتحاد و وحدت ملـی  راستاي دعوت مردم به حفظ انسجام و 
  .و اسالمی در برابر هجمۀ بیگانگان است

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

د را در دفترهاي بعـدي از ایـن   هاي آیندة خوبه سامان برساند و دورنماي فعالیت
  .مجموعه ترسیم نماید

پـور، لـیال   هـاي مسـتمر خـواهران زهـرا ملـک     در پایان الزم است از تـالش 
ــا مقــدم  ــان فــر و ملیحــه وف ــه  دومکــه در تــدوین دفتــر  میرزای     از ایــن مجموع

  .اند؛ قدردانی نماییمکوشیده
  

  نشر شاهد
  1390 شهریور
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                                                                     پیشگفتار    
  

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

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

کـه   از آنجـا  . روزمرة زندگی، دین خود را نسبت به این عشـاق پاکبـاز ادا نمـاییم   
هاي شهدا حاوي مطالـب ارزشـمندي از مسـائل اعتقـادي، اجتمـاعی،       نامه وصیت
دارد این اسـناد تـاریخی از نظـر موضـوعات     باشد، ضرورت  ی و فرهنگی میسیاس

تا نسل حاضر با مطالعه و عمل به آن، فاصله زمانی  مورد نیاز جامعه بررسی شوند
هـاي   کمرنـگ شـدن ارزش   را به حداقل برساند و مانعخود با دوران دفاع مقدس 

  .گردد واالي آن دوران
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هـاي   نامـه  بر این بـوده اسـت کـه وصـیت     در دفتري که پیش رو دارید، تالش
   .، مورد بررسی دقیق قرار گیرند»دتوح«شهدا با موضوع 

وند در مسیر تعـالی و کمـال بشـري آن را بـه آدمـی      رحمتی که خداوحدت، 
تـرین  مناسـب  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(وجود مقدس پیامبر اعظم .هدیه داده است

ي سـاز او نیـز همـه بـر پایـه     الیم انسـان اسالم و تع. محور وحدت مسلمانان است
انسان اسـت، در حکـم صـریح     ه شده و آنچه اقتضاي فطرتفطریات بشر بنا نهاد

پیـامبر  مشـهود اسـت؛ چنانچـه     )علیهم السـالم (رآن و سخنان پیامبر و ائمه اطهارق
للمـؤمنین و ال   هخیر المؤمنین من کان مألف« :فرمودند )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اکرم

بهترین مؤمنان، کسی است که محور الفت مؤمنـان  «؛ ».خیر فیمن الیألف و الیؤلف
  ١».باشد، کسی که انس نگیرد و با دیگران مأنوس نشود خیري ندارد

یحبها اهللا اصالح بین النـاس   هصدق«: فرمودنـد  )علیه السالم(و حضرت امام صادق
ایجاد وحدت هنگام پیدایش اخـتالف، و  «؛ ».إذا تفاسدوا و تقارب بینهم إذا تباعدوا

ست که خداونـد آن  ا ايها در هنگام جدائی، صدقهآن تباهی امت و نزدیک کردن
  ٢».را دوست دارد

وجود انبیاي پیشین، نیز صحتی بر این مدعاست و قرآن کریم بـه وضـوح از   
مـا پـیش از تـو هـیچ     «: فرمایـد جا که مـی دهد؛ آني عمومی انبیاء خبر میهرنامب

پیامبري را نفرستادیم، مگر این که به او وحی کردیم که معبودي جز مـن نیسـت   
و خوانـدن بـه رمـز و راز    » توحیـد «و اشاعۀ کلمۀ » ... پس تنها مرا پرستش کنید

اي است از یکتاپرستی بندگانی که جز معبود یگانۀ خویش، نشانه» وحدت«کلمۀ 
                                                             

 209، ص 2جلد  ؛الکافی  -1
  393، ص 71جلد  ؛بحاراالنوار  -2
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اند؛ پروردگاري که نظام هسـتی را  چیزي و کسی را شایستۀ این پرستش ندانسته
بر اساس طرح معینی پدید آورد که طراح آن نه بشر و نه هیچ موجود دیگر، بلکه 
 وجود الیزال و کمال مطلـق اوسـت؛ طراحـی کـه در دقـت و ظرافـت و قـدرت و       

  . اي تردید نیستحکمت او، ذره
ایـن نکتـه را    )صلی اهللا علیه و آله و سلم(بدون شک مبانی تعلیمات پیامبر اکرم

      در راســتايســازد کــه تعلــیم و تربیــت نبــوي مــی بــراي بشــر امــروزي نمایــان
فطرت انسانی، توحید، : اسالمی استوار است -ناي دینیآفرینی، بر چهار مبوحدت

اي کـه همـۀ مسـلمانان بـر آن     مبـانی  هستی و جاودانگی انسان؛ ي نظامهدفمند
  .تواند محور اتحاد آنان قرار گیرداند و میقولمتفق

و اکنون با گذشت هزار و چهارصد سال از ظهـور اسـالم، وقتـی بـه گذشـته      
هـا و مـذاهب گونـاگونی را در تـاریخ امـت اسـالمی       ها و گرایشنگریم، جریانمی

، بـر  انـد ی کسب کردهایم قومی که همواره قدرتایم و دیدهواندهو بارها خ .شاهدیم
اند، در حق خـویش پراکنـده؛ و   اند و آنان که حق بودهباطل خویش وحدت داشته

انـد و  به راستی آنان رهبر و راهبر خویش را در مسیر باطل خـویش مطیـع بـوده   
دینـان  بیه وحدت و شگفتا ک! و اینان؛ در حق خویش گمراه و پا در هوا... مطاع و

مداران از راه حق، سایۀ دلمردگـی و فزونـی   در راه باطل خویش و پراکندگی دین
  .غم و اندوه است

او  هاي دین، همواره بر وحـدت و رهبـري کسـی اسـتوار بـوده اسـت و       پایه
نشانگر و مبلغ راه نور و نور جز به وحدت و یکدلی؛ همسـو و همـراه بـا جماعـت     

  .نگشته است
، »اهـل بیـت  «و پیـروي از  » اهل بیت«بوده و خواهیم بود که باور  ما بر این

نظام و انسجام امـت و رهبـري آنـان عامـل وحـدت، و جهـاد مایـۀ عـزت و         مایه 
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 هاسـت؛ ما در سایۀ اشتراك با آن و زیستن و نفس کشیدن .سربلندي اسالم است
م و کـه اگـر روح اخـتالف، بـر جسـ      ایـم چشم دیده و به کـام چشـیده  چرا که به 

یم کـه جـز تهـی شـدن چیـزي      گـرد فکند، به سـان پرتگـاهی مـی   جانمان سایه ا
  . رساندو ما را به اشباع یأس می عایدمان نگشته

ترین مسـائل روز جوامـع اسـالمی    امروزه، وحدت مسلمانان جهان، از ضروري
هـاي  است و همه باید بر محوري جـامع و فراگیـر کـه تمـامی مـذاهب و اندیشـه      

هنـگ حرکـت   بول داشته باشند، گرد هـم آمـده و یکپارچـه و هما   دینی، آن را ق
الفـت و دوسـتی در میـان جماعـت      گسـترش همواره آن چه مسلم است؛ . نمایند

مسلمین به مدد الهی و در سـایۀ وحـدت میسـر بـوده و وحـدت و همـاهنگی در       
هاي نظامی و پیوندهاي اجتماعی، محصول حفظ وحـدت و نگریسـتن بـه    حرکت

  .هاي بزرگ بوده استخانوادهشم چ جامعه، به
هاي قومیتی و ملیتی در میان ملـل  هاي روزافزون و افزایش اختالفتشویش

ی هـاي اسـالم  هاي دشمن امروزي براي براندازي حکومـت گوناگون از جمله حربه
حفـظ  . اسـت  م همواره به نفع دشمن بودهتالطو مواج گشتن این دریاي پر. است

اي کـه نـژاد،   لمین مبدأ همۀ خیرات بوده، بـه گونـه  وحدت و برادري در میان مس
  . زبان، قومیت و ناحیه در اسالم مطرح نیست

هـاي  ریشـه اسـالمی را در   باور عمیق به وحـدت  )رحمه اهللا علیـه (امام خمینی
هـاي خشـکیدة حقیقـت را از    مسلمانان بـه غلیـان آورد و چشـمه   تفکر خشکیدة 

  . اتحاد عالم اسالم بوداو تمام آرزوي . جویبار خدا، جاري ساخت
دانسـت کـه بـدون آن    مـی وحدت را از سنخ رحمت و محصول مقدماتی امام 

        ایشــان در جوامــع اســالمی وحــدتی را پایــدار و مقــدس  . حاصــل نخواهــد شــد
اي «: ناپـذیر اسـتوار باشـد، چنانچـه فرمودنـد     دانست که بر محورهاي خدشـه می
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هـاي کشـورهاي   رمز تمامی گرفتاري! دمسلمانان جهان و اي پیروان مکتب توحی
اسالمی اختالف کلمه و عدم هماهنگی است و رمز پیروزي، وحدت کلمه و ایجـاد  

همه براي اسالم و به سوي اسـالم و بـراي مصـالح مسـلمین و     ...  هماهنگی است
ــ      ــاس هم ــه اس ــی ک ــروه گرای ــدایی و گ ــه و ج ــز از تفرق ــدبختی ۀگری ــا و ب                ه

  ١».هاستافتادگی عقب
و اکنون نوبت یک تصفیۀ اساسی است تا با پشت سر گذاشـتن اختالفـات و   

ها، خود را براي ظهور امتی واحد آماده ساخته و زمینه را براي رسیدن گراییفرقه
  . به نقطۀ اتکال و باور عالمیان هموار نماییم

تفـاوت وحـدت بـین     رهنگ اسالم اسـت کـه  دار در فاي ریشه؛ واژه»اتحاد«
هاسـت کـه   سـال  و اکنـون . فته در همـین معناسـت  مسلمانان با دیگران تجلی یا

ازوان نیرومند اوست، نه تنها جمهوري اسالمی به رغم همۀ قدرت و توانی که در ب
هـاي  گـري شعار وحدت مسـلمانان تکیـه کـرده اسـت، بلکـه در برابـر افراطـی        بر

و » اتحـاد «نموده و شعار همیشه جاویـد  مخالفان نیز با دوستی و محبت برخورد 
و همـواره بـر ایـن    . را در قاموس کتاب برادري به اثبات رسانیده است» ید واحد«

ل ؛ چـرا کـه آن را در قـول و فعـ    اعتقاد راسخ خویش ابرام و اصرار ورزیـده اسـت  
  .پیشوایان خویش دیده و خوانده است

اي الهی است؛ انقالبی که بـه  دانیم که انقالب اسالمی ما ودیعهو به یقین می
گیـر نائـل آمـد و    اللهی به افتخـاري عـالم  حول و  قوه الهی و رشادت مردم حزب 

مقـام معظـم    .کنـد اکنون حفظ دستاوردهاي آن، وحـدتی بنیـادین را طلـب مـی    
با بصیرت و آگاهی نیاز به وجـود ایـن وحـدت را بـه خـوبی       )مد ظله العالی(رهبري

                                                             
  7/7/1358پیام به زائران بیت اهللا الحرام،   -1
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هـایی،  مبادا کسانی با زبان. وحدت کلمه را حفظ کنید«: فرمایندحس کرده و می
بدون قصد و غرض سویی، فقط بـه علـت اشـتباه و بـه خـاطر اینکـه مصـلحت را          

دانند که چـه بگوینـد، چیزهـایی بگوینـد کـه مـردم را دلسـرد        فهمند و نمینمی
ها مصلحت خود و شود که بعضیمتأسفانه گاهی در گوشه و کنار دیده می. بکنند

. کنندکنند، با نظام بدي میبا زید بدي می. فهمندلحت انقالب و ملت را نمیمص
فهمنـد  نمـی . برنـد خواهند مسئولی را زیر سؤال ببرند، انقالب را زیر سؤال میمی

بنـدي  درسـت   خواهنـد یـک جبهـه   می. که این کار، زیر سؤال بردن انقالب است
  ١».ت ضربه خواهد زدبندي، به وحدفهمند که این جبههکنند ولی نمی

وحـدت را در میـان    آسـاي و بدون تردید در طول تاریخ بشریت نقش معجزه
ایـم کـه در مقابـل آن،    هاي مختلف جوامع گوناگون به نظاره نشسـته اقوام و گروه

  . است فجایعی پیش روي مسلمین قرار دادهتفرقه و تنازع چه 
 ؛رگ و تأییدات الهی اسـت امروز، روز اتحاد و یگانگی است و این از الطاف بز
تـوان ایـران و ایرانـی و هـر     چرا که تنها در سایۀ آرامش و وحدت اسـت کـه مـی   

ملـت ایـران در طـول دوران    . مسلمان دیگر را بـه مقاصـد عالیـۀ اسـالمی رسـاند     
سـاز  نهضـت انسـان  حفظ وحدت کلمـه و اتکـال بـه    شکوهمند انقالب اسالمی با 

را هرگز از دست نخواهـد داد و  پیروزي ن رمز را پیش برد و ای ، انقالب خوداسالم
این همه را همواره مدیون خداییم که بر همگان منت نهاد و همۀ اقشار را بـا هـم   

  . متحد نمود
   ایوب سیف زاده

                                                             
 946ص، 5حدیث والیت؛ ج  - 1
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  درآمد   
 
آثار و اسناد مربوط به شهدا و ایثارگران بـه مثابـه حافظـه تـاریخی و میـراث      

هـا  دوران دفاع مقدس است و گردآوري، حفظ و نشر آنمکتوب انقالب اسالمی و 
  . باشدرسالتی است که بر عهده نسل کنونی می

واحد انتشار اسناد و آثار شهدا و ایثارگران در خصوص تحقق این امر اقدام بـه  
  .هاي شهدا در موضوعات مختلف نموده استنامهانتشار گزیده موضوعی وصیت

ایا، در ابتداي امر با مراجعه بـه مرکـز اسـناد    در راستاي تدوین این گزیده وص
هـا بـه   شهدا و ایثارگران اصل وصایا جمع آوري و جهت تأیید صـحت انتسـاب آن  

پس از تأیید نهایی، اصـل وصـایا در   . اندشهدا تحت بررسی کارشناسی قرار گرفته
بنـدي و جسـتجو بـراي انجـام     قالب متن تایپی آماده سازي شده تا امکان طبقـه 

  .ي تحقیقی فراهم گرددکارها
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 53000در این مرحله بر روي وصایاي شهداي کل کشـور کـه شـامل حـدود     
باشد، بازبینی کلی صورت گرفتـه و بـا مـدنظر قـرار دادن عنـاوین      نامه میوصیت

  .هایی حول محور موضوعات مختلف تعریف شده استموجود در وصایا، کلیدواژه
بر اساس نیاز روز و اهمیـت موضـوع،    بندي موضوعاتي کار با اولویتدر ادامه

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

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

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

بیان مطـالبی پیرامـون موضـوع     باید از عهدهمی تخابی عالوه بر اختصار و ایجازان
در این خصوص توجه ویـژه  . ر برآید و از هرگونه ابهام و گنگی به دور باشدموردنظ

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

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

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

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

عنوان کرده و در صورت مشاهده خطاي فاحش دستوري [] آن را در داخل قالب 
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ها را در متن آورده و در پـاورقی بـه صـورت    و یا اغالط امالیی، صورت صحیح آن
  .کنندناصحیح آن اشاره می
و آحادیث وارد شده در متن پس از اطمینان از صحت مـتن   در خصوص آیات

آیه و یا حدیث، در پاورقی به آدرس آن اشاره کرده و در صورت وجـود لغـزش در   
نقل آیه و حدیث توسط نویسنده اصلی، متن صحیح آیه و حدیث نیـز در پـاورقی   

  .گرددذکر می
ایـن قبیـل کـه    خورگی، سوختگی، پـارگی و مـواردي از   با توجه به وجود قلم

نامـه بـه   شوند، گاه در اثنـاي مـتن وصـیت   منجر به آسیب دیدن اصل وصیت می
داند بـا  کارشناس محترم خود را موظف می. خوریمکلماتی ناخوانا و نامفهوم برمی

جـایگزین  []دقت در متن وصیت، در صورت امکان کلمه موردنظر را داخل قـالب  
ر اصل وصیت اشـاره کنـد، امـا در صـورت     کرده و در پاورقی به ناخوانا بودن ان د

* عدم وجود جایگزین قطعی براي کلمـه ناخوانـا، قسـمت مـوردنظر بـا عالمـت       
  .مشخص شدده و در پاورقی به ناخوانا بودن کلمه در اصل وصیت اشاره کند

هـا کـه   نامـه پس از اتمام کار ویرایش و تصحیح وصایا، مجموع گزیده وصـیت 
انـد، در فصـول مجزایـی بسـته بـه عنـاوین       بندي شدهقبالً از نظر موضوعی طبقه

گزیـده   700گیرنـد و نهایتـاً در هـر دفتـر حـدود      ها جاي مـی موجود در متن آن
که شامل نام، نـام خـانوادگی، تـاریخ والدت، تـاریخ شـهادت، محـل       -نامه وصیت

  .شودگردآوري می -نامه استوالدت و متن گزیده وصیت
ها، پیش از ایـن سـه دفتـر بـا عنـاوین      نامهاز مجموعه گزیده موضوعی وصیت

گزیـده موضـوعی   « حجـاب و » )1(نامـه شـهدا   گزیده موضـوعی وصـیت  « بسیج
  .انتشار یافته است» )3(و ) 2(نامه شهدا وصیت
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ــوص ــوع  در خص ــدت«موض ــد واژه »وح ــراه آن و کلی ــاي هم ــجام، «ه انس
 وصـایاي  -نامـه  وصـیت  53000بین  از، »قافن و هنتف ،هقرفت ،همبستگی، اتحاد
نامه به ایـن مهـم اشـاره شـده     هزار وصیت20000بیش از  در -شهداي کل کشور

 ؛این امر ما را بر آن داشت تا در قالب چندین دفتر به این موضوع بپـردازیم . است
دفتـر مسـتقالً بـه     5دفتر که به این موضوع اختصاص یافتـه اسـت،    9از مجموع 

دفتر بـه موضـوع    1 ،»و همبستگیانسجام «تر به موضوع دف 1، »وحدت«موضوع 
پرهیز از فتنه «ضوع موبه ر فتد 1 و »قهفراز تز هیپر« ضوعموه ب تردف 1، »اتحاد«

  .شودمربوط می »و نفاق
حـول   گانـه  هنـ دفـاتر   – شـهدا  این مجموعه از گزیده موضوعی وصـیت نامـه  

ر جمعی گروهـی از کارشناسـان متخصـص در امـر     حاصل کا -» وحدت«موضوع 
سـاعت نفـر    5000حدود  ماه 5تصحیح و ویرایش متون است که در زمانی قریب 

   .اندرف به ثمر رسیدن آن نمودهکار کارشناسی ص
تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري

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

  
  انواحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگر
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   والیت فقیه سارسایه در وحدت :فصل اول     
  

  )تبریز 1331 -1362( یآصفرضا شهید  
شما باید قدر این امام بزرگوار و ایـن انقـالب را بدانیـد و بایـد بـا       ... !برادرانم

  .انقالب را به کشورهاي دیگر صادر نمایید ،یکپارچگی خویش و وحدت کلمه
  

  )اصفهان 1341 -1361(ربیع محمدآقاحسین  شهید 
من یک پیام کوچک براي  !پدر و مادر و برادران، خواهران و خویشاوندان عزیز

خـواهم  تر از آنم که براي شما پیام بدهم، از شما میچند من کوچکهر شما دارم،
ها شرکت کنید و با حفظ کردن وحـدت  که با حضور خود، در صحنه و نماز جمعه

  .والیت فقیه باشیدخود، پیرو سرسخت 
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  )گرمسار 1337 -1361(آقایی  محمدابراهیم شهید 
اي بیندیشـید  شما لحظه: ترو سخنی با شما ملت عزیز، به عنوان برادر کوچک

مـا ملتـی مـنحط    ! که ما چه بودیم و که بودیم و حال چه هستیم و که هسـتیم؟ 
اهللا به درآمد  روحور بودیم، ولی این دست خدا از آستین بودیم که در فساد غوطه

ما ملتی تحـت سـلطه   . ما ملتی ترسو بودیم. سوه نمودو ما را ملتی شجاع، الگو و اُ
ولی حاال به همت ! کردهیچ کشوري و هیچ ملتی روي ملت ما حساب نمی. بودیم

ها، نمونه هستیم و در حـال  ایم که براي همۀ ملتاهللا و رهبري او، ملتی شده روح
جنگیم و شما قدر این امام و رهبـري را بدانیـد کـه وحـدت و      حاضر با آمریکا در

پشـتیبانی از  ] از[پیروزي شما در گرو همین رهبري و والیت فقیه است و دسـت  
  .روحانیت مبارز برندارید که فنا خواهید شد

  
  )آران و بیدگل 1343 -1365(آرانی  ابتدایی یمحمدتق شهید 

دستوراتش را عمل نمایید و خدا را شکر کنید امام را تنها نگذارید و ! اي ملت
پشتیبان روحانیت متعهـد و مسـئول در   . که چنین نعمتی را به همۀ ما عطا نمود

خط امام باشید و با وحدت و هوشیاري بیشتر قدم بردارید که اخـتالف و جـدایی   
  .اسالم خواهد بود] و[در بین شما موجب شکست انقالب 

  
  )نجف آباد 1346 -1362(ابراهیمی  حسین شهید 

ملت شجاع ایـران و  : ملت شهیدپرور دارم] و[وصیتی با پدر و مادر و دوستان 
خود را اعالم کردیـد و انقـالب را بـه     1شما که از اول انقالب همبستگی! آبادنجف

                                                             
 خستگی: در اصل وصیت -1



 

 21      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

برید، مواظـب  اکنون جنگ را با قدرت خداوند به پیش می پیروزي رساندید و هم
امـام پشـتیبانی کنیـد و     ،ندهیـد و از رهبـر خـود   باشید وحدت خود را از دست 

 نگذارید ضد خدا و قرآن در شما دخالت کند و از سران مملکت، کسانی که واقعـاً 
کننـد و سـعی دارنـد اسـالم را سـرفراز و ملـت را       براي اسالم و ملت خدمت مـی 

بـه  . پشتیبان باشند، حمایت کنید و مواظب باشید خون شهیدان را پایمال نکنید
وصیتی هم با دوستان . همۀ شهیدان گردن شماها حق دارند، مواظب باشید خدا،

شـماها سـعی کنیـد همیشـه در زنـدگی      ! خود دارم، اي دوستان عزیز و مهربـان 
روند، سعی کنند درس خود جوانمرد باشید و کسانی که به مدرسه می] و[شجاع 

  ...  را با کوشش تمام بخوانند
نند، سعی کنند به جبهه بروند و وحدت خود خواو اما دوستانی که درس نمی

  .را حفظ کنند و راه شهیدان را ادامه بدهند
  

  )فالورجان 1341 -1366(ابراهیمی یزدآبادي  اهللافتح شهید 
 کنـد؟ مگـر او مـا را بـراي مبـارزه      مگر امام ما را به وحدت کلمه دعـوت نمـی  

رهبر خود بسـته بـودیم،   خواند؟ پس چرا ما مردم، عهد و پیمان خود را که با نمی
   هـا، دشـمن بـر مـا غلبـه      انگـاري یادمان رفت و آیا با این فراموش کردن و سـهل 

پس ما باید تمام نیروهاي خـود را بـر   ! زند؟بزرگی به اسالم نمی ۀکند و ضربنمی
ها که رفتنـد، کـاري حسـینی کردنـد و     علیه زر و زور و تزویر آماده نماییم که آن

  .باید کاري زینبی کنند وگرنه یزیدند ها که ماندند،آن
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  )خرم آباد 1320 -1361(ابطحی  اهللاقدرت شهید 
گرایی شرك و جـدایی از  عاقبت گروه. گرایی تحت هر عنوان بپرهیزیداز گروه

آفرین والیت محمـد و آل محمـد و اینـک     حول محـور وحدت .حقیقت من است
ضـامن خوشـبختی و سـعادت     در زمان فرزند راستینش، امام خمینی گردید کـه 

دین و دنیاي آخرت شماست، چه در اثر اعتقاد به والیت، نیروي اقدام به خیر بـاز  
  .آیددارنده از شر، در انسان به وجود می

  
  )زرین شهر 1339 -1367( ابوالحسنی ربزي حسین شهید 
ولکـن ال راي  «بـه عنـوان    )لیه السـالم ع(دانی که نباید دوباره علیتو می! خدایا

و این که جـوان اسـت، سیاسـت نـدارد و قـدرت رهبریـت و ادارة       » لمن ال یطاع
نشانده شود و خار در چشـم و اسـتخوان در   ] اي[جامعۀ مسلمین را ندارد؛ گوشه 

خـوان   شب آیا باز براي درد و دل باید سر در چاه کند و باز خوارج نماز. گلو باشد
ضـمانت  ولی نه؛ به خواست تو و بیداري و وحدت امت و  !از پشت خنجرش زنند؟

هایشان، دیگر نباید چنین شـود و تـالش   خانواده خون شهیدان و گریۀ نیمه شب
دانی که نان بـه نـرخ روز خـوردن و همراهـی     سرایان به هدر است و باز تو مییاوه

  .وزد، چه خیانت و خباثت بزرگی استکردن با باد که هر لحظه از سمتی می
  

  )اردکان 1343 -1364( انجیر آوند ابولیمحمد  شهید 
با امام خود وحـدت داشـته باشـید و هرگـز بـین خـود و امـام جـدایی         ! مردم

. ها متسحکم کنیـد نیندازید و وحدت خود را در مساجد و در دعا و در نماز جمعه
ـ  ! مردم کردنـد، امـروز جوانـان    مـی  سـرما و گرمـا    ۀاگر در زمان علی امـتش بهان
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د و اگر در روز عاشورا امـام  دهنمی  روند و کفار را شکست داوطلبانه به جبهه می
هـا شـهید   آن مـۀ ه، یارانش رفتند، به جز هفتاد و دو نفر، کـه  )علیه السالم(حسین

علیـه  (کنند و نهضت حسینها حمایت میشدند، امروز جوانان مسلمان از خون آن
ردم مواظب باشید خون شهیدان به هدر نرود م. دهندو یارانش را ادامه می )السالم

و نگذارید غارتگران به کشور ما حمله کنند و با روحانیت وحدت داشـته باشـید و   
ها مشتی بر دهـان دشـمنان بزنیـد و هرگـز بـه مـن ناکـام        با رفتن به نماز جمعه

  .نگویید؛ زیرا من در نهایت کام به سر بردم
  

  )نهاوند 1343 -1362( حمدوندا نورمرادشهید  
تمام حاالت خود را بر علیه  ،حرکت عظیم انقالب اسالمی ایران از اول تا حال

کـه ایـن انقـالب بـر تمـامی       خـر آکنـد و تـا   طاغوتیان جهان داشته و مبارزه می
 1ن هم بـه رهبـري  آ ،هاي جهان فرا رسد و کاخ ستمگران را واژگون کندسرزمین

 2بـراي اسـت   ]عمل[ کشور میدان کرد و] خواهد[امت اسالمی قیام  ؛ب مهديئنا
بیدار شوند و بـا وحـدت منسـجم خـود و یکپارچـه شـدن امـت        ] که[ملت ایران 

چـرا کـه    ؛کشور و امام عزیزم را تنها نخواهم گذاشت] من[و  3دننقیام ک ،اسالمی
از ظلمت نجاتم داد تـا اینـک ملـت مستضـعف      ،4رساندروشنایی  مرا از ظلمت به

  ]. نجات دهیم[هاي وحشیان جهان را از زیر چکمه
  

                                                             
  رهبریت: در اصل وصیت -1
  که: در اصل وصیت -2
 کرد: در اصل وصیت -3
  رساندمی: در اصل وصیت -4
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 )بندرعباس 1350 -1367( احمدي محمدباقر شهید 
بـه خـود بیاییـد کـه     ! اي مسـلمانان: )علیه السالم(اي با شیعیان علیچند کلمه

مواظب باشید حب دنیا شـما را  ولی. هایی هستندسروران شما، این چنین خانواده
که همیشه وحدت خـود را حفـظ   از ملـت شهیدپرور ایران تقـاضا دارم . گول نزند

. کنند و پشتیبان امام امت باشند و حتی براي یک لحظه هم امام را تنها نگذارنـد 
اسالم را تا آخرین لحظه یاري کنید و تا آخرین لحظه با شـیاطین غـرب و شـرق    

  .مبارزه کنید و راه شهیدان را ادامه بدهید
 

  )سمیرم 1338 -1365( قراچهاحمدي  حسنغالم شهید 
بـر  . به احکام خداوند و عبادت او اهمیت بدهید و به آن عمل نماییـد ! عزیزان

شما واجب است که گوش به فرمان امام امت باشید و در خط او قـدم بگذاریـد و   
پشتیبان والیت فقیه باشید، با هم متحد باشید و وحدت کلمه را حفـظ نماییـد و   

هـایی کـه موجـب    آن. دهیـد کنند، گوش نگویی میهایی که یاوههاي آنبه حرف
کنند، از خودتـان دور سـازید، تقـواي خـدا را     و ایجاد چند دستگی می] ندا[نفاق

  .دنبال نموده و از یاوران اسالم باشید
  

  )قم 1341 -1364( باالقلعه احمدي حسین شهید 
یک وصیت هم بر امت شهیدپرور ایران؛ البته من کسی نیستم که براي شـما   

 مردم غیور چیزي بنویسم، فقط با اطاعت از رهبري انقالب، این نایب امام زمـان، 
عفان جهـان و ایـن فرزنـد امـام     ، ایـن امیـد مستضـ   )سالم اهللا علیهـا (این فرزند زهرا

، دست از او برندارید و بر حفظ وحدت و اتحاد بکوشید که ایـن  )السالمعلیه(حسین
اطاعت از رهبري و وحدت بین مـردم، ضـامن تـداوم و گسـترش انقـالب اسـت،       
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دیگر اینکـه   و 2»تفرقواواعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال«: گویدآیۀ قرآن که می 1طبق
  .شکن را ترك نکنیددشمن نماز جمعه، این نماز

  
  )اصفهان 1321 -1361( اخالقی علیقربان شهید 

! اي مجاهدان راه خدا! وصیت اول به ملت غیور ایران است، اي مسلمین ایران
اید و در اطاعت از راه خدا سـر  هایی که در راه حق از مال و جان گذشتهاي انسان
شما را، شما را به اطاعت از رهبـري و حفـظ وحـدت سـفارش     ! شناسیداز پا نمی

این پیروي نمودن از رهبري و وحدت بین شما ملت عزیز بود کـه   نمایم؛ چونمی
پشت شاه ستمگر و آمریکاي جنایتکار را شکست و بر شـما بـاد کـه ایـن دو امـر      

لذت ما بستگی به ایـن دو امـر   . خون خویش حفظ نمایید ةمهم را تا آخرین قطر
  .اهمیت بیفتدشود که این دو امر، از نظر ما از و ذلت ما زمانی شروع می] دارد[

  
  )تهران 1344 -1361( استیري کاظم شهید 

خواهند به انقالب اسالمی ضربه بزنند و چـون  این روزها همچنان که همه می
 80پیرمرد نشسـته در   4، این3عامل وحدت و حرکت انقالب و مردم، امام خمینی

باشـد،  علیه ظلم مـی حرکت و فریادش بر 5سال رنج و مشقت و صبر و بردباري که
خواهم که وحدت دشنام و ضربه را به او وارد کنند، لذا از شماها می] خواهندمی[

                                                             
 و طبق: در اصل وصیت -1
 103عمران؛ آیه سوره آل -2
 امام خمینی را: تیوص اصل در -3
 نیبد: تیوص اصل در -4
 و را :تیوص اصل در -5



 

 )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت       26

 

هاي آهن در مقابل چه بیشتر کنید و محکم و با استقامت، همچون پارهخود را هر
هـا  کنند، بایستید و بـه آن ظلم و کسانی که با این جمهوري اسالمی مخالفت می

چنین امت حزب اهللا که همچـون رهبـري   توانند با اسالم و با نشان دهید که نمی
  .دارد، مقابله کنند

  
  )شهربابک 1337 -1362( کرم اسدي حسین شهید 

دوازدهمین اختر تابنـاك   ،)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(با سالم و درود بر مهدي
اهللا، ایـن مظهـر پـاکی و     ب بـرحقش روح ئـ و امامت و با سـالم و درود بـر نا   امت

، )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (اسالم راستین، این فرزند پاك محمدشهامت، این نشانۀ 
گـذار جمهـوري اسـالمی    نهان، این ناجی ایـران، ایـن بنیا  این امید مستضعفان ج

ایران، این صادق و صالح راه اهللا، این مظهر وحدت ما و این مرد دین و سیاسـت و  
  .شکن، ابراهیم زماناین خمینی بت

کـه در خـط    ]را[کنم که امام عزیز و روحـانیتی  ش میز شما مردم خواها ... 
جـان در راه  االمکـان بـا مـال و    گاه تنها مگذارید، حتیکنند، هیچامام حرکت می

  .که راه اسالم است، جهاد کنید هاآن
  

  )فیروزآباد 1334 -1360( اسفندیاري عبدالحسین شهید 
باشید و وحدت را  بینمحبت و خوشخواهم که با هم مهربان و باو از شما می

 1که امام امت فرمودند، حفظ نمایید و انفاق به بیچارگان نمایید و نمـاز را سـبک  
  .نشمارید و توشۀ آخرت را همیشۀ اوقات آماده و مهیا نمایید

                                                             
  سبک دست: در اصل وصیت -1
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  )نی ریز 1340 -1361( اسالمی داسداهللایس شهید 
همیشه وحدت را حفظ کنید و گوش بفرمـان ایـن امـام عزیـز     ! اهللا امت حزب

کند و یا پیامی از طریق رادیو و یـا تلویزیـون   باشید و زمانی که امام سخنرانی می
دهد، خوب گوش دهید و زمـانی بـه سـخنان امـام تفکـر کنیـد و از بـرادران        می

دارنـد و   هخواهم که سنگر مدارس را به خوبی همیشـه محکـم نگـ   آموز میدانش
و انجمن اسـالمی   2را زیاد مطالعه کنند و به دبیران خود احترام بگذارند 1هاکتاب

  . را به خوبی تشکیل دهند و وحدت خود را حفظ کنند
  

  )اصفهان 1344 -1361( اسماعیلی حسین شهید 
     قابــل آن باشــم کــه وصــیت و  ز،تــوان گفــت کــه بنــدة نــاچیدر اصــل نمــی

براي دیگران بنویسم و یا وصیت بنمایم؛ ولی به هـر صـورت،   هاي خود را سفارش
  :نمایمچنین شروع می که قابل تذکر است،] را[چیزهایی 

کنید، آگاهانه و به خاطر خداوند اید و یا میاول این که راهی که انتخاب کرده
باشد و طوري باشد که به سوي معشوق خود که همان خداسـت، جـذب شـوید و    

خدا ناخالصـی پیـدا نکنیـد و کارهایتـان را خالصـانه و بـه خـاطر        گاه در راه هیچ
نـوري اسـت    3رهبر و روحانیت که همانند] از[خداوند انجام دهید و دیگر آن که 

تـرین کوتـاهی   گاه کوچـک ي نمایید و هیچرداداري و طرفحفظ و نگه در ظلمات،
ن انبیـا و  کـه همـان سـخنا   ] را[در نزد آنان انجام ندهید، سـخنان گهربـار امـام    

                                                             
 کتبها: وصیت اصل در -1
 بگذارید: وصیت اصل در -2
 همان: در اصل وصیت -3
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چنان به مرحلۀ عمل بگذارید که خداوند راضی بماند و آنچنان کنیـد  خداست، آن
رود و همیشه کاري کنید که خداوند بزرگ راضی بماند و بـا  که از شما انتظار می

مسلمین، وحدت و با کفار، قطع رابطه بنمایید و ایمان خود را در راه خدا سسـت  
  .نکنید
  

  )زنجان 1340 -1362( اسماعیلیسهراب  شهید 
اي اهمـال ورزیـد و   به خدا قسم اگـر لحظـه  ! ایداي کسانی که در پشت جبهه

قدر نعمت رهبر و آزادي و استقالل و جمهوري اسالمی را ندانیـد و درك نکنیـد،   
خداونـد کفـران نعمـت کننـدگان را     . خداوند این نعمت را از شما خواهـد گرفـت  

 از امـر ولـی امرمـان، یعنـی امـام عزیـز و       مبادا با تمرد و سـرپیچی . دوست ندارد
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (حـق مهـدي  ]بـر [ب ئـ خمینی کبیر، آن نفس قدسـی، آن نا 

از  2اهللا، خداونـد  ، روح1الهـی  ، آن باب اخوت و آن کلیـد وحـدت، آن روح  )الشریف
  .شما سلب نعمت و نعم فرماید

  
  )قم 1341 -1366( هورزن اصغري عباس شهید 
امام امتمان را بگوش و جان بپذیرید و با وحدت به حبـل اهللا   ۀپیامبرگونپیام 

ایمانتان بیایید و جبهه کـربالي ایرانمـان را    ۀبراي لقاء اهللا صبور و مقاوم در جبه
مان کـه خـون بهـاي صـدها هـزار شـهید و       یاور باشید و در تداوم انقالب اسالمی

                                                             
 یاله اهللاروح: تیوص اصل در 1-
 خداوند و: تیوص اصل در -2
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رضـایت خـدا و شـهدا را حاصـل     بکوشید تـا   ،1استهزاران هزار مجروح و معلول 
   .خواهدخواهد و شهید شاهد می؛ زیرا که شهید پیرو میکرده باشید

 
 )گلپایگان 1338 -1361( اطیابی دسیدمحم شهید 

نمایم که همیشه و در هر حال یـاد خـدا را فرامـوش    مردم وصیت می ماشبه 
بـا هـم   . نماییـد نکنید و امام را در هر حال یاري کنیـد و بـراي سـالمتی او دعـا     

  .وحدت داشته باشید
  

 )اصفهان 1341 -1362( اعتصامی دحمدمسیشهید  
چون دشمن بهتـرین راهـی را کـه سـراغ      ؛ما باید وحدت کلمه را حفظ کنیم

او براي ایجاد این کـار نـه احتیـاج بـه تفنـگ دارد و نـه        .ایجاد تفرقه است ،دارد
ما تفرقه انداخته و بهتـرین   تواند بدون هیچ دردسري بیناحتیاج به مهمات و می

استفاده را ببرد و براي این کار ما باید پیـرو خـط امـام باشـیم تـا بتـوانیم خـون        
  .داریم شهیدانمان را جوشان نگه

  
  )همدان 1345 -1365( سالمیاالاعتماد شیخ مجید شهید 

ست که در شهادت مصـطفی فقـط   ا او کسی .قدر امام خود را بدانید! اي امت
شـود، از  ولی از این هیبت خیلی ناراحـت مـی   2»انا هللا و انا الیه راجعون«: گویدمی

دهـد،  االن که این قدر در مورد وحـدت تـذکر مـی   . نور خداست، قدرش را بدانید

                                                             
  تمام شده: در اصل وصیت -1
 156 هیآ ؛بقره سوره -2
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کننـد در راه  هایی که خیال میآن .شویدگر رعایت نکنید، پشیمان میبدانید که ا
مواظب اعمال خـود باشـند کـه در    زنند، کنند اما وحدت را بر هم میخدا کار می

  ...خسران هستند
تـان  خداوند توفیق بدارد شما را و همگـی ! پدران و مادران! برادران و خواهران

هـاي مکـرر زمـان    را تأیید کند که دست وحدت با هم و دست بیعـت بـا حسـین   
خـدا حـق اسـت     ةخوشحال باشید که وعد. کنیداید و دین خدا را نصرت میداده
  .1»صروا هللا ینصرکم و یثبت اقدامکمان تن«که 

  
  )مشکین شهر 1342 -1366( افشاريمحرم  شهید 

امام عزیز، وحدت کلمـه را حفـظ و ایـن     2امید دارم مسلمین جهان به رهبري
ها کـه خداونـد در قـرآن    انقالب را به صاحب اصلی تحویل دهند و هان اي انسان

فریب ایـن دنیـا را نخوریـد،    ! مردماناي ایمان آورندگان و یا اي : فرمایدکریم می
آخـرت اسـت و حـافظ ایـن      ۀپاداش الهی خان ۀاما خان ،گرچه ظاهر دنیا زیباست

سعادت ما در گرو همین انقالب است و بایـد صـبر انقالبـی    . انقالب مقدس باشید
داشته باشیم تا مانند کوه، استوار در مقابل مشکالت باشـیم و بـه بیگانگـان بـاج     

حدت کلمـه و اطاعـت از والیـت فقیـه، دشـمنان اسـالم را بـه زانـو         ندهیم و با و
  .درآوریم
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  )محالت 1341 -1360( افغانی سعیدشهید  
   من ملتمسانه از تمـام خـواهران و بـرادرانم و امـت قهرمـان و شـهیدپرورمان       

گاه روح خدا را تنها نگذارند و با او و در خط او که اسالم عزیـز  خواهم که هیچمی
سـاي  ؤیافته است باشند، همگی وحدت خـود را حفـظ کننـد و از ر    1نتعیدر آن 

مکتبی کشورشان حمایت کنند و بدانند که دشمنان این انقالب به زمین خواهند 
یـن امـت و ایـن امـام و ایـن اسـالم را ندارنـد و        اها هرگز تاب نبـرد بـا   نآ ،خورد

هـاي دیگـر   رتمریکاي جهـانخوار و ابرقـد  آ. شکستشان در این جنگ قطعی است
هاي طالیـی  این ملت زانو خواهند زد و ملت اسالم دروازه ةسرانجام در مقابل اراد

ش را به دنیـا صـادر خواهـد کـرد و سـرانجام      بفتح و ظفر را خواهد گشود و انقال
  .مدآ اعظم درخواهد اهللا دنیاي خاکی تحت لواي اسالم و فرماندهی حجت

  
  )شیراز 1344 -1366( اکابریان اهللا هیبت شهید 

 !خواهران و برادرانم. رضاي خداوند از هر چیزي باالتر است !پدر و مادر عزیزم
دانید که نشسـتن و تـن بـه     اما خوب می ،کار سختی است جدایی از شماها واقعاً

هاي انقـالب اسـالمی نیـز کـاري دشـوار      قربانی شدن ارزش ةذلت دادن و مشاهد
دیق امـام باشـید و بـراي پاسـداري از ایـن      خواهم که پیرو ص لذا از شما می. است

. هـا شـوید  هرچند در این راه متحمل بسیاري از شداید و سختی. انقالب بکوشید
  . گاه و متعهد جدا نشویدآوحدت خود را حفظ کنید و از روحانیت 
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  )تهران 1323 -1360( اکبري حسین هیدش 
که در دوران کفر و سپاس خداوند متعال را که این توفیق را به ما عنایت کرد 

و این توفیق را نصیب ایـن   1مادیگري، نور خود را و دین خود را به دنیا نشان داد
ـ   دوست کرده که در راهنمایی امام امت،ملت اسالم ا وحـدت در  خمینی عزیـز و ب

  .پرتو اسالم، بتوانیم اسالم راستین را در جهان نشان بدهیم
  

 )زنجان 1330 -1365( اکبري محمدباقرشهید  
به ملـتم و کشـورم و بـه رفقـایم بگوییـد کـه       ! حال اي سروران عزیز و گرامی

پشتیبانی از والیت فقیه، پیام تمام شهدا بوده و هست و هرگز امام عزیـز را، ایـن   
اسوة انقالب را تنها نگذارید و در تداوم هرچه بیشتر این انقالب جهانی بکوشید تا 

متصـل   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي آن را به کمک امدادهاي الهی به انقالب
روي و نفـاق  نمایید و در همۀ ابعاد با وحدت و یکپارچگی، عمـل کنیـد و از تـک   

بپرهیزید تا مدیون خون شهدا مباشید و سرانجام این رسالت الهی موفـق و مؤیـد   
  .اهللا شاء باشد؛ ان

  
  )خرم بید 1343 -1363( اکبري باصري حسین شهید 

اکنـون زمـان آن   ! اي کسانی که امام در گهواره شما را یـار خوانـد   !اي جوانان
گویـان، پـرچم اسـالم را تـا برافراشـته شـدن       کرسیده که به یاري شتابید و لبیـ 

از ایـن دنیـاي پسـت    . داریـد  ، بلند نگه)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حکومت مهدي
ـ «اي از این هدف بزرگ غافل نشوید و رید و لحظهبب ه معنویـت و تکلیـف   توجه ب
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. شود این وحدت، محفوظ و این بـرادري، بـاقی مانـد   الهی و یاد خداوند باعث می
خوف آن است که اسلحه در دست شما جوانـان عزیـز، موجـب غـرور و سرکشـی      
شود و آن تحول عظیم روحانی که در شما پیدا شده، از دستتان برود و شیطان و 

؛ و این حرف امام یادتان نرود کـه  )خمینی امام(» نفس اماره شما را به دام کشند
  .این امام بزرگ باشید 1خداي ناکرده گمراه شوید و قدردان

 
  )شهرري 1344 -1362( امارمرضا  شهید 
اهللا را، این مظهر پـاکی و شـهامت را، ایـن نشـانۀ عالمـت       خودت روح! خدایا

را، ایــن امیــد   )صــلی اهللا علیــه و آلــه و ســلم(راســتین را، ایــن فرزنــد پــاك محمــد
مستضعفان جهان را، این ناجی ایران را، این صادق و صالح سـالک راهـت را، ایـن    
مظهر وحدت، این مرد دین و سیاست و این خمینی نمونۀ دینت را یـاري فرمـا و   

  .براي ما نگه دار )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(او را تا ظهور حضرت مهدي
  

  )مشهد 1344 -1364( امیر فخریان محمدتقی شهید 
پیرو والیت فقیه باشید و دست از رهبر برندارید و ! اهللا حزب] و[اي امت آگاه 

    بـه سـر    2چرا که اگـر روحانیـت نبودنـد، مـا در جاهلیـت      ؛قدر روحانیت را بدانید
   بردیم؛ مثل زمانی که هنـوز اسـالم نیامـده بـود و مـردم خیلـی در خسـران و        می

. هـاي ایمـان در شماسـت   نشـانه  اطاعت از والیت فقیه، یکی از . کاري بودندزیان
خدا نکند که روزي وحدت شما از بین برود یا سست شود که در این زمان غضب 
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طور کـه تـاکنون در صـحنه بودیـد، بـاز هـم       خدا متوجه شما خواهد شد و همین
  .باشید و صحنه را ترك نکنید

  
  )آبادخرم 1339 -1365( امیريرضا  حسین شهید 

امت باید وحدت داشته باشند و اگر در حمایت رهبر کمترین غفلتی بنماییـد،  
هـا  دامن روحانیـت را گرفتـه و هرگـز از آن   . اختالف صدر اسالم تکرار خواهد شد

  .شویدمی این صورت به بیراهه رفته و هالك جدا نشوید، در غیر
 

  )صومعه سرا 1351 -1365( انتصاري فریبرز شهید 
در اینجـا  ... 1»قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هللا مثنی و فـرادي ثـم تتفکـروا   «
اي که در اول مطلبم عرض کردم کـه در مـورد وحـدت و    کنیم به آیهاي میاشاره

وحـدت بـین    ةآري، بارها پیامبران و امامان و نیز قرآن، دربـار ]. ست[یکپارچگی 
بـراي خـدا وحـدت داشـته      ایـن مـوارد،   ۀمسلمین سفارش کرده است که در هم

      باشید و از هم متفرق نشوید و بـراي خـدا قیـام کنیـد کـه قـرآن در ایـن مـورد         
به ریسمان الهی چنگ بزنید « ؛2»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«: فرمایدمی

تر از آنم که شـما امـت مسـلمان و    آري، من البته کوچک ».و از هم متفرق نشوید
زب اهللا را به وحدت و یکپارچگی دعوت کنم که با هم وحدت داشـته باشـید و   ح

اهللا امام عزیز را تا فتح کربال و قـدس یـاري    شاء امام عزیز را فراموش نکنید و ان
  در پایان، امیدوارم که شما امت حزب اهللا امـام را فرامـوش نکنیـد و بـاز     ... نمایید
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  .یدوحدت داشته باش] هم[گویم که با می
  

  )ممسنی 1337 -1364( انصاري علیقربان شهید 
گـوش بـه فرمـان     :خواهم به مردم حـزب اهللا تـذکر دهـم   چند کلمه است می

والیت فقیه باشید و از روحانیت، سپاه پاسداران و انقالب اسالمی، ایـن دو بـازوي   
امام  ۀوالیت پشتیبانی کنید، وحدت کلمه خودتان را همیشه با رهبري پیامبرگون

چون باید روزي از این جهان فـانی بـه    خمینی حفظ نمایید و با هم برادر باشید؛
گـذارد، اعمـال نیـک    ]مـی [جهان ابدي برویم، لذا تنها چیزي که انسان به جـاي  

نماز جمعه و نماز جماعت را زنده نگه داریـد کـه دشـمن از جماعـت شـما      . است
  .ترسدمی

  
  )سپیدان 1328 -1367( باصري محمد شهید 
که بـه بـرادران و خـواهران دارم ایـن اسـت کـه بـا جـان و مـال           ییهاتوصیه

اگـر  ... خودتان، به هدف نهایی براي رسیدن در راه خدا بکوشـید و دریـغ نورزیـد   
خواهید، خطاگرا می خواهید، اگر عزت دنیا و آخرت رایا مر سعادت دنیا و آخرت

د ئـ و رهبـر کبیـر و قا   )سـالم اهللا علیهـا  (فاطمـه  ۀنباشید و گوش به فرمان این سالل
گیري پشت سر روحانیون به طرف. ب االمام، امام خمینی باشیدئحضرت نااعظم، 

و  )سالم اهللا علیها(فاطمه ۀامروز وحدت براي سالل. از روحانی دیگري صحبت نکنید
و « :فرمایدخداوند می. از قران پند و اندرز بگیرید. ل مهم استئبراي اسالم از مسا

 1»قلیل من عبادي الشـکور «و  »اکثر مردم درك و شعور ندارند« ؛1»هم ال یشعرون
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  ».ها هستندار نعمتزشکرگ خدا، 2]بندگان[ کمی از  ةعد«
  

  )آستان اشرفیه 1343 -1361( بدپسند حسنشهید  
ه، یـ ت فقیـ از وال يروید با پیتوانیشما با وحدت خود م! خواهر يبرادر و ا يا

  !هیت فقیوال 3دار بادید و پایکن ینورانجهان اسالم را 
  

  )سبزوار 1342 -1361( بداغ آبادي براتی محمدشهید  
 !بشـارت ده : فرمایـد خداوند در ایـن آیـه مـی    آري، ؛4»انا هللا و انا الیه راجعون«

بشـارت  «فرمایـد  می  آري ؛5»الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا هللا و انا الیه راجعون«
ها وارد شد، بگویند ما فقط از خـداییم  زمانی، اگر مصیبتی بر آن ده کسانی را که

اول شما را به صـبر و شـکیبایی و در    ۀو در مرحل »نماییمو به سوي او رجعت می
ان، وحـدت  هایشـ دوم به وحدت کلمه که امام عزیزمان همیشـه در سـخن   ۀمرحل

سـوم بـه تفـاهم و دوسـتی بـین       ۀمرحلـ کنـد و در  مـی  کلمه را تذکر و یادآوري
چهارم به شـما متـذکر    ۀو در مرحل ]کنمدعوت می[ یکدیگر، نه تخاصم و عداوت

الهـی اسـت، طـی کنیـد و      يشوم که خط امام را که همان خط اسالم و انبیـا می
متابعت کنید و در آخر، سعادت جمیـع اهـل خـانواده را از خداونـد مقتـدر توانـا       

  .خواهان و خواستارم
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  )علی آباد 1343 -1360( براتی حسن شهید 
ن اسـت کـه   یران دارم و آن ایدپرور ایز و قهرمان و شهیملت عز يام برایک پی

شه گوش به فرمان رهبر انقالب و یچ وقت کلمۀ وحدت را فراموش نکنند و همیه
عجل اهللا تعالی فرجه (يمهد 1ب برحقئران و جهان و نایا یاسالم يگذار جمهورانیبن

  .باشند )الشریف
  

  )صومعه سرا 1343 -1367( بشري حسینشهید  
اي به عنوان کسی که شاید دلـش بـراي ایـن انقـالب و اسـالم      اما چند جمله

نویسم تا اینکه خداي متعال ان شاء اهللا از ما راضـی  براي شما عزیزان می ،سوخته
ابتدا سخنم شامل اتحاد و وحدت و هماهنگی بین نیروهـاي  : و خرسند بوده باشد

باشد، براي نمونه، امروز انقالبمان همانند آن کشتی اسـت  می اهللا مسلمان و حزب
 دار و هدایتگر آن، امام عزیز بوده و سرنشینان آن، امت مسـلمان و حـزب  سکانکه 
باشد، براي اینکه این کشتی با اطمینان و به نحو احسن به سـاحل بـرده و   می اهللا

اش این است که سرنشینان کشـتی،  مهاش سپرده شود، الزبه دست صاحب اصلی
دار آن وفادار باشند و اگـر چنانچـه   با هم اتحاد و وحدت داشته و نسبت به سکان

سرنشینان با هم وحدت نداشته و قصد خیانت نسبت به سکاندار را داشته باشند، 
حال بیاییم انقالب خودمـان  . مسلماً آن کشتی به مقصد اصلی خود نخواهد رسید

ها برایش ریخته شده و چقدر عزیـزان مـا   نیم و ببینیم که چقدر خونرا بررسی ک
بیـاییم همـه بـا    ! براي حفظ این انقالب شهید شدند؛ لذا، برادران و خواهران عزیز

هم این وحدت را حفظ کنیم و نسبت به اسالم و قـرآن و انقـالب و امـام، وفـادار     

                                                             
 برحقش: در اصل وصیت -1
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م و خط والیت، پیش رویـم  نهیم و همگام با اما 1باشیم و نیز خون شهیدان را ارج
این انقالب را به نحو احسن به صـاحب اصـلی آن، یعنـی آقـا      هللاتا اینکه ان شاء ا

بسپاریم، چون هر روز که از عمر این انقـالب   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان
کشد، تـا  گذرد، دشمن حیلۀ جدیدي براي شکست و از بین بردن آن پیش میمی

داند اگر ایـن انقـالب   انقالب به دیگر ممالک دنیا سرایت نکند؛ زیرا میاینکه این 
به دیگر کشورهاي جهان سرایت کند و قانون خداوند در آنجا حاکم شـود، دیگـر   

بایـد سـعی و   ! جایگاهی برایشان باقی نخواهد ماند؛ لذا، برادران و خـواهران عزیـز  
باشد تا بتواند حیله و مکر ها باید آن قدر زیاد کوشش کنیم و این سعی و کوشش

وحدت و هماهنگی همـۀ  ] با[پذیر نیست مگر امکان شمن را خنثی نماید و این،د
] و[ 2*هـا،  هـا، همـاهنگی  ؛ زیرا اگـر امـروز ایـن وحـدت    هللا امت مسلمان و حزب

اعتمادها در بین خودمان وجود نداشته باشد، فرداي بعد، نباید این انتظار را هـم  
انقالبمان یک انقـالب جهـانگیر شـود؛ پـس بیـاییم خودمـان را        داشته باشیم که

بسازیم و انقالبی در خودمان به وجود آوریم، سپس این انقالب عظـیم و باارزشـی   
صـادر   ٣جهـان ] نقـاط [دیگـر  باشـد، بـه   آن خدا و بعد، امام عزیز می که هدایتگر

  .کنیم
  

  )قم 1339 -1360( پاریاو مجید شهید 
سالم و درود بر پیامبران بزرگ خدا که بار آزادگی را بـه دوش کشـیدند و بـر    

                                                             
 درج: در اصل وصیت -1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
  به جهان دیگر: در اصل وصیت -3
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و بـر   ١)مسالم اهللا علیه( طاهرین ۀپیامبر بزرگ اسالم، پیامبر جهاد و شهادت و بر ائم
ب برحق ئیک امت، نا گاه وحدتملت، تجلی ةطوفندامام امت، رهبر نهضت، قلب 

نگـه دارش بـاد و بـر     2خمینـی کـه خـدا   ، روح خدا، امـام  )علیه السالم(امام مهدي
پویندگان راه امام، یعنی بر این امت به پا خواسته و شهیدپرور، بر این مبارزان در 

  .سنگر شرف و عدالت و انسانیت و بر علیه رذالت و نکبت و فساد و حیوانیت
  

 )گرگان 1345 -1362( پردل رضاغالم شهید 
پشتیبان والیت فقیه باشـید و امـام را   اولین سفارش من به شما این است که 

اي از والیت فقیه اطاعت کنید، وحـدت  گونه عذر و بهانهتنها نگذارید و بدون هیچ
خود را حفظ کنید و براي امام دعا کنید و براي انجام این وحدت و هماهنگی، در 
دعاي کمیل و توسل و غیره شرکت کنید، حتمـاً در نمـاز جمعـه حضـور داشـته      

گـویم بـا هـم متحـد     باشند، پس باز هم مـی شکن میاین نمازها، دشمنباشید و 
  .وحدت، سفارش بسیار نموده است ةشوید که قرآن دربار

  
 )فومن 1341 -1365( پسندیده لطیفشهید  

حـدت اسـت و هرگـز    وبدانید رمز پیـروزي اسـالم و مسـلمین در     !ناي عزیزا
و این ایمان الهـی اسـت کـه     ٤دیو چنگ به حبل و ایمان الهی بزن ٣دیمتفرق نشو

 ؛]نماینـد [ هدستتان را از این ریسمان جدا کنند و شما را گروه گـرو ] گذاردنمی[

                                                             
  سالم اهللا علیها: در اصل وصیت -1
 شیخدا: تیوص اصل در -2
  نشوند: در اصل وصیت -3
  بزنند: در اصل وصیت -4
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ولـی  . کارند و محصـول حکومـت خـود را خواهنـد چیـد     آن وقت بذر نفاق را می
را از بین [نفاق و تفرقه  1* توانیدمی شماها با وحدت و چنگ زدن به حبل الهی 

سم و زهـر نفـاق قـرار دهیـد تـا       م وحدت و یکپارچگی خود راو باید با ه] ببرید
اي کـه کـود و   تر بشـوید و امـا مسـئله   هرچه بیشتر منسجم. آن را بسوزانید ۀریش

بذر وحدت است، تا بتوانید محصول پیروزي از این بـذر بچینیـد،    ]ةکنند[تقویت 
خواهید بـود  ذر وحدت برخوردار بوالیت فقیه است که از  ]ۀسای[در . والیت است

یـک از  خواهیـد کاشـت و آن وقـت هر    تک خـود،  و آن بذر را در قلوب وجود تک
کـه در مقابـل هـر خـروش و مـوجی       ]اید[ها با هم جمع شوید، کوهی عظیمتک

 ]ۀسـای [در . توانایی ایستادگی را خواهد داشت و محصول پیروزي را خواهید چید
ت آیـت اهللا خمینـی اسـت کـه     والیت فقیه به رهبري و امامت نایب االمام، حضر

شماها مسلح به سالح وحدت خواهیـد شـد و دیگـر تـک وجـود نخواهـد        ]ۀهم[
داشت و همه یک پیکر خواهید شد، چون دریاي خروشان با امـواج سـهمگین بـر    

ها را نابود و صـاحبان  خواهید تاخت و آن کاخ 3*و  2*هاي ظلم و ستم چون کاخ
نند، چون فرعون و ظالمان زمان حضـرت نـوح،   ها را که همانا ظالمین زماآن کاخ

در سیالب وحدت خـود غـرق خواهیـد کـرد و زمـین را از لـوس ایـن ظالمـان و         
منافقان و کفار پاك خواهید کرد، پس مطیع والیت فقیه باشید و حرف امام را بـا  
جان و دل گوش کنید و در مقابل مشکالت و نامالیمات که در پی هـر دگرگـونی   

  .قرآن زیانکار نباشید ]ۀگفت[ر پیشه کنید تا به وجود دارد، صب
 

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت  -1
  همان  -2
 همان  -3
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  )اردبیل 1344 -1362( جعفرورپ میکاییل شهید 
بـه خـانواده و    ،از اردبیـل  126شناسـنامه   ةاینجانب میکاییل پورجعفر دارنـد 

کنم که در زندگی بیش از همه چیز بـه فـروغ    برادران و سایر بستگانم وصیت می
ارزش وافري به خرج ] و نسبت به آن[اهمیت دهند  ،هاستدل انسان الهی که در

حمید و مجید، رحمان و رحیم، شـاهد و   ،دهند و با اعتماد به خداي قادر و منان
االسرار و با پیروي از پیامبرانش و بـاالخص  لطیف و حفیظ  وف و رحیم،ئشهید، ر

والیـت و   )سالم اهللا علـیهم اجمعـین  (معصومین ۀمئن و اآقر ،خاتم پیامبران و کتابش
هـا و جوامـع و نـاجی    بخـش انسـان  رهبري حضرت امام خمینی کبیر، این نجات

   امـور   بـه خـدا در   لاتکـا  بـا  1کـه ] او[؛ ]را بپذیرنـد [ها و فرماندهی کـل قـوا    امت
اداي  انقالبـی بـودن،  ] در راه[ ،صحنه براي همیشـه  با حضور فعال در ،اشمختلفه

مـردم   انـس بـا   ،و خیرخواهی براي همـه  نماز با حضور قلب و روزه و زکوه و صبر
امـان   بی ةمبارز و هماهنگی و ت و برقراري و ایجاد وحدتتشتجهت از بین بردن 

هـاي  براي دفاع از اسالم و انقالب و با اهتمـام بـه ذکـر و یـاد خـداي در معرکـه      
 ةحساس حاضر بودن، جهانگیر شدن اسـالم و ظهـور ولـی فقیـه و در کنـار سـفر      

هاي کفر و نفاق و شرك  پرنعمت و پرفیض وي چرییدن و از بین بردن تمام ریشه
و تعدي کردن و تجاوز در جهان مادي و از همه رستن و به خدا پیوستن تـا نظـم   

   .2کوشد، می]خویش[ و تعادل جامعه اسالمی با رهبري قاطع
   

                                                             
  و: در اصل وصیت -1
  .با رهبري قاطع امام تعدیل گردد: در اصل وصیت  -2
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  )قم 1344 -1364( پورطاهري ناجی شهید 
حـامی والیـت فقیـه     ؛از امام پشـتیبانی کنیـد   .وحدت را حفظ کنید !برادران

دروغ و تهمت و غیبت، دورویی و نفاق و کینه و . ها را گرم نگه دارید جبهه .باشید
دوري  جداً ،از هر چیز که عامل اختالف است. از خود دور کنید فروشی را جداًکم

  .گزینید
  

  )آبادنجف  1343 -1363( پورشبانان حسین شهید 
و حال پیامی براي شما ملت از جان و مال گذشتۀ ایران و به خصـوص مـردم   

روشن باشید و ! مردم: دارم ،اندآباد که چه ایثارها در راه حق کردهشهیدپرور نجف
حامی امام باشید، حامی امام بودن همانند حامی قرآن و اسالم بـودن اسـت و اي   

آن کسانی باشـید کـه گوشـه و کنـار      مواظب اطرافیان خود باشید، مواظب! مردم
  .اندازندها میجمعه و دولت و مجلس و امام اختالف بین سپاه و بسیج

اند و به این فکر ترین ضربه را از وحدت و نماز جمعه دیدهاند بزرگها دیدهآن
دانند که این ها نمیاند، آنخوانده هستند که شما ملت را از هم بپاشانند؛ اما کور

چنان توصورتی به آنان خواهند زد که دیگـر روي  پشتوانۀ والیت فقیه، آنملت به 
  .سر بلند کردن نداشته باشند

  
  )نهاوند 1340 -1365( ترکاشوند حسن شهید 
ن یتـر مان عاجزانـه تقاضـامندم کـه اگـر کوچـک     یدپرور روسـتا یشـه  یاز اهال

ز از یـ و ن ش مـرا ببخشـند  یخـو  يدارند، به بزرگوار یر معاصیاز بندة حق یناراحت
 ینگذارنـد و سـع   یخواهم که پشت امام و انقـالب را خـال  یم یهلال برادران حزب
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  .ندیخود را حفظ نما يروستا، اخوت و برادر] اهالی[ن یکنند با وحدت در ب
  

  )طبس 1344 -1364( توتونچیحسین  شهید 
متعهد ت امیدوارم ملت عزیز قدر انقالب و امام را بدانید و همیشه پیرو روحانی

وحدت را بـه هـر قیمتـی کـه شـده      . انقالب را نخوریدگول منافقین و ضد. باشید
مساجد را پر کنید و در بسـیج  . ترسندحفظ کنید که دشمنان به شدت از آن می

  .شرکت کنید
  

  )زرین شهر 1332 -1361( ریزي توسلی محمدشهید  
امانتداران مکتـب  اي ! اي پیشتازان انقالب سرخ حسینی! اي روحانیون معظم

تـرین ضـربه را بـه اسـالم     تر باشید، تفرقه و جدایی بـزرگ آگاه! سرخ تشیع علوي
اسالمی و الگـوي یـک پیشـتاز و جانبـاز مسـلمان       ۀشما باید الگوي جامع. زندمی

از او . سـت ا طوري که امام امت، الگو و رهبر انقـالب عظـیم اسـالمی   همان باشید،
 کند از تفرقه بپرهیزید و وحدت کلمه را حفـظ میدرس بگیرید، این قدر سفارش 

ان شاء اهللا در راه هدفتان که خدمت بـه اسـالم و مسـلمین جهـان اسـت،      . کنید
  .موفق باشید

  
  )تبریز 1346 -1363( باديآجداري  یحیی شهید 

کسـی   ؛یک دانشـگاه اسـت   بگویم که جبهه واقعاً جوانان عزیز براي دوستان و
 کنـد و نـرا قبـول مـی   آیعنی خداونـد   ،شودفارغ التحصیل می ،شودکه شهید می

راه پـاك روح اهللا  ] شما به[همچنین  یابد وخدایش انجام می معامله بین انسان و
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  .راه اهداف جمهوري اسالمی بروید با وحدت بیشتر در و 1دیایمان داشته باش
  

  )رودبار 1351 -1366( يجعفر حسن شهید 
را حفـظ   یگـانگ یشـه وحـدت و   یخـواهم کـه هم  یاهللا مـ  از شما امـت حـزب  

 3د ویـ ان صورت، اسالم را تنها گذاشتهید که در ایمبادا امام را تنها بگذار. 2دیینما
اش را بهتـر  یشـرق و غـرب و عوامـل مـزدور داخلـ     . دیـ در سخنان امام تفکـر کن 

 .دیگوش به فرمان امام باش. مان صادر نشودین اسالمیمبادا انقالب خون. دیبشناس
ها، فقـط و فقـط بـه    یۀ بدبختیما از کل یید که تنها راه رهایعات گوش نکنیبه شا
  .ردیپذیامام امت تحقق م يرهبر
  

  )اصفهان 1344 -1362( جعفریان حسین شهید 
شـکن زمـان و   کنم که بر ما منت نهاد و این امام عزیز، این بتخدا را شکر می

و مـن  «این خورشید تابناك والیت را به ما عطا کرد که ما راه حـق را دریـافتیم،   
هـدایت شـویم و ایـن امـام،     » و از تاریکی به سوي روشنایی« ؛4»الظلمات الی النور

هاي جهـانی در حـال   این پیر جماران بود که دین اسالم را که به وسیلۀ ابرقدرت
باشد، چون دین اسالم با منافع آنان سازگار نمی! آري .تغییر بود، دوباره زنده کرد

هـا  همیشه درصدد هستند این دین را از بین ببرنـد و ایـن امـام بـود کـه بـه آن      
توانیـد  تا آن وقتی که در میان مسلمانان، قرآن و وحدت هست، نمی] که[فهماند 

                                                             
  باشد: در اصل وصیت -1
 نمایند: در اصل وصیت -2
 که: در اصل وصیت -3
 257سوره بقره؛ آیه  -4
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چنـگ زنیـد بـه    «؛ 2»واعتصموا بحبل اهللا جمعیاً و ال تفرقـوا « 1د،یـ ها غلبه کنبر آن
  .»ریسمان الهی و متفرق نشوید

  
  

  )مشهد 1336 -1365( جوان نامی حسین شهید 
اي بـه خـدا قسـم اگـر لحظـه     . در پشت جبهه از هیچ خبر ندارید !اي شمایان

، از ایـن  ]کنیـد [اهللا اهمال کنید و کفران نعمت آزادي و استقالل در حکومت روح
دهم کـه  من به شما تذکر می. سلب کندترسم که خداوند این نعمت را از شما می

آن روح  ،)سـالم اهللا علیهـا  (مبادا از امر ولی و اماممان، آن نفس پاك، آن فرزند زهرا
و آن باب اخوت و  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ب برحق حضرت مهديئخدا و آن نا

شکن زمـان را تنهـا گذاریـد و چـون مـردم کوفـه لگـد بـه         کلید وحدت و آن بت
  . زنید 3]هانآرما[

  
  )اصفهان 1339 -1360( جوانی جونی رضا شهید 

خواهم که پیـرو رهبـر انقـالب، االمـام خمینـی باشـند و       من از ملت ایران می
دست از یاري او برندارنـد کـه راه خوشـبختی و سـعادت دنیـا و آخـرت اسـت و        

جهـاد  ها، دست از مبـارزه و  وحدت کلمه را حفظ کنند و تا نابودي تمام ابرقدرت
  .برندارند
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  )تهران 1341 -1361( یبیحب حسن شهید 
. دیـ ن انقـالب برندار یعاجزانه تقاضامندم که دست از امام و ا! ملت بزرگوار يا

د، همانـا  ییـ هـا عمـل نما  ن امام گـوش فـراداده و بـه آن   یح و فرامیچنانچه به نصا
ائمـۀ   د بـه خداونـد و  یـ خواهیچنانچـه مـ  . دیاخود جاودانه ساخته يبهشت را برا

. ... ت مبارز و در خـط امـام  ید به روحانید، خود را متصل کنیک شوین نزدیاجمع
خـواهم ضـمن حفـظ وحـدت،     یم  تر ک برادر کوچکیان از شما به عنوان یدر پا

  .دعاي به جان امام را فراموش نکنید
  

  )کرج 1345 -1364( حسینی سیدباقر شهید 
ها کشیدي و سکوت سختی ها واي آنکه همچون حضرت رسول، هجرت! اماما

خداونـد  ! شب را شکستی و ظالمان را خوار کردي و امت اسالم را رهبري نمـودي 
و در کنـار آن   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (کند تا زمان ظهور حضرت 1تو را حفظ

اهللا بتوانی در تمام جهـان، مسـلمانان را بـه وحـدت برسـانی و       شاء حضرت، تا ان
  .هایشان برسانیتهمستضعفین را به خواس

  
  )فالورجان 1343 -1362( حشمت قهدریجانی حسن شهید 
         يو برابــر يبــرادر يک ســویــ، همــۀ مــا را بــه ین کتــاب آســمانیــا ،قــرآن

د بـه  یـ چنـگ بزن «؛ 4»و ال تفرقوا 3عاًیاهللا جم 2حبلو اعتصموا ب«، آن هم ]خواندمی[
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 1ن شعار جامـۀ یا] به[که  يروز د که تایو بدان» دیزیو از تفرقه بپره یسمان الهیر
تواننـد  ینمـ  یچ غلطـ یهم ه يکا و شورویچ، آمریعمل پوشانده شود، صدام که ه

ـ    يبه روز ي، وايوا. ن گفتۀ امام استیبکنند و ا ن مـا نفـوذ کنـد و    یکـه تفرقـه ب
 يم مسـائل اجتمـاع را فـدا   یم، بخـواه یم جداگانه حرکت کنـ یک از ما بخواهیهر

م و از خـدا غافـل   یخـود کنـ   يم جامعه را فدایبخواه م،یخود بکن یمسائل شخص
  .میشو

  
  )رشت 1337 -1366( حقیقی سبیل حسن شهید 

که صالح خود و جامعه را در آن  یکنم به هر راهیه میزم توصیبه دوستان عز
 يا افـراد یـ رند، به فرد و یت خداوند را در نظر بگینند بروند و بالخصوص رعایبیم

ده و یـ چون اوست که انسـان را آفر  ،خدا بخواهند يرا براز ینباشند و هر چ یمتک
لۀ یم، چون خداونـد راه نجـات انسـان را بـه وسـ     ین را بگویالبته ا. کندیت میهدا

 يایلۀ اولیشان به وسیلۀ امامان و ائمۀ اطهار و بعد از ایامبرش و بعد از او به وسیپ
شـان  یم که از ایبر آن ٢مپس ما ملز ه عادل و آگاه فرستاده است؛یبان و فقئامر و نا

اهللا و  عـوا یاط ٣یا ایها الذین امنـوا « :دیـ فرمایم، چون خداوند در قرآن میکن يرویپ
خالصۀ مطلب آن که در همـۀ مـوارد، وحـدت    . 4»األمر منکم یعوا الرسول و اولیاط

 یاز کسـ  یید که اگـر خطـا  ینکن يد، کاریامام باش يکلمه را حفظ کرده و دعاگو
     يد و جلــویحضــور در صــحنه داشــته باشــ. اســالم تمــام شــود يســرزد، بــه پــا
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  .دیرین انحراف را بگیترکوچک
  

  )اصفهان 1347 -1363( سورشجانیحیدري سعید شهید 
و اینک سخنی که با اهل منطقه دارم، ایـن اسـت کـه اول تقـوا را پیشـۀ هـر       

، ]اسـت [مسـاجد سـنگر   : کاري کنید و بعد مساجد را پر کنید که امام عزیز گفت
سنگرها را حفظ کنید و بعد وحدت کلمه را به رهبري امـام عزیـز حفـظ کنیـد و     

شما رخنه نکننـد کـه منـافقین در    ] میان [مواظب باشید که منافقین کوردل، در 
  .خواهند ضربه به اسالم بزنندلباسی هستند که می

  
  )دامغان 1343 -1361( بیکیانخان حسنشهید  

 خدا باشید و خدا را زیاد یاد کنید و تقوي و صبر و استقامت راهمیشه به یاد 
پیشۀ خود کنید و وحدت بینتان را حفظ کنید و مـادران، طبـق فرمـودة رسـول     
اکرم، پیرو قرآن و عترت باشید که ولی فقیه جانشین عتـرت اسـت و ولـی فقیـه     

الب شـاء اهللا خداونـد بـراي حفـظ اسـالم تـا انقـ        حاضر امام خمینی است که ان
  .براي ما حفظش کند )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  

  )اردبیل 1344 -1364( خروشی سعیدشهید  
برادران و خواهران و اي امت شهیدپرور و اي آن کسانی کـه در پشـت جبهـه    

. خواهم وحدت و انسجام خـود را حفـظ کنیـد   از شما می! مشغول فعالیت هستید
مبادا به خاطر مسائل دنیوي از هم پراکنده شوید و خداي نکـرده والیـت فقیـه را    
در پشت میدان نبرد با تمام دشـمنان داخلـی و خـارجی تنهـا بگذاریـد و باعـث       



 

 49      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

باشـد،  یمـ ] به کشـورهاي دیگـر  شدن [شکست نهضت اسالمی که در حال صادر 
  .شوید
  

  )میانه 1346 -1362( خسروي رسولشهید  
از سایر خواهران و برادران انتظار دارم که در پشت جبهه به فرمودة رهبرمـان،  

و  1هـاي خـدا نشـناس   وحدت کلمه را حفظ کنند و همیشه مواظب این گروهـک 
  .منافقین مزدور باشند

  
  )اصفهان 1337 -1360( خیراللهی حسین شهید 

براي خوردن و خوابیـدن جـدال نکنیـد، بـراي      !برادران و خواهران ملت عزیز،
دفاع از اسالم و حق خود مبازره کنید، مهربان باشید، وحدت را از دست ندهیـد،  

به ریسمان محکم خدا چنگ زنید، خـوب   ؛2»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«
  .باشید و بین هم جدایی نیندازید

  
  )فردوس 1347 -1365( دباغ حسین شهید 

شما که همیشه در صحنه بودید، مبادا روزي  !امت عزیز و شهیدپرور ایراناي 
خواهم که راه شهیدان را ادامه دهید و نگذارید از صحنه خارج شوید و از شما می

وحدت را بین خود حفظ کنید و مانع پخش شایعات . مال شودخون شهیدان پاي
  .شوید
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  )کاشان 1345 -1365( درودگرحسین شهید  
  .تشکل و وحدت اسالمی خویش را همیشه حفظ نمایید! سلحشورملت 

  
  )کاشمر 1344 -1361( پیمادرهحسن شهید 

خواهم که وحدت خود را حفظ کنیـد و بـه ایـن آیـۀ     از شما می...  !ملت عزیز
، جامـۀ عمـل   1»و اعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً و التفرقـوا    «: فرمایـد شریفه که مـی 

  .بپوشانید
  

  )نیشابور 1333 -1360( دهنوي حسینشهید  
حفظ کنید و همگی با جـان و دل گـوش    وحدتتان را !برادر و خواهر مسلمان

  .به فرمان امام عزیزمان باشید
  

  )رودان 1339 -1365( ذاکري برنطین حسن شهید 
اهللا برنطین، در رأس به روحانیت آنجـا   به امت حزب که ]اي[در پایان توصیه 

خوانـد و  نامه را مـی تر از هر که این وصیتکوچک] که[یک برادر  2دارم، به عنوان
وحـدت و یگـانگی دعـوت     شنود، هستم، این است که روحانیـت، مـردم را بـه   می

  .اکنون کشور اسالمی ما بیشتر از همه به وحدت نیازمند است کنند؛ زیرا که هم
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  )تبریز 1344 -1365( رحیقی علیحسین شهید 
از  )روحـی لـه الفـداء   (پرده بگویم کـه ایـن همـه امـام    ] در[بگذارید ...  !اي مردم
نماینـد؟ چـرا بایـد    یمـ  کو آن وحدتی که امام سـفارش آن را فرمایند، وحدت می

جاي این مملکت اسالمی پر از اختالف باشد؟ آخر چرا توجهی بـه ایـن   ] هر[اآلن 
خـون نکنـیم و بـا وحـدت     مهم نداریم؟ بیایید با اعمالمان دل امام عزیـز را پـر ز   

کلمه، همچون مشتی واحد باشیم و کسی و چیـزي را جـز رضـاي خـدا در نظـر      
  .نگیریم
  

  )جرقویه 1338 -1362( يدرضوانی ینگاباحسن  شهید 
دهی که هفت شـهید در مـزار    1]در: [وصیت پنجم من به همشهریانم است... 

     خودتـان را اصـالح    2طـور دو دسـتگی اسـت، چـرا    شهدایش دفـن هسـتند، ایـن   
رفتم یا حـرف  کنید؟ من وقتی که به مرخصی آمده بودم، به هر جایی که مینمی

هـا جـز غیبـت چیـز دیگـري هـم       مگر این حـرف . از این طرف بود یا از آن طرف
، »وحدت خودتان را حفـظ کنیـد  «: فرمایند کهچقدر رهبر عزیزمان می... هست؟ 

هـا بـا کارهایشـان    امام هستیم؛ پـس چـرا بعضـی   گویند که ما پیرو خط مگر نمی
  .کنند؟ پس بیایید از ته قلب با هم خوب باشیمدارند خون شهیدان را پایمال می

  
  )مشهد 1343 -1362( روح االمین حسین شهید 

اش پیامبرگونـه  هـاي ی را یاري کنیـد، بـه راهنمـایی   رهبر کبیر انقالب اسالم
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عینی رسول اکـرم در سـنت، و اولیـا در    گوش فرا دهید، این پیر جماران، تجسم 
به جرأت مژدة بهشت براي پیروانش و عـذاب  . سیره است؛ مبادا تنهایش بگذارید

او که حافظ جان و مال و نـاموس و حیثیـت   . دهمبراي بدخواهانش را به شما می
مطمئن باشید بـه فـرض   . را تنها نگذارید ت،مان امروز در صحنۀ گیتی اساسالمی

 عبـاس بـر  امیه و بنیزي دست از حمایت این ابرمرد بردارید، باز بنیمحال اگر رو
وحـدت  . دهنـد و این بار اجازة جنبیدن را نیز به شما نمـی  ١دنشومی شما مسلط

  .کلمه را حفظ کنید
  

  )مالیر 1347 -1365( بخشروح حسین شهید 
در  )علیـه السـالم  (علـی بند که با مرگ عادي بمیرید که حسیننکن! اي برادران

میدان جنگ شهید شد و نکند بی نماز و در جهل و نادانی بمیریـد کـه حضـرت    
پس بیایید پشتیبان والیت فقیـه باشـید و   . علی در محراب نماز به شهادت رسید

همیشه رهرو امام بوده و وحدت کلمه را حفظ کنید کـه دشـمنان مـا از وحـدت     
ایـم، خـالی   ن قیام کـرده ترسند و سنگرهاي دعا و نماز جمعه را که به خاطر آمی

  .نکنید
  

  )فیروزآباد 000 -1362( زارعی نیحسشهید  
وحـدت کلمـه را کـه امـام عزیزمـان      ...  !پدر، مـادر، بـرادران، خـواهران عزیـز    

باشـد،  اي مـی اند، حفظ نموده و از تفرقه که باعث بدبختی در قوم و طایفهفرموده
کشـد و از کسـی   خویش میمرگ، حتمی است و هر کسی را به کام ]. بپرهیزید[
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  .کند؛ پس مرگ با عزت به از زندگی با ذلت استگذشتی نمی
  

  )خوانسار 1343 -1365( زمانی اهللانبی شهید 
همبسـتگی و اخـوت و بـرادري را فرامـوش     : نیروهـاي مسـلح   مۀخطاب به ه

نکنید که خداي ناکرده قلب امام عزیزمان را اذیت کنید کـه قلـب امـام زمـان را     
دشـمنان و منافقـان    ةوحدت خود را حفظ کنید تا بتوانید پوز ،اذیت کرده باشید

  .هستیدهمه جا پیروز  ،کنید و اگر وحدت داشته باشید ١ردخبر را خُ از خدا بی
  

  )اصفهان 1345 -1365( زمانی نوکابادي حسینغالم شهید 
تر از آنم که براي شما ملت غیور بتوانم پیـامی بـدهم،   حقیر کوچک ةالبته بند

شـما قـدر   ...  ٢گـویم  اي وصیت دارم که به شما مـی  ولی من باب تذکر چند جمله
] و[این امام و رهبري را بدانید که وحدت و پیروزي شما در گرو همـین رهبـري   

والیت فقیه است و دست از پشتیبانی روحانیت مبارز و در خط امام برندارید کـه  
باشـید و   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (فنا خواهید شد و چشم به راه امـام زمـان  

قدر و خوشا به حال کسانی کـه از   زار شهید گرانپاسداري کنید از خون هزاران ه
این امتحان سربلند و سرافراز بیرون آیند و واي به حال کسی که از ایـن امتحـان   

  .باشد] آن[ةبند] و[دنیا  3سرافکنده بیرون بیاید و مجذوب
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  )تبریز 1346 -1367( مراد سالک حسینشهید  
چنانکه امام، این خمینی، پیـر  پیام من این است که ! برادران و خواهران عزیز

شکن به ما بارها تذکر کرده است که وحدت کلمـه را حفـظ کنیـد و چنانکـه     بت
همگـی بـه   «؛ یعنی 1»تفرقوااعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و الو«: فرمایدقرآن مجید می

و امیدوارم که شـما هـم بـه فرمـودة     » ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید
  .فرمان امام، جامۀ عمل بپوشانیدقرآن مجید و به 

 
  )شاهرود 1344 -1363( سعیدي حسین شهید 

گام با امام باشید، از او پیروي کنید و راه او بپیماییـد؛ چـرا کـه او    هم! برادران
در ایـن راه همیشـه   . خواهـد پیرو راه حسین است و او از ما وحـدت و اتحـاد مـی   

ید و متحد باشید و نگذارید بیگانگان مقاوم و استوار باشید و پیرو راه شهیدان باش
  .ها شما را سرکوب کنندو ابرقدرت

  
  )تویسرکان 1343 -1363( شکوهی حسن شهید 

تـر شـما، تقاضـا دارم    عنوان برادر کوچـک ه و حال سخنی با شما ملت عزیز؛ ب
اي بیندیشید که ما چه بودیم و در حـال، چـه هسـتیم؟ مـا ملتـی مـنحط       لحظه

اهللا بـه در آمـد و    ور بودیم؛ ولی دست خدا از آستین روحغوطهبودیم که در فساد 
قدر این امام و رهبر را بدانیـد کـه وحـدت و    . سوه نمودما را ملتی شجاع، الگو و اُ

دسـت از پشـتیبانی   . پیروزي شما در گـرو همـین رهبـري و والیـت فقیـه اسـت      
  .روحانیت مبارز برندارید که فنا خواهید شد

                                                             
 103عمران؛ آیه سوره آل -1



 

 55      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

  )لنگرود 1342 -1361( صفرپورچافی حسین شهید 
قدر روحانیون را بدانید و به هر قیمتی که شده از آنان پشـتیبانی کنیـد و تـا    

خواهد شـما را  انقالب میچون ضد ،هاي انقالبی پشتیبانی کنیدتوانید از ارگانمی
رسـاند، حفـظ   تنها چیزي که شما را به پیروزي رساند و مـی . از یکدیگر جدا کند

در این زمان که زمـان  . بوده و هست؛ پس دست از تفرقه و جدایی برداریدوحدت 
جنگ است، ممکن است در جامعه کمبودهایی وجود داشـته باشـد؛ پـس از ایـن     

  .کندکمبودها ناراحت نشوید که خداوند در هر لحظه شما را آزمایش می
  

  )آستانه اشرفیه 1346 -1361( صفري حسینغالم شهید 
 1نکـاتی ، یان شما نیستممحال که خودم در  !اهللا  خواهران حزباي برادران و 

  :کنم را بدان دعوت می شما ۀهم وري نموده وآیاد را
وحدت اسالمی خود را بر محور امام بنیان سازید و محکم کنید و از تفرقـه  ... 

  .و تشتت و از ایجاد جو تهمت و بدبینی جلوگیري نمایید
  

  )دماوند 1338 -1361( صالحی حسین شهید 
و به دنیا اعـالم   2کنمیمردم را به وحدت و اطاعت از امام و روحانیت دعوت م

ید، نابود خواهـد شـد و هـیچ    آکس در پی مبارزه با اسالم و امام برکنم که هرمی
ایـن قـرن،   «: اماممـان  ةچون به فرمـود  ؛دان تاریخ نخواهد یافتجایی به جز زباله

  .»قرن غلبۀ مستضعفین بر مستکبرین است
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  )دامغان 1345 -1365( صیدي حسنشهید  
وصیتم به ملت این است که امام عزیز را تنهـا نگذاریـد و وحـدت خودتـان را     

اهللا که بـه فضـل الهـی و بـا رهبـري پیامبرانـۀ امـام         شاء بیشتر نمایید، باشد ان
شـدن اتحـاد شـما، اسـالم در تمـام نقـاط جهـان بـه         هرچه بیشتر ] با[عزیزمان، 

هاي مظلوم دنیا هم از اسـارت ظالمـان و سـتمگران دوران و    پیروزي برسد و ملت
  .اهللا شاء هم از اسارت خودشان بیرون بیایند ان

  
  )سنقر 1341 -1362( طاهرآبادي حسن شهید 

همیشه تابع والیت فقیه باش؛ زیرا که همـین روحانیـت مبـارز و در     !پدرجان
همیشـه  . رأس آن والیت فقیه، امام خمینی، رمـز وحـدت و پیـروزي مـا هسـتند     

وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنید؛ زیرا خداي ناکرده اگر این وحدت شما از 
  .دکنناستفاده میسوء امنان داخلی و خارجی از تفرقۀ شمبین رود، دش

  
  )زرین شهر 1345 -1364( زيیعابدي ر حسن شهید 

 :گونـه کـه خـدا فرمـود    همـان ! وطنان و همشهریان عزیزملت عزیز ایران و هم
دست بزنید به ریسمان خـدا و متفـرق   «؛ 1»و التفرقوا] جمیعاً[اعتصموا بحبل اهللا و«

مسـلمین  دهندة امام، خط]. نشوید[دست از امام امت نکشید و پاره پاره . »نشوید
       2*هـا  است و اگر وحـدت کلمـه از میـان رفـت، آن وقـت خـداي نـاکرده دسـت        

گیرنـد؛  کشند و خالصه، اسالم را از ما میشوند و سیر انقالب را به انحراف میمی
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اختالفـات را  ] کـه [بـوده  ] این[همیشه یکپارچه باشید، پیام کلیۀ شهداي انقالب 
  ].یاري کنید[وحدت همیشگی، امام را و با ] باشید[کنار بگذارید و متحد 

  
  )طبس 1346 -1365( عباسی علی شهید 

از  .امـام عزیـز را بدانیـد    ،قدر ایـن ابرمـرد  ! اي برادران و خواهران! مردم مبارز
عظیمی بـه مـا عطـا     محبتزیرا حال که خداوند  ؛بیانات گهربارش استفاده کنید

 ،چنین رهبـري بـه مـا عطـا فرمـوده اسـت       ،نموده و در این برهه از زمان و تاریخ
قدرش را بدانید که فردا در روز قیامت در پیشگاه خداونـد سـرافکنده و شرمسـار    

گاه را رها نکنید و همیشه وحدت خود را حفظ کرده و اسـالم  آروحانیت . نباشیم
   .ن مسلمین استآرا داشته باشید که پیروزي از 

  
  )لنگرود 1340 -1361( صفري پور علی علی هیدش 

کماکان وحدت خود را تحت رهبري امـام خمینـی    !عزیزان ،دوستان ،برادران
مـارك زدن   ،متشکل شوید و از تهمت زدن .گرایی بپرهیزید حفظ کنید و از گروه

 ،کـه جهـان   خدا قسم حیف است هنگـامی ه ب .و غیبت کردن از یکدیگر بپرهیزید
جنـگ باشـیم و در بـین     در و ما با هـم درگیـر   ،چشم به این انقالب دوخته است

نعمت بزرگی بود که خداوند بـه ایـن    ،وحدت و اتحاد. خودمان دعوا داشته باشیم
یک دولت  ،امروز دولت .با اعمال غلط خود وحدت را نشکنیم .انقالب هدیه فرمود

. است ]الزامی[پیروي از قوانین و از دولت و از والیت فقیه .اسالمی و انقالبی است
بیـنش   ،سعی کنیـد بـا مطالعـه و تفکـر     .هرج و مرج دوري کنیداز خودکامگی و 

  .هایتان بیفزایید گاهیآخود را باال ببرید و بر میزان 
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  )کرج 1342 -1362( یاري علی علی شهید 
همگـی مـا منـت     اکنون که خداوند بـر  !هللامادر عزیزم و اي امت حزب ا پدر و
ما توفیق زنـدگی در ایـن     بهما هدیه کرده و   شرف بزرگ را به عزت و ننهاده و ای

بایـد   ،باشـد  خمینی عزیز مـی  ،زمان را عطا فرموده که رهبرمان حضرت امام امت
خـواهم کـه    از همگـی شـما مـی    .هـا پاسـداري کنـیم    تشکر کنیم و از این نعمت

 این منادي صلح و وحدت و این پرچمدار اسالم و ،خالصانه به فرامین امام بزرگوار
مجتهـد   ،مظلومان و این عارف عالم ةدهندیاري مرد وزادآدوستی در جهان و این 

بـا جـان و دل    ،)عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (حق امام زمانه زمان واین جانشین ب
  .گوش فرا دهید و با جدیت و کوشش عمل کنید

  
  )نقده 1340 -1361( فروردین مهرداد شهید 

] و[که او از ما اتحـاد  خواهم که به حرف امام گوش نماییم از شما می! برادران
بـرم و هـدایت او را   خواهد و در این راه از شـیطان، بـه خـدا پنـاه مـی     وحدت می

آرزومندم که سخت به هدایت او نیازمندیم؛ دست به یکی کنید و ایـن مملکـت و   
این گوشه از مملکت را که خراب شده است، آباد کنید؛ پشـتیبان هـم باشـید نـه     

  .علیه هم
  

  )مرودشت 1341 -1361( یريکب علیبرات شهید 
از کلیــۀ خــواهران و بــرادرانم و اقــوام و دوســتان و آشــنایان و عمــوم مــردم  

آباد تقاضا دارم که با حضـور خـود در صـحنه، توطئـۀ منـافقین و      شهیدپرور علی
ب برحـق امـام   ئـ اشـند و بـه نا  دشمنان اسالم را خنثی نمایند و در خط اسـالم ب 
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، امام خمینی، وفـادار باشـند و بـا وحـدت خـود،      )الشریفعجل اهللا تعالی فرجه (زمان
  .اسالم را یاري دهند

کنم که وحدت کلمـه  به شما توصیه می! آبادبرادران عزیز انجمن اسالمی علی
چـه بیشـتر   هر و انسجام خود را حفظ نمایید و در جهت پیشـبرد اهـداف اسـالم،   

  .سعی و کوشش کنید
  

  )علی آباد 1342 -1361( نژاد کتولی علیشهید  
از روحانیت جدا نشوید که هـر وقـت از روحانیـت    ...  اهللا  با سالم به امت حزب

همراه امام عزیزمان باشید  ،با وحدت و یکپارچگی .1یما هشکست خورد ،جدا شویم
ظهـور کنـد و    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(قا امام زمانآ زودي زوده هللا با ءشا  تا ان

  .میاین امانت را به او بسپار
  

  )خمینی شهر 1341 -1361( می اندانیظکا احمد شهید 
من به عنوان یک برادر، از ملت قهرمـان انتظـار دارم کـه بـه گفتـۀ رهبرمـان       

  .خود را حفظ کنندگوش داده و وحدت و یکپارچگی 
  

  )فسا 1342 -1365( کامروان بهمنشهید  
که وصایاي شهدا را به دقت مطالعه کرده و به آن  اولین سفارش من این است

به خداي بزرگ سوگند که شما نیز در برابر کلمه به کلمۀ ایـن وصـایا   . عمل کنند
یـد و بایـد   ترین آن، حفظ وحدت و اطاعت از رهبري است، مسـئولیت دار که مهم
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  .گو باشیددر پیشگاه خداوند جواب
  

  )تهران 1345 -1367( کریمی دوزجی جواد شهید 
تان بر وحدت کلمه، همان امري که حضـرت امـام بـر آن تکیـه     تالش و سعی

دارند، باشد و از مواضع اختالف و جدایی دوري گزیـده و بـه ریسـمان الهـی کـه      
اش سبب وحدت و اتفاق است، چنگ زنید و در هر مجلسی و محفلی کـه برپـایی  

د و پیوسته در خط باعث شوکت و عظمت اسالم است، حضور آگاهانه داشته باشی
  .والیت فقیه و گوش به فرمان حضرتش باشید

  
  )اصفهان 1342 -1360( کیشی جعفر شهید 

خـواهم  می  ها کنم و از آنیبه خواهران و برادران و همۀ اقوام، سالم عرض م
رهبـري  ؛ ه پشتیبان امام و یـاران او باشـند  که در حد اسالم و امام باشند و هموار

کـه در   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(حضرت محمدکه در موقع عفو و رحمت، همچون 
کـرد و  یها را به اسالم دعوت مآن شد، چه از قریش به او اذیت میصدر اسالم هر

درد «: فرمودیم ،)علیه السـالم (نمود، اما امامی که از مظلومیت همچون علیعفو می
رفت و سرش ها علی بیرون کوفه میشب«: گویدی، ناظري م»دلم را به کی بگویم

؛ و رهبري که وقتی بـا منافقـان   »گفتیم کرد و درد دلش را به چاهیرا در چاه م
     کـه در کـربال بـا اشـرار      )علیـه السـالم  (، همچون امامم حسین1جنگدو ظالمین می

علیـه  (، و از صبوري مثـل امـام مجتبـی   »الذلهنا هیهات م« :فرمودمی جنگید ویم
    اگـر عکـس مـرا پـاره و یـا اهانـت شـد، شـما هـیچ          «: ، که به ملت فرمـود )السالم
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خواهند وحدت امت را بـه هـم   یالعملی از خود نشان ندهید؛ زیرا منافقان معکس
  . کسی گریه نکند و صبور باشید خواهم که اگر شهید شدم،یاز شما باز م. »زنند

  
  )تویسرکان 1344 -1365( گازري اسماعیل شهید 

      هـا صـدا   هـایی کـه فقـط پشـت میکـروفن     اهللا، نـه آن  پیام من به امت حـزب 
اهللا هستند و کلیۀ برادرانـی کـه بـا مـن      هایی که با عمل، حزبزنند، بلکه آنمی

آشنایی دارند، این است که مبادا امام را تنها بگذارید که هماننـد مـردم کوفـه از    
امروز، روز وحدت است، روز ایثار است و روز . شودینامتان در تاریخ به بدي یاد م

  .استقامت و پشتیبانی از امر والیت است
  

  )تهران 1341 -1365( روسیگ علی شهید 
پشتیبانی کامل از والیت فقیه و روحانیـت در  ! ... ملت عزیز و شهیدپرور ایران

ه ل بئو در پشت جبهه با تمام مسا ]کنید[ خط امام نموده و وحدت خود را حفظ
ن آشـناخت کـافی داشـته و بـا      ،هوشیاري کامـل  1او ب] رفتار کنید[ گاهانهآطور 

 2دیدشمنان اسالم را در داخل و خارج خنثی نمای ئۀبرخورد نمایید و هرگونه توط
ن و اجتمـاع خـود   آدیـن و قـر   ]و[ ل اسـالم و انقـالب  ئو نسبت بـه مسـا   2دینمای
چراکـه هـر   ؛ داشـته باشـید  ها باید حضور فعال  صحنه ۀتفاوت نباشید و در هم بی

و هرکسـی   نیاز بیشتر به ایثارگري و فداکاري دارد، گذرد چقدر از عمر انقالب می
منین جـدایی بینـدازد و مـانع رشـد انقـالب و اسـالم       ؤخواست بین مسلمین و م
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  .ن را با کمال قدرت سرکوب نمایید، آگردد
 

  )ابرکوه 1346 -1364( گلشاییان ابرقویی مهدي غالم شهید 
عاشق کربال بودم و عاشق اسالم و اسالم را در خمینی یافتم و به دنبال او  من

خمینـی را تنهـا   . خورم کـه اسـالم در خمینـی اسـت     یرفتم و به خداوند قسم م
دعا براي امام امت را فراموش نکنید و وحدت کلمه را . نگذارید و برایش دعا کنید

ام خمینی، این حسین زمـان  حفظ کنید و پیرو خمینی باشید و در آخر، نداي ام
  .را به گوش جان بخرید

  
  )کرج 1342 -1365( محمديگل اسماعیلشهید  

ــ   ــن اســت ک ــه شــما ای ــد، وصــیت مــن ب ــالب پشــتیبانی کنی ــر انق            ه از رهب
شـود،  یدهندگان راه شهدا باشید، در راهپیمایی که از طرف دولت گفتـه مـ  ادامه

. سـازد یکلمه است که شیاطین را نـابود مـ  ها و وحدت شرکت کنید که این جمع
  .اتحاد خود را با روحانیت جدا نکنید

  
  )رامهرمز 1345 -1361( لرکی جمشیدشهید  

همه در یک صف آهنین براي خدا پیکار کنید و حالت جاذبه داشته باشید تـا  
این گفتۀ امام بزرگوارمـان را کـه    ،بتوانید افراد گمراه را به راه راست هدایت کنید

را در عمل پیاده کرده و همه به ریسمان » وحدت کلمه داشته باشید«: اندهفرمود
  .الهی چنگ بزنید
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  )اصفهان 1340 -1360( خوراسگانی لطیفی احمدرضا شهید 
ملت مسلمان ایران باید به این نکته واقف گردد که تا اتحاد و وحـدت داشـته   

پـذیر نخواهـد   امام که همان خط اسالم است، پیروي نماید، آسیبباشد و از خط 
گرایی بپردازد، سـقوط و بـه زیـر سـلطه رفتـنش      بود و اگر متفرق شود و به گروه

حتمی است؛ پس بیاییـد بـا اتحـاد و وحـدت خـود، همچنـان بـه مبـارزه علیـه          
    کـریم  ها بپـردازیم و از تفرقـه بپرهیـزیم، چنانکـه خداونـد در قـرآن       امپریالیست

  1.»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«: فرمایدمی
  

  )بهار 1343 -1361( مالکی ایرج شهید 
و پیامم به امت شهیدپرور این است؛ پیامم پیام اسـالم، قـرآن و رهنمودهـاي    

جـا  همیشـه و هر  وقت خدا را از یاد نبرید، خواهم هیچمن از شما می: امامم است
مبادا یـک مـوقعی   . با روحانیت متعهد و مبارز همسنگر باشید به یاد خدا باشید و

  .شما را از روحانیت دور کنند که آن موقع، اسالم بدون روحانیت معنی ندارد
همیشه وحدت بین خودتان و تمام مسلمین جهان را فراموش نکنید و تفرقـه  

  .در میانتان رسوخ نکند
  

  )تهران 1341 -1362( متولی امیر شهید 
طلبی و حب جـاه  زنهار از سستی و عافیت. زنهار از تفرقه، از جدایی! مسلمین
هـاي الهـی و حفـظ    بـا سـالح  ! شما اي مسـلمین . زنهار از ریا و تکبر. و مقام دنیا

  .وحدت کلمه تحت رهبري امام خمینی، ریشۀ شیطان را بخشکانید
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  )طبس 1341 -1363( محمدي احمد شهید 
به خـدا سـوگند   . قدر این امام را بدانید پیامم به شما ملت عزیز، این است که

گردانـد؛ امـام را تنهـا نگذاریـد کـه      هاي امام است که ما را پیروز میفقط رهبري
  .وحدت خود را حفظ کنید، با کمبودها بسازید. بعدش شکست است

  
  )اردبیل 1340 -1361( محمدي بایرام شهید 

را از دست دهید، بـه  به عنوان یک سرباز اسالم وصیتی دارم که اگر وحدتتان 
اید و فقط در راه امـام، ایـن اسـوة زهـد و تقـوا،      خون تمامی شهدا خیانت ورزیده

  .را بدانید 1مبارز و مقاوم حرکت کنید و قدرش
  

  )اصفهان 1342 -1361( آباديخانیمحمودي  اسفندیار شهید 
همیشه خط امام و یاران امام را دنبـال کنیـد و خـداي نـاکرده از خـط امـام       

اهللا  شـاء  منحرف نشوید و امام را تنها نگذارید و با پشتکار و وحـدت خودتـان، ان  
بار را بـه صـاحب اصـلی آن،    نهایی برسانید و این انقالب خون انقالب را به پیروزي

  .، تحویل دهید)روحی له الفدا(اهللا اعظم هیحضرت بق
 

  )مشهد 1314 -1365( محوالتی جعفر شهید 
دوست بدارید، فرمانش را با اکـرام و عشـق عمـل کنیـد،     امام را از جان و دل 

علیـه  (او نماینـدة امـام زمـان    اهل کوفه نباشید که حسین زمان را تنهـا بگذاریـد،  
آن همه فقیه شورا و مجلس خبرگان که اعلمیت امام را قبول دارند، . است )السالم
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کـه از  بینی ایشان هـم  مسئلۀ سیاست و جهان. از نظر شرعی براي ما حجت است
ترین فرد بـراي تقلیـد   تر است؛ باید یقین کنید که ایشان شایستهخورشید تابناك

بینی به پایۀ ایشان نیست، تقلید شما اگر فقیه دیگري که از نظر جهان. هم هست
گاهی با مسائل اصلی اجتماع مسـلمین،  . کنید ولو به عنوان تقلید از مسائل فروع
ــد و وحــدت مســلمین را خدشــه آموضــوعاتی را شــیادان معــارض درمــی         دار ورن

  .نمونۀ روشن این مسئله بدانید] را[کنند؛ عید فطر امسال می
 

  )آشتیان 1341 -1361( آباديهزارمرادي  ابوالحسن شهید 
مسـئلۀ جنـگ،   . هاي امام گوش فرا داده و یکایک آن را عمل نماییـد به گفته

تنهـا نگذاریـد، وحـدت کلمـه را      امام را. مسئلۀ مهمی است، هرگز فراموش نکنید
عجـل اهللا  (حفظ کنید و از خداوند ایزد منان بخواهید که امام را تا انقـالب مهـدي  

  .دارد نگه )تعالی فرجه الشریف
  

  )جرقویه 1340 -1362( مطلب رمضان شهید 
کنم که دست از والیـت فقیـه   من به عنوان یک برادر حقیر به شما توصیه می

دارنـدة  طرة خون خود به یاري اسالم و والیت فقیـه کـه نگـه   تا آخرین ق. برندارید
خـداي نـاکرده اگـر    . اسالم هستند، بشتابید و فرامین امام را مو به مو اجرا کنیـد 

دور بریزید و همه در پیشـبرد اسـالم، وحـدت    ] آن را[اختالفی میان شما هست، 
و غیـره  پیدا کنید و نگذارید که خون شهداي عزیزي همچون حیدري، صـالحیان  

  .مال شودپاي
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  )پارس آباد 1339 -1361( مغانی علی شهید 
 امـام ة نماینـد  و شـما  بـراي  اسـت  الگـو ، امت امام. بگیرید عبرت امت امام از
 و ایشـان  موزآپند رهنمودهاي از باید ما .باشد می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

سـرانجام  [ بـه ] را[ وظیفـه  ایـن  تـا  بنمـاییم  را استفاده کمال، امام بخش لذت امر
ۀ کلمـ «: فرماید می همیشه امام که  چنان؛ کنید حفظ را خودتان وحدت]. برسانیم
  ».شودمی محسوب ما براي شرعیۀ وظیف یک، وحدت
  

  )تویسرکان 1344 -1360( مالباقري ارسالن شهید 
مستضعفان جهان، چشم امیدشان به اهداف ما دوخته شده، باید همه وحـدت  

هـاي او را بـه دل جـان    گفتـه  ]باشـیم و [ باشیم و گوش به فرمان اماممانداشته 
  .خریدار شویم، همیشه دعاگوي امام و رزمندگان باشیم

  
  )فیروزآباد 1346 -1365( مالیی ابوالفتح شهید 

خواهم که در همۀ اوقات، پیرو خط امام باشند و از همۀ دوستان و برادران می
یشه در صحنۀ نبرد حق علیه باطل باشند کـه  حفظ کنند و هم] را[وحدت کلمه 

  .خالی گذاشتن این سنگرها، خیانت به اسالم و خون شهیدان است
  

  )نطنز 1343 -1362( ثقیؤم احسان شهید 
پیام تمام شهیدان، اطاعت از رهبر کبیـر انقـالب و امیـد مستضـعفان جهـان      

  .وحدت خود را حفظ کنید تا پیروز باشید. است
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  )اصفهان 1342 -1360( ذنیؤم اکبر شهید 
شکر الهـی را بـه جـا آوریـد کـه      ! سالم اي بندگان صالح و اي امت شهیدپرور

را به ما ) العالی ظله مد(خداوند چنین نعمت بزرگ، یعنی رهبر عظیم، امام خمینی 
 ]و[ هاي پدرانۀ او را گوش کنیـد و از او داده است و شما را به خدا قسم که فرمان

گونه روحانیت مبارز در خط امام پیروي کنید و وحدت خود را حفظ کنید تا هیچ
  .آسیبی به این انقالب اسالمی که ثمرة خون هزاران شهید است، نرسد

  
  )قزوین 1337 -1361( خانیموسی حسن شهید 

این پیروزي بزرگی که نصیب ما ! برادران عزیز: سخنی چند با ملت ایران دارم
مگر اطاعت از رهبري و وحدت کلمه؛ پس بیایید وحدت خـود را   شد، چیزي نبود

  .حفظ کنیم و کامالً گوش به فرمان رهبر باشیم
  

  )یزد 1345 -1362( میرجلیلی ناصرشهید  
باید او را یاري کنید تا پرچم توحیـد را در سراسـر گیتـی بـه      !شما ملت عزیز

از  ؛هیچ لحظه امـام را تنهـا نگذاریـد    ؛وریم و وحدت خود را حفظ کنیدآتزاز درها
توانید کمک  هاي حق تا می ها خسته نشوید و به جبهه کمک کردن خود به جبهه

خود را ترك نکنید که تمام این کارها به خـاطر نمـاز و احکـام     ةنماز و روز ؛کنید
  .الهی است

  
  )جهرم 1341 -1364( ناسک جهرمی جمشید شهید 

امیدوارم که آن وحدت همیشگی را داشته باشید و پشتیبان ! همشهریان عزیز
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اللهـی   از امام جمعۀ محترم شهرمان، آقـاي سیدحسـین آیـت   . والیت فقیه باشید
  .پراکنی دوري کنیدشایعه افکنی و از تفرقه. مواظبت و پشتیبانی کنید

  
  )یزد 1340 -1361( نجاریان ابوالقاسم شهید 

تنها بگذارید یا دستورات او را به گوش مگیرید؛ و در همه حال او  مبادا امام را
را دعا کنید و وحدت خود را حفظ کنید و در راهش گام بردارید و دوست بدارید 
دوستانش را و دشـمن بداریـد دشـمنانش را و امیـدوارم کـه بـا انسـجام خـود و         

به امیـد  . ... ردوحدت، به دشمنان اسالم بفهمانید که در اسالم، شکست معنی ندا
اهللا در کربال نماز وحـدت بـه   اهللا به رهبري امام و امامت روح روزي که امت حزب

  ....جا آورد
  

  )اصفهان 1340 -1361( نصر اصفهانی بهرام شهید 
پیامم به ملت قهرمان و شهیدپرور اصفهان این است که وحدت خود را هرچـه  

با شـکوه برگـزار کننـد و راه شـهدا      بیشتر با امام امت اعالم کنند و نماز جمعه را
توانیـد در راه خـدا جهـاد کنیـد و بـا      اسالم را ادامه دهند و تا جایی که می] ي[

  .ها را نابود کنید تا دیگر فتنه و فساد در روي زمین نباشدمنافقین بجنگید و آن
  

  )کرج 1344 -1362( نعمتی حامدشهید   
حیاتتان رهبر را، این حسین زمـان را،  خواهم که تا آخرین لحظات از شما می

: طور که فرمودندهمراهی کنید و به دستورات ایشان جامۀ عمل بپوشانید و همان
همیشه در صحنه حاضر باشید و سنگرها را حفظ کنید و وحـدت کلمـه داشـته    «
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هـا و دیگـر   ها و لیبرالايباشید تا اینکه هرگونه توطئه و تبلیغات منافقین و توده
  .»هاي حق علیه باطل حاضر شویدگان خنثی شود و در جبههسرسپرد

  
  )استهبان 1341 -1361( نوبختی جواد شهید  

 وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید و هیچ وقت از روحانیت جـدا نشـوید،  
این روحانیـت بـود کـه روح تـازه در کالبـد      . چه داریم از روحانیت داریمچون هر

اینـان بودنـد کـه درس    . اسـالم را بـارور کـرد   اسالم دمید و با خون خود درخـت  
  .مبارزه با تجاوزگران و شهادت را به ما آموختند
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  پیروزي و راز رمز ؛وحدت :فصل دوم   
  

  )بندرعباس 1331 -1362( آرامش یعقوب شهید 
 ،دانید که تنها عواملی که ما را پیـروز کـرد   شما درست می !خواهران برادران و

را حفـظ   خود یکپارچگی] و[وحدت  .وحـدت، رهبـري و ایمان :این سه عامل بود
چنـگ  «؛ 1».ال تفرقـوا  و واعتصموا بـحبل اهللا جمیعاً« :فرمایدزیرا خداوند می؛ کنید

وحـدت مانند ریسمانی است که شـما را   ».متفرق نشوید بزنید به ریسمان الهی و
 وانید با وحدت خود مشـت محکمـی بـر   تپس تا می ؛رساندبا هم به یک مسیر می

   .گویان شرق و غرب بکوبیددهان یاوه
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  )شیروان 1348 -1366( آهنگر محمدحسن شهید 
قرآن بخوانید؛ خداوند به بندگان خـود وعـده داده کـه مسـلمین بـر کفـار       ... 

اي در ایـن  ایم، وسیلهپیروزند و ما هم که بر علیه آمریکا و صدامیان به جبهه آمده
رسـاند و از  بیش نیستیم و خداوند با حرکت مسلمین، مـا را بـه پیـروزي مـی    راه 

دهد و ایـن کـار بـا وحـدت و همـاهنگی      ظلمت و بندگی شرق و غرب نجات می
  .مسلمین زودتر به پیروزي خواهد رسید

به امید پیروزي این جنـگ و پیـروزي تمـام مسـلمین بـر ابرجنایتکارهـاي       ... 
  .ت تمام مسلمین جهانجهان، با یاري خداوند و وحد

  
  )بیرجند 1337 -1365( ابراهیمی محمدحسنشهید  

همیشـه در صـحنه   ] و[تر از آنم که بتوانم پیامی به شـما ملـت عزیـز    کوچک
شـود آن را گفـت و آن هـم نسـبت بـه      یکه به عنوان پیام م 1بدهم، تنها سخنی

! بـرادران باشـد کـه   یهاي عزیـز خـودم مـ   يبینش فکري خودم، راجع به همشهر
بدانید تنها عامل پیروزي انقالب، وحدت و یگانگی بود و نیز آنچه مایۀ شکسـت و  

  .افکنی استشود، نفاق و تفرقهیبدبختی هر جامعه م
  

  )کازرون 1333 -1360( ابوالحسنی اهللا نعمتشهید  
انجمن همـواره  ] در[خواهم که  از شما عاجزانه می !برادرانم در انجمن اسالمی

امام و با پیروي از والیت فقیه پیش برویـد و از شـما کـه بـه مـن کمـک       در خط 
ایـن سـه   . کـنم  تشـکر مـی   ،ترین سربازان اسالم باشـم اید که یکی از کوچک کرده
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وقت از خود دور نکنیـد  هیچ  ل را ئالمسا  البالغه و توضیح ن، نهجآیعنی قر ،کتاب
وحـدت خـود را    !برادرانمخواهرانم و . این سه کتاب است ۀکه رستگاري در مطالع

فقیـه اسـت    زیرا با اتکاء به اهللا و با وحدت کلمه و با پیروي از والیـت  ؛حفظ کنید
  1.»التفرقوا و واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« ؛توان به پیروزي دست یافت که می
  

  )کرج 1345 -1361( زادهابوالقاسم یحییشهید  
مـردم متحـد شـوند و بـا وحـدت       ۀشود که هم یک انقالب وقتی پیروز می... 

ها را گره کرده و مشت محکمی بر دهن اسـتعمارگران شـرق و غـرب    ه مشتمکل
 ؛ناپـذیر خواهنـد شـد   شکسـت ، بزنند و اگر این امت و مردم رهبري صحیح شوند

امـام   ۀایران با وحدت کلمه و با رهبري صحیح و پیامبرگون ،طور که ملت ماهمان
ن آا برانـداخت کـه انقـالب اول بـود و بعـد از      به پـیش رفـت و رژیـم طـاغوت ر    

پاکسازي و غیره که انقالب دوم و سوم بود و امید اسـت ایـن انقـالب بـه تمـامی      
پیـروز   ،ها بفهمند که ملتی که با ایمان پیش روندجهان صادر شود و تمامی ملت

 ]را[ خواهند شد و این جهاد اصغر است و به هر مسلمانی واجب است جهاد اکبـر 
در خود پیـاده کنـد و تمـامی هواهـاي نفسـانی و       ،همان مبارزه با نفس استکه 

   .شهوات را در خود خفه کند و باالخره به عبودیت خدا رسیده باشد
  

  )آبدانان 1342-1363( فراحسانی رضاشهید  
: فرمایـد مـی  طوري که قرآنان این است که همانوصیت من به ملت غیور ایر
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ایـد،  ، اتحادي که همیشه داشـته »1الهی و متفرق نشویدچنگ بزنید به ریسمان «
زیرا آنچه که ما در ایـن برهـه از زمـان احتیـاج      ؛2داشته باشید تا استوارتر بمانید

هـاي مـردم مسـلمان اسـت، چـون اگـر       مبرم به آن داریم، متحد بودن شما توده
اي غفلت کنیـد و توجـه بـه همبسـتگی و کلمـۀ اتحـاد       خداي ناکرده شما لحظه

     نداشته باشید، بار دیگر اسـتکبار جهـانی بـر گـردن اسـالم و مملکـت مـا، حلقـه         
پس با استفاده از کلمه وحـدت  . کشدافکند و مملکت ما را به زیر یوغ خود میمی

  .توانید مانع راه استکبار جهانی بشویداست که شما می
  

  )قم 1361 -1343( احمدي کاظمشهید   
هـاي آن را  ارزش اسالم و! خانواده عزیزم! زب اهللاحو اما اي مردم شهیدپرور و 

آن را داشـته باشـید و    3هايفرمان کنید و سعی و تالش در اجراي تمامفراموش ن
ایمانتان را قوي کنید و وحدت خود را حفظ کنید و امام امت و روحانیـت اصـیل   

. رهبري، عوامل پیروزي هر ملتی اسـت  -وحدت -را پیروي کنید، چه مثلث ایمان
در نماز هـاي جمعـه و جماعـت شـرکت کنیـد و همیشـه در صـحنه باشـید، در         

شـود، حضـور فعـال داشـته     ها که از طرف رهبر و پیروانش برگزار مـی راهپیمایی
  .باشید و راه شهدا را ادامه دهید و جنگ را فراموش نکنید
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  )سمنان 1342-1362( احمدي یداهللاشهید  
حقیـر اولـین شـهید از     ةامیـدوارم کـه بنـد    !روستاییان عزیزمو حال شما هم

 ]و[بلکه شـهادت   ،جانب که خدمت به اسالم نکردهزنده بودن این ؛روستایم باشم
تقاضـا دارم   !عزیـزان  .مرگم باعث خدمت به اسالم و اتحاد بین شما عزیزان باشـد 

هرچه بیشتر وحـدت را   ،ن کریمآهرچه بیشتر به نداي امام عزیزمان و به نداي قر
ت دشـمنان  سـ کنید و از تفرقه بپرهیزید که تفرقه سبب شکست شما و خوا حفظ

اندازان را از بین خودتان بیـرون کنیـد و در   همیشه سعی کنید تفرقه .اسالم است
خمینـی را   ،تا انقـالب مهـدي   !خدایا !خدایا« :1پایان دعاي همیشگی را سر دهید

  ».دار نگه
  

  )ترکمن بندر 1348 -1364( ارجمند عنایت رضا شهید 
اهللا  یک خواهشی که من و تمام شهدا از شـما امـت حـزب   ! اهللا اي امت حزب

کـه باعـث نـاراحتی امـام      2دارند، این است که امام را تنها نگذارید و کاري نکنید
وحـدت  . ایـد شود، چون اگر شما امام را ناراحت کنید، امام زمان را ناراحت کـرده 

اهللا است کـه پشـت    چون همین وحدت بین شما امت حزب ؛کلمه را حفظ کنید
 خـدا را هـیچ  . تواند بر مـا غلبـه کنـد   اندازد و دشمن نمیخاك می] به[دشمن را 

ت زیـاد داشـته   وقت فراموش نکنید، چون اگر خدا را فراموش کنید، هرچند قـدر 
  .کندکه ما را یاري می] است[خوریم و این قدرت می باشیم، باز هم شکست

  

                                                             
  دهیدمی: در اصل وصیت -1
 کنید: وصیت اصل در -2



 

 )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت       76

 

  )آران و بیدگل 1333 -1361( محمدآبادي ياستادعلی رمضان شهید 
بدانیـد کـه اگـر روحـانیون نبودنـد، تـا چنـدین سـال دیگـر          ! اي ملت ایـران 

. کردنـد شدند و از ما به عنوان برده استفاده مـی بر گردن ما سوار می 1هاییآمریکا
   انقالب چـون ضـد   .شـود پس از روحانیت پشتیبانی کنید، به هر قیمتـی کـه مـی   

وحدت داشته باشید؛ پیـروزي شـما از وحـدت    . خواهد شما را از هم جدا کندمی
حال زمـان جنـگ اسـت؛ کمبـود وجـود دارد؛      . پس دست از تفرقه بردارید. است

  .کندناراحت نشوید، چون هر لحظه خداوند ما را امتحان می
  

  )شهرري 1344 -1362( پوراسماعیلی حسین شهید 
پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید تـا آسـیبی بـه ایـن         ! اهللا و شما اي ملت حزب

مملکت نرسد، قدردانی کنید از امام، این نعمت الهی، و یاد آورید چه بودیم و چه 
مبادا خداي نکرده ناشکري کنیم، آن وقت بایسـتی  . اکبر، خدا را شکر هللا شدیم،

وحدت . ستچرا که خدا خیلی منت بر سر ما گذاشته ا ؛منتظر عذاب الهی باشیم
عین حال مشـت   بین خودتان را حفظ کنید که رمز موفقیت و پیروزي است و در

آري، باید شکر کنید و بس و فرصت توطئه چیـدن  . گویانیاوه دهان ٢ربمحکمی 
اسالمیان بگیرید و نگذارید که حتی فکـر  شه کشیدن را از تمام ظالمان و ضدو نق

  .و برادر یگدیکر باشید توطئه را در سر بپرورانند و با هم مهربان
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  )تهران 1336 -1359( اعالیی سعبا شهید 
کنم کـه بـه فرمـان امـام امـت      از تمام برادران و خواهران تقاضا میو دیگر ... 

انـد وحـدت کلمـه را بـین خـود      طور که خود امام فرمـوده گوش فرادهند و همان
هـایی  و ایـن حفظ کنید و دست در دست هم دهید تا این مزدوران و چپـاولگران  

  .نابود گردانید ،کنندب و خاك و ناموس ما تجاوز و توهین میآکه به دین و 
  

  )بیجار 1346 -1364( الوندیان محمدحاتم شهید  
اهللا بپیوندیم و در این زمان امـام امـت،    حبل] به[بیدار باشید که ! اي عزیزان

وحـدت خـود را   . استاهللا  وحدت رمز پیروزي حزب! اي برادران. اهللا هستند حبل
. هوشیار باشید شیاطین زیادند و در کار. حفظ کنید که شکنندة صف الحاد است

. اختالف بین شما نیندازند که بعد از مدتی ایمانتان را بگیرند] مواظب باشید[لذا 
را بـر سـر جایشـان بنشـانید و بـا      ) منـافقین (هـا  با حضور داشتن در صـحنه، آن 

مـال  بار جامعه برخورد کنید و نگذارید خون شهدا پايقاطعیت با افراد مخل و سر
  .ها را خالی نگذاریدمسجد. شود

 
  )دهدشت 1326 -1365( پورالیاس گلبادشهید  
واعتصموا  ...یا ایها الذین آمنوا«: فرمایـد طور که خداوند در قرآن کریم میهمان

همگـی بـه ریسـمان     !ایداي کسانی که ایمان آورده« ؛1»بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا
امر خداوند است و خداوند خطاب به مـؤمنین   ».الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید

تـرین مسـئله   به عنوان یک حکم، پیروي و اطاعت باید کرد و مهـم ] فرماید ومی[

                                                             
 103 -102 اتیآ ؛عمران آل سوره -1



 

 )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت       78

 

بنده به عنوان یک فرزنـد کوچـک   . بین مسلمین وحدت است و از هم جدا نشدن
برادران و خواهران و پدران و مادران مسـلمان   ۀمسلمین تقاضا دارم، از کلی ۀجامع
خواهم که از هرگونه تفرقه و توطئه بپرهیزید و گوش به فرمان خـدا باشـید و   می

وحدت را حفظ کنید تا بر دشـمنان خداونـد و خودتـان پیـروز شـوید وگرنـه مـا        
 ةشـوند و ادار گران و زورگویان دوباره بر ما حـاکم مـی  خوریم و سلطهشکست می

   مـا را بـه ذلـت و خـواري      ۀبرنـد و همـ  اسالمی را از چنگ ما بیـرون مـی   مملکت
جهـاد کـه    ۀاین چند کلمه را به عنوان تذکر و سـفارش بـوده و مسـئل   . کشندمی

خیلی مهم است، نباید فراموش شود و هر لحظه باید گوش به فرمان رهبر باشیم، 
نند و جدایی بیندازند، را تضعیف ک 1ها به خاطر این است که رهبرييانگیزتفرقه

  .تا اینکه خودشان حکومت کنند
  

  )کرج 1336 -1365( امیدي محسن شهید 
یکپـارچگی و در  ] و[بـا حفـظ وحـدت و اتحـاد     ! برادران و خواهران حزب اهللا

پشت سر امام عزیزمان تا پیروزي نهـایی حـق بـر باطـل، یعنـی ظهـور آقـا امـام         
هاي جهاد را گرم نگـه داریـد کـه نجـات و     جبهه )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

 ۀخداوند بـه همـ  . مقدس بستگی دارد ةرستگاري ما در دنیا و آخرت به این مبارز
ما توفیق اطاعت و پیـروي از امـام و دوري و بیـزاري از دشـمنان امـام را عنایـت       

ـ نهـایی نا  ۀفرماید، خداوند سربازان و رزمندگان اسالم را به فتح و غلب ل فرمایـد،  ئ
  .اهللا شاء ان
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  )تهران 1345 -1361( یفروشانامیراحمدي اسب نادر شهید 
 :سخنی هرچند نارسا به مستضعفین عالم بخصوص امـت اسـالمی ایـران دارم   

گـرو   نه وطن و ملـت در  ،تنها پیروزي اسالم !پدران و مادران و برادران و خواهران
  :سه چیز است

  .هانفی تمام عبودیت] و[اعتقاد و ایمان راسخ به خدا و بندگی در برابر او  -1
در وحدت و یکپارچگی شما و پرهیز از تفرقه و نفاق که خواست شـیاطین   -2

  .ضد انسانیت و بندگی خداست
گونـه و  ابـراهیم  ،ناپـذیر بیدار و تزلـزل  چون و چرا از رهبريِدر اطاعت بی -3 

علیـه  (علیابنفرزند پاك و شجاع حسین ؛گونه زمانعلی ]و[ موسی، عیسی، محمد
ن چنان در مقابل خصم ایستاد که آکه براي بندگی خدا در صحراي کربال  )السالم

هـاي  اي بجز ایستادن فرزندش امام خمینی در برابر ابرقدرت در طول تاریخ نمونه
  .شرق و غرب نتوان یافت

  
  )بناب 1345 -1362( امیري محمد شهید 

     مــا بــر تمــام 2وحــدت خیلــی تکیــه کنیــد کــه پیــروزي ١ربــ! اي مســلمانان
دشمنان اسالم به هر حیله دست زدند . وحدت و اسالم بوده است] با[ها، ابرقدرت
آلود کـرده  تا بتوانند آب را گل 4ندازندیبین مسلمین تفرقه و اختالف ب 3تا بتوانند

  .و ماهی خودشان را بگیرند
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 يروزیپ با: تیوص اصل در -2
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  )اصفهان 1335 -1361( هرنديامینی  حسنشهید   
علیـه  (اینجانب از خداوند متعال خواهانم که رهبر انقالب را تا ظهور امام زمـان 

را هرچه زودتر نزدیک کند و امـت   )علیه السالم(دارد و ظهور امام زمان نگه  )السالم
دیدة ایران و سایر مسلمین جهـان را هرچـه زودتـر از شـر سـتمگران نجـات       ستم

 :خواهم که وحدت را حفظ کنند کـه بـه قـول امـام    امت شهیدپرور میدهد، و از 
  ».رمز پیروزي ماست«

  
  )فیروزآباد 1350 -1367( اوالدعلی ضامن  شهید 

خواهم که همیشه پشت جبهه را گـرم نگـه دارنـد و     من از امت شهیدپرور می
خـونین شـهدا بـر زمـین نمانـد و کـاري        ۀوقت امام را تنها نگذارند تا اسلح  هیچ

 :فرمـود  مـی  )علیـه السـالم  (چونکه حضرت عیسی ،نکنند که موجب خشم خدا شود
توانیـد از تفرقـه و    خواهم کـه تـا مـی    شدیدترین عذاب خشم خداست و دیگر می

رمز پیروزي ما وحدت بـوده و  . جدایی دوري کنید و همیشه وحدت داشته باشید
  .هست
  

  )مبارکه 1343 -1365( پورنایرا رمضان شهید  
اصلی را که جنگ است، فرامـوش   ۀمسئل خواهم کهاز شما امت شهیدپرور می

به خصوص امروز که رهبر عزیز ما فرموده، اهمیت جنـگ بیشـتر از فـروع    . نکنید
دین است و ما باید مثل حسین وارد جنگ بشویم و مثل حسین کشـته شـویم و   

خواهم که وحـدت  میدان جنگ تعیین کنیم و از شما می] در[سرنوشت جنگ را 
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] و[ا را به پیروزي رسانده است، یکی رهبري بوده زیرا آنچه م ؛خود را حفظ کنید
  .دیگري وحدت و یکی هم ایمان مکتبی و ما باید از این سه چیز جدا نشویم

  
  )تبریز 1307 -1362( ایزدخواه مجتبیمیر شهید 

وصیت حقیر این است که ملت وحدت خود را حفظ کـرده و بـا تقـوا و    اوالً ... 
کلمه و تقوا است کـه شـما را بـه پیـروزي      فقط وحدت ]و[ فقط ؛پرهیزکار باشند

ود راه هـیچ نـاراحتی بـه خـ     ام اصـالً  اینکه در شهادت من خـانواده  رسانده و ثانیاً
کـنم کـه   خـواهش مـی   ،حقیر و گناهکار نصیب شد ةندهند و اگر شهادت به بند

   .ام براي من دو رکعت نماز شکرانه بخوانند و خدا را شکر کنند خانواده
  

  )قزوین 1338 -1361( بابایی محمدباقر شهید 
تر، پشتیبان والیـت  وحدت شما عامل پیروزي است و از همه مهم! اي برادران

اهللا که بتوانیم بـراي پیـروزي    شاء فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد و ان
  .قدس و نابودي صهیونیسم از جمله فاتحین باشیم

  
  )نهاوند 1348 -1365( یبابای نادر شهید 

اي مردم کشـورهاي تحـت    :اما سخنم با مردم کشورهاي مظلوم و تحت ستم
یید و با هم وحدت داشته باشید و دسـت در دسـت   آشما نیز به خود  !ستم جهان

دمخـواران  آبا توکل بر خداي بزرگ و مقتدر برعلیه ایـن مسـتکبران و    ،هم دهید
دان تـاریخ  گورسـتان و زبالـه  سـا بـه   آاي مهلک و بـرق  ها را با ضربهنآبشورید و 

هم مشورت کنید و خودتان تصمیم بگیرید و خودتـان بیاندیشـید و    بفرستید و با
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نگذارید کسی براي شما قانونگذاري کند و سعی کنید حکومتی اسالمی و مردمی 
   .داشته باشید

  
  )قزوین 1343 -1362( چیزه باقري فضایلشهید  

ایمان به یگـانگی و بـی   -1: باشدمیدالیل پیروزي در جنگ، این عوامل مهم 
وحـدت و   -3رهبري حضرت امام خمینـی   -2نیازي و به قدرت نصر و یاري خدا 

  .)حفظه اهللا تعالی(امام  ۀهاي پیامبرگونیگانگی امت بر محور هدایت
  

  )قم 1341 -1363( یصرم يریبص حسن شهید 
و تمام  یاستکبار جهانم که تمام یدهیانجام م یاتیاز زمان، عمل 1ن برههیدر ا
ـ 2و با اسالم مبـارزه کننـد   یین انقالب خدایاند که با اها جمع شدهابرقدرت  ی؛ ول

ک یـ داننـد کـه بـا    یها اسالم و انقالب ما را نشناختند و نمنیال باطل است، ایخ
هاست و آن هم خداوند ن ابرقدرتیترم که بزرگیابرقدرت دست به دست هم داد

  .ماست يروزیرمز پ ٤نیتراز امام و وحدت کلمه، بزرگ ٣يوری؛ و پ]است[متعال 
  

  )مشکین شهر 1346 -1365( هاشمبنی مسلممیر شهید 
وحدتتان را حفظ کنید که پیـروزي در   !برادران عزیز: چند سخن با امت عزیز

جنـگ را سـبک    ۀلئوحدت اسـت و همیشـه پشـتیبان امـام عزیـز باشـید و مسـ       
                                                             

 برحه: در اصل وصیت -1
 کنندمی: در اصل وصیت -2
 و به پیروي: در اصل وصیت -3
 تریناین بزرگ: در اصل وصیت -4
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هـاي   سعی کنیـد بـه گفتـه    .سنگین در این رابطه دارید ]اي[ نشمارید که وظیفه
  .تچون حق پیروز اس ؛پیروزي با ماست اًامام عمل کنید که حتم

  
  )000 000 -1362( بنیادي محمدتقی شهید 

کنم که در شناختن اسالم کوشـا  هاي دیگر توصیه میهایم و تمام بچهبه بچه
  بـا  . باشند و فریـب منافقـان را نخورنـد و از شـعار بکاهنـد و بـر شـعور بیفزاینـد        

هاي اسالمی همکاري بکنند و مردم را به وحدت دعوت نمایند کـه عامـل   انجمن
  .پیروزي وحدت است و از تفرقه بپرهیزند که خواستۀ مستکبران جهان است

  
  )کرمانشاه 1323 -1364( بیات محمدامینشهید  

 ؛شما باید همیشه اتحاد و همبستگی خود را داشته باشید! مردم قهرمان ایران
زیرا تا این اتحاد و همبستگی باشد، پیروزي و نصرت خدا با شماست و زمانی کـه  
     شما وحدت خود را خـداي نخواسـته از دسـت بدهیـد، پیـروزي بـه سـوي شـما         

  .آیدنمی
  

  )اصفهان 1341 -1361( پاکزاد مجیدشهید   
 ۀگفتـ بشتابید که از قافله عقـب نمانیـد و بـه    ! فرزندان اسالم و فرزندان قرآن

 ۀجبهـ  1امامان به خودسازي بپردازیم و عمر خود را تلـف ننمایـد و بـه کـارزار در    
شرك، نفاق برخیزید و بدانید که ما غیر از خدا و اسالم هیچ چیـز نـداریم و    کفر،

گاهمـان همـین اسـت و خـدا و     تکیـه  این باید باشد ورمز پیروزي و وحدتمان در 

                                                             
 به و: تیوص اصل در -1
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ما را از این خلع نماید و بـر مـا   ] که[قرآن و اسالم ما را بس است و دنیا آن است 
  .غالب آید

  
  )مشهد 1346 -1365( نژاد پرنده رضاشهید  

به راستی که این وحـدت  ! اهللا، امت قهرمان و شهیدپرور جهادگران فی سبیل
و یکپارچگی شما تحت رهبري امام بود که توانست شما را پیروز کند، دشمنانتان 

  .را خوار و ذلیل کرده و آنان را پست و حقیر نماید
  

  )اقلید 1342 -1365( تدین اهللاولی شهید 
بحبـل   اواعتصـمو « ۀشریف ۀیآبا هم امت واحده باشید و به این  !اي امت دالور

که توانسته بـه مـا ضـربه     2تفرقه توسل بجوییم و از هرگونه 1»االتفرقو و اهللا جمیعاً
پـس بایـد وحـدت     ،پس اگر شما پیروزي را طالبید ؛]دوري کنیم[، زندبزند و می

هـا را  ریا دور باشیم و نگاه زاها را تزکیه کنید و بیایید قلب کلمه را حفظ نمایید و
   .پاك کنید

  
  )قوچان 1343 -1361( توافقی قاسم شهید 

اول از هر چیز باید بگویم که اگر روحـانیون نبودنـد، تـا چنـدین سـال دیگـر       
شدند و از ما به عنوان یک بـرده اسـتفاده   ما سوار می ةها بر گردآمریکا و ابرقدرت

کردند، پس قدر روحانیون را بدانید و به هر قیمتی که شده، از آنان پشتیبانی می

                                                             
  103سوره آل عمران؛ آیه  -1
  تفرقه بوده که: اصل وصیت در -2
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       هـاي انقالبـی پشـتیبانی کنیـد و چـون ضـدانقالب       توانیـد از ارگـان  کنید، تا می
     خواهد شما را از هم جدا کند، تنها چیـزي کـه شـما را بـه پیـروزي رسـاند و       می
تفرقـه و جـدایی برداریـد، ایـن زمـان،      رساند، حفظ وحدت بود، پس دست از می

زمان جنگ است، ممکن است در جامعه کمبودهایی وجود داشته باشـد، پـس از   
  .کنداین کمبودها ناراحت نشوید که خداوند در هر لحظه شما را آزمایش می

  
  )فیروزآباد 1349 -1366( توانگري سید اسداهللا شهید 

ها حضور کامل همیشه در تمام صحنهخواهم که همانند اهللا می از مردم حزب
یابند و وحدت کلمه را که یکی از اصول پیروزي این انقالب بـود، حفـظ کننـد و    

  .اختالفات را کنار بگذارید
  

  )خمینی شهر 1348 -1365( دینانی توکلی مجیدشهید  
خـواهم کـه مسـجدها را حفـظ     در پایان، از شما مردم شهیدپرور قهرمان مـی 

ر کنید و نماز خود را در سر وقت بخوانید و وحدت و اخوت بین ها را پکنید و آن
  .مان از حفظ وحدت و یکپارچگی استیکدیگر را حفظ کنید که تمام پیروزي

  
  )اردستان 1341 -1362( آباديتوالییان تل سیدابوالفضل شهید 

رمز پیروزي این انقالب، به گفتۀ مکـرر امـام عزیزمـان،    ! ملت شریف و بزرگوار
تـان را حفـظ   پـس وحـدت و یکپـارچگی   . به خدا و وحدت کلمه بوده استایمان 
رو روحانیت عزیز و همیشه در صحنه باشید و بازیچۀ دست دشـمنان  دنباله. کنید

! ملـت عزیـز  . آنان که با روحانیت مخالفند، در اصل با امـام مخالفنـد  . قرار نگیرید
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امـام جمعـه پشـتیبانی     چه بیشتر پر کنید و ازشکوه هرهاي نماز جمعه را با صف
در دعاهاي کمیل و توسل شـرکت کنیـد و دعـا بـه امـام زمـان و رهبـر و        . کنید

  .رزمندگان را سرلوحۀ دعاهاي خود قرار دهید
  

  )قائم شهر 1336 -1365( جعفري سیداحمدشهید  
پیـرو والیـت   : تذکر من به عنوان یک فرزند و یا برادر کوچکتان این است کـه 

فرمودة امام عزیز، وحدت و یکپارچگی و محبت بـه یکـدیگر را   فقیه بوده و بنا به 
، 1که موجب سربلندي و پیروزي اسالم و مسلمین و نابودي دشمنان اسـالم اسـت  

  .نمایدکه این خود پیشرفت اسالم را تضمین می 2مراعات نمایید
  

  )اردستان 1341 -1362( جاللی سیداحمدشهید  
می و قاطع، اسـالمی بـودن انقـالب و    عامل پیروزي انقالب، داشتن رهبر اسال

وحدت و هماهنگی مردم همیشه در صحنه بوده و ثبات و تـداوم آن نیـز در گـرو    
  .باشداین سه عامل می

  
  )سلماس 1347 -1365( زادهجلیل نادر شهید 
امـام را   .در این حال نشستن ننگ است ،وقت نشـستن گذشته است !نمابرادر

وحـدت   ۀدر سـای  ؛لبیک گویید و با تمام وجود وحدت را در میان خود به پا کنید
  . شویداست که بر اهریمنان زمان پیروز می

                                                             
 دارد بر در را اسالم دشمناني نابود: تیوص اصل در -1
 نموده: تیوص اصل در -2
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  )بندرگز 1346 -1366( لیوانیجمال سلیمان شهید 
نگذارید که تاریخ گذشتگان، دوباره بر سـر ملـت مـا پیـاده     ! اي امت بیداردل

کـنم کـه بـه سـه رکـن انقـالب       د و به شما توصیه میشود و از تاریخ درس بگیری
دیـن اسـالم را بـه طـور     . ایمان، رهبري و وحدت خیلی خوب توجه کنیـد : یعنی

رهبـر را تنهـا   . آگاهانه و تحقیقی باور کنید و یقین به تمام قوانین اسالم بیاوریـد 
امام امت به حقیقـت کـه حجـت الهـی     . نگذارید و مطیع کامل والیت فقیه باشید

  .ستا
به مسئله وحدت کـه امـام امـت هـم دربـارة ایـن مسـئله        ! اي امت اسالمی... 

وحـدت بـین خودتـان و وحـدت     . صحبت نمودند، بیشتر از هر چیز اهمیت دهید
بین مسئولین محترم و وحدت بین شما مسئولین، باید بیشـتر رعایـت شـود کـه     

  .شودرعایت این سه مسئله، باعث پیروزي حتمی شما می
  

  )نجف آباد 1337 -1361( جمشیدیان علیحسن شهید 
اهللا و  نامـه بـه امـت حـزب    به خود الزم دیدم چند سطري بـه عنـوان وصـیت   

  :خانوادة عزیزم تقدیم نمایم
هـاي داخلـی و   رمز پیروزي ما در کلیۀ جبهـه ! مسئلۀ سوم، وحدت؛ برادران... 

و سوم وحدت،  رهبري -2ایمان  -1: گیردمسئله صورت گرفته و می 3خارجی با 
واعتصموا بحبـل  «: خوانداما نه با همه؛ وحدت، آن وحدتی که قرآن ما را به آن می

؛ وحدت با نیروهایی که چنگ به ریسمان خـدا بزننـد و در   1»اهللا جمیعاً و التفرقوا
دقت بسیار کنیـد و بـاز هـم از امـام      راه خدا قدم بردارند و لذا در این مسئله نیز

                                                             
 103عمران؛ آیه سوره آل -1
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  .درس بگیرید
  

  )خمین 1345 -1363( جنتی حسین شهید 
 بدانید که ایمان و وحدت و اطاعت شما از خدا و امام، باعـث ایـن  ...  !عزیزان

هــا و گونــه ابرقــدرتهمــه ســربلندي و ســرافرازي شــما در جهــان شــده و ایــن 
اید که تابع شمایند و ابتکـار عمـل در   ابرجنایتکاران را زبون و پست و ذلیل نموده

  .اجرکم عنداهللا. ایددست گرفتهکل جهان را به 
  

  )تهران 1342 -1361( جهانشاهی محمدحسن شهید 
این وحدت شما بود کـه ایـن انقـالب را بـه ثمـر      ! برادرها و خواهرهاي عزیزم

وحـدت  . نمایـد رساند و این وحدت شماست که این انقالب را به جهان صادر مـی 
جماعـت حاضـر شـوید،     چه بیشتر در نماز جمعـه و نمـاز  هر. خود را بیشتر کنید

  .این وحدت را همیشه حفظ نمایید. ترسندچون منافقان از وحدت شما می
  

  )تهران 1340 -1361( نیاجهانی رضا شهید 
  .وحدت را که رمز پیروزي است، حفظ کنند !از امت شهدپرور خواهانم

  
  )کاشان 1337 -1359( یچاوش حسن شهید 

د تا کاخ ظلم و استبداد را بر یرویشکن اهللا اکبر مدشمن يکه با ندا یملت يا
ام مـن بـه شـما فقـط چنـد      یپ! دیزیان شرق و غرب فروریسر مستکبران و زورگو

نـاکرده   يخـدا  يما وحدت است، نکنـد روز  يروزین که رمز پیاول ا: جمله است
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نکـرده مـا کـه     ين که نکند خـدا ی؛ دوم ا1ندیرا از دستتان بربا يروزید پین کلیا
ن یـ م؛ سوم ایها باشرو آنم، دنبالهیکنین میاست به مردم کوفه لعن و نفر يعمر

ن موضـوع را فرامـوش   یـ ا ياست، در هر کـار  یکه فعالً مسئلۀ جنگ، مسئلۀ اصل
  .دینکن

  
  )دهدشت 1344 -1364( چندکارپور نردعلیشهید  

هرچند نارسا با جهان مستضعفین بخصوص امت اسـالمی ایـران   ، سخنی چند
نه وطـن و ملـت    ،یعنی پیروزي اسالم ،تنها پیروزي شما !برادران و خواهران. دارم

اول اعتقاد و ایمان به خدا و بندگی در برابر او و نفی تمام  :در گروه سه چیز است
دوم در وحدت و یکپارچگی شـما و پرهیـز از تفرقـه و نفـاق کـه       .هاستعبودیت

 چـون و در اطاعـت بـی   سـوم  .خواست شیادین و ضد انسانیت و بندگی خداسـت 
 بـن  شـجاع حسـین  ] و[فرزنـد پـاك    ،ناپذیر زمـان چراي از رهبري بیدار و تزلزل

چنان در مقابـل خصـم   نآکه براي بندگی خدا در صحراي کربال  )علیه السـالم (علی
امام خمینـی در  ، اي بجز ایستادن فرزند برومندشایستاد که در طول تاریخ نمونه

  . هاي شرق و غرب نتوان یافتمقابل ابرقدرت
  

  )مسجد سلیمان 1328 -1365( باورصاد حاتمی نوروزشهید  
عمرم را بـه عمـر امـام بیفـزا و همـه       ۀدهم بقیترا به عزتت قسم می !خداوندا

رمز پیـروزي    )علیه السالم(حضرت علی! عزیزان .هاي امام را نصیبم گردان ناراحتی
وحدت رمـز پیـروزي اسـت و تفرقـه     : تو شکست را در دو کلمه خالصه کرده اس
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  .شکست هر ملت است] عامل[
انبیاء و اولیاء و شهداء و مفقوداالثرهـا و   ۀخواهید خداوند عزوجل و هماگر می

یتیمـان و محـرومین و نیازمنـدان از     ۀمحرومین و مستضعفین جهان و همـ  ۀهم
 از خداوند بخواهید سالمتی و طول عمـر بـراي امـام تـا ظهـور      ،شما راضی باشند

حقیـر ایـن    ةوصیت دیگر این بنـد  .]را[ )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حضرت مهدي
دیگـر صـفات    ]و[ وحـدت و بـرادري و مهربـانی   ] را کـه [است کـه نمـاز جمعـه    

   .]به پا دارید[ دهد،موزش میآاخالقی را  ةپسندید
  

  )تکاب 1345 -1362( لحامد سبی رزاق شهید 
کنیـد و وحـدت کلمـه را حفـظ      به خاطر خدا و اسالم تـالش ! اي مردم ایران

  .کنید تا پیروز شوید
  

  )نجف آباد 1346 -1362( حجتی رضا شهید 
در بـین خـود، روح اخـوت و بـرادري و وحـدت را      ! ... برادران و خواهران عزیز

اساسـی در پیـروزي انقـالب مـا،     برقرار کنید و بدانید که یکـی از عوامـل مهـم و    
  .وحدت است

  
  )اراك 1344 -1366( حیدري محمدتقی شهید 

همگی با هـم  « ؛»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«! ... اي ملت بزرگ ایران
! شود کـه اي ملـت  استنباط می» 1.به ریسمان الهی متوسل شوید و متفرق نشوید
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همگی با هم اتحاد و وحدت کلمـه داشـته   امام امت، خمینی کبیر را رها نکنید و 
  .دهندة راه شهدا باشید و ادامهاهللا شاء باشید تا پیروز شوید ان

  
  )فسا 1341 -1365( خاکی محمدجواد شهید  

تر کنید که تنهـا چیـزي   توانید وحدت خود را محکمتا می! اي امت شهیدپرور
انسـجام هرچـه بیشـتر، هـر     رساند، وحدت کلمه است و با که ما را به پیروزي می
شان و منافقین کـوردل  اي به ابرجنایتکاران و عمال داخلیروز بیش از پیش ضربه

  .وارد کنید
خواهم که بـه مسـئولیت   فکر عاجزانه میاز برادران روحانی و دیگر افراد روشن

سـعی کننـد همیشـه    . ها گذاشته شده، خوب عمل کنندخطیري که به عهدة آن
تواند از طریـق خودشـان بـه    می ترین چیزي کهو از کوچک دمنادي وحدت باشن

انسجام و یکپارچگی این ملت ضربه بزند، جلوگیري کنند کـه سـخت در ایـن راه    
 .دیگاه فراموش نکنمسئولند و شیطان و هواي نفس را هیچ

ها و نمازهاي جماعـت و مجـالس اسـالمی اهمیـت دهیـد و بـا       به نماز جمعه
  .منان داخلی و خارجی برخورد کنیدوحدت هرچه بیشتر با دش

شما که بهترین راه خدمت به اسالم و  !امو شما اي برادران جان برکف سپاهی
شـما نیـز بـا    ! ایـد پاسداري از والیت فقیه را در عضو سـپاه شـدن تشـخیص داده   
به مـا   )علیه السالم(مهربانی و وحدت با یکدیگر، در راهی که سرور شهیدان حسین

از طرف امام عزیزمـان برایتـان   دستوراتی که  ١، حرکت کنید و بهنشان داده است
  .وضع شده است، توجه و اطاعت کنید
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  )تبریز 1344 -1365( خدیررحیم شهید   
چیزي که تا حاال اسالم تقریباً از ! اي امت شهیدپرور: اهللا وصیت به امت حزب

خـواهم  مـی از شما عاجزانه . آن شکست خورده است، عدم وحدت و یگانگی است
است، پیـروي   )علیها اهللا سالم(ده و از امام عزیز که فرزند زهراکه وحدت را حفظ کر

  .کنید
  

  )بجنورد 1335 -1361( خرمنی رضا شهید 
هـا و بـا وحـدت    ها و نمـاز جماعـت  از ملت خواستارم با شرکت در نماز جمعه

هـاي  کلمه که رمز پیروزي امت مسلمان است، مشت محکمی بر دهـان ابرقـدرت  
  .جهانخوار بزنند

  
  )تهران 1333 -1361( ریوندي حسین شهید 

ایـن اسـت کـه     ،تنها خواهشی که از هموطنان عزیز و شـهیدپرور ایـران دارم  
طور که تـا حـاال   دست از یاري امام برندارند و وحدت کلمه را حفظ کنند و همان

م باشید کـه  ثابت شده، تنها رمز پیروزي، وحدت کلمه است و همواره پشتیبان اما
پشتیبان او یعنی پشتیبان رسول خدا و پشتیبان رسول خدا یعنی در خـط اهللا و  

ا قرآن مان را بپس باید زندگی ؛و آن قرآن استه راهی که اهللا برایمان تعیین کرد
  .گوید، مو به مو اجرا کنیم تا خداوند خشنود شودمی چه قرآنوفق دهیم و هر

  
  )قم 1341 -1359( نیاعزار حسینشهید  

. این جنگ، جنگ حق با باطـل هسـت  . من جهاد کردم که بروم جنگ با کفار
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دانـیم کـه   مـا همـه مـی   . ما نباید بگذاریم یک دشمن کافر به خاك ما تجاوز کند
  .ایمان و وحدت و اسالمی باشد، پیروز است] با[اسالم پیروز است، کسی که 

  
  )دزفول 1342 -1361( دزفولی زاروي حسین شهید  

اهللا جمیعـاً  ] بحبل[و اعتصمو «: باید گفت مملکت ما مصداق این آیۀ شریفه بود
؛ زیرا که مملکـت مـا   »چنگ زنید به ریسمان خدا و متفرق نشوید«؛ 1»و ال تفرقوا

هاي گره کرده، آمریکا را بـه زانـو   توانست با وحدت و اجتماع قیام کند و با مشت
موقعیت حساس، مملکت ما احتیاج بـه   در این. درآورد و تسلیم قوانین الهی کند

اهللا را دارد، چـون اتحـاد    اتحاد و اتفاق و یگانگی و یکپارچگی بین صـفوف حـزب  
  .رمز پیروزي بود و هست، باید اختالفات را کنار گذاشت

  
  )تهران 1332 -1361( زندشهید حسن  

 برادران،: سخن دیگر من با عزیزان و برادرانی است که در پشت جبهه هستند
هرگز سعی نکنید به اختالفات دامن بزنید، وحدت کلمـه را  ! پدران و مادران عزیز

  .زیرا تنها رمز پیروزي ما همان شعار وحدت کلمه است ؛حفظ نمایید
  

  )قروه 1339 -1363( زندي علیحسن شهید 
هرگز سعی نکنید بـه اختالفـات دامـن بزنیـد؛      !برادران، پدران و مادران عزیز

زیرا تنها رمز پیروزي ما، همان شعار وحـدت کلمـه    ؛وحدت کلمه را حفظ نمایید
هـاي خـود دریـغ نورزیـد،     است و همیشـه در فکـر رزمنـدگان باشـید، از کمـک     
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اند، رزمندگانی کـه  رزمندگان را یاري نمایید که واقعاً مظلومانه به شهادت رسیده
  .شتند که فرزندشان را در رخت دامادي ببینندآرزو دا
  

  )فارسان 1346 -1366( فارسانی سلیمانی علی شهید 
دانم تذکراتی چند ولـو   اهللا و شهیدپرور الزم می  با عرض معذرت از امت حزب

  :تکراري را به عرضتان برسانم
رده و از حفـظ کـ   ،وحدت خویش را که عامل اساسی در هر پیـروزي اسـت  ... 

ب بـه  آاي و قومی و گروهی بپرهیزید کـه خـداي نکـرده     اختالفات قبیلهگونه هر
تـر   چـه باشـکوه  ر نمازهـاي جمعـه و جماعـت هر   سیاب دشمن ریخته نشـود و د آ

  .شرکت کنید تا باعث عزاي دشمنان گردد
  

  )شهرري 1341 -1361( سوري رودآوري حسینشهید  
از یـاران امـام بـه مثابـۀ یـاران علـی و       ...  :پیامم به مستضعفین دنیا این است

ــرور   حســین، حمایــت و پشــتیبانی کنیــد و خــداي نــاکرده فریــب شــایعات و ت
وحدت را که کلیـد و رمـز   . ها بازوان و شاگردان امامندها را نخورید؛ اینشخصیت

  .پیروزي بوده و خواهد بود، حفظ کنید
  

  )زرین شهر 1344 -1365( ریزي شبانی علی شهید 
ها را کنـار بگذاریـد و نمـاز     با هم خوب باشید دو دستگی !مردم شهیدپروراي 
تر برپا کنید و وحـدت و یکپـارچگی را حفـظ     ها و دعاي کمیل را باشکوه جماعت

ها را پر کنید و مانند تنور  ههبیایید و جب .کنید که رمز پیروزي ما در وحدت است
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  .گرم نگه دارید
  

  )مشهد 1341 -1365( شورابیاصغر  حسین شهید 
) سیاسی -نظامی -اقتصادي -فرهنگی(براي بریدن بندهاي وابستگی  !عزیزانم

آن بر اساس احکام اسالمی، جهت رسیدن بـه   1يهاي جهانی و نهادن بنااز قدرت
مظـاهر فسـاد در جهـان و ممالـک اسـالمی      ] با[و ] کنید[ها خودکفایی، کوشش

ها فرصـتی  اغماض نکنید که اگر آناي قاطع و جدي داشته باشید و هرگز مبارزه
پیدا کنند اغماض نخواهند کرد و وحدت خود را هرگز از دست ندهیـد کـه مایـۀ    

  .خوردة اسالم و مملکت شما استعزت و پیروزي شما بر دشمنان قسم
  

  )کبودرآهنگ 1346 -1365( شوندي حسن شهید 
پاسدار حرمت خون شهیدان؛ و با درود و سالم به حضـرت مهـدي    ،به نام اهللا

ـ ، یگانه منجی بشریت و نا)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(موعود ب بـرحقش، حضـرت   ئ
از آنجـا کـه   . امام خمینی؛ و با سالم به شهداي کربال و تمامی شهداي صدر اسالم
لـت مسـلمان   انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی و با وحـدت و همـت م  

هـاي  هاي سسـت و پوشـالی دولـت   ایران و به لطف خداوند به پیروزي رسید، پایه
ها به خصوص آمریکا را به لرزه انـداخت و  نشاندة منطقه و رأس آنمرتجع و دست

ها براي خفه کردن انقالب اسالمی و عدم گسترش آن، با همۀ قـوا وارد شـدند   آن
یم بعثی عراق، بر ما تحمیل کردنـد و حـاال   نوکرهاي رژ] همراه[و این جنگ را به 

ما باید با قدرت در مقابل این جنگ تحمیلی ایستادگی کنیم و تا پیروزي نهـایی  
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  .اسالم بر کفر و رفع فتنه در عالم، جنگ را ادامه دهیم
  

  )کاشان 1338 -1365( زادهصباغ حسین شهید  
فرمودة اماممـان  ه اید، بهبدانید آنچه که تا اکنون به دست آورد !اهللا امت حزب

گرو وحدت و ایمان شما بوده؛ سعی کنید ایـن رمـز موفقیـت و دو بـال پـرواز       در
گـاه از دسـت ندهیـد و بدانیـد روزي کـه یکـی از ایـن دو را از شـما         خود را هیچ

خوردة شما و تمامی کفر و عزاي شـما و  گرفتند، آن روز، روز شادي دشمنان قسم
  .شکست اسالم است

  
  )تبریز 1346 -1361( آبادىیوسف صبري ینحس شهید 

سـپس بـه ریسـمان خـدا     «؛ 1»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«! بـرادران 
  .»چنگ بزنید و از همدیگر جدا نشوید

وحدت شما است که این انقالب تا به اینجا با پیروزي ] با! [برادر و خواهر! بلی
همدیگر که جدایی شـما باعـث نـابودي ایـن     تر یاري گردید و جدا نشوید از تمام

  .شودانقالب اسالمی می
  

 )جرقویه 1342 -1363( دلیگانیصفري  علی شهید  
وحدت بین مردم بود  ،مانسومین عامل بسیار مهم در پیروزي انقالب اسالمی

اسالم به جاي خودش باقیست و هدفی است  :کالمم این است. که بسیار مهم بود
چـون خداونـد    ،گویـد  هر که بگوید قابل فهم نیست دروغ می. شکارآبسیار گویا و 
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ـ   124وسیله ه حقیقت و حقانیت خودش را ب  1العزموهزار پیامبر و پنج پیـامبر اول
ـ  ]را[ )صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (ها فهماند و رسول خودش یعنی محمد به انسان ه ب

ترین مکتب بر انسان  کاملعنوان ه دینش یعنی اسالم را ب خرین پیغمبر وآعنوان 
ـ  ؛ایم مردم گفتهه ها را ب ها و دلیل ما حجت :فرستاد و گفت عنـوان تـذکر در   ه تو ب
ـ    2شکار و مشـخص و رهبـري  آپس دینی است بسیار . میان مردم برو ه هـم کـه ب

ن یعنـی  آخـط اصـلی    هللاو بحمـد  یاري خدا محکم و باقی استه ب ،جاي خودش
 4بـه که خود امام هـم  ] آنچه. [مشخص است 3جهت استمرار رهبري ،والیت فقیه

اکثر عزیزانم ایـن مطلـب را از   . باشد می وحدت ۀلئمس ،دهند ن خیلی اهمیت میآ
  .اند کالم شیرین او فهمیده

 
  )آران و بیدگل 1343 -1361( آرانی صیادیان حسن شهید 

  :و اما چند کلمه با دوستان و به امت قهرمان
در هر حالت و هـر زمـان گـوش بـه فرمـان      کنم از شما خواهش می! مردم -1

زیرا وحدت شما ضامن پیروزي اسالم  ؛امام باشید و وحدت خودتان را حفظ کنید
  .و انقالب است

هاي انقالب شما را به خدا و خون شهیدان قسم، انگشت روي ضعف! مردم -2
  .نگذارید؛ نقطۀ قوت آنان را هم در نظر بگیرید

اختمانی و امکانـات رفـاهی، کمبـودي داریـد،     اگر از نظر مواد غذایی و سـ  -3
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هـا صـف نبندیـد، مـا نـزد خداونـد از شـما گلـه         تحمل کنید و این قدر در مغازه
  .خواهیم کرد

  .بین خودتان وحدت ایجاد کنید! فرهنگیان و روحانیون عزیز -4
  

  )اصفهان 1341 -1365( طالبی )مهدي( بهمن شهید 
احتیاج داریم و همـین وحـدت کلمـه    فراموش نشود، ما امروز به وحدت کلمه 

تر کرد و دشمن کافر و منـافق را ترسـاند و کـاري    بود که تا به امروز ما را منسجم
  .ها از ترسشان به وحشت بیفتند و فرار را بر قرار ترجیح دهندکرد که این

  
  )تهران 1342 -1361( يکپورچا عاشوري علیشهید  

ن ایـن اسـت کـه    آاولین پیام به تمامی ملت ایران و تمامی مسـلمین اسـت و   
 ،همگی شما در زیـر چتـر واحـد رهبـري     .1»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

 ،جمع و وحدت کلمه یا رمز پیروزي را از دست ندهید کـه حـافظ وحـدت کلمـه    
  .ن استآحافظ انقالب و ثمرات 

  
  )مشهد 1346 -1364( يآبادعباسی حسن حسن شهید 
     دوست دارم مثل پدري باشـی کـه بعـد از شـهادت پسـرش بـه جبهـه        ! پدرم

گذارد که سنگر پسرش خالی جنگد و نمیخرین قطرة خون خود میآرود و تا می
شویم، اسالم همیشـه پیـروز اسـت و رمـز     فکر نکنی که ما پیروز نمی! پدرم. باشد

  .پیروزي ما، وحدت مسلمین است
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  )کازرون 1344 -1361( زادهعلی  اهللا عین شهید 
وحدت همیشگی خود را حفظ کنید کـه بـا   ! ... گاه و شهیدپرورآشما اي امت 

تواند جلویتان باشد و با وحدت اسـت کـه اسـالم قـدرت      تی نمیقدروحدت هیچ 
ماسـت و از خطاهـاي    1]پیـروزي [، وحـدت مـا  : فرماینـد  که امـام مـی   چنان ؛دارد

هـا را در نطفـه خفـه کنیـد و نگذاریـد       نآهاي داخلی هوشیار باشید و  ضدانقالب
هـا را از همـین منـافقین داخلـی      تـرین ضـربه   یـد کـه بـزرگ   آصداي منافقین در

و همـه بـا هـم بـا      2گردیده اسـت ایم و اسالم همیشه درگیر خط منافقین  خورده
  .مرگ بر منافقین :سا گوییمآفریاد رعد

  
  )زرین شهر 1343 -1361( ریزي غفاریان علیشهید  

شـهید   ۀنام خواهم که وصیت شهر می در پایان از شما مردم شهیدپرور زرین... 
نماز جمعـه را غنـی کنیـد و وحـدت را حفـظ       .حسین خسرویان را عملی نمایید

منافقین  ها و توان در مبارزه با ابرقدرت وحدت است که میۀ کنید که تنها در سای
  .هللا شاء  ان ؛داخلی پیروز شد

  
   )مشهد 1340 -1364( غالمی غفوري علی شهید 

شــما بایــد همچنــان وحــدت و  !شــنایان و اي اقــوام مــنآاي دوســتان و اي 
یکپارچگی خود را حفظ کنید تا اینکه بتوانید بر تمام منافقـان و مشـرکان زمـان    

  .دان تاریخ بیندازید ها را به زباله نآخود پیروز شوید و تمام 
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  )قم 1348 -1365( غالمی علی شهید 
دهـم کـه بـراي     قسـم مـی   )علیه السالم(قا امام حسینآشما را به خون  !برادران
ایـن   .بشتابید که فردا دیـر اسـت  . ها بشتابید سوي جبههه شجاعانه ب ،یاري اسالم

 هـایی  نآشـود و روسـیاهی بـراي     جنگ که به یاري خـدا دیـر یـا زود تمـام مـی     
اهللا  شـاء   ن چیزي کـه ان آ .نیامدند ]و[ بیایندتوانستند  که به جبهه می ]ماند می[

ن آوحدتی است که امـام عزیـز بارهـا بـر      ،رساند]می[انقالب را به پیروزي نهایی 
  .کید کردندأت

  
  )قم 1346 -1363( فاریابی رضاعلی شهید 

دولـت را تنهـا    ...کـنم کـه    جانب به شما ملت شهیدپرور ایران توصیه مـی این
، نمـاز عبـادي   .خداونـد پشـتیبان اوسـت    ،هر کس پشتیبان دولت باشد .نگذارید

وحدت را حفظ کنید کـه  ، سیاسی جمعه را ترك نکنید و در هر حالی که هستید
  .پیروزي ما در وحدت است

   
  )تهران 1346 -1365( قاضی اسداهللا شهید 

باشـد؛ آن را  رمز پیروزي ما در وحدت و حفظ عقاید اصیل اسالمی بوده و مـی 
از جان و دل حفظ کرده و بدانید شکست ما در همین از دست دادن این دو اصل 

  ....باشدمی ه،مهم که به آن بسیار سفارش شد
سفارش به امت شهیدپرور را براي ادامۀ مبارزه، چه در جبهـۀ جنـگ، چـه در    

ها با یـک اشـارة امـام،    دانم؛ چرا که اینحکومت اسالم دیگر الزم نمی 1*و . پشت
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آزادي قـدس  . گذارنـد نمی  فوج هجوم آورده و جاي عزیزان خویش را خالی  فوج
 گرنشـان اهللا نماز وحدت به امامت روح خدا در آن وادي مقـدس،   شاء شریف و ان

   .مقاومت و صبر شما و پیروي از امام امت است
  

  )کازرون 1341 -1365(  بلیانی قایدي علی غریب شهید 
از تفرقه بپرهیزید و همواره وحدت خویش را حفـظ نماییـد کـه بـا      !اي مردم

  .اهداف عالیه اسالم خواهید رسیدۀ به هم ،گاهآ وحدت و رهبري
  

  )اردستان 1342 -1361( قربانی جوادشهید  
نویسم که اگر مورد قبول شما مردم هست بـا اهللا  و اما در پایان چند جمله می

  :اکبر آن را تایید کنید
دانید که رمز پیروزي ما وحدت اسـت و ایـن وحـدت اسـت و ایـن      یمشما ... 

خواهنـد  کنم، کسانی که میوحدت بود که ما را به پیروزي رسانید؛ پس اعالم می
هـا رفتـار خـواهیم    در شهرمان ایجاد تفرقه و جدایی بکنند، با شدت عمـل بـا آن  

  .کرد
  

  )صومعه سرا 1338 -1365( زاده قلی علی شهید  
فقـط   ،رسـاند  مـی  تنها چیزي که شما را به پیـروزي رسـاند و   !هللا  امت حزب

ن آچنانچه قر ؛جدایی بردارید پس دست از تفرقه و .وحدت و یکپارچه بودن است
همگی به ریسمان «یعنی  1»و ال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: فرماید کریم می
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  ».خداوند چنگ زنید و متفرق نشوید
  

  )000 1345 -1363( قنبري امیرحسین شهید 
 وحدت بین خودتان را حفظ کنید؛ زیرا که دشمن از اتحاد شما واهمـه دارد و 

  .تنها رمز پیروزي شماست ]این[
  

  )برخوارومیمه 1350 -1367( آبادي حبیب کرمانی علیشهید  
پیاده کردن اسـالم   ؛1همکلمه التوحید و توحید الکل :ینتبنی االسالم علی کلم

نیازمنـد   ،وحدت قلوب است و پیشـرفت در هـر کـار    ۀو ال اله اال اهللا فقط در سای
  .ایمان است ۀوحدت در سای

  
  )اسدآباد 1347 -1367( کرمی قنبر علیشهید  

وحـدت کلمـه را حفـظ     .در راه خدا و اسالم تالش و کوشش کنیـد  !اي مردم
اوج  ]و[ 2شـود اگر خـداي نکـرده بـین شـما اخـتالف پیـدا        .کنید تا پیروز شوید

شود و مواظب  انجامد و عزت شما تبدیل به ذلت می نهضت به شکست می ،3دیرگ
ایجاد نکننـد کـه    4شکاف ،هاي نفاق گروه ،هاي مستحکم شما باشید در میان صف

زیـرا منافقـان دشـمن خـود را یعنـی اسـالم را       ؛ عملی فرعونی و شـیطانی اسـت  
منافقین از کفار بدترند و درصدد نابودي اسـالم   :فرماید می اند و امام عزیز شناخته
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  .هستند و این فکري پوچ و غلط است
  

  )اصفهان 1346 -1365( کریمی اسماعیل شهید 
طور کـه امـام   بدانید همان! و اما اي برادران و همسنگران و اي امت شهیدپرور

پیروزي ما در ایـن انقـالب، وحـدت کلمـه و ایمـان      اند، رمز عزیزمان بارها فرموده
مردم بوده است؛ سعی کنید که وحدت را حفظ کنید و به ایمـان خـود افـزوده و    

د و صـحنه را خـالی   یرو رهبـر و پشـتیبان والیـت فقیـه و روحـانیون باشـ      هدنبال
  .مگذارید

همگی «؛ 1»واعتصمو بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا« :فرمایدطور که قرآن میهمان
و تفرقه بپرهیزید که این  2و از نزاع. »به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید

  .رمز پیروزي دشمنان اسالم است تا بتوانند بر مسلمین حکومت کنند
  

  )تهران 1330 -1362( کریمی امیر شهید 
اهللا وحدت و همبستگی و اتحاد را فراموش نکنید؛ رمز پیروزي شما امت حزب

اول، داشتن رهبـر آگـاه و عـادل و دوم، داشـتن وحـدت و      : در دو چیز بوده است
   فرمایـد، دربـارة رهبـري    مـی  کریم بر این دو اصـل دقیقـاً اشـاره   انسجام؛ و قرآن 

و امـروز صـاحب    ؛3»اطاعت کنید از خدا و از پیامبر و از صاحبان امـر «: فرمایدمی
  .ب، امام خمینی کبیر استئامر نا
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همگی به ریسمان «؛ 1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا«: فرمایددوم میو 
اگر متفرق شـوید و بـا هـم    «: فرماید؛ و بعد می»خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید

؛ پـس  »خواهید شد، یعنی شکست خواهید خورد 2*نزاع و درگیري داشته باشید 
  .یدوحدت و انسجام خود را حفظ کن! برادران و خواهران

  
  )مرند 1343 -1363( گلفر حبیب شهید 

کننـد، مسـئولیتی بیشـتر از    هـا فعالیـت مـی   هایی که در پشت جبههو اما آن
مسئولیت برادران در خط مقدم را دارند؛ باید با حفظ وحدت کـه یکـی از عوامـل    

باشد، کارهایی را به پیش برند و تمام کارها را فقط بـه خـاطر   پیروزي انقالب می
  .شکست خواهیم خورد اهللا انجام دهند که اگر غیر از این باشد، حتماًرضاي 
  

  )خدابنده 1346 -1366( لونخاگنج اسداهللا شهید 
تنها سخن من با مردم عزیز و انقالبی این است که دسـت از وحـدت اسـالمی    

هاي ما بوده اسـت، برندارنـد و نگذارنـد کـه بـا      که تاکنون موجب تمامی پیروزي
  .مال گرددها، خون شهیدان پايمیان آناختالف در 

  
  )اصفهان 1343 -1362( گوران عماد شهید 

وقـت تنهـا     ، کـه امـام را هـیچ   3کـنم شـما را   سفارش مـی  !اهللا  اي ملت حزب
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باشد و به نواي حسـین زمـان    مگذارید که تمام چیزمان از برکت وجود ایشان می
هایتان براي  هایتان و قدم باید که تمامی کوشش !اي ملت سلحشور .لبیک بگویید

ایـن رمـز    ،خود غلبه کنید و با وحـدت کلمـه   ةرضاي اهللا باشد و بر این نفس امار
اسـالم،   .هـا را نـابود سـازید    نآبا این دشمنان اسالم مبارزه کنیـد و   ،ورآ موفقیت

ن و این روحانیت مبارز و همیشه در صحنه و بیدار را تنها مگذارید که تمـامی  آقر
  .باشد ها می شبختی شما در اینسعادت و خو

  
  )خمینی شهر 1347 -1365( آبادي نجف  ماه رضاعلیشهید  

وحـدت کلمـه   : ... صحنه ایران همیشه در به ملت شجاع و ]خطاب[چند کلمه
 هاي شکسـت مسـلمین و   راه کنید که ضامن پیروزي شماست که یکی از  را حفظ

  .عزیزان است شما ملت تفرقه بین مسلمین و ،دشمنان اسالم ۀحرب
  

  )تهران 1344 -1361( فردمجیدي اسماعیل شهید 
کنم که پشت این رهبر عزیز انقالب را خالی نکنید؛ زیـرا کـه رمـز    وصیت می

  .پیروزي یک امت، مکتب، هویت و وحدت است
  

  )تهران 1342 -1362( زرین  محسنی علی شهید 
کلمـه را    وحدتخاطر خدا و اسالم تالش و کوشش کنید و ه ب !اي مردم ایران

حفظ کنید تا پیروز شوید و اگر اختالف در میان شما پیدا شـود و خـداي نکـرده    
شـود و   ذلـت مـی   انجامد و عزت شما تبـدیل بـه   نهضت به شکست می ،1گیرد اوج 
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هـا نفـاق و شـکاف ایجـاد      گـروه  ،هاي مستحکم شـما  مواظب باشید در میان صف
زیرا منافقـان دشـمن خـود را یعنـی     ؛ 1]است[نکنند که عملی فرعونی و شیطانی 

خود فکـري پـوچ و   2]این[اند و درصدد نابودي اسالم هستند که  اسالم را شناخته
  .غلط است

 
  )تویسرکان 1341 -1364( بیگی محمد رضاعلیشهید  
خـواهم مـرا از    شما عزیزان و اقوام و خویشان و دوستان با محبـت مـی   ۀاز هم

حاللیـت   ،شـنایی داشـته  آ مـن برخـورد و  از هرکس بـا   جان و دل حالل کنید و
طلبید و اطاعت از امام را بر همه چیز مقدم دارید و او را تنها نگذارید که هـرکس  

سعی کنید اوقات شریف خود  .وفا کمتر نخواهد بود از کوفیان بی ،او را تنها گذارد
پرستی کـه   گرایی و شخصیت را به تقرب به خداي متعال گذرانیده و در پاي گروه

ترین است و رمز وحدت بود که مـا   گرامی ،چراکه باتقواترین ؛شرك است نگذرانید
جمعیـت متفـرق    ،البالغـه  در نهـج  )علیه السـالم (را به اینجا رسانید که به قول علی

  .گرگ خواهند شد ۀچون گوسفندان از هم جدایند که عاقبت طعم
  

  )مراغه 1340 -1361( زاده پاکدلمحمدجواد  شهید 
نظیـر  ملت ما براي حفظ مکتـب اسـت و مـا از ملتـی خـوب و بـی      جهاد همۀ 

 )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مان لشکریان امام زمانبرخورداریم و ما پیروزیم و همه
  .و رمز پیروزي امت ما وحدت کلمه بود 3هستیم

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
 دانستیم: در اصل وصیت -3
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  )دلیجان 1345 -1365( محمدي علی شهید 
حجاب  ]هم[؛حفظ کنند ]را[م خواهشمندم حجاب اسالمیا از خواهران ایمانی

تر از خـون شـهید اسـت و همیشـه بـراي       اهري و هم حجاب باطنی که کوبندهظ
هـاي   مجـروحین و مـریض   ،معلـولین  ،رهبر انقالب دعا کنید و رزمندگان و اسـرا 

ـ  .دعا کنید ]را[ اسالم جـز بـا وحـدت    ه همیشه وحدت داشته باشید که پیروزي ب
  .تی نفسی بکشندشود و نگذارید ضدانقالبیون ح میسر نمی

  
  )قم 1339 -1364( ي فردوییمحمد رضاعلیشهید  

که ایـن رمـز    وحدت و یکپارچگی خویش را حفظ کنید ... !اي امت شهیدپرور
کننـده و خطرنـاك    زیـرا هـالك   ؛تفرقه بپرهیزیـد  ]از[ .است پیروزي امت اسالمی

  .ن استآزیرا همه چیز از  ؛توانید به اسالم خدمت کنید تا می .تاس
  

  )خرم آباد 1318 -1365( مدهنیمردان  علی هیدش 
 دشـمنان  فشـارهاي  و 1هـا  تیـ محروم مقابـل  در...  !برادران و خواهران عزیزم

 توکـل  همـه  و باشید مقاوم و صبور یارانش و اباعبداهللا همچون مشکالت، و اسالم
 چیز سه در شما پیروزي و نمایید حفظ را خود همبستگی و اتحاد و کنید خدا به

  .مشکالت مقابل در استقامت و وحدت خدا، به قلبی توکل :است
  

  )خرم آباد 1342 -1365( علیوند مراد محمدعلی شهید 
کنم به داشتن ایمان واقعی به خدا و خودسـازي   شما را وصیت می !ملت عزیز

                                                             
 محرومات: در اصل وصیت -1
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متحـد و قدرتمنـد باشـید و    . طور که شایسته نماز اسـت  نآ ،و برپاي داشتن نماز
 هللاواعتصموا بحبل ا« ؛بردارید و به یک چیز تمسک بجوییدهمگی در یک راه قدم 

گوشتان قـرار دهیـد و همـواره گـوش بـه       ةویزآنصایح امام را . 1»و ال تفرقوا جمیعاً
توکـل بـه خـدا و وحـدت      ،رمز پیروزي هفرمان ایشان و روحانیت معظم باشید ک

  .ن استآکلمه و پیروي از روحانیت در خط قر
  

  )تهران 1343 -1364( مسبح رضاعلی شهید 
گاهانـه انتخـاب   آراهـی اسـت کـه     ،کـنم  را طـی مـی   نآخر آراهی که اکنون 

برد اسالم و فرمانبرداري والیت فقیـه کـه همـان     ام و هدف در این راه پیش نموده
پیـروزیم   ،اگر در این راه بکشیم یا کشـته شـویم   .باشد می ،اهللا است  والیت رسول

تـرین پیـروزي اسـت و     شـهادت نیـز بـزرگ   کـه   که پیروزي فقط در فتح نیسـت 
کنون نیز همـین عشـق بـود و وحـدت     رمز پیروزي از ابتداي انقالب تا ترین بزرگ

هدایت اماممـان کـه بایـد ایـن      ۀخداوند و اتکال به اسالم در سایه کلمه و اتکال ب
  .داشت خر نگهآرمز را تا 

  
  )اصفهان 1338 -1361( مشکالنی اکبر شهید  

ام، ولی چـاره چیسـت؟ حـل    دردهاي شما را من حس کردههمۀ ! اي برادران
باشـد، چـون تجربـه نشـان داده     تمام این مسائل تنها در اتحاد و وحدت شما مـی 

  .شده
رسـید کـه وحـدت و    شما وقتی به پیروزي می! اي برادران شیعه و اهل تسنن
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ضد  ها گروه تشکیل شود و براتحاد بین شماها باشد، نه اینکه از هر طرف شما ده
اتحاد و وحدت بـین خـود   . همدیگر کار بکنید و اصالً متجاوز را یادتان رفته باشد

ها را از خـاك خـود   را حفظ کنید تا بتوانید بر دشمن متجاوزگر پیروز شوید و آن
    هـا  ابرقـدرت ] و[هـا سـر ایـن متجاوزگرهـا     بیرون رانید، چون تمام ایـن اخـتالف  

شـود متجـاوزگر را سـر جـاي خـود      که مـی باشد و تنها در وحدت کلمه است می
  .نشاند و از خاك خود بیرون راند

 
  )لستهبان 1339 -1360( مطلع محمد علیشهید  

از  !را نجات دادیـد  اسالم محمدي ،اي ملت عزیزي که به رهبري امام خمینی
شکن اطاعت کنید و وحدت کلمه را حفظ کنید که پیروزي شـما در   این رهبر بت

ه در جبهـه داخلـی   خواهم ک است و همچنین از ملت ایران میگرو همین دو چیز 
ها را از روبـرو و   نآتر مبارزه کنید و  شدت هرچه تمامه مریکایی بآبا این منافقین 

  .اهللا شاء  ان ؛دان تاریخ بفرستید مقابل انقالب به زباله
  

  )دهدشت 1350 -1367( پور معرف علیشهید  
 شر دفع ،رساندید پیروزي به را انقالب  که هایی رمانآ همان با بیایید !مردم اي
 ،انقـالب  قـدر  عـالی  رهبر  دستورات از پیروي و کلمه وحدت .بنمایید هم را صدام
 در را جنـگ  که انقالب رهبر ةفرمود به توان حد در هم من .ماست پیروزي ضامن

  .نمایم دین يادا تا روم می جبهه به ،است داده قرار لئمسا ۀهم سأر
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  )املش 1342 -1362( نژادموسی احمد شهید 
تالش و کوشش کنید و وحدت کلمه را  ،به خاطر خدا و اسالم! اي مردم ایران

اگر اختالف در میان شما پیدا شود و خـدا نـاکرده اوج   . حفظ کنید تا پیروز شوید
شود و مواظـب  انجامد و عزت شما تبدیل به ذلت میگیرد، نهضت به شکست می

ها نفاق و شکاف ایجاد نکنند کـه  هاي مستحکم شما، گروهکصفباشید در میان 
  .عملی فرعونی و شیطانی است

  
  )تهران 1337 -1360( موسیوند حجت شهید 

توان نمونـۀ آن را بـراي اولـین    اي که بعد از صدر اسالم میسابقهاولین امر بی
 بار در جهان مشاهده کرد، همین تحـول مـردم ایـران بـود کـه بـا همبسـتگی و       

ها را بـه  هاي شیطانی را شکسته و آننظیر خود توانست پشت ابرقدرتوحدت بی
  .جنب و جوش بیندازد

  
  )تهران 1339 -1360( نجفی سقزچی بهرامشهید  

یعنـی ایمـان،   ( ،کنم که رمز پیـروزي انقـالب  از مردم مبارز ایران خواهش می
را بـیش از پـیش   ها را همیشه مد نظر داشته و آن) وحدت، اطاعت کامل از رهبر

  .در خودشان حفظ کنند
  

  )خمینی شهر 1342 -1360( نریمانی امراهللا شهید 
هـا بـه پیـروزي    شما مبادا غفلت کنید و وحدت و بـرادري را کـه در پنـاه آن   

رسیدیم، از یاد ببرید و تا جان در بدن دارید از این نهضـت اسـالمی کـه خداونـد     
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خداوند به شما اجر عظـیم  . کرده، نگهداري کنید و امام را تنها نگذارید 1نصیبمان
  .عنایت بفرماید

  
  )خمینی شهر 1332 -1361( نوروزي علی شهید 

یین آ درصحنه این است که پیرو] و[اهللا   وحزب وصیت من به ملت شهیدپرور
شـکن   خمینی بـت  ،حسین زمان ۀپیامبرگون دستور از  پیروي اسالم و خداوندي و

 ۀهمـ  در دعاها اهمیت زیادي بدهید و ]و[ ها جمعه نماز ،به نماز جماعت باشید و
 دست ماه سانی بآبدانید که این انقالب اسالمی به  را فراموش نکنید و کارها خدا

 ول هستید وئمس شما همه پیش خدا ن شدند وآفداي  بهترین عزیزان ما ؛نیامده
همچـون   ،صـحنه  باید در شما )فرجه الشریف عجل اهللا تعالی(مهديتا انقالب حضرت 

 در .والن دلسوز اعـالم کنیـد  ئمس والیت فقیه و از را پشتیبانی خود حاال باشید و
 کـنم و  دعـوت مـی   ،اسـت  خاتمه شما را به وحـدت کلمـه کـه رمـز پیـروزي مـا      

  .تقوا] به[طور  همین
  

  )اصفهان 1343 -1360( نوروزیان علی شهید 
 از عوامل پیروزي وحدت است که باید مسـلمین حتمـاً  یکی  ! ...اي قوم اسالم

اجتماعـات   :تـوان پیـدا کـرد    ها مـی  وحدت داشته باشند و وحدت را با این طریقه
امـام   .ها نشستن و غیره مانند نماز جماعت، نماز جمعه و در مسجد پاي سخنرانی

  .سنگرها را حفظ کنید ؛مسجد سنگر است :فرماید خمینی می
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  )قم 1347 -1364( یکوروشن امیرحسین شهید 
نکند که از رفتن به جبهۀ فرزندانتان جلـوگیري کنیـد کـه در روز    ! اي مادران

از . توانید جـوابی بدهیـد  نمی )السالم امعلیه(کبريقیامت در جواب به زهراو زینب 
شود از هم جـدا شـوید و موجـب    دورویی و غیبت و تهمت بپرهیزید که باعث می

وحدت خود را حفظ کنید که پیـروزي شـما در گـرو     شود،چندگروهکی شما می
هـا و  خـوانی و سـخنرانی  در مجـالس روضـه  . ... گرو ایمان شماست] در[وحدت و 

   جلســات سیاســی، عبــادي، اخالقــی و قرائــت قــرآن شــرکت کنیــد کــه باعــث   
  .اي در صحنه حاضر باشیدتر شدن وحدت شماست و در هر زمینهمستحکم

  
  )اسدآباد 1348 -1366( وارسته اکمل جالل شهید 

دهـد مگـر بـا همـت و تـالش و      خداوند سرنوشت هیچ کشوري را تغییر نمـی 
وحدت مردم؛ پس حال که خداوند تغییر کشورمان را در دست خودمان گذاشـته،  

کـن  چرا باید صلح کرد؟ چرا باید سازش کرد؟ چرا نباید جنگید و دشمن را ریشه
هـا  کنیم تا بتوانیم ان شاء اهللا تمام فتنهخاطر شویم؟ پس جنگ میکرد تا آسوده

  .هابه امید پیروزي بر تمام فتنه. را از جهان برکنیم
  

  )تهران 1345 -1365( جزه واعظی علی شهید 
همــاهنگی و وحــدت  ،بایــد دانســت از عوامــل پیــروزي ... !اي امــت اســالمی

لـذا حفـظ وحـدت و همـاهنگی بـین       .ولین سیاسی و نظامی و سه قوه استئمس
سا و نیروهاي مسلح از واجبات هر فرد مسلمان است و هرگونه اختالف و تفرقه ؤر

 .از شیطان است
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  )مشهد 1350 -1366( وحیدیان اردکانی حسن شهید 
همیشه وحدت خود را حفظ کنید که ما ! اي مردم مسلمان و شهیدپرور ایران
توانید به رهنمودهاي امام گوش دهیـد  میبا حفظ وحدت پیروز خواهیم شد و تا 

  .ها عمل کنیدو به آن
  

  )کبودرآهنگ 1339 -1365( هاشمی احمد شهید 
الهی ایران و سایر بالد اسـالمی کـه در آینـدة     1درود و سالم بر امت انقالبی و

و الگـو گـرفتن از   ) روحی له الفدا(نزدیک با پیروي از دستورات حضرت امام خمینی
هـاي اسـتکباري شـوریده و حکومـت جمهـوري      ایران، بر حکومـت  اهللا امت حزب

دهند و با وحدت این جمـاهیر اسـالمی، امیـد اسـت وعـدة      اسالمی را تشکیل می
خداوند نیز ان شاء اهللا تحقق یابد و دولت یار تشکیل گردد و خورشـید امامـت از   

   .افشانی نمایدکعبه بر جهانیان نور
  

  )بندرگز 1345 -1362( یوسفی رمضانشهید  
کـه شـهادت نصـیبم شـود و مـن بـا        2جانب رمضان یوسفی افتخـار دارم  این

اطمینان کامل به این راه و آگاهی کامل نسبت به رهبري قاطع امام خمینی، این 
ام که تنها راه نجات مسـلمین جهـان در زمـان    نموده 3حقیقت را پذیرفته و قبول

پیروي کامـل از رهبـري امـام امـت،      ،)عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (غیبت امام زمان
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یا ایها الذین امنـوا اطیعـوا اهللا و   «: فرمایدقرآن که می] آیه[خمینی کبیر بر اساس 
و ایمان کامل به دین، صبر و عشق به شـهادت   1»اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

    نامـه را   بـرادران کـه ایـن وصـیت     ۀو وحدت در این مسیر است و لذا مـن از کلیـ  
: ایـن سـه پایـه اساسـی    ] بـا توجـه بـه   [شنوند، انتظار دارم که خوانند و یا میمی

وحدت، ایمان، رهبر، سالح خود را برداشته و هرگز از این راه خارج نشوند کـه در  
آن صورت شکست، حتمی خواهد بود و در صورت عمل بـه آن، پیـروزي حتمـی    

  .است
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وحدت نماد ؛نماز جمعه و جماعت: فصل سوم  
  

  )تبریز 1341 -1362( حقآذرآباديرضا شهید  
تقاضایی کـه از شـما دارم ایـن اسـت کـه      ! ... پدر و مادر و برادران و خواهرانم

. پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید    . همیشه حامی و پشتیبان انقالب اسالمی باشـید 
در اجتماعـات  . سخنان امام عزیـز را بـه دقـت گـوش داده و بـه آن عمـل کنیـد       

هـا، نمـاز جمعـه، مخصوصـاً نمازهـاي      پیمـایی دعاي کمیـل، راه  1مذهبی، مراسم
هنگـامی  . جماعت، شرکت داشته باشید و وحدت اسالمی خودتان را حفظ کنیـد 

که در مسجد مجتمع هستید، از احوال یکدیگر جویا باشید و به درد مستضـعفان  
صلی اهللا علیـه  (اکرمچرا که بنا بر حدیث ذکر شده از پیامبر  ؛و مستمندان برسید

هر کس شب را به صبح برساند و در فکر سایر برادران و خواهران «: ) و آله و سلم
  ».مسلمان خویش نباشد، مسلمان نیست
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  )اردستان 1345 -1362( پوراخوان مجید شهید 
خواننـد، انتظـار دارم کـه اسـالم و     نامـه را مـی  کسانی که این وصـیت  ۀاز کلی

بشناسـانند و از روحانیـت، ایـن سـنگر آزادي و عـدالت و      روحانیت را بشناسند و 
حامی مستضعفان حمایت کنند و از هرگونه دودستگی و تفرقه که فقط سـود آن  

شود، بپرهیزیـد و پیـرو مکتـب اسـالم و خـط      ما می ةنصیب دشمنان قسم خورد
من به عنوان یک برادر کوچک از شما مردم غیور و شهیدپرور کـه  . رهبري باشید

خواهم که امام امت، این قلـب  سربلندي ایران و اسالم در جهان هستید، میباعث 
و با شرکت در نمـاز  ] داشته باشید[خدا را تنها نگذارید، وحدت  ۀملت و این هدی
محکمـی بـر دهـان     ترین سالح ماست در مقابـل دشـمن، مشـت   جمعه که بزرگ

  .خوار بزنید و راه شهدا را ادامه دهیدهاي جهانابرقدرت
  

  )قم 1342 -1365( استادزاده رضاغالم هیدش 
این است که نماز جمعه و جماعت و در شـب   1پیام دیگري که به شما دارم... 

هـا دعـاي توسـل و کمیـل را بخوانیـد و در نمـاز وحـدت و         ها و جمعه چهارشنبه
ن ین و معلـول یشـهدا و مجـروح   يها شکن جمعه شرکت کنید و از خانواده دشمن

  .دیدن نمایید
  

  )جهرم 1349 -1366( اسدي دهزیري قربان شهید 
هـا  من امیدوارم که شما مردم عزیز ایران، امام را یاري کنید و در پشت جبهه

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (براي رزمندگان دعا کنید که ان شاء اهللا به یاري امام زمـان 
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آنجا، با امام ، بتوانیم کربالي حسین زمان خود را آزاد و نماز وحدت را در )الشریف
  .عزیز خود بخوانیم

  
  )گرگان 1341 -1361( اسدي رستمشهید  

صفت جلی وحدت، شرکت کنیـد و  ] با[همیشه در نماز جمعه، ! ... مادر عزیزم
  .براي امام دعا کنید

  
  )تهران 1340 -1361( اسدیان حسین شهید 

بخـش  کنم که امام را تنها نگذارید و نماز جمعه، پایگاه وحدتبنده وصیت می
نامـۀ  سیاسی و عقیدتی را خالی نگذارید و دعاي کمیـل را تـرك نکنیـد، وصـیت    

  .ها عمل کنیدشهدا را خوانده و به آن
  

  )مسجد سلیمان 1344 -1364( اعتدالی سعیدشهید  
مساجد را خالی نکنید و سعی کنید نمازهایتان را در مساجد بصورت جماعت 

از همـین   ،زیرا ما هرچـه داریـم   ؛ر کنیدبخوانید و نمازهاي جمعه را باشکوه برگزا
ی دارند سـعی کننـد کـه    تولیئاي هم که مسآن عده. باشدها میمراسم و جماعت

هایشـان بداننـد و   کارهایشان را خوب انجام دهند و در کارها خدا را شـاهد عمـل  
خود را کنار گذاشته و در خط امام حرکت کنند و با نظرهاي کوچک و بیاختالف

  . وحدت دست بدست هم داده و مشکالت و موانع انقالب را از بین ببرند
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  )اهر 1337 -1362( اکبرزاده یوسفشهید  
 ،تر کنند که نماز  جمعهها را فشردهنماز جمعه رهرچه بیشت !همشهریان عزیز

  .سازدمی کور دشمنان اسالم رارا بیشتر و چشم ] مسلمانان[وحدت 
  

  )کوهپایه 1346 -1365( اکبري ارض شهید 
توانیـد  شکل برگزار نمایید و تا می ]و[ توانید به بهترین صورتنماز را تا می... 

بخصـوص در نمـاز    ؛شما باشـد  1به شکل جماعت برگزار نمایید تا نشانگر حیثیت
شـرکت گسـترده    ،شکل بـراي نشـان دادن وحـدت شماسـت     2ترینهجمعه که ب

دهیم براي چون ما هرچه انجام می ؛تر برگزار نماییدداشته باشید و هرچه باشکوه
  ...نماز است

  
  )اصفهان 1346 -1362( امینی امراهللا شهید 

وصیت من به مردم این است که امام خمینی را تنها نگذارنـد و پیـرو والیـت    
از  یداشته باشند که یکـ فقیه باشند و در نمازهاي جمعه و جماعات شرکت فعال 

  .جماعات است جمعه و يعوامل وحدت ما شرکت در نمازها
  

  )بابل 1344 -1365( باباپور محسن شهید 
قدر خودتان را بدانید و بـه دیگـر جوانـان عزیـز کـه      ! بر شما اي جوانان عزیز

کنند، ما دارند با سعی و کوشش خود، در جبهه و پشت جبهه به اسالم کمک می
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ثل این جوانان باشیم و خیلی هشیار باشیم که فریب نخوریم و بـه دام  همه باید م
. بار نیفتیم و خداي نکرده، در آخرت عذاب سختی خواهیم داشـت  و بند افراد بی
و  مجـالس دینـی و نمـاز جماعـت شـرکت کنـیم تـا وحـدت        ] در[تـوانیم  تا مـی 

دشمنان داخلی توانیم سیلی محکمی به فرما شود و میهماهنگی در بین ما حکم
و خارجی بزنیم و همیشه مواظب رفتار و کردار خودمان باشیم و کارهاي نیکمـان  

  .را از همدیگر سبقت بگیریم
  

  )شهر خمین 1348 -1366( ندهنیب محسنشهید  
 به ریسمان الهی چنـگ زنیـد و متحـد و منسـجم شـوید،     ! اي امت شهیدپرور

از همین اتحاد و ایمـان شـما   طور که هستید که دشمنان اسالم و مسلمین همان
      به ذلت و خواري افتادند و بـه افـرادي کـه قصـد از بـین بـردن شـما را دارنـد و         

خواهند بین شما تفرقه ایجاد کنند، اجازه ندهید که بین شما نفوذ کننـد، بـه   می
اطهـار و از رسـول خـدا و     ۀهاي او از ائمسخنان امام امت گوش فرادهید که گفته

از والیت فقیه حمایت نماییـد، در نمـاز جمعـه    . الهی است 1هايفرمان خره ازباال
این دانشگاه مسلمین و این میعادگـاه وحـدت و همچنـین در نمـاز جماعـات در      

سازي شرکت کنیـد و بـا حضـور خودتـان در     مساجد، این سنگرهاي تقوا و انسان
  .دشمنان اسالم را به خاك بمالید ةها، پوزاین مکان

  
  )مشهد 1341 -1365( پاکدل خانقانی حسینشهید  

امام امت، این پیر جمـاران را در تمـام    !و اي خانوادة عزیز و گرامی و دوستانم
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ها و مشکالت یاري نمایید و در نمازهاي جماعت و جمعه شرکت کنید که سختی
وحدت جامعه در گرو همـین اجتماعـات اسـت؛ تـا چشـم منافقـان از ایـن همـه         

  .همبستگی شما کور شود
  

  )تبریز 1343 -1361( پزشکی فرهنگ شهید 
آیـا از زنـدگی در   ! اي پدر و مادر گرامی و اي عزیزان من و اي امت شهیدپرور

هـا و بـراي از   زیر ظلم و مذلت طاغوتیان ناراحت نبودید و آیا براي شکسـتن بـت  
دادیـد و آیـا در   بین بردن کفر، زن و مرد و پیر و جـوان شـعار وحـدت سـر نمـی     

ن و کردیـد و آیـا جـان و مالتـا    نمی حسینی، آرزوي بودن در کربال را يعاشوراها
   حسـین   ۀتشـن  و لـب  )علیـه و آلـه و سـلم   صـلی اهللا  (فرزندانتان را فداي دین محمـد 

کردید؟ پس امروز، روز عمل است و باید به حسین زمان، خمینـی کفرسـتیز   نمی
اي کـاش   .ما حقیـران اسـت، نجـات داد    ۀلبیک گفت و اسالم را که عزیزتر از هم

کردم و شما اي پدر و مـادر  فداي اسالم و قرآن می ١یکصدها جان داشتم و یک 
هاي الهی ایمان داشته باشید، به شـهادت  اگر به وعده! عزیز و اي دوستان مهربان

بایـد بدانیـد کـه روح    ! فرزندتان افتخار خواهید کـرد و شـما اي امـت حـزب اهللا    
که نماز وحـدت بخـش جمعـه و    ] را[بهایشان شما امیدها دارد و خونشهیدان از 

سرزمینی  دعاي کمیل و پر کردن مسجدهاست، گرامی بدارید و بدانید که اگر در
  .که خون پاك شهیدان ریخته شده، منافقی پا نهد، روحشان عذاب خواهد کشید
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  )سیرجان 1347 -1362( پورفریدونی اهللانعمت شهید 
تـر مراسـم عبـادي و سیاسـی نهایـت      حیمذهبی و به تعبیري صـح در مراسم 

 ،هـا و دعاهـا  همکاري را نمایید که ما هرچه داریم از همـین مراسـم نمـاز جمعـه    
از خون شهداست و اگر وحـدت   ،اگر عزت داریم ؛ها داریمها و راهپیماییعزاداري

علیـه  (حسـین از مراسـم عاشـورا و یـاد     ،ها داریم و اگـر همـت  از نمازجمعه ،داریم
داریم و اگر مجبور نیستیم که سر تسلیم دیگر خـم کنـیم بـه خـاطر ایـن       )السالم

  .پرستیم و به او متکی هستیماست که تنها خدا را می
  

  )میبد 1351 -1365( نسب شورکی تقی محمدحسن شهید 
بایـد بگـویم   . کنماي وصیت میبه عنوان برادر کوچک و حقیر شما چند کلمه

تـر  آن هستم که براي شما پیام بدهم، ولی به عنوان برادر کوچکتر از من کوچک
همیشه پشـتیبان  : تذکر اول اینکه. شما، این چند تذکر را از من گناهکار بپذیرید

امام باشید و نگذارید که دشـمن در بـین شـما نفـوذ      ةکننداین رزمندگان و یاري
خود را انسـجام  کند و همیشه با شرکت فعال خود در صفوف نماز جمعه، وحدت 

بخشید و هرگز در هر کجا که هستید، خدا را فراموش نکنید و از او غافل نشـوید  
  .توانید در نماز جمعه و جماعت شرکت کنیدو تا آنجایی که می

  
  )آمل 1344 -1363( تیموریان محمد شهید 

سنگر نماز جمعه را هیچ وقت خالی نگذارید، هر هفته بر شکوه و عظمـت آن  
   بـرد و ناراحـت   مـی  تر برگزار نمـودن آن، دشـمن رنـج    باشکوه] از[زیرا بیفزایید؛ 

سـازان ندهیـد،   گـویی منـافقین و شـایعه   گوش به یاوه! برادران حزب اهللا .شودمی
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  .ترسدوحدت خود را حفظ کنید؛ زیرا دشمن از وحدت شما می
  

 )نائین 1345 -1364( جبلی دمحمدجوا شهید 
گرایی بپرهیزید و به کسانی کـه گـروه گـروه    از گروه! ... امت قهرمان و انقالبی

کنید ایـن کارتـان   گویم که از این کارها دست بردارید و اگر فکر میشوند، میمی
است، سخت در اشتباه هستید و ضـربه بـه اسـالم    به نفع اسالم و انقالب اسالمی 

از پـیش   همیشه مخصوصاً در این زمان، با هم متحد باشـید و الّـا کـاري   . زنیدیم
در نماز جماعت شرکت کنید و نماز جمعه را حتماً تشکیل دهیـد و در  . بریدنمی

. ها ترس دارنـد جماعات شرکت کنید که دشمنان اسالم و انقالب، از این جماعت
رفتن فرزندانتان به جبهه خودداري نکنیـد و  ] از[هرگز جبهه را فراموش نکنید و 

دانتان عاشـق اسـالم و انقـالب هسـتند و     چنین فرزنحتی شکرگزار باشید که این
به نفع خـودشان اسـت، خـون   ] که[اجازه ندهید دشمنان اسالم با صلح تحمیلی 

مال کنند و اکنون چشم محرومین جهان و شیعیان لبنان به شـما  شهیدان را پاي
المقدس به دست شـما انجـام   اهللا ایران، دوخته شده و باید آزادي بیت امت حزب

  ».روزي برویم قدس و نماز وحدت بخوانیم«: رمودة امامگیرد و به ف
  

  )مرند 1348 -1360( جعفري یامچی ولی شهید 
کنم در نماز جماعت و در نمازهـاي جمعـه شـرکت    نم توصیه میامن به برادر

خواهنـد بـین شـما    کـه مـی   1ندشـمنا  ؛نمایند و وحدت خودشان را حفظ کننـد 
 و مـردم را از نمـاز جمعـه دلسـرد     سازندو شما را از صحنه دور  اختالف بیندازند
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شـما را از صـحنه دور    3تواننـد که هرگز نمـی  2اندکور خوانده 1، اما دشمنانکنند
زمانی کـه مـا وحـدت خودمـان را     ] و[ترسند سازند که دشمنان از وحدت ما می
  . تواند با ما مقابله کندحفظ کرده باشیم، هیچ قدرتی نمی

  
  )قم 1346 -1362( جهانگیریان حسینشهید  

هاي امام باشـید و  گوش به زنگ فرمان !اي امت مسلمان و اي مسلمین جهان
و همیشـه در   4»االمر مـنکم  یاطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اول«از او اطاعت کنید، 

بـر  ] را[زندگی یک چیز را در نظر داشته باشید و آن هم خدا؛ و تمام کارهایتـان  
  ...و توکل به او انجام دهیداساس اعتقاد قلبی به خدا 

و دیگر اینکه وحدت را از دست ندهیـد و بـه ریسـمان الهـی چنـگ بزنیـد و       
که با وحدت شما امت بیداردل و تمام مسلمین جهـان اسـت کـه     5متفرق نشوید

  .اندازدیپشت استکبار به سرکردگی آمریکا را به لرزه م
  

  )شیروان چرداول 1347 -1366( جهانی ناصر شهید 
مواظب باشید که خون این همـه شـهیدي را کـه در     !برادران و خواهران عزیز

 ة، زیـر پـا نگذاریـد و بـا وحـدت و یکپـارچگی خـود پـوز        ]شده[راه اسالم ریخته 
وصیت من به شما ایـن اسـت کـه نمـاز را بـه پـاي        .مستکبران را به خاك بمالید
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ط بـراي خـدا انجـام    دارید و همیشه به یاد خدا باشید و کارهایتان را فقـط و فقـ  
ن را بخوانیـد و کارهـاي   آدهید و در همه حـال خـدا را مـدنظر قـرار دهیـد، قـر      

مستحبی انجام دهید و همیشه در نماز جمعه و دعاي کمیل و جلسـات مـذهبی   
   ...ها پشتیبانی کنیدنآشرکت کنید و دست از حمایت روحانیت برندارید و از 

  
  )نجف آباد 1344 -1361( چهارده معصومی حسین شهید 
و از شـما مسـلمانان   . شهادتم را که در راه اسالم و قـرآن اسـت، بپـذیر   ! خدایا

خـواهم کـه امـام را تنهـا نگذاریـد و از ایـن سـنگر آزادي و عـدالت و حـامی          می
هـاي  وحدت آهنین خود، با گـام  مستضعفین حمایت کنید، دست در دست هم با

و از جنگ و شـهادت نهراسـید و بـر    استوار برخیزید و امر جهاد را به جاي آورید 
  .شرق و غرب و اسرائیل جنایتکار صهیونیسم بشورید

  
  )قزوین 1337 -1363( نژاد سالکحسن حسین شهید 

سـنگر   .اسالم دین وحدت است؛ پس همه را به وحدت و قـرآن دعـوت کنیـد   
مقدس نماز جمعه که تیري است بر چشم دشمنان اسالم و قرآن، پرشکوه برگـزار  

  .کنید و مبادا سنگرهاي نماز جمعه و مساجد را ترك کنید
  

  )تهران 1343 -1361( حدادي محمد علی شهید 
بحمـدهللا خـوب   ، جانـب جویـا باشـید    اگر از حال این ...خدمت عموي عزیزم 

جز دوري روي شما که امیـدوارم بـا    ،در بین نیست هستم و هیچ نگرانی و ماللی
 ،خـرین حملـه بـه رژیـم بعـث عـراق      آپیروزي نهایی رزمندگان اسالم بر کفر و با 
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بتوانیم به کربال و نجف دست یابیم و نماز وحدت بین مسلمین را به امامـت امـام   
جـا را  نآزادي عراق به قدس عزیز برویم و آخمینی در کربال برگزار کنیم و بعد از 

  .زاد کنیمآهم از دست اسراییل غاصب 
  

  )تهران 1341 -1363( گلیخدادوست حسینشهید  
فـردا بـراي آزادي کـربال و بیـت    ، ]زنـیم [امروز در ایران برعلیه کفر صدا مـی  

المقدس، در یک جبهه به همراهی مسلمانان و مجاهدین عراقی برعلیـه اسـرائیل   
صداي آزادي سردهند، ما هم در آنجا غاصب خواهیم جنگید و در هر کجاي دنیا 

 م وعظـی  ]امـام [حاضر خواهیم شد و امیدواریم اولین نماز وحـدت را بـه امامـت    
 همراهی امت حزب قدر، رهبر کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی بهعالی

المقـدس،  گاه مسلمین، بیـت اولین قبله اهللا و خانوادة شهدا و رزمندگان اسالم در
  .بخوانیم

  
  )شیراز 1344 -1361( دقت حسینشهید  

خـواهم کـه قـدر    هـا مـی  از شما برادران عزیز مخصوصاً برادران مسجد آتشـی 
محمد دستغیب را بدانید و هیچ وقت این سنگر مبـارزه  مان سیدعلیاستاد گرامی

علیه طاغوت و طاغوتیان را رها نکنیـد و هرچـه زودتـر شـر صـدام و صـدامیان و       
کـه نشـانۀ وحـدت و همبسـتگی     ] را[نماز جمعه  ،و بن برکنیدمنافقین را از بیخ 

  .االمکان جماعت بخوانیدمردم است، فراموش نکنید و نماز را حتی
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  )اصفهان 1343 -1361( پوریردان حسنشهید  
دپرور کـه باعـث   یور و شـه یـ از شـما مـردم غ   ،ک برادر کوچکیمن به عنوان 

ن قلـب  یـ خواهم که مبادا امام امت، ایهمۀ ایرانیان در جهان هستید، م يسربلند
 د، مبادا با رفتار خـود یاو شو ید، مبادا باعث ناراحتیۀ خدا را تنها بگذارین هدیو ا

   جـاد کـرده و   یمـان ا یبرا ییکـا یانقالب آمرو از کمبودهاي مصنوعی کـه ایـن ضـد   
باعث ناراحتی این خمینی کبیر که واقعاً ] و[د یکند، از هدف خود منحرف شویم
د و بـا شـرکت   یوحدت را حفظ کن. دیدة همۀ مسلمانان جهان است، شویب و دقل

بـر   ین سالح ماست در مقابل دشـمن، مشـت محکمـ   یتردر نماز جمعه که بزرگ
  .دیخوار بزنجهان يهادهان ابرقدرت

  
  )اصفهان 1343 -1361( رستمی حسین شهید 

بـودم و   ، چون من منتظر شـهادت 1شما منتظر آمدن من نباشید !مادر عزیزم
تـرین  به آن رسیدم و شما با وحدت خود و با شـرکت در نمـاز جمعـه کـه بـزرگ     

خوار بزنیـد و اي مـادر   هاي جهـان محکمی بر دهان ابرقدرت سالح ما است، مشت
مبادا که بر من بگریید، چون گریۀ شما باعث خوشحالی دشـمنان انقـالب   ! عزیزم

  .دهان دشمنان اسالم باشد؛ پس بخندید، چون خندة شما مشتی است برمی
  

  )گلپایگان 1328 -1361( سهرابی حسن شهید 
از شـما مـردم غیـور و شـهیدپرور کـه باعـث        ،به عنـوان یـک بـرادر کوچـک    

خواهم که مبادا امام، این قلـب ملـت   سربلندي همۀ ایرانیان در جهان هستید، می
                                                             

 باشید: در اصل وصیت -1
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بـا رفتـار و    مبـادا . مبادا باعث نـاراحتی او شـوید  . و این هدیۀ خدا را تنها بگذارید
کردار خود از کمبودهاي مصنوعی که این ضد انقـالب آمریکـایی برایمـان ایجـاد     

کند، از هدف خود منحرف شوید و باعث ناراحتی ایـن خمینـی کبیـر    کرده و می
وحدت را حفظ کنید و با . که واقعاً قلب و دیدة همۀ مسلمانان جهان است، شوید

محکمـی بـر    ما است، در مقابل، مشتترین سالح شرکت در نماز جمعه که بزرگ
  .خوار بزنیدهاي جهاندهان ابرقدرت

  
  )برخوارومیمه 1345 -1365( نظري شاه حسن شهید 

گوییم اي کـاش روز عاشـورا بـودیم و    طور که میامام را تنها نگذارید و همان
گفتیم، امروز نداي امام خمینی را لبیک را لبیک می )علیه السالم(نداي امام حسین

و نماز جمعه را تـرك  . است  )علیه السالم(راه حسین ةدهندچون امام ادامه بگویید،
گذار وحدت مسـلمین اسـت و شـما بـا ایـن وحـدت       بنیان زیرا نماز جمعه، ؛نکنید

  .خدایی باشید
  

  )زنجان 1340 -1365( شهبازي حسینشهید  
       هـا نیـز همیشـه    جبهـه ! اما شـما اي برادرانـی کـه در پشـت جبهـه هسـتید      

امروز رزمندگان منتظرند با پشتوانۀ گـرم شـما   . انتظار کمک مالی شماست چشم
سـنگر   1بـه امـر امـام عزیـز، امـروز مسـاجد      . بتوانند براي فتح کربال به پا خیزنـد 

شماست و نماز جمعه و جماعات، نیروي اسلحۀ شما؛ و امـروز صـفوف مسـتحکم    
اي بـر انـدام   شما، تیري است بر قلب دشمن؛ امروز آواي بلند وحـدت شـما، لـرزه   

                                                             
 مساجدها: در اصل وصیت -1
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  .آورددشمن فرود می
  

  )اصفهان 1342 -1361( شیرازي تهرانیحسین شهید  
ت خـونین کـربالي   ترتان را از دسسالم برادر کوچک: وصیتم به امت مسلمان

خواهشی که دارم از شما ایـن اسـت کـه نمازهایتـان را بـه جـاي       . اسالم بپذیرید
شـما را   1وحدت و یکپـارچگی  ،آورید، نماز جمعه را حتما بروید، چون این نمازها

  .لرزاندکند و پشت دشمن چه داخلی و خارجی را میبیشتر می
  

  )شهرزرین  1344 -1362( ورنامخواستی شیري حسین شهید 
ام، ها که یک دانشگاه الهی است، آمـده امیدوارم من که در این جبهه !اي خدا

خدا چنین لیاقتی را به مـن داد   شود و اگر هبتوانم کاري کنم که گناهانم بخشید
» ال الـه اال اهللا «خون خود درخت اسالم را آبیاري کنم و پـرچم   2و شهید شدم، با

را در تمام جهان برافراشته کنیم و راه قدس را باز کنیم و از آنجا به کـربال بـرویم   
  .ان شاء اهللام بخوانی و با امام عزیزمان نماز وحدت

  
  )نجف آباد 1344 -1362( صفدري ناصر شهید 

تـر کنـیم کـه ایـن      وحدت را هر روز مستحکمل و این سنگر تشکّ ،نماز جمعه
کـه بـه دنبـال     !مبـادا  !مبـادا  ؛هـا مشـتی اسـت بـر دهـان ابرقـدرت      ،نماز جمعـه 

خوشگذرانی بروید که رمـز پیـروزي دشـمنان شماسـت و شـما وحـدت کلمـه را        

                                                             
 یکپارچه: در اصل وصیت -1
 و با: در اصل وصیت -2
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عبادت به خصـوص   درسعی کنید در تمام کارها و  ؛کار خود قرار بدهید ۀسرلوح
  .خلوص داشته باشید

 
  )رشت 1346 -1365( صفرنژاد حسیند شهی 

یع شـهدا شـرکت فعـال    یدر تشـ  ،در نماز جمعه و دعاي کمیل شرکت کنیـد 
ها با خون خود اسالم را زنده کردند و در سایۀ اسالم است که شـما  زیرا آن ؛کنید

زندگی بـاعزت داریـد و وحـدت خـود را حفـظ کنیـد، اطاعـت کنیـد از رهبـر و          
  .مسئوالن مملکت

  
  )کاشان 1346 -1362( زادهعلی نقی علی شهید 

هرچنـد  ( به پا داشتن نماز جماعات و نماز جمعه بکوشید 1رد! رامت شهیدپرو
وسیله وحدت کلمه و والیت رهبري حفـظ    تا بدین )ن کوتاهی کردمآکه خود در 

  .شود
  

  )کازرون 1342 -1363( عیسوي رضایعلشهید  
از  2ولـی  ،تـر از شـما هسـتم    اگرچه من کوچـک  !و اما شما برادران و خواهرانم

. خمینـی کبیـر باشـید    ،کنم که همـواره پشـتیبان امـام امـت     شما درخواست می
ها را بـه ذکـر    وحدت خویش را حفظ کرده و استقامت و ایثار را پیشه کنید و دل

 ،شـکن جمعـه   دیگر اینکه با شرکت مستدام خود در نماز دشمن. مور داریدأخدا م

                                                             
 با: در اصل وصیت -1
 و: در اصل وصیت -2
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چرا که نماز جمعه نمایشگر وحدت و یکپارچگی  ؛پیکر اسالم ببخشید روح تازه بر
  .شماست

  
  )فسا 1343 -1360( شیري قاسمی علیشهید  

امـام  (پرور فسا دارم که راه  این خواهش را از پدر و مادرم و تمام مردم قهرمان
را در پیش بگیرند که راه خداست و وحدت خود را از دست ندهید و مـا  ) خمینی

 ،المقـدس اشـغال شـده    خداوند یکتا کی باشد که در کربال و نجف و بیت یاريه ب
  .همه با هم نماز وحدت بخوانیم

  
  )کرج 1343 -1362( قدیانی محمد علیشهید  

اهللا   به نماز جمعه اهمیت بدهید که ستون محکم جمهـوري اسـالمی و حبـل   
ها براي تسـکین   استغفار و دعا را از یاد نبریدکه بهترین درمان .است براي وحدت

یاد خدا باشید و در راه او قدم برداریـد و هرگـز دشـمنان      دردهاست و همیشه به
بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکننـد کـه اگـر چنـین     

  .هاست روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرت ،کردند
  

  )آران و بیدگل 1340 -1362( پورقربان جوادشهید  
هـاي  دران و تمام اقشار امـت و خـانواده  اما تمام برادران، خواهران، پدران، ما و

نشـود یـک زمـان کـه     . کـنم به تقوا و نظـم در کارهـا دعـوت مـی     شما را! گرامی
هاي جماعت و جمعه و نماز وحدت و جلسات دشمنان ما شما را از مساجد و نماز

هاي تن از یاران امام که شاخهنداز روحانیت خصوصاً امام و چ دعا و از همه باالتر،
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  .باشند، جدا کننداین درخت و بازوان امام می
عـالوه بـر   : سفارشی به جوانان غیور مخصوصاً برادران بسیج و انجمن اسـالمی 

هاي انقالبی مانند بسیج، انجمن اسالمی، سپاه، جهادسازندگی تذکرات باال، ارگان
شـما  ] خداوند[ها، همۀ این سفارش 1غمرو علی. ... را با عضویت خود تقویت کنید

عجـل اهللا  (را به وحدت کلمه براي امام و امام را براي اسالم تا ظهور حضرت مهدي
  ....حفظ بفرماید) تعالی فرجه الشریف

براي امواتمان، مغفرت و براي مجروحین و معلـولین، صـحت و بـراي    ! خداوندا
ـ  راي جوانانمـان، غیـرت، و   رزمندگان ما، شجاعت و شهامت و سعادت و سالمی، ب

براي خواهران و مادران، عصمت و براي قضات ما، عدالت و براي ملتمان، وحـدت  
   و براي کودکانمان، محبت و بـراي پـدر و مادرانمـان، صـبر و اسـتقامت از درگـاه       

  2!پایان رحمت خویش عنایت بفرمابی
  

  )تبریز 1338 -1361( سفیدان  پور قلی رضاعلیشهید  
زودي نماز وحدت ه همچنان پشت سر این امام بیایید تا ب !شهیدپروراي ملت 

  .اهللا ءشا  ان ؛را در کربال و قدس به امامت این ابرمرد بخوانیم
  

  )کاشان 1343 -1362( کارگر احمدعلی شهید 
وحدت را حفظ کنید و بـا شـرکت در نمـاز    ! دوستان و آشنایان و همشهریانم

هـاي  رتباشد، مشت محکمـی بـر دهـان ابرقـد    ترین سالح ما میجمعه که بزرگ

                                                             
 رقمعلی: در اصل وصیت -1
 بفرماید: در اصل وصیت -2
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  .خوار بزنید و مبادا امام امت، این قلب و این هدیۀ خدا را تنها بگذاریدجهان
  

  )زرین شهر 1344 -1365( کرمی ایرج شهید 
خواهم که در نماز جمعـه کـه بـه فرمـودة امـام      از شما برادران و خواهران می

مذهبی است، شرکت کنید و با وحدت  -شکن، یک نماز سیاسیامت، خمینی بت
   ، مشـت محکمـی بـر دهـان منافقـان و      »الـه اال اهللا  ال ،اکبـر  اهللا«کلمه و با شعار 

  .گویان بزنیدیاوه
  

  )اصفهان 1342 -1362( دستجردي کریمی باقر شهید 
وحـدت را حفـظ کنیـد و از    «: گوینـد از فرمایشات امام، یکی این است که می

. »مساجد سنگر اسالم است، این سنگرها را پر کنیـد «دیگر، ، »تفرقه دوري کنید
چـه  هـا را هر ت کنید و این نماز جمعهها شرکخواهم که در نماز جمعهاز شما می

ها است که در سراسـر کشـور وحـدت    تر برگزار کنید؛ چون این نماز جمعهباشکوه
  .ایجاد کرده است

  
  )اصفهان 1343 -1362( کالهدوزان علیشهید  

تـاریخ   ۀرویم تا ناکث و قاسط را از صحن ایم تا قسط را برپا کنیم و می مدهآما 
زیـرا جهـاد کـردن در راه     ؛هراسیم صفتان نمی ما از جنگ با این روبه ...کنار بزنیم

مکتــب را و تحمــل نمــودن در راه وحــدت را و قیــام کــردن در راه عــدالت را از  
  .ایم موختهآ )علیه السالم(موالیمان علی

پا دارید کـه ضـامن   ه احیا و ب نماز جمعه را حتماً! ... منین و اي مردمؤي ما ...
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ن موجـب خشـم   آتوجهی نسبت بـه   وحدت و پاسداري شماست و فراموشی و بی
جماعات را تشکیل دهید و بر خود واجب بدانیـد کـه    .خداوند و تفرقه خواهد شد

» التفرقه عـذاب  عه رحمه والجما« :فرماید می )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول اکرم
  ».شود رحمت و تفرقه باعث عذاب می ۀجماعت مای«یعنی 
  

  )همدان 1340 -1367( کلوپ علیشهید  
رزوي طلـب  آطلـبم و   شـنایان و همکـاران حاللیـت مـی    آدوستان و  از تمامی
امیدوارم که بنده را حالل بفرمایید و در نمازهایتان دعا کنید که ما  .مغفرت دارم

نمازهایتـان را همیشـه اول وقـت بخوانیـد و در      !عزیزان .شهدا قرار بدهند ورا جز
چـه  هر تمام ادعیه شرکت کنید و نماز جمعه را تـرك نکنیـد کـه باعـث وحـدت     

  .شود بیشتر شما عزیزان می
  

  )کاشان 1342 -1364( کاظمی اکبر شهید 
کـه  ] شـید با[اند، در گوش داشته کالم امام عزیزمان را که از اول انقالب گفته

و اي بـرادران عزیـز ایمـانی و    . »وحـدت کلمـه را همیشـه حفـظ کنیـد     «: فرمود
خواهم که بـه پیـروي از   یم از شما! ی حضور در جبهه را داریدمسلمانم که آمادگ

  ....ها را پر کنیدآوران جبهه رزم
گرایـی برحـذر باشـید کـه     خواهم از تفرقـه و گـروه  یو باز من حقیر از ملت م

     هـا را تـا   نمـاز جمعـه  . شود که خون پاك شـهیدان پایمـال شـود   می تفرقه باعث
هاي وحـدت اسـت و   توانید، ترك نکنید که نماز جمعه یکی از راهجایی که میآن

   .پیرو امام باشید و او را تنها نگذارید که امام عزیز ما، الگوي اسالم است
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  )اصفهان 1342 -1362( کاظمی حسین شهید 
ها دوري کنیـد  خبران ندهید و از آنگوش به شایعات از خدا بی !ملت قهرمان

کننـد را از خـود ندانیـد؛ چـون مایـۀ      ها شرکت نمـی هایی که در نماز جمعهو آن
نماز جمعه یک نماز عادي نیسـت،  «: فرمایندرنجش قلب امامان هستند؛ امام می

نمـاز جمعـه    هاو بعضی» همه باید براي ایجاد وحدت در نماز جمعه شرکت کنند
ریزند و به خیال خود، امام زمان را یـاري  را ترك کرده و آب به آسیاب دشمن می

  .کنندمی
  

  )نجف آباد 1342 -1361( آباديکاکولکی نجف اسداهللا شهید 
وحدت کلمه را حفـظ کنیـد،   «: الشأن فرمودند طور که بارها رهبر عظیمهمان

سیاسـی، یعنـی   -سـنگر عبـادي   ایـن . »نماز جماعت و نماز جمعه را ترك نکنیـد 
ترسد، وقتـی  یهاي به هم فشردة شما مدشمن، امروز از صف. مسجد را رها نکنید

افتـد و زودتـر خـوار و زبـون     یبیند، پشتش به لرزه میم هاي شما راکه این صف
 .گردد؛ پس جهد کنید که این صفوف به هم فشرده را حفظ و تداوم بخشیدیم

  
  )تهران 1343 -1361( نیاکریمی جواد شهید 

ها شرکت کنیـد  ییدر نماز جماعت، نماز جمعه و راهپیما! اي امت دالور ایران
  .گاه از دست ندهیدو وحدت خود را هیچ

  
  )شیراز 1344 -1365( کالن اصغر شهید 

خواهم که مساجد را پر کنید و صـفوف نمـاز   یاهللا و شهیدپرور م از امت حزب
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تر کنیـد و دسـت   و همبستگی خودتان را محکمتر نمایید، وحدت جمعه را محکم
  .شکن، برنداریداز رهبري امام امت، این پیر بت

  
  )شهرري 1343 -1364( محجوبی ابراهیم شهید 

 ،هـا هاي جمعه، دعاي کمیل و جمعهخواهم که شباهللا می از شما ملت حزب
هـا را  جبههتر برگزار کنید و پشت چه باشکوهآفرین را هر نماز جمعه، نماز وحدت

مجاهـد را  ] ي[خالی ننمایید و یار و یاور امام باشـید و روحانیـت اصـیل و علمـا     
  .پشتیبانی نمایید

  
  )زرین شهر 1338 -1365( ربزيمعینی  ابوالقاسم شهید 

شهر و دیگر نقاط کشور باید همیشه گـوش بـه فـرامین امـام     شما مردم زرین
باشید و این فرامین را به جـان و  قدر امت، خمینی عزیز و رهنمودهاي فقیه عالی

ها شرکت کنید، نمـاز جمعـه   و بدان عمل کنید، در نماز جمعه] باشید[دل پذیرا 
     سیاســی باشــد، محــل تفــاهم و دوســتی و بــرادري و   -بایــد یــک نمــاز عبــادي

  .آفرین باشد وحدت
  

  )مشهد 1331 -1362( آبادي ملکی عبدل رضاغالم شهید 
انقـالب   1نوجوان و جوان، ایـن نونهـاالن و امیـدهاي    و سخنی چند با برادران

هـر جـاي مملکـت کـه      2آن اینکه با شرکت خود در بسـیج و جبهـه بـه   ] و[دارم 

                                                             
  دانیام: تیوص اصل در 1-
 و: تیوص اصل در 2-
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هاي شرق و  احتیاج به کمک دارد، کمک کرده و مشت محکمی بر دهان ابرقدرت
غرب بزنند و سخنی دیگر این که بـا شـرکت خـود در نمـاز جمعـه، ایـن پایگـاه        

گویـان و منافقـان و هرکسـی کـه بـا       م مشت محکمی بر دهان یـاوه وحدت، باز ه
  .زند، بزنند کاري و یا به طرق دیگر به این انقالب ضربه می کم

  
  )زنجان 1338 -1361( منصوري اکبر شهید 
عمر صدام و صـدامیان چیـزي نمانـده اسـت و ان      ١ازن باشید که دیگر ئمطم

شاء اهللا بعد از صدام، به سراغ اسرائیل غاصب رفته و قدس عزیز را از لـوث وجـود   
  .هاي غاصب رها کنیم و به امامت امام امتمان نماز وحدت بگذاریمصهیونیست

  
  )شیستر 1341 -1362( مونس علی اسداهللا شهید 

وان پرتوان سپاه پاسداران انقالب اسالمی که بازاز روحانیت متعهد به اسالم و 
باشد، پشتیبانی نموده و بـا  اهللا می شه بیدار امت حزبیموالیت فقیه و چشمان ه

تـر  شرکت در نمازهاي جمعه و جماعـت، وحـدت خـود را بـا یکـدیگر مسـتحکم      
خواهنـد بـا انـداختن اخـتالف     می افکنان کهمشت محکم بر دهان نفاقو ] کنید[

  .اي به انقالب و رهبري معظم وارد سازند، بزنیدن دو قشر معظم، ضربهبین ای
  

  )کرمان 1332 -1361( زادهمهدي راکبشهید  
شـکن  سیاسی، مثل نماز دشمن -هاي عباديدر برنامه ... !و اما اي امت نستوه

وحدت و انسـجام خـویش را   . شرکت کنید...  جمعه، دعاي توسل، دعاي کمیل و
                                                             

  به: در اصل وصیت -1
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خوار خارجی در بین شـما نفـوذ کننـد و    هاي جیرهنگذارید گروهکحفظ کنید و 
  .تفرقه بیندازند

  
  )تهران 1349 -1366( ساري زاده مهدي جواد شهید 

با حفظ حجاب در پشت جبهه، با دشـمنان مبـارزه کنیـد و در    ! اي خواهرانم
تمام نمازهاي جمعه نیز شرکت کنید تا نشان دهید که هنوز هم تمام ملت ایـران  

  .شودها از هم نمیهم وحدت کلمه دارند و هیچ چیز باعث جدا شدن آن با
  

  )یزد 1338 -1361( میرجلیلی محمد علیشهید  
. از هـر نمـاز امـام را دعـا کنیـد      بعـد  !شنایان و دوستانآعزیزم و  ةاي خانواد

در نمـاز جمعـه، ایـن نمـاز     . دار تا انقـالب مهـدي خمینـی را نگـه     !خدایا !خدایا
چـون دشـمن از ایـن نمـاز و ایـن       ،شرکت کنید 1دامام هم گفتن شکن که دشمن

  .داند وحدت، شکست را حتمی می
  

  )تبریز 1344 -1362( خلجاننمکی  حسنشهید  
ما از شما در پشت جبهه انتظارها داریم، انتظار داریم که وحـدت کلمـه    !برادر

شـهیدان  ها و مراسم دعاي کمیل و تشـییع جنـازة   در نماز جمعه را حفظ کرده و
  .کرده، همیشه در صحنه حضور داشته باشیدت شرک

   

                                                             
 گفتن: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1346 -1365( دارانداشی نوریان ابراهیم شهید 
  .گاه وحدت امت اسالم است، رها نکنیدهاي نماز جمعه را که تجلیهصحن

  
  )برخوارومیمه 1340 -1362( دستنیک یمصطفشهید  

نمایید؛ نمازهایتـان را در اول  واجبات را دقیقاً انجام دهید و محرمات را ترك 
  .المقدور به جماعت بخوانید و وحدت بین خود را حفظ کنیدوقت و حتی

  
  )دره شهر 1344 -1363( نامنیک جوادشهید  

وصیت من در آخرین لحظات این است که اطاعت کننده از فـرامین گوهربـار   
نماز جمعه و در و آن را واجب شرعی بدانید و همچین با شرکت در ] باشید[امام 

هاي شرق و غرب نماز وحدت و مجالس اسالمی، مشت محکمی بر دهان ابرقدرت
  .اهللا خواهید کوبید شاء بکوبید و ان

  
  )تهران 1347 -1362(وصالی  اکبرشهید  

وحدت را حفـظ کنـیم بـا شـرکت در نمـاز      ! دوستان و آشنایان و همشهریانم
  .باشدترین سالح ما میجمعه که بزرگ

  
  )شهرري 1336 -1361( پور هادي رضاعلیشهید  

اهللا   به نماز جمعه اهمیت بدهید که ستون محکم جمهـوري اسـالمی و حبـل   
  .براي وحدت امت است
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  )اصفهان 1343 -1360( سیچانی هادي جعفرشهید  
وصیتم به شما خانواده و دوستان این است که با هوشیاري کامل، پیـرو خـط   

همـان  ] را کـه [که همان راه رهبر است و راه رهبر ] را[ رهبر باشید و راه شهیدان
  .اسالم واقعی است، طی کنید و پشتیبان رهبر باشید

وحدت بین خودتان را گسترش دهید، به نماز جمعه بروید که دشمنان از این 
  .ترسندها مینماز جمعه
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 لزوم وحدت در جبهه انقالب: چهارمفصل  
  

  )قم 1336 -1362( اسحقیآل محمداسماعیلشهید  
تـر هسـتم و خـود را الیـق ایـن      البته من کوچک! برادان عزیز انجمن اسالمی

تر دانم که خود را عضو انجمن اسالمی بدانم؛ فقط به عنوان یک برادر کوچکنمی
تـرین نقـش را در ایـن انقـالب،     دانید، مهـم طور که خود میهمان: کنمعرض می
مسئول و مبارز داشتند و اکنون بـر مـا الزم اسـت بـراي اینکـه خـداي       روحانیت 

ترین اشتباه و انحرافـی در کارهایمـان پـیش نیایـد و خطّمـان،      ناخواسته، کوچک
بایست کارهایمان زیر نظـر یـک روحـانی    یم باشد، » دام ظله«خط امام خمینی 

سـعی در  ] و[ هـا بـدانیم  متعهد و خط امامی باشـد و مبـادا خـود را جلـوتر از آن    
ببینـیم  . ولی مواظب باشیم که هـدفمان تشـکل نشـود   . بنماییم 1وحدت و تشکل

اگر کارمان براي خداست و به نفع این ملت شهیدپرور اسـت، انجـام دهـیم و بـه     
                                                             

 تشکیل: وصیت اصل در -1
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  . محتواي کارمان فکر کنیم نه ظاهر را
  

  )کازرون 1343 -1365( مقدم اسالمی سعباشهید  
در برابر مشکالت مانند کوه : اللهی این است که  با دوستان حزب 1مو اما سخن

کـه   2شـید کواستوار باشید که خدا با شماست و در حفظ وحدت بـیش از پـیش ب  
  .هراسد دشمن از وحدت نیروهاي متعهد می

  
  )یزد 1343 -1364( اشرف لسیدرسوشهید  

ها و اجتماعاتی که موجب تداوم خط امام و انقالب است شرکت در راهپیمایی
فعاالنه بجویید، همیشه گوش به فرمـان امـام عزیـز باشـید و از روحانیـت مبـارز       

ایـن  [پشتیبانی کنید و از روحانیت مبارز جدا نشوید که هـدف دشـمنان اسـالم    
د؛ وحدت کلمه را حفظ کنید و همه به ریسمان الهـی چنـگ بزنیـ   . است] جدایی

  )103سوره آل عمران؛ آیه ( »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«
 

 )اصفهان 1344 -1365( رنانی افتخاري معبدالرحی شهید 
تفاوت در جامعه مشغول بازي در دنیا  اي کسانی که بعد از چند سال هنوز بی

خـرت  آبدانید که دنیا ارزش ندارد و زودگذر است، یـک مقـدار بـه فکـر      !هستید
  ؟داریـد  تفـاوتی برنمـی  بـی ز باید رفت، چرا دسـت ا  خرآدانید که  مگر نمی ؛باشید

کارهـا را بـه    ۀهمـ . هایی که در شهر هستند ضدانقالب داخلی را نـابود کننـد  نآ

                                                             
  سخنی: در اصل وصیت - 1
  باشید: در اصل وصیت -  2
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هـا هـر   آننگذاریـد کـه    ،ها را بگیریـد جلوي فسادکاري. دوش رزمندگان نگذارید
داخلـی   ۀهمیشه در صـحن  ،اشیدهوشیار ب .بکنند ،خواهند کاري که در جامعه می

  . باشید، وحدت را حفظ کنید
  

  )کازرون 1339 -1363( افسرده حسن شهید  
م و دنبال خط سرخ یخوار مبارزه کنجهان يهاه ابرقدرتید برعلین بایما مسلم

نکـه  یم، تـا ا یاموزیـ ا بیشرافتمندانه را به دن یم و زندگیباش )علیه السالم(نیراه حس
ان و یـ رانیالبتـه هـدف همـۀ مـا ا    . میتمام جهان به اهتزاز درآورپرچم اسالم را بر 

! نیمـومن  يا. مین باشد که وحدت کلمه را حفـظ کنـ  ید این جهان بایتمام مسلم
ها یخواندر مجالس روضه. ن سنگرها عامل وحدت استید، اینکن یمساجد را خال

تعـالی فرجـه   عجـل اهللا  (و فـرج آقـا امـام زمـان     یسالمت يد و برایفعاالنه شرکت کن
  .دی، دعا کنیر انقالب اسالمیب بزرگوارش، رهبر کبئنا یو سالمت )الشریف
  

  )مشهد 1345 -1361( اقبال سعیدشهید  
نگذارنـد کـه از هـدف     اقشار باید بکوشند تا این انقالب را حفظ کننـد و  ۀهم
 تواناسـت  این انقالب را پشتیبانی چون خداسـت کـه قـادر و    ؛ش دور گرددااصلی

  .)علیه السالم(فرماندهی چون امام زمان ]و[
مـا   ۀهمـ  .»تا انقالب مهدي نهضت ادامه دارد« :این شعار باید تحقق پیدا کند

که هر لحظه با  1یسنگین ۀوظیف ولیت وئمس به این انقالب دین بزرگی را داریم و
از اخـتالف بپرهیزیـد    .شودمی خطیرتر  حق محرومان عالم بیشتر و خون شهدا و
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 ،دل توانیـد از جـان و  می بکوشید به هر صورتی که ،وحدت کلمه را حفظ کنید و
  .ته قلب این انقالب را به هدف برسانید] از[ با خلوص نیت و

  
  )دهدشت 1347 -1364( اکابري اهللا عنایت شهید  

نهراسـید   ]ها[ها و از این کشته از این شهادت !مسلمان ]و[ اي امت شهیدپرور
 ،مسـاجد  .ها را خـالی نگذاریـد   ها بیاورید و جبهه رو به سوي جبهه ،و بیش از این

را خـالی نگذاریـد کـه     هنـین و نفوذناپـذیر  آاین سنگرهاي محکم و این دژهـاي  
  .هراسد واهاي وحدت میآاین صفوف فشرده و  مریکا ازآ

  
  )نجف آباد 1346 -1364( اکبري نوراهللا شهید 

نان هسـتند کـه بـه لبـاس     آ ؛بیشتر از دشمنان داخلی بترسید !اما اي عزیزان
بـا اسـتفاده از افـرادي مـومن      ]و[انـد   من در سپاه نفوذ کردهؤروحانی و افرادي م

بـه اغفـال و    ،اند ها را خوردهنآهاي  واقعی و مخلص درگاه متعالی که فریب حیله
هـاي  ارگـان  هـا از قبیـل سـپاه و حـزب و دیگـر     هاي این ارگان سست کردن پایه

خواهند وحدت کلمه و  پردازند و با ایجاد تفرقه در بین افراد جامعه می انقالبی می
همبستگی را در بین مردم از بین ببرند تا بتوانند کارهاي خود را به راحتی انجام 

 ،همیشه در صحنه باشـید  !پس اي برادران. دهند و انقالب اسالمی را از بین برند
ها رد نشوید که دشمنان در لباس دوست خوشحال نآز کنار تفاوت ا ل را بیئمسا

  .خواهند شد
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  )قزوین 1342 -1365( اکبري سگزآبادي ارض شهید 
کـنم بیشـتر بـه    با عرض پوزش از شما تقاضا می! اماي برادران دلسوز سپاهی

کـه در میـان شـما هسـت، از دسـت      ] را[این صفا و صـمیمیتی  . فکر سپاه باشید
وحدتتان را بیش از پیش بـا  . اي از میانتان کم شودنگذارید معنویت، ذرهنداده و 

  .سایر نیروهاي نظامی حفظ کنید
  

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

پیـرو والیـت فقیـه     کردید، بهتـر حفـظ کنیـد و   طوري که قبالً حفظ میرا همان
  .باشید تا آسیبی به این انقالب وارد نشود

  
  )فریدن 1346 -1362( امیرحاجیلو اهللاروح شهید 

سعی کنید همیشه وحـدت داشـته   . باید ببخشید! اي مردم غیور و شهیدپرور
هـا شـرکت   باشید و در دعاهاي توسل و دعاي کمیـل و نمـاز جماعـات و جمعـه    

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (بخواهید که امام را تا انقـالب مهـدي  داشته باشید و از خدا 
دعـا   )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (براي ظهور امام زمان. دارد ما نگهبراي  )الشریف

  .اهللا شاء اش بیاید؛ انکنید و محافظ انقالب باشید تا صاحب اصلی
  

  )زرین شهر 000  -1361( هارونی امینی محسن شهید 
گویم که وحدت را حفظ کننـد و  خود، به برادران پشت جبهه می ۀدر آخر نام
به امید روزي که در قـدس،  . هاي امام بدهند و امام را تنها نگذارندگوش به حرف
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  .با امام نماز بگذاریم
  

  )دزفول 1339 -1363( يانبر حسن شهید 
چنـان  د با هـم آن یبا !یداران انقالب اسالمج و سپاه و کالً طرفیبرادران بس يا

نفـوذ و تفرقـه    يبـرا  يان ما رخنهیطان در بیم که شیداشته باش یبرخورد اسالم
 يروزیـ م بـه پ یتـوان یرا انقالب را با وحدت کلمه و وحدت عمـل مـ  ی؛ ز1دا نکندیپ

ل یتحو )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان یعنی 2و به صاحبش] برسانیم[ یینها
  .میل دهیتحو

  
  )تبریز 1335 -1367( مایانی بذلی وردي علیشهید  

تا توان داریـد   !کنید هایی که در پایگاه خدمت می ن، آهمرزمانم اي دوستان و
خـون   ةنگذارید به این انقالب اسالمی که ثمـر  به این ملت محروم خدمت کنید و

 در بین همـدیگر وحـدت و   اي وارد شود و لطمه ،خون خفته استه صدها شهید ب
الیق که پیـرو خـط امـام     روحانیت مبارز و را از خودتان پارچگی ایجاد کنید وکی

یـاد   ها را از جبهه براي خدا باشد و همیشه عملتان خالص و جدا نسازید و ،باشند
  .به هدف نهایی گرم نگه دارید نتنور جنگ را براي رسید نبرده و

  
  )تهران 1342 -1364( بشیري رسیدجعف شهید 

دانید، دشـمن  طور که خودتان میهمان! برادران عزیز: سخنی با برادران بسیج
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کند بین شما تفرقه بیندازد و خـود سـوء اسـتفاده کنـد، شـما بـا       دائماً سعی می
بینم کـه جهـت حـل ایـن     بهتر می. وحدت خود این هدف دشمن را خنثی کنید

یـا ایهـا   « :فرمایدخداوند تبارك و تعالی در قرآن می. مسئله از قرآن کمک بگیرم
و ال یغتب بعضـکم   1کثیراً من الظن انّ بعض الظن اثم و ال تجسسوا الذین امنوا اجتنبوا

  .»2بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوا اهللا انّ اهللا تواب رحیم
  

  )قم 1341 -1361( بهمنی حیدرآبادي رضا شهید 
مردمـان  پاسداران و تمام قواي مسلح و تمـام  از تمام نیروهاي انتظامی، سپاه 

که در داخل کشـور مشـغول توطئـه    ] را[خواهم که ستون پنجم انقالبی ایران می
حرف امام گوش کنند که آنان را همیشه بـه وحـدت    باشد، شکست دهند و بهمی

  .خواندمی] فرا[
  

  )سرپل ذهاب 1343 -1361( بیژندي مجتبی شهید 
  من به نام یـک فـرد مسـلمان ضـعیف و آواره، راه شـما را ادامـه       ! اي شهیدان

خـونم از آب و خـاك میهـنم     ةبه حسین مظلوم سوگند تا آخـرین قطـر  . دهممی
کـه در زمـان منجـی بشـریت، امـام بزرگـوارم روح اهللا الموسـوي        ] کنمدفاع می[

کـنم  می افتخار] ه آنب[الخمینی پرچم اسالم، بر تمام دنیاي اسالم افراشته شده، 
گویم که راه شهیدان را ادامه بدهند و به برادران کرد و کلهر و تمام اقوام خود می

  .و وحدت بین کرد و کلهر و اهل تسنن منطقه، به امید خداوند برقرار گردد
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  )دهدشت 1341 -1365( نژادبیژنی اهللالطف شهید 
شخصـیت واالیـی دارد،   توجه کنید ارتـش و سـپاه و بسـیج در دنیـا     ! عزیزان

هراسند و تا وقتـی کـه اتحـاد    دشمنان شما در شرق و غرب عالم از اسم شما می
کلمه و وحدت بین شماست و اختالف کلمـه و تفرقـه وجـود نـدارد، در حقیقـت      

بینیـد، ایـن شـعار    بهشت است و با چشم ملکوتی در جبهه، نعمـت الهـی را مـی   
هـاي  مـه غسـت، گـوش ملکـوتی ن   ا 1نـور خـدا متجلـی   . نیست بلکه حقیقت است

هـاي بهشـت را در جبهـه    بین زیباییشنود و چشم حقیقتپرندگان بهشت را می
رده است کند، گناه کاگر یکی از دو دسته با هم اختالف پیدا می. کندمشاهده می
  .ترین سالح رزمندگان، توکل به خدا باشدترین و برندهو باید قوي

  
  )تبریز 1342 -1363( بافپارچه حسین شهید 

اید، مبادا خسته شوید و خـود را  شما که این مسئولیت را قبول کرده! عزیزانم
کنار بکشید؛ بلکه با تمام قوت کارها را به پیش ببریـد و از هـیچ کـس جـز خـدا      

ها، پیامبر اسالم را به یـاد بیندازیـد   توقع نداشته باشید و در مشکالت و گرفتاري
و . م و قرآن کشیده؛ شما هم خودتان ادامـه بدهیـد  ها در راه اسالکه چه دشواري

محتـرم  ] ي[ملت مستضعف مـا پناهگـاهی جـز خـدا و شـما مسـئولین و اعضـا        
جا که مقدور باشد، کارهـاي ایـن   ا آنپایگاهی و انجمن اسالمی ندارند و امیدوارم ت

امت شهیدپرور و مستضعف را هنگام مراجعه رو به راه فرمایید که پاداش الهی در 
، در ]بـودن [دیگر عرضی ندارم و امیدوارم با وحـدت و یکپارچـه   . تظار شماستان

  .اجراي احکام اسالم و قرآن کوشش نمایید
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  )اصفهان 1346 -1366( پزشکی سعید شهید 
ها را حفظ کنید و نگذارید وحدت بین ارگان! ... و اما دوستان و برادران عزیزم

، تضعیف جمهـوري اسـالمی و   ]هاتضعیف آن[ها را تضعیف کند، چرا که کسی آن
  .تضعیف اسالم است

  
  )همدان 1343 -1363( پور ماه سلطانیان دسعی شهید 

پایگـاه را خـالی نکننـد    . و به دوستان بگویید در کارها وحدت داشته باشند... 
  .که دشمن خائن داخلی ضربۀ خود را بزند

  
  )مراغه 1344 -1362( جويپورمرجان ور حسین شهید 

و ایـن  ] اسـت [بیدار باشید که دشمن در کمین  !سلحشور اسالمشما اي امت 
آلود کرده و ماهی خواهند با تفرقه در پشت جبهه، آب را گلمنافقین ضددین می

هایی هستند که از طاغوت و طاغوتیـان بـه جـاي    ها تفالهخود را صید کنند و این
توانند بکننـد  طی نمیها هیچ غلاهللا است، این اند و بدانید تا این نسل حزبمانده

کـه  ) توانـد بکنـد  آمریکـا هـیچ غلطـی نمـی    : (و اربابشان به فرمودة امام خمینـی 
و چه مـا پیـروز   » اهللا پیروز استکه همانا حزب«؛ ١»اهللا هم الغالبون إن حزب]ف[«

دهم کـه وحـدت   بشویم و چه پیروز نشویم، اسالم پابرجاست و به شما هشدار می
  .دیامت جدا نشورا حفظ کرده و از امام 
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  )کهنوج 1342 -1365( تاجیک حسین شهید 
    تـازد و از  پـیش مـی   1باید به جهانیان ثابـت کنـیم کـه انقـالب مـا همچنـان      

  .نشینی و حتی توقف مطلق خبري نیستعقب
هـایی کـه شـروع    توان ثابت کرد، ولی با چه وسیله؟ با همـان وسـیله  می! آري

و با همان روحیه و با ایمان و با  ]است[ آفرینپیروزياي که شده و با همان برنامه
هـا و خیـاالت و   همان عشق و با همان وحدت و اخالص و بـا دور ریخـتن هـوس   

  .اندازهاي تفرقهخودخواهی
  

  )کرج 1343 -1363( ترکان مجید شهید 
وحدت را حفظ کنیـد و در راه خـدا از هـیچ    ! دوستان عزیزم و برادران گرامی

جهاد فی سبیل اهللا مضایقه نفرمایید و سعی کنید براي رضـاي   کوششی، خصوصاً
خدا کار کنید و از تعریف این مسجد بهتر از آن مسجد است، این بسـیج بهتـر از   

تـر  چه شما ایمانتان بیشتر بشود، ضعیفدوري کنید و شیطان هر آن بسیج است،
  .کندکار می

  
  )اصفهان 1340 -1365( تصاعدیان مجید شهید 

مواظب باشید که مبادا خداي ناکرده، خود را پیرو خـط امـام بـدانیم ولـی در     
عمل خط خودخواهی، به صورت فردي یا جمعی، خط هواي نفـس بـر مـا چیـره     

وحـدت و یکپـارچگی در    ]ۀمسـئل [شود و در همین رابطه آنچه قابل ذکر اسـت،  
بـه کـرات در   است کـه  ) نیروي حزب اهللا(بین معتقدین واقعی به اسالم و انقالب 
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رغـم ایـن   هاي امام بر آن تأکید شده است ولی متأسـفانه علـی  ها و سخنرانیبیان
، از )اتحـاد مسـلمانان  (همه تأکید و وجود آیات متعدد قرآنی در مورد این جملـه  

ـ [و  1»التفرقوا بحبل اهللا جمیعاً و اواعتصمو« ]ۀشریف ۀآی[جمله  اي کـه  شـریفه  ]ۀآی
دانـد،  مهربان و با کفـار داراي حالـت شـدت و غضـب مـی     مسلمانان را با یکدیگر 

شود که در برخـی  ما مشاهده می ]ۀجامع[در  3»علی الکفار 2رحماء بینهم و اشداء«
ها، برادران حزب اللهـی بـه شـدت مشـغول تضـعیف      از ادارات و نهادها و سازمان

در این یکدیگرند و در واقع، به تضعیف انقالب اسالمی مشغولند در صورتی که ما 
حساس سازندگی، شدید به یکدیگر نیازمندیم و در ساختن کشور، بایـد   ]ۀمرحل[

دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم اسالم واقعی را در عمل پیـاده کنـیم، امـا بـا     
گفت که در برخی از اماکن، نیروهاي کارآمد حـزب  ] باید[هزاران اندوه و افسوس 

ویش و نه به دست کـارگزاران طـاغوتی،   اهللا به دست دیگر برادران حزب اللهی خ
ه، خطـري بـزرگ بـراي    ایـن مسـئل  !!! شـوند گردند و به انزوا کشیده میاخراج می

اي نـه چنـدان دور مـا را بـا مشـکالت      اعتنایی به آن در آیندهبی انقالب است که
البته باید توجه داشت که امر به معـروف و نهـی از   . اي روبرو خواهد ساختعدیده

فـوق   ]مسـئله [به طرز صحیح انجام گیرد، نه تنها هیچ گونه تعارضی با  منکر اگر
نخواهد داشت، بلکه از رواج تملق و چاپلوسی که آن هم بـه خـود خطـر    ) وحدت(

  .نمایدمی باشد، نیز جلوگیريبزرگی براي انقالب ما می
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  )کاشان 1339 -1362( تعظیمی محسن شهید 
در سکوت و گلـی در کـویر و نـوري     انقالب اسالمی ایران که همچون فریادي

در ظلمت است و امیدي براي مسلمین و مستضعفین دربنـد و محـروم و حاصـل    
هـاي رهبرمـان و شـهادت شـیوخ و پاکـان ماسـت، امـروز در        زحمات و خون دل

معرض خطر ددان و دیوان جهان است و دشمن، امروز هـدفش تضـعیف رهبـري    
و امت را از وحدت و تشـکل  ] را[فرمانبردار است با قرار دادن به عنوان فرمانده، نا

ما این است  ۀاي، مقدس و پلید و وظیفهر وسیله ١با] کشاندن[به تفرقه و تشتت 
قطارانش را هم هاي دشمن اصلی، آمریکا وها و توطئهکه با آگاهی و توجه، نیرنگ

روي صـدام و حامیـانش را بـا    درخنثی کنیم و با طرز صحیح و پیگیر نبـرد در رو 
تأمین نیرو در جبهه و سـرعت کـار فرمانـدهان از پـاي درآوریـم و توجـه داشـته        

مسـئولین و آلـت   ] امـور [باشیم که حضور در صحنه نباید به دخالت در کارهـا و  
  .دست دشمن قرار گرفتن بینجامد

  
  )سپیدان 1340 -1362( تقويرحیم  شهید 

ش شما در نـزد خداونـد چقـدر اسـت؟ لـذا اي      دانید ارزآیا می! اي رزمندگان
امـام را یـاري کنیـد و     2قدر خود را بدانید و تا آخرین قطـرة خونتـان  ! رزمندگان

تر نگه دارید و در جامعه، روحانیـت را  را هرچه محکموحدت بین خود و روحانیت 
ایـم، از برکـت   دعا و استغفار یادتان نرود که هرچه پیروزي داشته. پیشقدم سازید

  .همین دعاها بوده
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  )آران و بیدگل 1339 -1361( شاد يتقو حسنشهید  
د یـ شـما کـه ام  ! آمـوز ز؛ برادران و خـواهران دانـش  یآموزان عزبا دانش یسخن

هـا  و آموزشـگاه  ییها و مدارس راهنماد در دبستانیکن ید، سعیران هستیندة ایآ
ـ . فقط باشد یدة اسالمیعق  یاسـالم  يهـا د، در انجمـن یـ کـه دار  یبا وحدت عمل

بـا  . دیـ به هر صورت امکان، انجـام ده ] را[پشت جبهه  يهاتید، فعالیشرکت کن
د و خدا ناکرده اگر معلم فاسد یها را بداند و ارزش آنیکن ين فعال همکاریمسلم

د و مسـائل را  یبا او برخورد کن یح اسالمیدا شد، با روش صحیدر آموزشگاه شما پ
  .دییامد، او را طرد نمایسالم ند؛ اگر در خط ایبه او گوشزد کن

  
  )اهواز 1342 -1365( پور تقی ناصر شهید 

گاه باشید که اسالم از همه طرف در خطر اسـت  آشما مردم همیشه هوشیار و 
داننـد   زیرا ایـن را مـی   ؛دارند ن برنمیآو این را بدانید که دشمنان اسالم دست از 

هـا و شـما بایـد کـامالً     شـدن آن  مساوي است بـا نـابود   ،اگر اسالم رواج پیدا کند
آري دشمنان اسالم از وحـدت  . هاي جنگ را خالی نگذارید هوشیار باشید، صحنه

و یکپارچگی اسالم خوف دارند، مبادا براي یک لحظه هم که شده از والیت فقیـه  
هـا  اید و بر تمام جـوان  دور شوید که اگر دور شوید؛ یعنی از خدا و اسالم دور شده

م که بازیچۀ دست شرق و غـرب قـرار نگیرنـد و خیـال نکننـد کـه       کن گوشزد می
فقط و فقط خواب و شهوت است، بلکه زندگی آزمایشـگاهی اسـت    1معنی زندگی

هایی که خداي جهان در آن پدید آورده است، عمـل  که ما در آن باید طبق قانون
رختخـواب   تفاوتی و در کنیم تا به نتیجۀ عالی و دلخواه برسیم و مبادا در حال بی
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هاي ما با اعتقادي راسـخ  ذلت بمیرید که براي شما لکۀ ننگی است؛ زیرا که جوان
  . اند به انقالب و رهبر شهید شده

  
  )گلپایگان 1345 -1361( تکبیري محمدتقی شهید 

اید و به نگهبانی دادن ادامه دهید افتخار کنید که شهید داده! برادران بسیجی
دهید و یک گـردان رزمنـده در نیـوان تشـکیل      و بسیج را هرچه بیشتر گسترش

. آیـد اش، از هر تفرقـه خوششـان مـی   از تفرقه بپرهیزید که آمریکا و ایادي. دهید
  .ترسنداش از وحدت میوحدت را حفظ کنید که آمریکا و ایادي

  
  )برخوارومیمه 1330 -1361( جعفري حسین شهید 

ر اهمیت دهید و آنچـه را  امیدوارم که وحدت خود را حفظ کنید، به نماز بسیا
  .هاي انقالب را فراموش نکنیدمساجد، این پایگاه. خدا گفته، خوب انجام دهید

  
  )خمینی شهر 1343 -1366( هرستانی جعفري علیقدم شهید 

وحدت و یکپارچگی خودتان را با مسئولین مملکتی حفـظ کنیـد،   ! امت اسالم
بدانید که تـا روزي کـه شـما     .با مسئولین همکاري کنید و همراه و همگام باشید

مردم و دولت جمهوري اسالمی با هم هسـتید و در خـط والیـت فقیـه هسـتید،      
توانند آسیبی به انقالب ما وارد کنند، ولـی روزي کـه خـداي    دشمنان اسالم نمی

نکرده، دولت جدا از ملت و ملت جداي از دولت شد و شما در قبال اسالم و خون 
زد و چنـان  خودشـان را خواهنـد    ۀد، دشـمنان ضـرب  تفاوت ماندیـ مطهر شهدا بی

کنند که دیگر صدها بلکه هزاران سـال دیگـر، اسـالم در    می اسالم و قرآن را نابود



 

 155      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

  .جهان سر بلند نکند
  

  )شیراز 1346 -1365( جمالی فرزادشهید  
و بــرادري و  اســالم را بیشــتر دریابیــد و بیشــتر بشناســید، وحــدت !نبــرادرا

بیشتر بین خودتان محکـم کنیـد و همیشـه در نظرتـان ایـن      چه صمیمیت را هر
چـه بهتـر کـه    . خواهید پیش خـدا برویـد  باشد که در حال مسافرت هستید و می

  .وسایل آن را فراهم کرده باشید
  

  )اصفهان 1345 -1365( چپ نویسرمضان  شهید 
مهم و اساسی دیگر که امام عزیز بسـیار   ۀیک مسئل ! ...اي پدران و اي مادران

پـس  . تأکید روي آن دارند، این است که مسجد، این پایگـاه الهـی، سـنگر اسـت    
به اینکه تنها برویم در مسـجد بایسـتیم و نگهبـانی    . سنگر مساجد را حفظ کنید

اي درست این مطلـب جـا افتـاده    عده  شاید براي یک . ؛ نه]اکتفا نکنیم[بدهیم، 
دهـد، از  فسـاد نجـات مـی   باشد و آن به این معنی است که مسـجد، انسـان را از   

کنـد، جایگـاه   کند، پایگاه وحدت است و وحدت شما را زیاد مـی منکرات جدا می
  .اهللا است حزب

سـعی  ! شما اي برادران از جان گذشته و شما اي بـرادران ایثـارگر بسـیجی   ... 
هـاي شـهداي   کـه همگـی نشـأت گرفتـه اسـت از پیـام      ] را[کنید این موارد باال 

حـال  عزیزمان، سرمشق خود قرار دهید و همچنین وحدت بین خودتان را در هر 
هایی کـه رفتنـد و   چرا که بچه ؛چه بیشتر بسازیدحفظ کنید و روح خودتان را هر

به آن فیض الهی رسیدند و مثـل گـل پرپـر شـدند، توانسـته بودنـد روحشـان را        
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  .دنیا بشویند بسازند و دل از دنیا ببرند و دست از همه چیز
  

  )خمینی شهر 1345 -1364( ها فروشانیحاجی حسین شهید 
چنگ بزنیـد   به ریسمان محکم الهی«؛ 1»بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا اواعتصمو«

وحدت خود را حفـظ کنیـد و بـا هـم     ! اي مردم عزیز و قهرمان. »و متفرق نشوید
شـود،  که موجـب تشـدید و اخـتالف مـی     یمتحد باشید و از دامن زدن به مسائل

امروز، روزي است که تمام دشمنان اسالم، ! اي برادران و خواهران عزیز. بپرهیزید
اند شان متعهد شدههایی که تا چنگ دندان مسلح هستند، با ایادي داخلیدشمن

ه زبـان، اسـالم   ه بـ زند، اسالم نتا تنها کشوري را که دم از اسالم، اسالم واقعی می
ک بعدي نه، اسالم به تمام معنی، همراه با عمـل کـه بـه حقیقـت دم از اسـالم      ی

زند را از ریشه برکنده و اگر شما بـا هـم   واقعی و دفاع از مسلمین و محرومین می
اگـر در ایـن   . دسـت یابنـد   2تواننـد متحد باشید، به اهداف شـوم خودشـان نمـی   

اي پیـرو و طرفـدار فـالن    هگرایی و دسـت موقعیت زمانی دامن به اختالفات و گروه
اي دیگر پیرو شخص دیگر و دامن به یـک سـري اختالفـات    شخص باشد و دسته

هـا خشـنود   ی بزنید، قطعاً بدانید آن روز، روزي است که از این مسائل دشمنئجز
کننـد و ضـربۀ   مـی  ها دشمنان به بهترین نحو اسـتفاده شوند و از این موقعیتمی

هـا  بیایید و دسـت از ایـن حـرف   ! برادران و خواهرانزنند؛ پس اي می خودشان را
اي غفلـت نماییـد،   بردارید و با هم متحد شوید در مقابل دشمن اصلی، اگر لحظه

  .پشیمانی دگر سودي نخواهد داشت دهآین] در[
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  )تهران 1345 -1365( زادهحسن حسین شهید 
کـه اول،  هاي دریـادل چنـد وصـیت دارم    اهللا و بسیجی براي برادران حزب اما
اطاعت از امر والیت فقیه و اجراي قوانین اسالم و انجام نـدادن کـاري کـه    : شامل

باعث ضربه خوردن به اسالم و انقالب باشـد و دوم، یـاري و پشـتیبانی از والیـت     
فقیه و مقام رهبري و پیروي از خط امام و دوري از هرگونه خط التقاطی هرچنـد  

شـده و سـوم، دوسـتی بـا هـم و وحـدت و        به ظاهر اسـالمی و انقالبـی نمایـانگر   
  .بازيهیکپارچگی با هم و مبارزه با هرگونه تفرقه و دست

  
  )همدان 1340 -1365( پرخادم حسین شهید 

دهم، مواظب باشید که می به تمامی شما عزیزانم هشدار :سخنی با رزمندگان
جمهـوري  گرگان آمریکا، شوروي، فرانسه، انگلیس و غیره در فکر و اندیشۀ خـود،  

کوشند تا آن را اند و مجدانه میاسالمی ما را به عنوان یک خطر جدي تلقی کرده
باشد و به دنبـال  از بین ببرند؛ پس الزمۀ پدافند، پیروزي سریع کفرستیزانمان می

وحـدت، وحـدت،    :1آن وحدت کلمه بین مسلمین و این یک مسئلۀ حیاتی اسـت 
  .وحدت
  

  )ساوه 1344 -1363( يمحمدخان حسن شهید 
ــدگان راه شــه  يا ــه دهن ــرادران ســپاه! دانیادام و همســنگران  ی، ارتشــیب

د، ید که وحدت کلمه داشته باشـ یفرمایز میامام عز] که[گونه همان ! ...امیجیبس
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زنید و متفـرق  [چنگ  ین حبل الهیاده کرده، همه با هم به ایپ 1در عمل] آن را[
، 6دسـت برداریـد   5ن رهبرین امام و ایا 4از] و[دید اگر متفرق شویبدان 3و 2]نشوید
ا یـ م رفـت و  یست که در امـان شـرق خـواه   یخواهد شد و معلوم ن 7]تمام[کار ما 

  .غرب
  

  )تهران 1340 -1361( خداییان علیحسن شهید 
کدام ارتش و کدام کشور از چه نیرویی خیـال مقابلـه بـا ایـن ملـت و دیـن و       

  !زهی خیال باطل! ایمانش را دارد؟
ارتـش مـزدور   . آن عظمت پوشالی و مادي هیچ غلطی نتوانست بکندآمریکا با 

   را در سـر  ان و وابسته به شرق و غـرب عـراق کـه فـتح سـه روزة تهـر       8* و کامالً
هاي داخلی و خارجی، کودتاهـا،  تمام توطئه. پروراند، از خواب غفلت بیدار شدمی

اسالمی نگذاشـت؛   ثیري در ثبات جمهوريأانفجارها، و اغتشاشات منافقین هیچ ت
  .بلکه پایداري و ثبوت آن و تحکیم، وحدت را بیشتر کرد

امـام  . (تواند بکندآمریکا هیچ غلطی نمی. شودبکشید ما را، ملت ما بیدارتر می
  )خمینی
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چرا؟ به خاطر اینکه دست خدا باالي سر این امت و رزمندگان و امامش بود و 
ت کلمـه، امـت همچـون سـدي     وحـد ] و[قاطعیـت رهبـري   ] بـا [به خاطر اینکه 

  .کندهاي طاغوت ایستادگی کرد و میها و دسیسهپوالدین در مقابل تمام توطئه
  

  )شیراز 1342 -1361( خرسند جلیل شهید 
به برادرانم در گروه مقاومت مسجد جامع بگویید کـه وحـدت   ! ... در و مادرمپ

در سر قبر مـن  . بردارندکلمه را که امام فرموده، حفظ کنید و در راه شهیدان گام 
  .؛ والسالم»شهید قلب تاریخ است و منافق ننگ تاریخ است«: بنویسید

  
  )شیراز 1312 -1362( خیراندیش حسینشهید  

. شـود مـی    امروز اسالم در والیت فقیه خالصـه   ،هاستامروز اسالم در جبهه
 وم دهـی ي را یـار م ها و حمایت، رهبـر اسـال  یایید بکوشیم که با حضور در جبههب

هـا پیـروزي اسـالم    پیروزي در جبهه. شود به جز با اتحاد و وحدتاین میسر نمی
  .است و این اسالم است که تنها حامی مظلومان است

  
  )م شهرقائ 1342 -1361( رزاقیان باباعلی شهید 

ها دو قشر در کشور ما چندین نهاد پاك و مخلص وجود دارد، من در بین این
انقالب اسالمی و دیگر قشـم  ] ان[یکی سپاه پاسدار : می برم را به عنوان مثال نام

بـا روحـانیون و   ! وحدت شما اي پـدر و مـادر و بـرادرانم   . معظم روحانیت هستند
  ... تر بادسپاه مستحکم
وحـدت را همیشـه   ! برادران عزیز...  هیلکنم به شما عزیزان حزب التوصیه می
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جا آورید و همیشـه از نمـاز جماعـت     حفظ نمایید و نماز را قبل از خوردن غذا به
کنید و همیشه خداوند را یار و مددکار خـود قـرار    1غفلت نورزید و در آن شرکت

  .ها را در راه خدا، اسالم و امام قرار دهیدها و اندیشهبدهید و تمام تجربه
  

  )مالیر 1340 -1362( رفیعی حسین شهید 
تقاضا را دارم که وحـدت را   برادران همرزم خودم، سپاهیان جان برکف، این از

پیروز شـدیم و   اهللا حفظ کنند، چون با همین وحدت است که ما میان امت حزب
  .شهدا کنید هاي شهدا بروید و یادي ازخانواده] نزد[خواهم که به از شما می

  
  )اردکان 1344 -1365( زفاك حسن شهید 

هم این توانایی را ندارید،  ها بیایید و اگرتوانید به جبههتا آنجا که می! برادرانم
بـرادران در  ، و با کمک و یاري کردن بـه بـرادران   3، با درس خواندن2با کار کردن

و با وحدت و انسجام خود، با پر کردن سنگر مساجد، با شرکت نمـودن در   ،جبهه
شـکن جمعـه و دیگـر کارهـایی کـه بـه نفـع ایـن         دعاهاي کمیل و نمـاز دشـمن  
  .گویان شرق و غرب بزنیدبر دهان این یاوه 4جمهوري اسالمی است، مشت

با درس : ... کالسانم هم حرفی دارمالخصوص همآموزان عزیز و علیبا دانش... 
آمـوز را ادامـه بدهیـد تـا بتوانیـد بـراي ایـن        خواندنتان راه شهیدان عزیـز دانـش  

جمهوري اسالمی خدمت شایانی بکنید تا دیگر در امورکشور احتیـاجی بـه افـراد    
                                                             

 شریک: در اصل وصیت - 1
 کردنت: در اصل وصیت -2
 خواندنت: در اصل وصیت -3
 ...انجام بدهید و مشت : در اصل وصیت -4
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هـیچ وقـت از روحانیـت دسـت برنداریـد و      ! بی نداشته باشیم و ضمناً برادرماجن
امیدوارم ان شاء اهللا این وحدت، بینتان همیشه باقی بماند و دیگر هم اینکه هـیچ  

گـام و یـاور او   وقت امام را تنها نگذارید و همیشـه و در همـه حـال همـراه و هـم     
  .باشید
  

  )شهرري 1346 -1367( زیبرم رضاعلی شهید 
 ان !هایی در رابطه با بسیج داریـد  ولیتئولیت بسیج یا مسئاي برادرانی که مس

اهللا خداوند به شما اجر و سالمتی عنایت بفرماید و شما باید تمامی مواقع بـا   ءشا 
  خداونـد ان  .ها استقامت داشـته باشـید   هم وحدت داشته باشید و در برابر سختی

  .داهللا شما را براي اسالم حفظ نمای ءشا
  

  )زرین شهر 1340 -1361( زيیسبکتکین ر حسین شهید 
ـ   اسـالم راسـتین ضـرر وارد    ه مسئولین مملکت بدانند که اگر خداي نـاکرده ب

ها را نخواهند بخشید و بلکه باید با وحدت تـالش  شود، خدا و خلق خدا هرگز آن
کنند و راه شهداي عزیزي همچون شهید مظلوم، بهشتی و شهید بـاهنر و شـهید   

  .رجایی و هزاران شهید دیگر را ادامـــه دهند و همه گاه حقیقت را اجرا کنند
  

  )اصفهان 1337 -1365( ناستاری ناصر شهید 
در مراسـم   ؛احترام بگذاریـد  ،به روحانیان محل که عامل وحدت محل هستند

صفر سعی کنید وحدت مردم را بـا کمـک   28 ،مراسم عاشورا، شهدا زةع جنایتشی
  .افراد نام برده حفظ کنید
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  )آزادشهر 1350 -1366( سوسرایی هاشمشهید  
و بـه فرمـان امـام     دارنـد  خواهم که جبهه را گرم نگـه برادران می یۀکل من از

و وحـدت خـود    هم باشند عزیزم را تنها نگذارند و همیشه با مو اما خمینی باشند
هـم وحـدت    که اگـر بـا   چون 1؛دنو دشمن را از این راه ناامید کنحفظ نمایند  را

  .پاشداسالمی از هم می عۀجام ،نداشته باشیم
  

  )تهران 1349 -1365( زادهسهراب لک رضاحسن شهید 
جنگند تـا شـما در   دانید که رزمندگان در جبهه میمی !آموزاي برادران دانش

مواظـب رفتـارخود باشـید تـا اینکـه      تـان  رفاه و آسایش باشید و شما در مدرسـه 
مان دسـت بـه   دشمنان اسالم از شما درس بگیرند و نتوانند برعلیه کشور اسالمی

  .کارهاي ناروا بزنند
تر شـود،  به صف نماز جماعت و نماز جمعه بروید تا وحدت در بین شما محکم

هم  خدا هم هست و. ها باشیددر پشت جبهه رزمندگان را یاري کنید و به یاد آن
  .از همه چیز آگاه است

  
  )همدان 1341 -1366( سیاح رضایی حسین شهید 

بـرد؛ در  ریاسـت کـاري را از پـیش نمـی    ! که ادعاي ریاست داریـد  اي کسانی
اعمالتان خلوص نیت داشته باشید تا هرچه زودتر به پیروزي نهـایی برسـیم و در   

  .برد غیر این صورت و بدون وحدت و هماهنگی، کاري از پیش نخواهید
   

                                                             
 کنید: در اصل وصیت -1
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  )بجنورد 1334 -1362( محمديشاه حسن شهید 
شـود، روحیـۀ ملـت و    کسی کـه شـهید مـی    ،کنمبه همۀ همرزمان توصیه می

  .آوردیملت ما به وجود م] میان[برد، وحدت بیشتري یرزمندگان ما را باال م
  

  )مسجد سلیمان 1343 -1360( شجاعی حسن شهید 
حفظ کنید، اخـالق اسـالمی را رعایـت    اهللا بگویید وحدت را  به برادران حزب
ها امکانات بگیرید و از مسـئولین  ها رابطه برقرار کنید و از آنکنید، با تمام ارگان

  .هاي زجرکشیده برسندهخواهش دارم که به داد این بچ
  

  )تبریز 1345 -1362( افکنشیر حسن شهید 
ایمان و وحـدت  اند که شرق و غرب آن تجربه را دریافته يهااآلن امپریالیست

انـد بـا هـر    رساند و براي همین تصمیم گرفتـه ما است که اسالم را به پیروزي می
دانند که اگر وحدت مـا شکسـته   نحوي شده وحدت ما را بشکنند و آن را هم می

شود، ایمان ما هم خود به خود از بین خواهد رفت و مـا هـم در مقابـل آن، بایـد     
سپاهی، کمیتـه، ارتشـی،   (برادران پاسدار . متر از قبل حفظ کنیوحدتمان را خوب

    اکنـون دشـمنان اسـالم از وحـدت شـما زیـاد       ! هـی لالو نیروهاي حـزب ) بسیجی
ترسند؛ وحدتتان را حفظ کنید و پشتیبان والیت فقیه باشـید تـا آسـیبی بـه     می

سعی کنید دعاهایتان زیاد شـود، در نمـاز جمعـه و جماعـات حتمـاً      . اسالم نرسد
  .تا وحدتتان زیادتر بشودشرکت کنید 
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  )استهبان 1346 -1366( صفاییان ارض علی شهید 
ۀ خواهنـد رشـت   سـتمگران مـی   دید که ظالمان و شما می برادر !خواهر مهربانم

مستضـعف را بـه بنـد     ملـت محـروم و   ؛هم قطـع کننـد   وحدت امت اسالمی را از
همبسـتگی   اتحـاد و  این جهت تصمیم گرفتم براي سـربلندي اسـالم و   از ،کشند

  ... جبهه شوم ۀامت اسالمی روان
اي  ،بـرادران عزیـز   :شوراي اسـالمی  تذکراتی به برادران عضو پایگاه مقاومت و

راه اسـالم عزیـز سـپري     شـما کـه جـوانی خـود را در     درود بر سالم و !همدردانم
هـاي   یهآبا  خود ساختید و ۀشما که جوانی پاك بودن را پیش درود انبیا بر. کردید

 دانـم هرکـدام از   مـی  .گناه پاك گرداندید احادیث معصومین خودتان را از و نآقر
 اما افکار نوجوانـان و  و .خداحافظ ؛بین شما رفتم من هم از شما خاطراتی دارید و

 وحـدت چنـگ بزنیـد و     بـه ریسـمان   دهید و را زیر نفوذ احکام اسالم قرار هابچه
  .باشید کوشا عۀجام براي پیاده نمودن فرهنگ اسالمی در

  
   )م شهرقائ 1347 -1365( عبادي قاسم شهید 

برادران انجمن و شوراي اسالمی و گروه مقاومـت و دیگـر    ۀسفارش من به کلی
وحـدت را  ] و[باشد که پیرو خط امام باشـید و اتحـاد    یاللهی این م  برادران حزب

  .مسجد را فراموش نکنید. حفظ کنید و راه شهدا را ادامه بدهید
  

  )تهران 1340 -1361( عروجی بهمن شهید 
تـا  ] بایـد فـدا شـود   [زندگی من که در راه خدا و اسالمش کاري نکرده باشد، 

پرسـت و  خـدا  بخش، بر امـت تهاي ناقابل خونم بتواند همچون پیامی وحدقطره
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هـاي ضـدخدا و ضـدانقالب و نیـز جلـوي      مسلمان اثر گذاشـته و جلـوي حرکـت   
  .منافق را بگیرد پراکن ودستجات و افراد شایعه

  
  )تهران 1346 -1365( عزیززاده بهروز شهید 

قدر ناراحت وحدت و انسجام خویش را بیشتر کنید و امام را این! برادران عزیز
ها را خالی نگذارید و اسلحۀ شهدا را به دست بگیریـد و راه آنـان را   نکنید و جبهه

  .ادامه دهید
  

  )اهواز 1343 -1361( غابشی عبدالرحمن شهید 
محمـدعلی غابشـی، ایـن اختالفـات را از      ،به گفتۀ برادر شهیدمان! ... برادران

میان بردارید و همیشه با وحدت کلمه و یکپارچگی تمام با ضدانقالب بجنگیـد و  
هاي الهی را شکر گویید و هـر لحظـه و هـر    همیشه امام را دعا کنید و این نعمت

دم از یـاد خداونـد بـزرگ غافـل     کثانیه و هر دقیقه به یاد خدا باشید که اگـر یـ  
  .باشدیشدید، احتمال انحراف در همان لحظه م

  
  )تهران 1340 -1361( دوشی زاده کاوفرج علیحجت شهید 

رسانم، در آخر همۀ شـما  به تمام برادران بسیج مسجد، همه، یکایک سالم می
  .کنمرا به وحدت اسالمی دعوت می
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  )آباده 1345 -1361( فرخی هاشم شهید 
طـور کـه تـا بـه حـال      خواهم کـه وحـدت خـود را همـین     از شما عاجزانه می

گـاه مسـاجد را خـالی    ن را حفظ کنید و هـیچ آتر و بهتر  حاال مستحکم ،اید داشته
جمعـه   تر انجام شدن مراسـم نمـاز  نگذارید و روزهاي جمعه را براي هرچه باشکوه

وحدت شـما همـین مسـاجد    گاه  چون تجلی ؛به مسجد بروید و نماز را به پا دارید
خواهم وحـدت خـود را در راه اسـالم حفـظ      موزان عزیز میآ و از دانش ... باشدمی

مشت محکمـی بـر دهـان دشـمنان      ،کنند و با شرکت در انجمن اسالمی مدارس
  .اسالم بزنند

  
  )تهران 1342 -1362( فریدونی رضاعلی شهید 

کنم که انگیزه  تقاضا می ،برادران عزیزي که در هر ارگانی مشغول هستند] از[
انجام بدهید و محور خدا  ،یک مسلمان است ۀطور که شایست نآو فعالیت خود را 

هاسـت   از این نوع اهداف و اندیشه ،بینیم امروز اگر وحدتی می .باشد در کارهایتان
از این است که محور کـار خـدا نیسـت، بلکـه     ، بینیم و برعکس هرجا اختالفی می

که بـا توحیـد منافـات    ... پرستی و  پرستی زبان اعم از قوه ؛استهاي نفسانی  ریشه
مبـادا از میـدان شـانه خـالی      ؛ولیت ما زیاد شـده ئاز یاد نبرید که امروز مس .دارد
  .کنید
چـرا کـه از شـعارهاي     ؛از دعا و نماز جمعه و نماز جماعـت دسـت برنداریـد   ...

  .از اختالف دست بردارید .اتحاد و انسجام مسلمین است ةباشد و جلو اسالمی می
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  )زنجان 1336 -1362( فضلی اهللاروح شهید 
     ایـن  . شـوم وحـدت را حفـظ فرماینـد    اما بـراي بـرادران رزمنـده یـادآور مـی     

امـام  ] کـه [اطاعـت از فرمانـده را رعایـت فرماینـد     ] یعنـی [ترین عملیات، عظیم
  .خمینی فرموده است

  
  )فسا 1345 -1367( فیروزي رضاعلی شهید 

کنار  2شعار خود ]را به عنوان[ اینکه وحدت: 1ولین روحانیئوصیتی هم به مس
شـود تـا زمـانی کـه      کنار گذاشته و به وحدت عملی بپردازیـد و ایـن میسـر مـی    

گاه فقط خط خـود را بـه تنهـایی خـط      هیچ. ها را کنار بگذاریم ها و منیت خودیت
بلکه به افکار دیگران نیز احترام گذاشته و بـه   ،راست و مستقیم و خط امام ندانید

خدمت دهید و این را نیز بدانید که خط امام یکی اسـت و   ئۀدیگران نیز مجال ارا
  .ن هم تحمل افکار دیگرانآ

  
  )شیراز 1342 -1365( قبادي بهزاد شهید 

اي مرتبـه   بعد از طلبیدن حاللیت از امام بزرگوار، که خـدا مـرا ببخشـد اگـر     
ایمان شده باشم از خط این بزرگمرد تاریخ، امام عزیـز؛ و زحمـات چنـدین    سست

   سالۀ پدر و مادر عزیز و گرامی که وقتـی از زحمـات خودشـان در رابطـه بـا مـن       
گفتند، جبرانش را به جز دعاي خیر و ورود ایشـان بـه بهشـت چیـز دیگـري      می

نم؛ توصـیه بـه وحـدت و    ندارم؛ و طلبیدن حاللیت از برادرانم و اقوام و خویشاوندا

                                                             
 روحانیت: در اصل وصیت -1
 خود را: در اصل وصیت -2
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گـویم و حـواس خـود را متوجـه مسـائل      به شما می] دیگر را[یکپارچگی بین هم 
هاي بسیاري بـین انسـان و خـدا    دنیوي نسازید؛ زیرا این مسائل حجاب] و[مادي 

کند و سالم مرا بسیار توسط فاتحه به برادران و دوسـتان عزیـز شـهیدم    ایجاد می
را ببخشـند، اگـر در طـول عمـر دوسـتی بـا ایشـان،        بفرمایید و رفقا و دوستانم م

صـلی اهللا  (همگی شما را که از امت آل محمـد . اندسویی از بندة حقیر دیده] عمل[
هستید، توصیه به وحدت علیه استکبار جهانی و خودفروختگان و ) علیه و آله و سلم

  ....کنم که با تمام حواس، متوجه این امام عزیز باشیدمزدوران داخلی می
وحــدت و بــرادري بســیاري بــین نهادهــاي انقالبــی چــون کمیتــه و ســپاه و 

ایجاد کنیـد  ) غیرنظامی(ژاندارمري و ارتش و سایر قواي مسلحه و نهادهاي دیگر 
  .خواستندکه شهدا جز این چیز دیگري نمی

  
  )تهران 1344 -1365( قربانی ابوالفضل شهید 

ودي ظلم و فساد و برقراري مایی که براي ناب! اي دولتمردان جمهوري اسالمی
ترین عاملی کـه موجـب جلـب    ایم، باید بدانیم که مهمحکومت اسالمی قیام کرده

  .شود، وحدت استیاري خداوند می
 

  )خلخال 1339 -1362( قطبی سیدعزیزاهللا شهید 
پیامی که به یاران و پاسداران و به بسیجیان و نمایندگان امام در سپاه و همۀ 

اهللا و  ایـن اسـت کـه بـا تمسـک بـه حبـل        ،و رزمندگان دارم دوستان و آشنایان
ریسمان الهی و وحدت و انسـجام و یکپـارچگی بـا تمـامی بـرادران ارتشـی و بـا        
یکدیگر و با ملت اسالمی و توکـل بـه خداونـد، حفـظ نظـم و مقـررات و ضـوابط        
اسالمی و اخالق و برخورد اسالمی و اطاعت از فرماندهی و طلب کمک و یـاري از  
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خدا و کمک به رزمندگان و با داشتن خلوص نیت و یـاري پیـر جمـاران، در ایـن     
غریب و مظلوم واقـع شـده، بشـتابید و بـراي      )علیه السالم(روزها که همچون حسین

  .اسالم خالصانه خدمت کنید
  

  )اصفهان 1341 -1362( مبارکه  کاویان نادر شهید 
دست وحـدت بیشـتر    ،چه بسیجی و ارتشی ،از برادران تقاضا دارم چه سپاهی

  .به هم دهند و اسالم را در سطح جهان رواج دهند
  

  )تهران 1347 -1366( محمدمیگویی کربالیی ریام شهید 
ز و خانوادة خودم مخصوصاً یامام عز يکامل و با رهنمودها یجانب با آگاهنیا

همـان خـط سـرخ    کـه  ] را[ا یـ م، حرکـت انب یرفتیها مپدرم که به نوبت به جبهه
] از[جبهـه را پرنمـودم و    ياز سـنگرها  ياهشهادت است، انتخاب نمـوده و گوشـ  

اهللا که وحدت خود را  ن، کالً امت حزبیمحترم و محصل يهایجیتمام افراد و بس
حفظ نموده، استدعا دارم همانند گذشته ضمن حفظ سـنگر مسـاجد و مـدارس،    

ک گفتـه کـه   یـ ن لبیحس» ینصرنیاصر هل من ن« يند و به ندایها را پر نماجبهه
  .کشدین نفس خود را دارد مید پروردگار، صدام آخریبه ام

  
  )سمنان 1345 -1362( باديآ کرك رضاعلی شهید 

روم کـه روزي   به این امید به جبهه مـی  !پدر و مادر عزیز و امت مسلمان ایران
چتر اسالم در سراسر گیتی سایه افکند تا عدل و مسـاوات در تمـام نقـاط جهـان     
حکمفرما گردد و حق تک تک مظلومان از ظالمان گرفتـه شـود و مستضـعفان از    

 ،هـا  نآجـاي  ه ریـزد و بـ  ي ظلم و جـور فرو ها زاد گردند و کاخآچنگال مستکبران 
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ن وحـدت بـین خـود را تحکـیم     آدر  مساجد اسالمی بنا گردد تا مردم با اجتماع
  .بخشند
  

  )مرودشت 1339 -1369( ابوالوردي کرمی محمد علیشهید  
برادران رزمنده و همچنین چند برادر خـود دارم و   خصوصاً ،سخنی با دوستان

چرا که عـالم محضـر    ؛خفتگان را بیدار کنید ،ن اینکه بیدار باشید و به قول امامآ
را خوب باز کـرده و تحـت    چشمان خود .خداست و در محضر خدا معصیت نکنید

راه راسـت را انتخـاب    ،نآیعنی شخص امام خمینی و فرد بعدي ، امر والیت فقیه
و وحـدت خودتـان را بـا     1سـت آن ان راهی باشید که رضاي خـدا در  آدر  کنید و

 فداکاري را که در این چنـد سـال انقـالب در    من و مخلص وؤالبته مردم م ،مردم
بیش نیسـتند و   2ينه افرادي که تعداد و ]حفظ کنید[، اند این مسیر گام برداشته

هـا را   نآکنند و حنایشان رنگی نـدارد و شـما خـوب     در کار انقالب کارشکنی می
  .ایم ها را به شما معرفی کرده نآ شناسید که قبالً می

  
  )بوشهر 1340 -1360( کرمی احمد شهید 

پایدار و صبور باشید که پیروزمند و فاتح گردید و همه با روح وحدت ایمـانی،  
  .پیرو خدا و رسول باشید و هرگز راه اختالف و تنازع نپویید

   

                                                             
 در اوست: در اصل وصیت -1
 تعداد: در اصل وصیت -2
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  )تویسرکان 1341 -1361( کرمی بخشجهان شهید 
کنم و آن، این اسـت کـه وحـدت    ام را تمام مینامهبا سخنی براي ملت وصیت

  .حفظ کنید و به تمام دوستان و همسایگان بگویید که من را حالل کنندخود را 
  

  )فسا 1344 -1367( کریم احمد شهید 
چیـز و  همیشه وحدت بین خـود را حفـظ کنیـد کـه هـیچ     ! شما مردم باایمان

کـه بـوي خـون    ] را[اي که شهیدپرور است و جامعه] را[تواند ملتی کس نمیهیچ
  .1دهد، از هم بپاشدشهید می

  
  )فالورجان 1344 -1366( کریمی سودرجانی سعیدشهید  

وحدت را حفظ کنید و از نفـاق  ... خواهم که در خاتمه از برادران بسیج می... 
اخالقی دارند، سـخت بـا    2در ضمن کسانی که فساد. و تفرقه سخت پرهیز نمایید

  .بپوشانیدها مبارزه کنید و اصل امر به معروف و نهی از منکر را جامۀ عمل آن
  

  )تهران 1342 -1362( کمالی جمال شهید 
و اسالم پشتیبانی کنیـد  » امام «تا آنجا که در توان دارید از ! بسیجیان عزیزم

دیدم در سر پاس، سعی داشته باشـید از خـود   هایی که بعضی موارد میو شوخی
همیشـه  سـازد؛  یدور سازید؛ زیرا این جور کارها، انسان را از هـدف اصـلی دور مـ   

گویـان از  دست در دست هم، با وحدت تمام، مشتی باشید بر دهـان تمـامی یـاوه   

                                                             
 بپاشند: در اصل وصیت -1
   مفسده: تیوص اصل در -2
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  .خبرخدا بی
  

  )لنگرود 1348 -1365( کوملهنیايکوچک نقی شهید 
 ن واقعـاً آچرا که اسـالم و قـر   ؛من در این زمان حساس احساس وظیفه نمودم

حفـظ نماییـد و   د همگی با هم وحـدت را  یبیای ؛ش نمودااست و باید یاريغریب 
] را[قـدر همـدیگر   ! و اي برادران انجمـن اسـالمی   ... دل امام عزیز را درد نیاورید

] و[هاي شهدا سرکشی نماییـد و وحـدت میـان شـما     بدانید و به خانواده 1بیشتر
  .هاي شهدا را بیشتر نماییدخانواده

  
  )دزفول 1350 -1365( پور  گلچین علی شهید 

 :منـافقین کـه در داخـل کشـور اسـالمی مـا وجـود دارد       راجع بـه  ! ... برادران
ن آتواننـد خللـی در    نمـی . که وحدت اسالمی ملت ما را از بین ببرند 2دنخواه می

 ،ی و حکومتی حـق اسـت و خـدا بـا ماسـت     یچرا که حکومت ما خدا ؛ایجاد کنند
  .چون حرف ما حق است

  
  )ساوه 1340 -1362( محدودي جعفر شهید 

آمـوزان را  دانش! عزیزم دارم، این است که برادران عزیز پیامی که به همکاران
ها کلمۀ انسجام و وحدت کلمه را بیاموزید و در سنگر مدرسه بسیج کرده و به آن

خبر و صدامیان کافر، هـدایت فرماییـد کـه بـه     ها را برعلیه منافقین از خدا بیآن

                                                             
  یشپ: در اصل وصیت -1
 خواهد می: در اصل وصیت -2
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درآمـده و کـاخ   همت همین برادران خردسال بسیجی است کـه آمریکـا بـه زانـو     
  .کرملین و واشنگتن به لرزه درآمده

  
  )تهران 1343 -1365( محسنی سعید شهید 

هاي مسـجد دارم و آن اینکـه ماننـد گذشـته و بهتـر از آن،      سخنی هم با بچه
وحدت خود را حفظ کنید و مراسم شهدا و دعاي توسل و هیئـت ماهانـه و دیگـر    

امـه دهیـد و اگـر بـه کـربال و عتبـات       هایتان را با قوت و دلگرمی بیشـتر اد برنامه
عالیات رفتید، جاي من هم زیارت کنید و از خدا بخواهید مرا با اهل بیت عصمت 

  .و طهارت محشور فرماید
  

  )شیراز 1344 -1361( ابراهیمیمحمد اسماعیل شهید 
خواهم که با تمام وجـود، وحـدت کلمـه را حفـظ     هاي مسجد میاز تمام بچه

  .همه را به راه اسالم دعوت کنیدکنید و با ارشاد، 
  

  )محمودآباد 1340 -1363( محمدزاده ابوالقاسم شهید 
به عنوان یک شهید، عاجزانه تمنا دارم که آلت دست چند نفر کـه بـا والیـت    
امام هم مخالف هستند، نشوید؛ دست وحدت به هم دهید؛ زیرا دشمن از وحـدت  

  .شما وحشت دارد
  

  )املش 1345 -1366( زادهمحمدعلی احمد شهید 
بینـی را کنـار گذاشـته و دورانـدیش و      اهللا تقاضا دارم، کوتـه  از برادران حزب
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منش باشند، با هم وحدت و یکپارچگی داشته و از رهنمودهاي پیامبرگونـۀ  بزرگ
خواهند در بین شـما تفرقـه ایجـاد    می ت استفاده را بکنند و کسانی کهامام، نهای

خودتان راه ندهید؛ آنان منافقی هستند که امـروز بـا یـک    نمایند، آنان را در بین 
  .اندلباس و چهرة دیگر وارد میدان شده

  
  )کرج 1341 -1361( رپومسیح سعبا شهید 

گـاه مـانع از عضـو    کنم کـه هـیچ  در مورد بسیج نیز سفارش می! ... اي مـردم
خودتـان  شدن فرزندانتان در ایـن ارگـان مردمـی نشـوید، بلکـه همـواره آن را از       

کند ] همکاري[ضمناً بسیج همواره در برقراري دعاي کمیل، ندبه، توسـل . بدانید
گاه تمام افکـار  هیچ. 1تا در وحـدت هرچه بیشتـر مردم و انسجـام آن تالش نماید

خـود را به مسائل نظامی ختم نکنید و در هر حال در درجۀ اول، رضاي خــداوند  
این دو ] یکس[زه با نفس بکوشید که چنانچه و در نوبت دوم در خودسازي و مبار

  .هدف مشخص خواهد داشت 2هایشولهلگ را پیدا کرد، آن وقت
  

  )تهران 1342 -1362( مصطفایی عیسی شهید 
ترك نکـردن   تنها نگذاشتن امام، در جامعه چیست؟ ،هستند  ها که نآوظایف 

هـرکس   :فرمودها و رفتن به جبهه و وحدت داشتن که امام  نماز جمعه و جماعت
ها کـه   بیایید به جبهه .ها واجب است براي او رفتن به جبهه ،قدرت و توانایی دارد

در  ،گـردد  دنبال اسالم و امامـانش مـی  ه اینجا دانشگاه الهی است و هر کس که ب

                                                             
 دیینما: تیوص دراصل -1
 شانیهاگلوله: تیوص اصل در -2
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  .ها را بیابد نآتواند  دانشگاه الهی می
  

  )تبریز 1343 -1363( مغانی اسماعیل شهید 
انجام داده، بـه روي   حفظ کنید و کاري که کسی قبالً وحدت خود را! برادران

ها را خنثی سازید بیدار باشید تا این توطئه. نیاورید، ممکن است ترك کرده باشد
از خط سرخ امـام زمـان و    و مسجد، سنگر اسالمی است؛ مسجد راخالی نگذارید،

  .پیروي کنید ،خمینی، ب برحقشئنا
  

  )فردوس 1340 -1361( مالیی اهللامین شهید 
شما کـه بایـد در عمـل صـالح بـر دیگـران سـبقت        ! برادران بسیجی و پاسدار

مواظب اعمالتان باشید، نماز شب را به پا دارید، وحدت را حفـظ کنیـد و   ! بگیرید
  .در کارهایتان نظم بیشتري برقرار نمایید

  
  )نجف آباد 1340 -1362( موحدي احمدرضاشهید  

یک صف آهنین براي خدا پیکار کنیـد و آن  همه در ! اي برادران سپاه و بسیج
حالت دوستی و جاذبیتی را که هر فرد مسلمان بایـد داشـته باشـد، در خودمـان     

انـد، هـدایت   پرورش بدهیم تا بتوانیم افراد گمراه و افرادي که اسـالم را نشـناخته  
اهللا امـام خمینـی کـه     غمبران و امامان و گفتۀ حضـرت آیـت  کنیم و این گفتۀ پی

، در عمل پیاده کرده و همه بـه ریسـمان   »وحدت کلمه داشته باشید«: اندفرموده
  .حبل اهللا چنگ بزنید
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  )تبریز 1340 -1360( خانیموسی بیوك شهید 
دست از دامان پربرکت امام برندارید، امام بـر هـرکس تاخـت، بـر او     ! اي امت

کنید، بتازید و هرکس را دوست داشت، او را دوست بدارید، وحدت کلمه را حفظ 
از مسئولین مملکت پشتیبانی کنید، در هـر مقـامی هسـتید مغـرور نشـوید و در      

  .مسیر جهاد و شهادت قدم بردارید
  

  )کرج 1342 -1361( موالیی احمد شهید 
خـواهیم حـق محرومـان را از ایـن     خواهیم اسالم زنده بماند و اگر مـی اگر می

خـون شـهیدانمان را    خـواهیم کـه حرمـت   جباران و خونخواران بگیریم و اگر می
دهندة راهشان باشیم و این راه به پایان نخواهد رسید داریم، پس باید ادامه ١سپا

ب بـرحقش  ئـ و نا )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (مگر به یاري اهللا و رهبري امام زمان
  .خمینی عزیز و وحدت هرچه بیشتر شما مسلمین

  
  )گرگان 1343 -1361( سبزواري مهاجر رضاعلی شهید 

خواهم که هوشیاري و بیداري خـود را حفـظ کننـد و همیشـه در      از مردم می
کارهاي خیر و نیکوي خود که ایـن نهضـت    2هصحنه بودن خود را نشان دهند و ب

امام را تنها نگذاریـد و قلـب او را ناراحـت     ].ادامه دهند[،اند جا رسانیدهرا تا بدین
پس مبادا غفلت کنیـد و  . بخشیدن صورت خداوند شما را نخواهد آمکنید که در 

از یاد ببریـد و تـا جـان در     ،ن به پیروزي رسیدیمآوحدت و برادري را که در پناه 

                                                             
  به پا داریم: در اصل وصیت -1
 با: در اصل وصیت -2
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خداوند به شما اجـر عظـیم عنایـت     .از این نهضت اسالمی دفاع کنید ،بدن دارید
از تمام برادران بسـیجی و انجمـن    ،ن روستاآمن به عنوان یکی از برادران . فرماید

چنان وحدت و انسجام خـود را حفـظ کننـد و در نمـاز      نآ خواهم که اسالمی می
ها شرکت کنند و فعاالنه بسیج و انجمن را به پـیش ببرنـد و    جمعه و تشیع جنازه

  .ن شودآنگذارند یک لحظه غفلت در 
  

  )آذرشهر 1345 -1362( میرابی جعفر شهید 
کنیـد و قـدر   در آخر، خواستارم که همیشه و در بین خودتان وحدت را حفظ 

خداونـد بزرگـوار از همـۀ مـا      .امام را بدانید و در تداوم و یاري سپاه کوشا باشـید 
  .اهللا تعالی راضی و خشنود باشد ان شاء

  
  )نجف آباد 1327 -1360( نژادنادري اسداهللا شهید 

وحدت، وحدت را از دست ندهید و بپرهیزید از چنددستگی و وحشـت کنیـد   
ابل هم بایستند، هرچند کـه ناتواننـد و آن موقعیـت را    ها مقاز آن روزي که دسته

  .به دست نخواهند آورد و این حسرت را به گور خواهند برد
 

  )المرد 1341 -1360( نعیمی علی شهید 
بـه ریسـمان خـداي چنـگ زنیـد و      «1؛»و ال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

خود را حفـظ کـرده و    شود وحدت موزان تقاضا میآ از تمام دانش ».متفرق نشوید
  .انقالبی باشند
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  )کاشان 1345 -1362( وارانی اصغر شهید 
هـا  اي برادر و خواهري که با مشت گره کرده و بـا وحـدت کلمـه بـه خیابـان     

بـدان کـه انقالبـی     2!و با صداي اهللا اکبرت دشمن را بـه لـرزه در آوردي   1ریختی
باید شعارت را به شـعور  و بدان که  انقالبی ماندن مطرح است! بودن مطرح نیست

  .تبدیل کنی
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  

                                                             
 ریختید: در اصل وصیت -1
 درآوردید: در اصل وصیت -2
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  میاندر  وحدتلزوم : مفصل پنج  

    ...ملت، خانواده و 
  

  )تهران 1341 -1367( نیکیبآ رضا شهید 
بـه اسـالم و قـرآن و مسـلمانان کمـک کنیـد و بـا        ! ... خانوادة عزیز و گرامـی 

  .همدیگر وحدت داشته باشید
وصیت من به شما این است که نماز را بـه جـا آوریـد و اعمـال     ! اي عزیزان... 

از هرگونه کارهاي زشت خودداري کنید و بـا  . مو انجام دهید به شرعی خود را مو
یکدیگر وحدت و هماهنگی داشته باشید و دشمنان خود را از درونتان برهانیـد و  

  .در میانتان اختالف پیدا نکنید
به شما این است که با همـدیگر وحـدت داشـته     پیام من! هاي عزیزمفامیل... 

  .باشید و نمازتان را به جا آورید
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پیامم ! ... هاي با معرفتدوستان عزیز و گرامی و بچه محل 1و در پایان شما... 
به شما عزیزان این است که نماز را حتماً به جا آورید و با یکدیگر صمیمی باشـید  

  .خود دور کنیدو وحدتتان را حفظ کنید و دشمن را از 
به اسالم و قـرآن و مسـلمانان کمـک کنیـد و بـا      ! ... خانوادة عزیز و گرامی... 

  .همدیگر وحدت داشته باشید
  

  )ابرکوه 1343 -1366( آتشی سیدابوالفضل شهید 
اهللا، ایمـان داشـته    بـه راه پـاك رهبـر، روح   : و سخنی با دوستان و آن اینکـه 

جمهوري اسالمی با وحـدت هرچـه بیشـتر تـالش     باشید و در راه پیشبرد اهداف 
  .نمایید
  

  )مشهد 1342 -1362( ذريآ هادي شهید 
شما را به خدا سوگند، گفتارهـاي امـام را گـوش کنیـد و      !برادران و خواهران

تر از ایـن  اي دردناك زیرا هیچ صحنه ؛وحدت را حفظ کنید .ها عمل کنیدنآروي 
برعلیه جمهوري اسالمی بشورند، ولی مـا  تواند باشد که دشمنان در یک صف  نمی

هـر   !پس چه بهتر که مسلمان و برادر باشیم و شما اي پدر و مادر. پراکنده باشیم
بیش از پـیش   ]من[ کنید براي خدا باشد و امیدوارم که با شهید شدن کار که می

  .و به دستورات اسالم توجه فرمایید ]شوید[ تربه خدا نزدیک
  
  

                                                             
 یا: وصیت اصل در -1
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  )تهران 1344 -1365( آزاد رسول شهید 
سال اسـت کـه مـا از     7مدت ! ... پدر جان و مادر عزیزم و برادران و خواهرانم

چنـان، نتوانسـتیم بـه بشـریت بکنـیم و      ایم و کمکـی آن صحنۀ انقالب دور مانده
   مـا کـه ایـن همـه سـر و جـان       . همیشه دنبال روزي بیشتر و درآمد بیشتر بودیم

نان بیشتر و درآمد بیشتر، آیا فکر پـس دادن   شکنیم، فقط به خاطر چند لقمهمی
بهتـر آن اسـت   . ها، در آخرت جواب داردایم؟ همۀ این ثروتاین درآمدها را کرده

بـه اسـالممان   ] و[که به جاي این حرف، ما کمی هم بـه وحـدتمان تکیـه کنـیم     
  .کمک کنیم

  
  )قم 1344 -1366( آقازاده نژاد سعباشهید  

طور که رزمندگان با خون خود نهال اسـالم  همانخواهم از ملت شهیدپرور می
 ،شما هم با وحدت و استقامت خود حـامی رزمنـدگان باشـید    ،کنندبیاري میآرا 

دست از یاري امام نکشید و با هرگونه فساد در شهر مبارزه کنید و بـدین ترتیـب   
  .دل رزمندگان و شهدا را شاد کنید

  
  )خرم آباد 1334 -1363( ابراهیمی آهنگران خداکرم شهید 

: بـه آینـدگان و مانـدگان سـه مطلـب اسـت       1شهیدان محـور خطابشـان   ۀهم
وحدت، پشتیبانی والیت فقیه، نفی مستکبران و اتخاذ حـق مظلومـان از ظالمـان    

ها خود بر این مهمـات معتقـد بـــودند و بـا شهادتشـان ثابـت       آن. جهان ۀدر هم
گر این است کـه مـا چگونـه عمـل کنـیم، مـا       کردند و االن جمع شاهدشان نظاره

                                                             
 خطابتان: تیوص اصل در -١
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کنیم، ها نثار کردند، خود را مســئول احساس میخونی که آن] در مقابل[چقدر 
بهـاي مظلومیـت   باشد و والیت، خـون وحدت، اساس تشکیالت سالم و پیشرو می

  .تاریخ، از آدم تا خاتم بوده
  

  )خمینی شهر 1348 -1364( خوزانیابراهیمیان  اهللافضل شهید 
جلوي دودستگی را بگیرید و نگذارید که ! سخن دیگرم این است که اي مردم

طلب بیایند سر کارها، به تمام مسائل با چشم باز نگـاه کنیـد، مبـادا    افراد فرصت
سـعی  . شـوید بگویید که به من چه که این حرف را زدید؟ یک عمر پشـیمان مـی  

. حزب و آن حـزب نکنیـد  گرایی نکنید، این کنید براي وحدت بین مسلمین گروه
طور کـه قـرآن مجیـد فرمـوده، دو حـزب بیشـتر نـداریم، اول حـزب اهللا و         همین

  .یکی را انتخاب کنید دیگري حزب شیطان و از این دو
  

  )بروجرد 1344 -1363( ابوالفتحی محمد شهید 
مسلمان زندگی کردن هم همین نیست که از صبح تا شب کار کنید و سرتان 

باشد که نه به انقالب کار داشته باشید و نه به چیـزي دیگـر، در   توي کار خودتان 
ست در چشم منـافقین،  ا نماز جمعه و مراسم دعاي کمیل شرکت کنید که خاري

  .ترسدبا هم وحدت داشته باشید که دشمن از وحدت شما بیشتر از سالح می
  

  )نجف آباد 1344 -1361( ابوترابی سعادت شهید 
وحدت و همبستگی را همیشه حفظ کنید تا بتوانید ... : توصیۀ من به دوستان

  .در کارها موفق باشید
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  )رودسر 1340 -1361( احمدپور یداهللا شهید 
نخـواهیم   ،کـه خـون در بـدن خـود جریـان دارد     تا زمانی !ري برادر و خواهرآ

و االن بهترین . مال گرددپاي ،که ریخته شده هاییاین خون از] ايقطره[گذاشت 
است که ما باید انسجام بیشتري به خود بگیریم و با وحدت و یکپـارچگی  موقعی 

جـوییم و  ها را به خاك بمالیم و از خداي خود در این راه یـاري مـی  ابرقدرت ةپوز
خدا بـه   1افر هستیم که همانکپیروزي اسالم بر  در انتظار ؛خواهیممدد را از او می

  .ما وعده داده است
 

  )کهنوج 1340 -1359( احمدي حسین شهید 
سالم و درود خداوند به این ملت شهیدپرور که با ایمان راسخ و قلبی ماالمـال  

هــاي یشــان و بــا آن کمــکهــاخــون جــوان] ي[اهــدا 2اهللا، بــا از عشـق بــه بقــاء 
      هــاي آمیــز و بــا آن فریادهــا و مشــت هــاي وحــدتچشمگیرشــان و بــا آن شــعر

مرگ بـر آمریکـا، مـرگ بـر     «، »پیروزيجنگ جنگ تا «] با گفتن[شان، کردهگره
مقابـل تمـام جنایتکـاران،     3، در»مـرگ بـر اسـتکبار شـرق و غـرب     «و » شوروي

غرب را بـه خـاك    هاي شرق واند و پوزة همۀ این ابرقدرتهمچنان مقاوم ایستاده
هـا را از سـرزمین   هـا را شکسـتند و دسـت خبیـث و پلیـد آن     مالیده و پشـت آن 

  ....اه کردندمسلمین و ملت مظلوم کوت
خداوند بین همگی ماها وحدت بیشتري بیفکند که تا از این  4ما امیدواریم که

                                                             
  همان: در اصل وصیت -1
 که با: در اصل وصیت -2
 و در: در اصل وصیت -3
 از: در اصل وصیت -4
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    بــر همــۀ ] حمایــت کنـیم و [انقـالب بــا یــاري حـق و بــه رهبــري پیـر جمــاران    
  .هاي شرق و غرب غلبه کنیمابرقدرت

  
  )بافق 1345 -1361( احمدي بشگانی سعید شهید 

شهیدپرور و همیشه در صحنۀ کشور اسالمی که با سالم و درود به شما مردم 
گونه سسـتی در  شما هیچ] و[را به وحدت و همبستگی دعوت کرده ] شما[اسالم 

چرخانیـد و  هـا را مـی  بعد از خدا شما هستید که جبهـه  1زیرا ؛ایداین مورد نکرده
        ایـن شــما هســتید کــه فرزنــدان محبوبتـان، ایــن نــور چشــمانتان را بــه میــدان   

 .فرستید؛ شما هستید که همیشه پیروزیدمی
  

  )تهران 1345 -1367( احمدي پیرالوان رضا شهید 
اند تا به اسـالم ضـربه بزننـد و    بدانید که دشمنان اسالم متحد شده! اي مردم

ها را نقش بر آب کـرده  هاي آناهللا، تمام نقشه این اتحاد و وحدت شما امت حزب
  .است
  

  )تهران 1341 -1362( احمدي حنایی اهللافرج شهید 
خواهم که مساجد را پر کنند و در مسـاجد،  از ملت شجاع و مسلمان ایران می

نمار جماعت را برقرار کنند و مردم را به وحدت کلمه دعوت کنید تا در بین تمام 
ها، یک وحدت و همبستگی به وجود بیاید و همه با هم متحد شـوند و بـراي   ملت

که از کفـار بدترنـد، از   ] را[ان اسالم و تمام منافقین خدا قیام کنند و تمام دشمن
                                                             

 شما: تیوص اصل در -1
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  .روزگار براندازند ۀصحن
  

  )تهران 1342 -1361( احمدي فشارکی رضا شهید 
از دولـت و  ] کـه [اسـت  ] ایـن [اهللا  ام به شما برادران و خواهران حـزب توصیه

شـکن جمعـه   مجلس حمایت کنید و بر امام عزیز دعا کنید و در نمازهاي دشمن
نمـاز جمعـه، ایـن فریضـۀ الهـی را      . حتماً شرکت کنید و بر امام عزیز دعـا کنیـد  

فراموش نکنید و در صفوف به هم فشردة نماز جمعـه، چشـم دشـمنان اسـالم را     
از مستضعفین حمایت کنید و دست در دست هم با وحدت آهنـین  . کور گردانید
ي آوریـد و از جنـگ و   هاي استوار برخیزید و امر جهاد خود را به جـا خود، با قدم

رائیل جنایتکـار بشـورید و   هاي شـرق و غـرب و اسـ   شهادت نهراسید و بر شیطان
آشـامان را از سـر کشـورهاي اسـالمی کوتـاه کنیـد و راه را بـراي        خون دست این

  .قدس عزیز هموار سازید] و[رسیدن به زمین مقدس کربال 
  

  )فالورجان 1343 -1362( احمدي کافشیانی هاشم شهید 
جلسـات   1در ]را[ مسـاجد  ،بـا وحـدت و یکپـارچگی    !برادران و خواهران عزیز

دعاي کمیل که به فرمـایش   مخصوصاً ،کرده و دعاها را زیاد بخوانید] پر[مذهبی 
     ةاسـت و دعـاي کمیـل معجـز     »شمشـیر بـزن   ؛خـوان « امام امـت همـان دعـاي   

ا کنیـد و همیشـه و   همیشه براي پیر جماران دعـ . دارید را بپا نآ ؛ساز استانسان
در همه حال گوش بفرمـان او باشـید و در او حرکـت کنیـد تـا رسـتگار و پیـروز        

  .شوید

                                                             
  با: در اصل وصیت -1
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  )کازرون 1343 -1361( اژدري سعید شهید 
اهللا  بـه راه پـاك روح  : رسـانم سخنی دارم که به عرض شما می] و[چند کلمه 

  .پیش رویدایمان داشته باشید و با وحدت بیشتر در راه اهداف جمهوري اسالمی 
  

  )اقلید 1347 -1364( اسدي محمد شهید 
که اسالم دین اتفـاق و   1پس پیامم را ملت مسلمان به گوش جهانیان برسانید

در ثانی، وحدت و حضور در صـحنه را در  . انسجام است، لکن بایستی متحد شوید
هـا مغـرور نشـوید، خـدا را     ثالثـاً در پیـروزي  . اوقات داشته، دلسـرد نشـوید   2ۀهم

  ... همیشه به یاد داشته باشید، امام را یاري کنید
  

  )دهدشت 1347 -1367( اسفندیاري یزداهللا شهید 
یکدیگر نگذارید در بین شما تفرقه بیندازنـد  ] با[کنم که با وحدت وصیت می

  .و دست اتحاد به هم دهید و براي نگه داشتن اسالم بکوشید
  

  )اصفهان 1338 -1365( اعتباري حسین شهید 
سـعی کنیـد خـود را بـا ضـوابط و معیارهـاي        !بـرادران و خـواهران دانشـجو 

ها مجـري باشـید، وحـدت    اسالمی منطبق کرده، فرامین امام را در مورد دانشگاه
خـود را با روحـانیت استحـکام بخشیده، در جـهت اسـتقالل فرهنــگی کوشـش    

  .مـستقل باشـیدکنید تا بـتوانید در ابعاد دیگر نیز 

                                                             
 دهیرسان: تیوص اصل در -1
 وستهیپ: تیوص اصل در -2
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  )تهران 1341 -1361( پور اعلم سیدابراهیم شهید 
بهتر است که جنازة ما به صورت جمعی از مسجد مطهري تشییع شـود و بـه   

کـه بـا   ] امیدوارم. [آن خاطر که فقط مردم، وحدت خود را دوباره مستحکم کنند
خـود  سربازان کربالي خونین به خاك سپرده شوم تا دیـداري بـا دیگـر بـرادران     

  .داشته باشم
  

  )تاکستان 1347 -1366( افتخاري سلیمان شهید 
انسان بایستی کینه و نفرت را از دل بیرون کند و همیشه خـدا را  ! ... پدر جان

خواهنـد  در زمان ما موضوع، اسالم است و ابرجنایتکـاران کـه مـی   . در نظر بگیرد
تا اسـالم را از شـر   ] باشیم[پس ما باید وحدت کلمه داشته . اسالم را از بین ببرند

  .این جنایتکاران در امان بداریم
  

  )بجنورد 1342 -1362( افروز محمد علی شهید  
توان فهمید که نور چیسـت   نمی ،این را بدان که بدون شناختن ظلمت !برادرم

بـا   1انـد هـر چیـز    توان دریافت که گفتـه  زادي را نمی، آو بدون زیستن در اختناق
بایـد شـرك و نفـاق را در     .حق با باطل نیز چنین اسـت  .شود ضدش شناخته می

بایـد معاویـه را شـناخت تـا      ؛اشکالش شناخت تا معناي توحید را درك کرد ۀهم
علی را درك کرد و عدل را با ظلـم و وحـدت را بـا پراکنـدگی و راه را بـا بیراهـه       

  .توان شناخت می
  

                                                             
 هر چیز را: در اصل وصیت -1
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  )اصفهان 1346 -1365( خوراسگانی افغانی رسول شهید 
هـا  بـازي  از تفرقه و خط: ... رسانماي به عرض شما ملت بزرگوار میکلمهچند 

برکنار باشید که کالً کاري است اشتباه و پرضرر و محصولش تضعیف انقـالب کـه   
چـون عملـی    ؛اش باطل اسـت نتیجه ،اگر یک درصد آن هم به ظاهر درست باشد

هـاي  برآوردن خواسـته ؛  یعنی ]در پی آن است[ است درست که منظور نادرستی
 .استعمارگرانی که از همه راه عـاجز شـدند   ؛شودبا آن احیا می] که[استعمارگران 

بدانیـد  و  ایـد پس وحدت خود را حفظ کرده و در صحنه باشید تا روزي که زنـده 
نمایـان در   1هاي شوم منافقان و مسـلمان اید و نغمهزنده ،ایدن روز که در صحنهآ

    ر، شیشـه  و اسالم سستتان نکنـد کـه بـا گفـتن جـاهالن د      پیروي از والیت فقیه
افضـل  «: را کـه فرمـود   )علیه السالم(گردد و یادتان نرود این کالم حضرت علینمی

  ».کارها استقامت در دین است
  

  )طبس 1348 -1365( اکبرزاده سعبا شهید 
به برادران و خواهران خودم و همچنـین شـما    ]که[ پیامی خر وصیتم اوالًآدر 

به خصوص بـرادران و خـواهران شهرسـتان طـبس ایـن       ؛برادران و خواهران ایران
وحدت کلمه را حفـظ کنیـد و    ،با هم منسجم باشید !است که برادران و خواهرانم

زیرا  ؛بپرهیزید ،شوداز چیزهاي کوچک که باعث بر هم زدن صف وحدت شما می
تـر باشـید و در   شما انتظار داریم که هر روز از روز پیش با هـم خـوب  ما شهدا از 

  .هم اعتماد کنید و در عمل سربازان امام زمان باشید و نه در شعار ٢هکارها ب

                                                             
 مسلمانان: در اصل وصیت -1
  با: در اصل وصیت -2
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   )استهبان 1345 -1362( اکبرپور اعبدالرض شهید 
شما را بخدا سوگند گفتارهاي امام را تحلیل کنیـد و روي   !برادران و خواهران

تـر از ایـن   اي دردنـاك زیـرا هـیچ صـحنه    ؛وحدت را حفظ کنید. عمل کنیدها نآ
ولـی   ،تواند باشد که دشمنان در یک صف بر علیه جمهوري اسالمی بشـورند نمی

  .پس هرچه بهتر که مسلمان و برادر باشیم. ما پراکنده باشیم
  

  )جهرم 1346 -1366( اکبري ناظم شهید 
و [ اخـالق اسـالمی را رعایـت فرماییـد     خواهم کـه عاجزانه از شما می !برادران

وحدت را به امید گسترش انقالب اسالمی و ایجـاد اتحـاد جمـاهیر اسـالمی      ]نیز
  .جهان به رهبري امام زمان

  
  )شاهرود 1340 -1362( انیاکبر حسن شهید 

ام و تنها نبرد مـن جهـاد   آمده يمن که اآلن به خدمت مقدس سرباز! پدرجان
ز بـا  یـ داشـتم و در راه اسـالم عز  یمـ  ياجان دوباره 1کاش يدر راه اسالم است، ا

هـا  ران، فقط تنها پشت جبهـه یا دپروریشما ملت شه. دمیجنگیم یمزدوران عراق
د و در کشور، وحدت ما را بـه هـم   یاین درنیاز آست 2د که دست اجانبیدار را نگه

  .دیار باشیز، هوشیو شما ملت عز 3نزند
  

                                                             
 و اي کاش: در اصل وصیت -1
 عجانب: در اصل وصیت -2
 بزند: وصیتدر اصل  -3



 

 )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت       190

 

  )بجنورد 1348 -1366( امامی حسین شهید 
وحـدت داشـته باشـید و بـه دهـان       !اي همشهریان و اي آشنایان و دوسـتان 

  .خبر بزنید که دیگر حال بلند شدن را نداشته باشندمنافقین از خدا بی
  

  )تهران 1345 -1362( امجدي انجیله رضا شهید 
بـا   ،1)اهللا علیها سالم(دهم به آبروي زهراشما را قسم می! اي مردم مسلمان ایران

امام را تنهـا نگذاریـد و یـار و غمخـوار امـام      . با هم خوب باشید. هم متحد باشید
بـه مجـروحین و   . با هم وحدت داشته باشـید . در نماز جمعه شرکت کنید. باشید

  .معلولین کمک کنید
  

  )کوهدشت 1347 -1364( امراییجعفر  ولی شهید 
مراقب باشید کـه خـون هـر شـهیدي کـه در راه       !اي خواهران و برادران عزیز

 ةبـه زیـر پـا نگذاریـد و بـا وحـدت و یکپـارچگی خـود پـوز          ،اسالم ریختـه شـود  
استکباران جهانی را به خاك بمالید و سعی کنید کارهایتـان فقـط و فقـط بـراي     

از [رضاي خداوند باشد و در همین حال خداونـد را مـدنظر قـرار دهیـد و دسـت      
  .]تفرقه بردارید

  
  )کاشان 1344 -1362( امیر سعیدشهید  

با وحدت و یکپـارچگی، درکنـار یکـدیگر ارتشـی     ! برادران عزیز و امت قهرمان
مجهز و مسلح به سالح ایمان و سـالحی کوبنـده و پرقـدرت تشـکیل دهیـد کـه       

                                                             
 ) علیه السالم(: وصیت اصل در -1
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باشـد و بـه دشـمنان اسـالم      )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (شایستۀ سپاه امام زمان
تـرین کشـورهاي   ابرقدرت] از[ترین سالح ما و ایران، ، پرقدرتبفهمانید که ایمان

  .جهان است
  

  )دهاقان 1345 -1361( ين جعفریام حسن شهید 
 يکتا مـرا بـه آرزو  یکنم که اگر خداوند یت می، وصيجعفر ینیمن، حسن ام

  ....دیخود را حفظ کن یخود رساند، وحدت و همبستگ
  

  )قزوین 1347 -1363( انصاریان سعید شهید 
هاي دشـمنان اسـالم را   اي که دلبراي من گریه: و سفارش دیگر من اینکه... 

    کند، نکنید و شـما را سـفارش بـه تقـوا و وحـدت و نظـم در کارهایتـان        شاد می
  .کنممی

  
  )خمینی شهر 1344 -1362( انوشی باغوشی ناصرشهید  

بـا کمبـود   شما بیایید در جبهه ببینید که چه خبر اسـت؛ بـرادران   ! اي مردم
هـا کـم، امـا    مادي طرف هستند؛ غذاي کـم، پوشـاك کـم و چیزهـاي مـادي آن     

زار زار گریـه  ! خـدایا . زیـاد اسـت  » نمـاز ] و[دعا، وحدت «ها چیزهاي معنوي آن
کردن این رزمندگان را ببین و نظاره کن کـه چطـور چشـم بـه راه فـرج صـاحب       

مشـت محکمـی بـر    مردم وحدت خود را حفظ و بـا وحـدت خـود    . 1زمان هستند
هـا در دل مسـلمین وسوسـه    دهان استکبار جهانی و عمالش بزنند و نگذارنـد آن 

                                                             
  رسدمی: در اصل وصیت -1
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  .بیندازند
شـدن   تـرا بـه بلنـد    !خدایا،  ن برادران رزمندهآ نترا به نماز شب خواند !خدایا

شـب   نمـاز  خلوتگـاه و  هـا در نآزار گریـه کـردن    زار دل شـب و ] در[رزمندگان 
. نهـایی برسـان   دیگر رزمنـدگان اسـالم را بـه پیـروزي    حاال  !خدایا ،هانآخواندن 

خـواهم کـه دل بـه    وحدت خود را حفظ کنند و از مـردم   مـی  ! برادران حزب اهللا
  . چیزهاي مادي و دنیوي نبندند و خود را الهی کنند و به معشوق خود بپیوندند

  
  )خمین 1344 -1361( ایرانشاهی ناصر شهید 

نکـه روزي  آخـارجی مبـارزه کنیـد تـا      داخلی وبا دشمنان ! ... خانوادة محترم
تداوم انقالب  در صدور انقالب و .بر تمام جهان گسترش یابد» ال اله اال اهللا«شعار 

 و غافـل نباشـید و   نهـی از منکـر کوشـا باشـید     در امر به معـروف و  .کوشا باشید
 مواظب باشید منافقان از خـدا  از تفرقه بپرهیزید و وحدت خویش را حفظ کنید و

شـما خوشـحالی دشـمنان انقـالب      ۀخبر در بین شما تفرقه نیندازند که تفرقـ بی
همیشه  گوش به فرمان امام امت باشید و پیرو والیت فقیه باشید و ؛اسالمی است

  . طول عمر باعزت به وي عطا فرماید از خدا بخواهید تا به عمر امام بیفزاید و
  

  )یاسوج 1347 -1365( خواهایروانی ناصر شهید  
ما باید الگو باشید ش. شماست ةعهد برولیت سنگینی ئمس !برادران و خواهرانم

هاي نمازهایتان را به موقع بخوانید و در مراسم .و در صراط مستقیم حرکت کنید
سنگرهاي شهدا را خـالی نکنیـد و    .ها کنیدکمک به جبهه. مذهبی شرکت کنید

واجـب اسـت کـه بـه جبهـه برونـد و        ،هایی که توانایی به جبهه رفتن را دارندنآ
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خـواهم کـه   مـی  هـایم در خاتمـه از پـدر و عمو   .سنگرهاي شهدا را خالی نگذارند
 ،1اقـوام  ۀهمـ  وحدت و هماهنگی و احترام همدیگر را داشـته باشـید و از شـما و   

  .طلبمهمسایگان و برادران عزیزم حاللیت می ،دوستان ،خویشان
  

  )رجانفالو 1341 -1361( ایزدي کریمشهید  
اوالً اطاعت از اولی : هاستهایی دارم که اینمن به شما امت شهیدپرور توصیه

االمر که همان والیت فقیه است، کنید و پشتیبان امام باشید که این امام بود کـه  
انقالب اسالمی را در ملت ایران بر پا کرده و وحدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ    

و یکپـارچگی در بـین شـما نبـود، دشـمنان،      کنید و این را بدانید که اگر وحدت 
امام را دعا کنید و این حقیر و حماسه آفـرین را لحظـه بـه    . اسالم را از بین بردند

لحظه دعا کنید و به یاد داشته باشید و به یاد خدا هـم باشـید، قـدر خودتـان را     
وحـدت، یکپـارچگی و کوشـش خـود در راه انقـالب را بیشـتر و        ۀبدانید و روحیـ 

عاشقان مژده که فـتح کـربال نزدیـک    . هنگام جهاد است! کنید که برادرانبیشتر 
  .وار هم باید شهید شویموار وارد جنگ شدیم و حسینما حسین! است
  

  )تهران 1344 -1361( بابایی ازناوه اهللا ولی شهید 
و فرزنـدان خـود را    2خواهم که در حفظ وحدت خانواده بکـوش از خواهرم می

هیچ کـار   ؛حزب اللهی تربیت کن و همچون حضرت زهرا در مرگ من عمل کنید
دشمن شادکن انجام ندهید و مامان و بابـا را دلـداري بـده و از نـرگس و نسـرین      

                                                             
  اقوامان: در اصل وصیت -1
  بکوشید: در اصل وصیت -2
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حفظ حجاب بکوشـند   پاداشتن نماز خویش کوشا باشند و دره خواهم که در بمی
خواهم کـه راه مـن را ادامـه دهـد و     می 1* از و احترام به پدر و مادر زیاد بگذارند

یک حزب اللهی واقعی باشد و به پدر و مادر احترام بسیار بگذارد که بهشـت زیـر   
خـواهم کـه وحـدت    هـا مـی  پاي مادر است و از تمام دوستان مسجد و بچه محل

  .داشته باشند و راه من و تمام شهیدان دیگر را ادامه دهند
  

  )تهران 1348 -1365( انییبابا حسن شهید 
د و اخالصـتان و  یـ بـه خـدا کن   ٢لشما اتکا! با برادرانم و خواهرانم یاما سخنان

 4و 3د،یحفظ کن ،ضه استیک فریرا که  یاسالم يد و جمهوریکن يمانتان را قویا
د همـه بـا هـم    یـ م، بایم انجام دهـ یبخواه یضه را به درستین فریما اگر چنانچه ا

، کـه  یاسالم ياست دفاع از اسالم، دفاع از جمهوربر همۀ ما واجب . میهمراه باش
ن یم تا صحبت امام بر زمیم در توان بگذاریدارد به وحدت؛ و ما هرچه دار یبستگ

  .دیها را از صحنۀ روزگار بردارد تا آنید بر دشمنان بتازینماند و با
  

  )کاشان 1343 -1363( باخدا حسینشهید  
اولین وصیت من به شما این است که از امام امت، ! امت شهیدپرور !ملت عزیز

سوخته، دست برندارید، چون حیات اسـالم بسـتگی بـه وحـدت شـما      این پیر دل
مردم شـهیدپرور و  . ... دارد، وحدت خود را حفظ کنید که خدا از شما راضی شود

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت  -1
  اتکا: در اصل وصیت -2
 کنیم: در اصل وصیت -3
 بر همه ما و: در اصل وصیت -4



 

 195      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

ده شما سـخت در امتحـان هسـتید، نگذاریـد روزي خـداي نـاکر      ! امت در صحنه
ها در گوشه کنار، بذر نفـاق را فشـانده و دم از صـلح بزننـد؛ شـما بایـد بـا        اشعث

  .ها را در نیمه راه گلویشان خفه کنیدوحدت خود، نفس آن
  

  )کوهپایه 1347 -1362( باقري علیحسین شهید 
به شایعۀ منافقین گوش ندهیـد، منـافقین واقعـی    ...  !برادران و خواهران عزیز

ها را بشناسید و نابودشـان  خواهند بین شما تفرقه باشد؛ آنکسانی هستند که می
سازید، که اگر بین شما خداي ناکرده تفرقه باشد، دشمن به راحتی در شما نفـوذ  

امـام کـه   وحدت خود را حفظ کرده و به فرمایشات . سازدکرده و شما را نابود می
وحدت کلمه، وحدت کلمه داشته باشید و بـا هـم بـرادروار در    «: گویدهمیشه می

  ].گوش دهید[، ».این جهان فانی زندگی کنید
  

  )دهدشت 1344 -1364( بخرد قلی شهید 
شـهادت مـرگ    .وحدت و یکپارچگی خودتان را حفظ کنیـد ! یاي امت اسالم

چـه راهـی و بـراي چـه      باافتخاري است که شهید با آگاهی کامل به ایـن کـه در  
کند و در راه رسیدن بـه آن از تمـامی هسـتی    دارد، انتخاب میهدفی قدم بر می

من نیز با درك این که اسالم در خطر است و احتیاج بـه کمـک و   . گذردخود می
نـور   ۀبه امید پیروزي اسـالم، بـه جبهـ    یاري ماها دارد، قدم در این راه گذاشتم و

دعا به جان امام را فراموش نکنید و ! شوم و اي امت اسالمیعلیه ظلمت اعزام می
  .ها را از نیروي انسانی و مالی پر نگاه داریدجبهه
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  )بندرعباس 1342 -1362( زادهبخشی حسین شهید 
با یکدیگر بحـث   !عزیزام و خـواهران و برادران و همشهریان پدر و مادر گرامی

پراکنی و دروغ و غیبـت نکنید که آنـان همیشـه در روي زمـین    و دعـوا و شایـعه
مهربـان باشـید، وحدتتــان را حفــظ کنیـد،       میرد، با یکدیگرمی انسان. نیستند

  .نسبـت به یکدیـگر ایثـار و گـذشت داشته باشید
  

  )شیرعجب 1344 -1362( برجی شیشوان رضا شهید 
تا زمانی که در صحنه بوده و دسـت اتحـاد و بـرادري بـه هـم      ! ایران اي مردم

واعتصموا بحبـل اهللا جمیعـاً و ال   «تواند بر شما فائق آیـد؛  اید، هیچ قدرتی نمیداده
  .و براي مبارزه با دشمن باید به سوي وحدت و اتحاد روانه شوید 1»تفرقوا
  

  )دهدشت 1346 -1366( بژند اهللانصرت شهید 
بــه بستگانم این است که برایم ناراحت نشوند و لباس سـیاه نپوشـند   وصیتم 

به پیـروي از   2مبادا امام را تنها بگذارید؛. که ناراحتی ایشان موفقیت دشمن است
امام خمینی و دست اندرکاران مخلص انقالب اسالمی کشـور را یـاري دهیـد و از    

رم وحدت را پیشۀ خـود  و بستگان محت 3مرز و بوم این کشور عزیز حراست نمایید
  .توز نباشیدقرار دهید و کینه

  

                                                             
 103 آیه عمران؛ آل سوره -1
  به پیرويو : در اصل وصیت -2
  نمایند: در اصل وصیت -3



 

 197      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

  )فراشبند 1346 -1365( بلوري یحیی شهید 
گـردیم و در ایـن طریـق چـه سـیري و      مـی  همه از خداییم و به سوي او بـاز 

بـه ایـن    پس اگر مستحق شهادت گردیدم و؛ راه خدا بازگشتی بهتر از شهادت در
نمـاز، اداي روزه   ريبرپا دا ،استقامت و صبرام را دعوت به ل، خانوادهئفوز عظیم نا

 ]و[ دوسـتان و یـاران را دعـوت بـه بازگشـت بـه مسـیر خـدا         ؛1نمایممی و تقوي
تـداوم   جهت از بین بردن فسـاد و  همشهریان را دعوت به وحدت هرچه بیشتر در

  .نمایماطاعت از امام می ها وانقالب و حمایت از جمهوري اسالمی و جبهه
  

  )بناب 1346 -1363( ئیلوحسننابی ب حسین شهید 
       شـهادت تصـادفی نیسـت، بلکـه سـعادتی اسـت کـه لیاقـت         ! ... پدر مهربـان 

در آخر خواستارم که همیشه در بین خودتان وحدت را حفـظ کنیـد و   . خواهدمی
 قدر امام را بدانید و در تداوم و یاري سپاه کوشا باشید، خداوند بزرگوار از همۀ مـا 

  .هللان شاء ا. راضی و خشنود باشد
  

  )کرج 1349 -1365( بنادکوکی حسین شهید 
همچنان که در طول انقالب در مقابـل دشـمنان اسـالم، ایـن     ! امت شهیدپرور

اید، به راه خود ادامه دهید که اید و امام را یاري کردهایمان، ایستادهزالوصفتان بی
دهید، مبادا سستی به حسین را ادامه میبحق، راه درستی است و شماها راه امام 

وحـدت خـود را   . خود راه دهید و همچون مردم کوفه، امام خود را تنهـا بگذرایـد  
حفظ کنید، نگذارید دشمن در شما رخنه کند و مبادا از جنـگ خسـته شـوید و    
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هـاي  این جنگ، نعمتی است براي شما که خـود را بسـازید و بتوانیـد در سـختی    
کند که ببینید چقـدر بـه اسـالم    خدا دارد شما را امتحان می زندگی صبر کنید و

  .بند هستید و به خدا ایمان داریدپاي
  

  )تهران 1339 -1361( آبادي حسن بناء محمدحسن شهید 
خود قرار  ۀرا پیش ) علیه السالم(راه حضرت سیدالشهدا امام حسین !مسلمانان

همیشه بـا هـم در مصـالحه     .با هم برادر باشید. وحدت کلمه را حفظ کنید. دهید
. همیشـه در کمـین ضـد انقـالب و منـافق باشـید      . از شایعات پرهیز کنید. باشید

والیت فقیه را همیشه محفـوظ  . روحانیت متعهد و آگاه و مسئول را حمایت کنید
  .بدارید
  

  )شهرري 1348 -1365( بوربور حسین شهید 
وحـدت اسـت کـه     و بـا ] باشـید [از مسلمانان استدعا دارم که وحدت داشـته  

  .گرددر مییاسالم، جهانگ
  

  )بجنورد 1346 -1363( بهادري علیرمضان شهید 
وحدتی که ] و[مشاهده کردید که اول انقالب، با اتحاد ! ... اهللا و اي امت حزب

و چقـدر خـوب    1داشتیم شاه، نوکر آمریکا را چگونه از کشور ایران بیـرون کـردیم  
خواهیم که یک لحظـه مـا را بـه    می از خداوندمه با هم متحد باشیم و است که ه

  .حال خود وانگذارد
                                                             

 دیکرد: تیوص اصل در -1
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  )تبریز 1342 -1363( بهپوردخت تبریزي کریم شهید 
هـا نیـز همیشـه چشـم انتظـار کمـک مـالی        جبهـه ! راناما شما پدران و مـاد 

گرم شما بتوانند براي فتح کـربال   ۀشماست، این رزمندگان منتظرند که با پشتوان
شـما   1*امروز مسجدها سنگر شماست، در نماز جمعه و جماعات نیز. به پا خیزند

اي بـر انـدام دشـمن    امروز آواي بلند وحدت شما، لرزه. تیري ست بر قلب دشمن
خواهم که بیشتر به دعاها توجه کنید، دعـاي توسـل   آورد و از شماها میفرود می

  .یدرا فراموش نکن
  

  )محالت 1345 -1365( بهرامی محسن شهید 
خـود قـرار    ۀاولین پیام من به ملت شهیدپرور ایران؛ و آن اینکـه تقـوا را پیشـ   

داده و وحدت اسالمی را حفظ کرده و به نداي امام عزیز لبیـک گوینـد و از شـما    
بیاوریـد و  خواهم که امام عزیز را تنها نگذارید و به روز معاد و رستاخیز ایمان می

  .قلب امام را نرنجانید که عذاب الهی فراوان است
  

  )زنجان 1347 -1365( بهرامیشهید میرزاعلی  
ما راهیان راه اهللا براي نگـاه داشـتن پـرچم خـونین      !اي امت شهیدپرور ایران

خونمـان خـواهیم    ةخـرین قطـر  آتـا   )علیـه السـالم  (راه حسین 2دادن  اسالم و ادامه
را در اوج پیروزي برافراشته نگـاه خـواهیم    »ال اله اال اهللا« جنگید و پرچم خونین

هـا  خواهیم که در همه جا از روحانیت دفاع کنید که اگـر ایـن  داشت و از شما می
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طور که اماممـان گفتـه   وحدت کلمه داشته باشید و همان .اسالم هم نبود ،نبودند
م تا این استکبار جهـانی  مریکا نشانه بگیریآها را به سوي ها و قلماست تمام سالح

  .اهللا شاء ان ،را نابود کنیم
  

  )یاسوج 1343 -1364( بهرامی اصل مرها شهید 
وحدت را حفظ کنید و بـا  . از تفرقه بپرهیزید. آگاه باشید! اي مردم و اي امت
همه چنگ به ریسمان خدا بزنید و متفرق نشوید که خدا . هم اتحاد داشته باشید

همیشه فرمان امام را براي خود مالك قـرار دهیـد و   . پیروزید] و شما[با شماست 
  .بدانید که اسالم ناطق، حسین زمان، همین امام خمینی است

  
  )الرستان 1346 -1361( بهزادي نالعابدیزین شهید 

، از شـما ملـت شـهیدپرور و    1ما شهیدان! پیامی دارم به ملت شهیدپرور ایران
عزیزمان، خمینی کبیر را تنها نگذارید و با رهبـري او،  خواهیم که امام انقالبی می

دست در دست هم و با وحدت کلمه، تا آزادي قدس پیش روید و بـا امپریالیسـم   
ها مال شود؛ اینتا آخرین نفس نگذارید خون شهیدان پاي. جهانخوار مبارزه کنید

همـان  راه شـهیدان را کـه   : تنها خواهشمان ایـن اسـت  . شوندبراي خدا کشته می
  .خط امام است، ادامه دهید

  
  )اردبیل 1344 -1362( بیدار هاشم شهید 

نهضـت مـا    خـواهم کـه در   از شما می !شناسبرادران و خواهران متعهد اسالم
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 نامه را یکـی از چون این وصیت ؛شروع به درس خواندن نمایید تا مثل من نباشید
توانم خودم بـه روي   ولی نمی ،ها دارمنویسد و من خیلی حرف رزمندگان برایم می

ایـد و دسـت در    طور که نکـرده همان ،ها را خالی نکنید کاغذ بیاورم و پشت جبهه
دست هم بدهید تا این منافقان کوردل و کورچشم از وحدت شما به زلزله افتـاده  

هاي دیگر پـا بـه فـرار گذارنـد و     نآو خودشان دست به خودکشی بزنند و یا مثل 
چـون هرچـه    ؛امام را دعـا کنیـد   ،هایتان امام را فراموش نکنیدوقت در نماز هیچ

   .ن رهبر داریمآداریم از 
  

  )خرم آباد 1342 -1361( بیرانوند ارض شهید 
اهللا خواهانم که پیرو خط سرخ شهادت و گوش به فرمان امـام   و از ملت حزب

اسـتقرار  انـد، تـا پیـروزي نهـایی و     کـه از آغـاز داشـته   ] را[امت باشند و اتحادي 
حفـظ   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (امام زمان 1حکومت جهانی اسالم، به رهبري

کنند و با وحدت خود مشت محکمـی بـر دهـان جهـانخواران شـرق و غـرب، بـه        
خصوص این منافقان داخلی بکوبند، به طوري که دیگر نتواننـد از جایشـان بلنـد    

  .شوند
  

  )مشهد 1337 -1362( زاده بیک رمضان شهید 
 پیام من به این ملت ایران این است که وحـدت خـود را حفـظ کننـد و هـیچ     
وقت گول اجانب شرق و غرب را نخورند و این امام عزیز را تنها نگذارند کـه ایـن   

  .یک نعمت است
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  )خرم آباد 1321 -1362( پاپی هروز شهید 
بـریم کـه از هـر طـرف، کفـار و      ما در زمانی به سر می! و اما اي امت مسلمان

منافقین براي نابودي اسالم عزیز، دست به دست هـم داده و از هرگونـه جنـایتی    
دریغ ندارند و این وظیفۀ سنگین بر دوش ماست که اگر خـداي نخواسـته کمـی    

پس بیایید دست . عزیز و وحدت مسلمین ضربه خواهند زد غفلت کنیم، به اسالم
ت از این دولت انقالبی، به دست هم بدهیم و با پیروي از خط والیت فقیه و حمای

  .را یاري کنیماسالم عزیزمان 
  

  )تهران 1347 -1366( انییپارسا حسن شهید 
صابر را دوسـت دارد و   يهاد که خدا انسانیم صبر کنیگویباز م !پدر و مادرم

د و دعـا  یـ تر، نماز جمعه و جماعت و وحدت را از دسـت نده در آخر، از همه مهم
 یره و تـا زمـان  ین و غیران و معلولیز و رزمندگان و اسیعزد، اول به امام یاد بکنیز

د، یـ ن را بدانیـ د و ایـ کن يرویـ گونـه پ نین رهبر حسید، از امام و ایکه زنده هست
  .راه شهداست 1کردن از رهبر، ادامه دادن يرویپ

  
  )تبریز 1346 -1365( لوپاشاپور گنجه سلیمان شهید 

گذرد، مسئولیت مـا  جنگ تحمیلی میهر روزي که از این ! برادران و خواهران
شود؛ یعنـی یـک قطـره خـون شـهید، مسـئولیت مـا را بـه مراتـب          تر میسنگین
در این حال اگر ما نتوانیم از ایـن مسـئولیت بیـرون آیـیم، در     . کندتر میسنگین

دست اتحاد بدهید و . کمر همت ببندید! پس عزیزان. پیش شهدا شرمنده هستیم
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 از رهنمودهاي رهبر عزیزمان پیروي کنید که ان. باشیدبا یکدیگر وحدت داشته 
  .اهللا نصر و پیروزي نزدیک است شاء

  
  )خمینی شهر 1337 -1362( پرستار حسینشهید  

اهللا و  ااطیعـو «سومین تـذکرم اطاعـت از خداونـد اسـت،     ! ... اي مردم قهرمان
که در دنبال آیه دارد که متفرق و جدا نشـوید   12».األمر منکماطیعوا الرسول و اولی

وحدت کلمه، وحدت کلمه، تـرس از  . که اگر متفرق شدید، شکست خواهید خورد
خدا، ترس از خدا، اطاعت از والیت فقیه، اطاعت از والیـت فقیـه، تقـوا را، تقـوا را     

  .العین خود قرار دهید و در این راه کوشش کنیدنصب
  

  )دهدشت 1343 -1363( پرکان کالیه سريشهید  
ــدبازي و  ! امبــرادران عزیــز و گرامــی      وحــدت خــویش را حفــظ کنیــد و از بان

  .شودگرایی بپرهیزید که باعث تفرقه و نفاق میگروه
هشـیار باشـید و پشـتوانۀ امـام و ایـن      ! برادران و خواهران عزیز و مسـلمان ... 

عزیزمان فقط دربـارة وحـدت   انقالب باشید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید که امام 
  .وحدت را حفظ کنید. آوردصحبت به عمل می

  
  )سبزوار 1344 -1361( پرنده خوزانی حسین شهید 

وصیت من این است که ملت شهیدپرور وحدت خود را حفظ کنند و در خـط  
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هاي بد دوري کنند و در رو امام باقی بمانند و رهرو راه شهیدان باشند و از انسان
  .ا با مقاومت بایستندهبه روي آن

  
  )تبریز 1337 -1361( پورجبار جاهد حسن شهید 

ن اسـت  یـ ا یالله ک فرزند حزبیک پاسدار و به عنوان یت من به عنوان یوص
د، امام بـر هـرکس تاخـت، بـر او     یدست از دامان پربرکت امام برندار! امت يا :که

کلمـه را حفـظ   د، وحـدت  یـ را دوست داشـت، او را دوسـت بدار   ید و هرکسیبتاز
د، ید، مغرور نشـو یهست ید، در هر مقامیکن یبانیپشت ین مملکتید، از مسئولیکن

  .دیر جهاد و شهادت قدم برداریدر مس
 

  )شیراز 1336 -1367( اهللاعبدپور محسن شهید 
امروز تمام کشورهاي دنیا تحت عناوینی با اسـالم عنـاد   ! خواهرم! آري برادرم

اند و در صـددند کـه ایـن    لمانان شیعیان علی ایستادهورزند و در برابر شما مسمی
خواهـد  این مرز و بوم به طپش درآمـده و مـی   قلب اسالم واقعی که هم اکنون در

مریکا با گازهـاي  آ. اسالم بدمد، از بین ببرند ةپیکر يجریان خون را به دیگر اعضا
و برخـی بـا   شیمیایی، شوروي با موشک، فرانسه با هواپیما و دیگران با تسلیحات 

خواهند این اسـالم محمـدي را از بـین    پول به کمک صدام آمده و همه با هم می
در برابـر   1ببرند و تا زمانی که شما با اطاعت از رهبر و وحدت با یکدیگر، مقاومت

  .ها را این طور ادامه دهید، ان شاء اهللا پیروز خواهید شدآن
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  )کازرون 1308 -1363( پورمند نوروز شهید 
 خـواهم بحـق خـون شـهدا همیشـه وحـدت و      از شما می !مت شهیدپروراي ا

نگذارید که دشمنان اسالم به شما ضربه بزننـد و   یکپارچگی خود را حفظ کنید و
 ؛سنگر نمازهـاي جمعـه و جماعـات را حفـظ کنیـد و دعاهـا را فرامـوش نکنیـد        

 عجـل اهللا تعـالی فرجـه   (بخصوص دعا براي امام عزیز و براي ظهـور حضـرت مهـدي   
   .)الشریف
  

  )کازرون 1311 -1365( پوالدي رسردا شهید 
خواهشی که بـا تمـام وجـودم از    ! مردم همیشه در صحنه و امت همیشه بیدار

اید، از ایـن پـس نیـز    طور که تاکنون در صحنه بودهشما دارم، این است که همان
نگذاریـد کـه   . هاي حق علیه باطل حضور مستمر و دائـم داشـته باشـید   در صحنه

شـما رخنـه نماینـد و خـداي نخواسـته      ] میان[منان و ایادي شرق و غرب در دش
شما بایستی بـا زبـان قلـم و    . تان دلسرد نمایندشما را از حرکت مقدس و انقالبی

چنان مبارزه کنید که آرزوي نفس کشیدن منـافقین و مخـالفین بـه    قدم خود آن
اهللا رخنـه   حـزب  دلشان بماند و نتوانند خداي نخواسـته در صـفوف شـما مـردم    

در این شرایط حسـاس و  . به خدا توکل داشته باشید که خدا با شما است. نمایند
. صـبر و بردبـاري پیشـه کنیـد    . ساز، اساس پیروزي ما توکل به خداستسرنوشت

اگر شما وحدت و انسجام خـود  . ١»ان اهللا مع الصابرین«استقامت داشته باشید که 
اید و براي همیشـه مخـالفین   در دل آنان افکنده را حفظ کنید، یأس و ناامیدي را

  .دانی تاریخ خواهند رفتو قوة الهی به زباله] به حول[اسالم، 
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  )تهران 1341 -1361( پیري ناصرشهید  
 ؛)علیــه الســالم(خــرین وصــیت علــیآ ،وصــیتم !مابــرادران و خــواهران مکتبــی

ن آشـما   ۀکه امیدوارم هم )علیهما السالم(باشد به حسن و حسینامیرالمومنین می
  .را مطالعه فرموده باشید

ها دوري نکنیـد  از طلبه .ن عمل کنیدآبا اخالص به  ]و[ ن را زیاد بخوانیدآقر
  ... همیشه بیاد خداباشید. به نماز اهمیت فراوان دهید. ها رمز وحدتندکه این
  

  )قم 1342 -1362( پیمانفر ارض شهید 
ها شرکت این راهپیمایی] در. [جمعه را به پا داریدنماز ! مادر عزیزم و مهربانم

صـدا  به خصوص در تشییع جنازة شهدا شرکت کنید و با وحدت ملت، هـم . کنید
هـا را بـا حرکـت    بر خاك مالیـد و آن ] را[شوید و با همکاري خود، پوزة منافقین 

 هـاي سـر  نشینی کنید و با وحدت کلمۀ خود، آمریکا و کاخخودتان وادار به عقب
به فلک کشیدة واشنگتن را به لزره درآورید و چنان سیلی محکمـی بـه ابرقـدرت    

توانـد جبـران   بزرگ آمریکا زدید که دیگر تحمل دیدن اسالم را ندارد و دیگر نمی
هاي خود را که از ایران اسالمی خورده، بکند و روي پاي خود، بـه خـوبی   خسارت

  .تواند بایستدگذشته نمی
  

  )تهران 1345 -1361( تاجیک نقی شهید 
قدر همدیگر را بدانید تا بتوانید براي خدا  ]:برادرانم[پیام هم براي دوستانم و 

     کـه دشـمن بـا وحـدت شـما از بـین        چرا ؛وحدت را حفظ کنید 1*  .جهاد کنید
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  .هر نماز امام را دعا کنید ]در. [می رود
  

  )تهران 1340 -1361( ترابی دلشاد شهید هادي 
گـاه بـه تمـامی جوانـان و دوسـتان و      آمن به عنوان یک بـرادر و یـک شـهید    

گـویم کـه   مـی  دران و در کل به تمامی ملت ایـران شنایان و به تمامی پدران و ماآ
قبل از هر چیز وحدت کلمه را حفـظ کـرده و بـا اتحـاد و یکپـارچگی خـود و بـا        

شـان  داخل و خارجی هايهئها و تمامی توطتمامی قدرت در برابر تمامی ابرقدرت
 ؛بایستند و ترس و هراس به خود راه ندهند و حتی یک قـدم بـه عقـب نگذارنـد    

؛ 2»و فـتح قریـب   هللا 1نصـر مـن  « ؛پیروزي را به ما داده است ةچراکه خداوند مژد
  .»یاري از خدا و پیروزي نزدیک است«

  
  )تهران 1343 -1361( ترکمان سهرابی رضا شهید 

اگر جنازه داشتم، خدا را شکر کنید ! ... عزیزتر از جانم شما پدر و مادر و برادر
خواهد که حتـی  خیلی دلم می. و در بهشت زهرا پیش شهداي داراباد دفنم کنید

  .وحدت شهدا را در قبرهایمان هم حفظ کنیم
  

  )کرج 1342 -1364( ترکیان رضاغالم شهید 
رچگی و وحـدت  سالم و درود خدا بر شما امت حزب اهللا که توانستید با یکپـا 
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! امـت حـزب اهللا  ... 1کلمه و گوش به فرمان امام، انقـالب را بـه پیـروزي برسـانید    
سخن بسیار است ولی سخن با شما امت سخت اسـت، چـون امتـی هسـتید کـه      

باشـید و ایـن   هاي خود و شایسته مـی تمام فضیلت 2اید و خود سرمشقالهی شده
خودتان را حفظ کنید و براي امـام  وحدت و انسجام و امام خود را و قامت استوار 

  .دعا کنید
  

  )تهران 1341 -1362( )فهیم پور(ساز تفنگ دسعی شهید 
ها، از قدرت اسالم به هـراس  امروز همۀ ابرقدرت! ... پدر و مادر گرامی و عزیزم

اند و به عناوین مختلف درصدد نابودي این انقالب اسالمی برآمدهو وحشت افتاده
اند بکننـد و  گونه غلطی نتوانستههیچ که خدا حامی ماست، تاکنونز آنجا اند، اما ا

اهللا هـم هـیچ    شـاء  تا زمانی که مردم وحدت خودشان را حفظ کنند، در آینده ان
  .بکنند 3توانندغلطی نمی

  
  )جلفا 1337 -1363( تقوي رمحمدباق شهید 

حفـظ  تفرقه نیندازید، غیبت نکنیـد، بلکـه وحـدت را    ! اي خواهران و برادران
مبـارزه بـا   ] و[دست هم بدهید که موقع جهاد است؛ اول جهاد ] به[دست . بکنید

  .کنید] مبارزه[نفس، دوم با دشمنان اسالم و قرآن 
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  )گلپایگان 1344 -1366( توسلی محمدحسن شهید 
هاتان را با نور الهـی و معرفـت خـدا    باید دل. باید یکدل شوید! دوستان عزیزم

جلسات مذهبی، قرآن، دعـاي  . این عمل، وحدت پیدا کنیدمملو نمایید و در پرتو 
کمیل و توسل را تشکیل دهید و در کنار پرورش و تحصیل علم، به پـرورش روح  

  .خود بپردازید
  

  )فالورجان 1343 -1361( توکلی رحیم شهید 
پیام من به امت مسلمان این است که وحدت و یکپارچگی خودتـان را حفـظ   

اش را از سـر شـما   اهللا خداونـد سـایه   شاء ا کنید که انکنید و همیشه امام را دع
  .اهللا پروردگار جهان تا انقالب مهدي او را حفظ خواهد کرد شاء کوتاه نکند و ان

  
  )شهري 1342 -1361( توکلی پسند هادي شهید 

مریکـاي اسـتعمارگر   آخواهم با وحدت هرچه بیشتر در مقابل از ملت ایران می
و شـوروي جنایتکـار بایسـتند و بـا مشـت       -بزرگ خواندهن را شیطان آکه امام -

 ةمحکم بر دهان این کشورهاي متجاوز و تمام کشورهاي همدستش بزننـد و پـوز  
  . هللاشاء ا ان ،نان را به خاك بمالندآ

  
  )قوچان 1341 -1361( ثابت محمداسماعیل شهید 

خـواهم کـه وحـدت و انسـجام خـویش را حفـظ       من از ملت قهرمان ایران می
نموده و همیشه و در همه جا اطاعت و پشتیبانی از رهبر عزیزمان، خمینی کبیـر  

چراکه وجود چنین رهبـري و   ؛و دولت جمهوري اسالمی ایران را فراموش ننمایند
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چنین دولتی از عنایات و الطاف خاصۀ خداوند اسـت و بایـد در حفـظ آن بسـیار     
  .کوشید
  

  )اقلید 1329 -1365( ثریا رحیم شهید 
  .مام عزیزمان را بدانید و در وحدت و همبستگی کوشا باشیدقدر ا

امیدوارم جهان با وحدت کلمه پـر از عـدل و داد شـود و بـه     ! ... اي همسرم... 
  .همین دلیل است که حقیر حاضرم بهترین چیز خود، یعنی جانم را هدیه کنم

  
  )فردوس 1342 -1365( فرثقفی حسین شهید 

که براي حفظ و حراست از اسالم عزیز به جبهـه   ما! ملت غیور و قهرمان ایران
. خواهیم که وحدت و انسجام خود را هرچه بیشتر حفظ کنیدرویم، از شما میمی

  .دشمن وقتی ناتوان خواهد بود که بین شما وحدت اسالمی وجود داشته باشد
  

  )اهواز 1346 -1361( اسفرجانی جانی حسین شهید 
بیایید چنگ به ریسمانی بزنید که ناگسستنی است و بیایید رضـاي   !اي مردم

  .گام، نداي وحدت سر دهیمدست و همحجت حق را جلب کنید و بیایید یک
  

  )تربت حیدریه 1345 -1361( جعفرزاده رضاسیدامین شهید 
گذرید، اي کسـانی کـه از   مادران و پدران، اي کسانی که از همه چیز خود می

بیـدار باشـید کـه اجنبـی بـه      . هوشیار باشید! ایدفرزندانتان گذشتهمال و جان و 
اگر شما بگذارید اجنبی به اسالم شما . به کشور شما راه پیدا نکند] و[اسالم شما 
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رخنه پیدا کند، اسالم شما از بین خواهد رفت و براي شما هیچ چیز باقی نخواهد 
  .گذشتگی داشته باشیدگذاشت و براي این کار باید همه وحدت کلمه و ازجان

  
  )مشکین شهر 1345 -1362( جعفري رحیم شهید 

دعا کنید که فرج امام . براي امام و رزمندگان همیشه دعا کنید! ... پدر عزیزم
زمان نزدیک شود و امام بزرگوار، خمینی را دعا کنید و همیشه بین خود، وحدت 

  .کلمه داشته باشید و به اسالم و مسلمین خدمت کنید
  

  )آباده 1337 -1360( جعفري علیکرمشهید  
پیام من بر ملت قهرمان و شهیدپرور ایران این اسـت کـه همیشـه و در همـه     
حال، وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند و همیشه به نداي امام پاسخ مثبـت  
دهند و نگذارند که این منافقین و کفار بر اسالم و مسـلمین لطمـه وارد سـازند و    

ا را نقش بر آب کننـد؛ چـون وحـدت و یکپـارچگی همـین ملـت       ههدف شوم آن
در برابـر آن  ) منـافقین (ها قهرمان بود که رژیم منحوث پهلوي واژگون شد که این

  .چیزي نیستند
  

  )مشهد 1337 -1361( جعفري شورك حسین شهید 
کنم که یک لحظه دست از دعا براي سـالمتی امـام   من به همۀ شما اعالم می

تا موقعی که این وحدت بـین مسـلمانان هسـت،     ؛را حفظ کنید برندارید، وحدت
خورد و منافقین باید گور خود را از این ایران عزیز گـم کننـد؛   اسالم شکست نمی
انـد و  هاي شیطان در این جا نیست و دیگر مردم بیـدار شـده  دیگر جاي این تفاله
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  .خورندگول این منافقان را نمی
  

  )اهواز 1338 -1365( نظرآبادي جعفري کریم شهید 
حال که الطـاف خداونـد مـا را تـوان داده، بیاییـد از      ! برادران و خواهران عزیز

هاي هزاران شهید به خون خفته و معلـولین و اسـرا   دستاوردهاي انقالب که خون
مال فساد و استعمار را به خاك مالیده و بـا  این ع 1نییب. باشد، پاسداري کنیممی

الهی، وحدت اسالمی را بازیابیم و بیرق سبز جمهـوري   چنگ انداختن به ریسمان
امام، یـک نعمـت    ۀو جنگ را که به گفت ٢ازیمفررا بر فراز بلندترین قلل جهان برا

عجل اهللا تعالی فرجه (است، با تمام قدرت تا رفع فتنه از عالم و ظهور حضرت مهدي
  .بزرگوارش گردیمادامه داده تا ان شاء اهللا بتوانیم، مدعی رهروي پدر  )الشریف
  

  )شهرخمینی 1343 -1360( جعفري هرستانی سبزعلی شهید 
مردم این است که وحـدت کلمـۀ خـود را حفـظ کنیـد و راه      و اما پیام من به 

  .شهیدان کربالي حسینی را ادامه بدهید و سنگرها را خالی نگذارید
  

  )یاسوج 1347 -1365( جمشیدي نظر شهید 
در  .در پــیش راه شــهدا کوشــا باشــید ســالم بــر شــما، !شــنایانآعمویــان و 

چیـزي را کـه خـود بـراي      .کسـی بـدگویی نکنیـد    ةدربار .کارهایتان کوشا باشید
        بــراي دیگــران هــم بپســندید و چیــزي را کــه خودتــان   ،پســندیدخودتــان مــی

                                                             
 بنده: تیوص اصل در -1
  براندازیم: در اصل وصیت -2
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] بـه [ ،همیشه وحدت خود را حفظ کنیـد . خواهید براي دیگران هم نخواهیدنمی
گـوش فـرا    ،1دنشـو که باعث پاره شدن وحدت و انسـجام شـما مـی    کسانیحرف 
  .ندهید
  

  )فراشبند 1339 -1362( جوکارضامن  علی شهید 
شـما از امـام خمینـی اطاعـت کنیـد و از اختالفـات       ! ... و خواهران] ان[برادر

اسـتقامت و پایـداري مـا را نجـات      .دیگران را به وحدت دعوت کنیـد  بپرهیزید و
 ؛غمگـین  مبادا خداي ناکرده سسـت شـوید و   .کرد پیروزمان خواهد داد و خواهد

 ۀچـرا کـه معتقـدیم کـه بنـدگان صـالح و شایسـت        ؛طور نباشید وقت این  هیچ ،نه
ـ آ وقـت خطـایی در    الهی است کـه هـیچ   ةخداوند وارثان زمینند و این وعد ه ن ب

  .مدآوجود نخواهد 
  

  )فراشبند 1337 -1365( جوکار ناز علی شهید 
 راه حـق و  امیـدوارم در  کـنم و  را به وحـدت دعـوت مـی    شما ۀپایان هم در...

بدانیـد  ، را ناراحـت کـرد   شـما  ،هـاي حـق   اگر گفتـه  .ید باشیدؤم حقیقت پیروز و
  .خواهید حق را بدانید نمی

  
  )تهران 1339 -1365( چیذري سعید شهید 

به جاي اینکـه خـود را بـه    ! گویم که برادرانجوانان و دوستان متعهدم می2به

                                                             
  شودمی: در اصل وصیت -1
 با: وصیت اصل در -2
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به کنار بکشید و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید، وظیفۀ ] مختلف[هاي بهانه
در هرکاري تالش . شماست که مسئولیت سنگین تداوم انقالب را به دوش بکشید

 ها و با هماهنگی و وحـدت، در فکـر تـرویج و   به دور از خودرأیی 1کنید تا بتوانید
هاي اسالمی در سطح محل باشید و درکارها به جـاي اینکـه   رشد و اجراي برنامه

 به نیروي خود بنگرید، توکل بر خدا کنید و به لطف و عظمت خدا تکیه کنید؛ ان
  .شویداهللا که در همۀ کارها موفق می شاء

  
      )فالورجان 1345 -1361( کلیشادي حاتمی نصراهللا شهید 
شب سـوم مـن دعـاي     !برادران .به امت مسلمان و شهیدپرور دارم ]ي[وصیت

دعـاي کمیـل را    3و سالی یک شب جمعـه هـم   2ما برگزار کنید ۀتوسل را در خان
التماس دعا دارم و وقتی مرا بـه خـاك سـپردید    ] و[خیلی متشکرم  .برگزار کنید

و بـراي   )ریفعجل اهللا تعالی فرجه الشـ (براي هرچه زودتر نزدیک شدن فرج امام زمان
خمینـی کبیـر و نـابودي دشـمنان اسـالم و بـراي پیـروزي         ،سالمتی امـام امـت  

و  4هاي حق علیه باطل دست در دست هم گذارید رزمندگان اسالم در تمام جبهه
هـا را بسـوي خـدا بلنـد     و بعد دسـت  5خوانیدبهم یکصدا  دعاي وحدت را همه با

 1الهـی عظـم  « )فرجـه الشـریف  عجـل اهللا تعـالی   (و دعاي فرج حضـرت حجـت   6کنید 

                                                             
 و: وصیت اصل در -1
  کنیدمی: در اصل وصیت -2
  همه: در اصل وصیت -3
  گذاریدمی: در اصل وصیت -4
  خوانیدمی: در اصل وصیت -5
  کنیدمی: در اصل وصیت -6
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 :3و همه با هـم یکصـدو ده مرتبـه ایـن دعـا را تکـرار کنیـد        2خوانیدبرا  »...البالء
  ».دار خمینی را نگه ،تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا«

  
  )آبادنجف 1346 -1361( حجتی محمد شهید 

خـواهم کـه مـرا حـالل     از شما مخصوصاً پدر و مادر و برادران و خواهران مـی 
کنید و از دوستان و آشنایان برایم حاللیت بطلبید و اما وصیتی که بـه شـما دارم   
این است که وحدت کلمه را حفظ نموده و همیشه یاور امام و اسالم عزیـز باشـید   
و دعا براي امام و رزمندگان و ظهور امام عصر را فراموش نکنید، دعـاي کمیـل و   

  .دعاي توسل و نماز جمعه را فراموش نکنید
  

  )نیشابور 1339 -1361( يآبادحسن حسن شهید 
م یشـو یاجـر مـ   ید که ما بیه نکنیانقالب گرضد يشما در جلو! پدرم و مادرم

  .ش شهدایدر پ
د و وحدت یاست، امام را تنها نگذار یراه خوب یلید که خیراه ما را ادامه ده... 

حفـظ قـرآن و    ين براید و هدف دین رهبر داشته باشیدر راه هدف ا یو هماهنگ
  .داد مظلوم از ظالم است] گرفتن[کشور و 

   

                                                                                                                                   
  علظم: در اصل وصیت -1
  بخوانید: در اصل وصیت -2
  کنیدمی: در اصل وصیت -3
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  )اصفهان 1346 -1365( پور حسن دسعی شهید 
خواهم کـه نگذاریـد خـون شـهدایمان     از شما می! خواهران و برادران مسلمان

مال گردد و از امام عزیزمان اطاعت کنید و اوامرش را در هر زمینه مو بـه مـو   پاي
امام عزیزمان که ذره ذرة وجودش بـراي  ] از[عمرتان  اجرا کنید و تا آخرین لحظۀ

تپد، پیروي و حمایت کنید و با وحدت خـود، منـافقین و   اسالم و مستضعفین می
باشــد کــه اتحادتــان مشــت محکمــی بــر دهــان  . ضــدانقالبیون را نــابود ســازید

  .استعمارگران و منافقین و ضدانقالبیون باشد
  

  )بیرجند 1342 -1364( زادهحسین نمحمدحس شهید 
وحـدت بـین مسـلمین، باعـث     . وحـدت را فرامـوش نکنیـد   ! برادرم و خواهرم

  .شکست و زبونی کفر خواهد بود
  

  )قزوین 1345 -1361( حسینعلی رحیمشهید  
رویـان جبـار بگـویم کـه     روم تا به سیاهروم؛ میبله، من می! ... اما مادر و پدرم

وحدتش، خط بطالنـی بـر روش شـما    من با خونم و امامم با رهنمودش و ملتم با 
نمـاییم و آزادي  محتوا در جهان مـی کشیم و تبلیغات مسموم شما را پوچ و بیمی

خواهم با خون خود براي کشورم هدیه بیاورم و دینم را و استقالل و آرامش را می
  .بر جهان حاکم گردانم

 
  )صومعه سرا 1343 -1362( حسینی حسن شهید 

 مردم، دفاع از جنگ و پیامم برایشان وحـدت و خـونم بـر   وصیت و انتظارم از 
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  .ایشان حقانیت باشد
  

  )کرمانشاه 1341 -1367( حسینی سلمان شهید 
فرزندان انقالب ما باید مانند باغبانان، از هـزاران  : ... پیام من به جامعۀ اسالمی

بـا  نهال انقالب که به دست تواناي رهبر انقالب کاشته شده، به خـوبی مراقبـت و   
خون خودشان آن را آبیاري نمایند تا دنیاي اسالم در زیـر سـایۀ باصـفاي آن بـه     

خواهان سایر کشورها را نیـز در زیـر چتـر    زندگی اسالمی خود ادامه داده و اسالم
شـیرین وحـدت و پیـروزي آن را     1این درخت عظیم گرد آورند و همه ایـن میـوة  

  .تناول نمایند
  

  )خدابنده 1349 -1363( حسینی سلیمان شهید 
بدانید موقعیت، حساس است و دشمن زخم خورده ! همسنگران و همکالسانم

 2پس بیایید دست وحدت و یگانگی به هم بـدهیم و بـا شکسـت دادن   . در کمین
  .گوشۀ سرور آزادگان را زیارت کنیمدشمن اسالم، راه کربال را گشوده و قبر شش

  
  )تهران 1346 -1361( حسینی دسیداحم شهید 

براي دفاع و حفاظت از اسـالم   3/1/61این حقیر سیداحمد حسینی در تاریخ 
الشأن و کبیـر  عظیم و شرافت انسانیت و دفاع از انقالب اسالمی و به فرمان رهبر 

ها و چگونه خروشیدن را به دریاهـا  انقالب که درس استواري و استقامت را به کوه

                                                             
 وهیم نیا با همه: تیوص اصل در -1
 به: وصیت اصل در -2
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شـرق و غـرب را بـه زانـو درآورده و     آموخت و تمامی مستکبرین و ابرجنایتکاران 
پوزة کثیف همۀ آنان را به خاك مالیده و براي دفاع از همۀ محرومین که قسمتی 

اند و براي بیرون رانـدن مـزدوران   ها درکشورمان مورد ظلم و ستم واقع شدهاز آن
کثیف بعثی که خودآگاه یـا ناخودآگـاه، بـه مبـارزه بـا اسـالم و مسـلمین ایـران         

د، به جبهه عزیمت نمودم که یا با وحدت نیروهاي رزمنده اسـالمی بـا   انبرخاسته
وجود کافران با اهللا پاك نماییم و یـا   1مان را از لوثپیروزي کامل مملکت اسالمی

با ریختن خونم در پاي درخـت اسـالم و انقـالب اسـالمی کـه همـۀ کشـورها یـا         
درخت انقالب را هر چه کنند، این ش توطئه میامستقیم و یا غیرمستقیم بر علیه

  .تر نمایمآورتر و مستحکمتنومندتر و تن
  

  )نجف آباد 1345 -1365( حشمی علیحسین شهید 
آن وقـت   ،مبادا یک لحظه امام عزیزمان را تنهـا بگذاریـد   !اي ملت شهیدپرور
دست به دست هم دهید و با وحدت کلمـه، ریشـۀ    2د؛یشومانند مردمان کوفه می

  .خبر را بکنیددشمنان را به خصوص این منافقین از خدا بی
  

  )تبریز 1345 -1362( پور خلجانیحضرت محمدباقر شهید 
من که از نام بـردن یکایـک اسـم شـما در ایـن      ! و اي تمام برادران و دوستانم

کنید و با هم صمیمی باشـید و   امیدوارم که وحدتتان را حفظ. نامه عاجزموصیت
  .مرا نیز حالل کنید

                                                             
 لوس: تیوص اصل در -1
 شودمی: در اصل وصیت -2
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  )کوهپایه 1345 -1365( حیدري رضاعلی شهید 
بدانید که همیشه منافقین از این خوف دارند که چند نفر ! اي امت شهیدپرور

. براي رضاي خدا در جایی جمع شوند و این جمع شدن باعث وحدت ملـت شـود  
        هــا و در نمــاز جمعــه. بیشــتر کنیــدپــس از شــما تقاضــا دارم کــه اجتماعــات را 

ها، شرکت جویید و همیشـه گـوش بـه فرمـان رهبـر و      ها، نماز جماعتپیماییراه
قدر باشید و همیشه به فکر خدا و در انتظار باشید؛ در انتظار کسی کـه  فقیه عالی

  .)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(چشم همۀ عالم در انتظار اوست، یعنی حضرت مهدي
  

  )تویسرکان 1347 -1365( خاقانی رضا شهید 
تر از آنم که بخواهم به چند پیام به شما امت شهیدپرور دارم، ولی من کوچک

هاي بنده ایـن اسـت کـه امـام را تنهـا نگذاریـد کـه        یکی از پیام. شما قول بدهم
گذارید، همچنـان  اهللا تنها نمی شاء تنهایی امام مساوي است با تنهایی اسالم و ان

وحـدت  : هاي من این اسـت کـه  پیام یکی دیگر از. ایدل تنها نگذاشتهه تا به حاک
. ایـد خودتان را حفظ کنید در همۀ مسائل، همچنان که تا بـه حـال حفـظ کـرده    

  .ها را خالی نگذارید که خالی شدن جبهه مساوي است با شکست اسالمجبهه
  

  )سمنان 1342 -1362( خالصی محمدحسن شهید 
امـام را  . خواهم که وحدت خـود را حفـظ کننـد   امت مسلمان می در آخر از... 

  .خود کنید ۀپیش] را[تقوا . تنها نگذارید
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  )تهران 1343 -1361( پناهخالقی حسن شهید 
عرضی که براي ملت شهیدپرور ایران دارم و آن این است که وحـدت خـود را   

و روحانیت کـه  حفظ کنند و تا آخرین قطرة خون خود از شرف اسالمی و از رهبر 
  .ها را زیاد عذاب نکنددفاع کنند تا خداوند آن ،نشانۀ اسالم هستند

  
  )تبریز 1346 -1361( محمدي خان محمدباقر شهید 

 ةقلـب تپنـد  ] کـه [پشتیبان امام عزیزمان، خمینی کبیـر  ! امت مسلمان ایران
است، بوده و اهداف عالیۀ انقالب را زنده نگه دارید و از شـما خواهـانم   ] مسلمین[

رهبـري آن بزرگـوار و بـا     2انقالب اسالمی به 1که براي طول عمر امام دعا کنید تا
  .اهللا تثبیت گردد وحدت کلمۀ مسلمین، حاکمیت حزب

  
  )تبریز 1338 -1365( اوغلی حقیقتخاله ارض شهید 

ها و غیره را از ها، حضور در جبههور همیشه در تمام صحنهوحدت کامل، حض
  .همۀ مردم ایران خواستارم

به امید آزادي مستضعفین از دست کفار و ستمگران عالم، وحـدتتان را هـر   ... 
 .محکم بکنید که درهم کوبندة ستمگران است 3چه بیشتر
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  )تویسرکان 1308 -1367( خدابخشی یرضاقلشهید  
خواهم که تا پیروزي نهایی، همچنـان بـا وحـدت،    ایران می من از ملت شریف

صدام کافر بجنگند و دست از جنگ برندارند و از فرمان امـام اطاعـت کننـد و     1با
  .مال کنندنگذارند منافقین، خون این عزیزان را پاي

  
  )الرستان 1340 -1361( خردمند حسین شهید 

یـن اسـالم   ن داکنـون کـه مـا مـردم مسـلمان نگهبـا       !خواهران  اي برادران و
عجل اهللا تعـالی  (هستیم که به یاري اهللا، با اسلحۀ اهللا اکبر به رهبري حضرت مهدي

ب برحقش، امـام خمینـی، زنجیرهـاي طـاغوت را یکـی بعـد از       ئو نا )فرجه الشریف
رویـم؛ اي  دیگري از هم گسیخته و بـه سـوي فضـاي گسـتردة آزادي پـیش مـی      

در حال حاضر امروز در این موقعیـت،  ! و اي خواهران و اي همۀ مسلمانانبرادران 
کلمـه   ترین اعمالی که ما داریم، حفظ اتحاد و وحدتواجب] و[ترین وظیفه بزرگ

  .باشدمی و فراموش نکردن جنگ تحمیلی
  

  )فیروزآباد 1347 -1367( خسروانی بسهرا شهید 
خـواهم کـه نگذاریـد خـون     از شما، این امت قهرمـان و مصـمم عاجزانـه مـی    

مال گردد و از امام عزیزمان که اسوة مقاومت در تـاریخ بشـر ثبـت    شهدایمان پاي
طـور  مو و نکته به نکته اجرا کنید و همان به گردید، اطاعت کنید و اوامرش را مو

که امام عزیزمان فرموده است، جنـگ را سـرلوحۀ امـور قـرار داده و اختالفـات را      
وحدت و انسـجام همیشـگی خـود، منـافقین و ضـدانقالبیون و       کنار گذاشته و با
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گران داخلی و خارجی را نابود سازید و این را بدانید که هرگونـه اختالفـی،   توطئه
تـرین ضـربه بـه اسـالم و     امروزه در هر کجاي جامعۀ اسالمی صورت گیرد، بـزرگ 

  .حکومت اسالمی است
  

  )برخوارومیمه 1342 -1364( آباديداوري دولت علیحسین شهید 
خواهم که از پی یـاري اسـالم، بـا وحـدت و بـا      از همۀ دوستان و خویشان می

گویـان  مشت محکمی بر دهان تمـام یـاوه   ،بیعت با امام عزیزمان و امید امام امت
  .شرق و غرب داخلی و خارجی بزنید ان شاء اهللا

  
   )زرندیه 1342 -1365( یدهقانحسن  شهید 

ن اسـت  یـ ن سفارشم ایدان واالمقام اولیگر شهیاز دت یبه تبع !دپروریامت شه
            ابـت از بقیـه  یامبرگونـۀ امـام امـت را کـه در عصـر حاضـر بـه ن       یپ يهاکه فرمان

د و ییـ ت دارند، مو به مو اجرا نمایبر شما وال )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (العظم اهللا
امـت  . دینما ییاحساس تنها د کهینکن يشان را از خود نرنجانده و کاریا يالحظه
را حفظ کرده و به دشـمنان اسـالم و انقـالب، بـه      یوحدت و همبستگ! اهللا حزب

ک یـ زمان اگر مـا  ید که به قول امام عزین از کفار بدتر، مجال ندهیخصوص منافق
  .ندیآیها صد قدم جلو مم، آنینیقدم عقب بنش

  
  )بیدگلآران و  1339 -1361( آبادينوشدیداري  حسین شهید 

اکنون که من به تنها آرزوي خود یعنـی شـهادت   هم !پدر و برادران و دوستانم
ام، تنهـا  ام و جان ناقابل خـود را در راه اهـدف مقـدس اسـالم نثـار کـرده      رسیده
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ام این است که قدر این رهبـر عزیزمـان را بداننـد و از والیـت فقیـه کـه       خواسته
اسـت، پشـتیبانی و از    ) یـه السـالم  عل(استمرار خـط سـرخ انبیـا و ائمـۀ معصـومین     

روحانیت مبارز حمایت کنند که اگر چنین نکنند، دشمن به تنها آرزوي خود کـه  
رسـد و اگـر ایـن    از بین بردن اسالم و سقوط جمهوري اسالمی ایـران اسـت، مـی   

ام این است کـه  انقالب شکست بخورد، اسالم شکست خورده است؛ دیگر خواسته
واعتصـموا بحبـل اهللا   «: فرمایـد همچنان که قـرآن مـی  وحدت خود راحفظ کنید، 

کـه  » به ریسمان الهی چنگ بزنید و از یکدیگر جـدا نشـوید  «؛ 1»جمیعاً و التفرقوا
شـهدا  ] ي[تفرقه باعث شکست شما خواهد شد و شما باید همچـون دیگـر اولیـا    

خشنود باشید، باشد که توانسته باشم با خـون ناقابـل خـود قـدمی در راه آزادي     
  .ملل محروم جهان از زیر بند اسارت بردارم

  
  )تربت حیدریه 1337 -1360( رجبیان حسین شهید 

پـس از سـالم و درود بـه روح    . درود بر روان پاك شهداي راه حـق و حقیقـت  
نمـایم و پیـروي   یپاك رسوالن خدا، مسلمین جهان را به وحدت و اتحاد دعوت م

  .نمایمیاز قرآن و فرامین الهی را به آنان گوشزد م
  

  )نیشابور 1343 -1363( آباديرحیم حسن شهید 
اگـر کسـی   ...  :خواهم بـا شـما اهـل روسـتا صـحبت کـنم      حاال چند کلمه می

شود اشـتباه او را بـه جمـع    نمی کند، بدانید که تقصیر خودش است،اشتباهی می
اشتباه کرده اسـت، از مسـجد و دعـا و وحـدت     ] که[به خاطر او ] و[اسالم بزنیم 
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خودمان بزنیم، که در قیامت گردن ما را همان مسجد و دعاها و شهیدان خواهند 
گوید که من اشـتباه  گیرد و میگرفت، همان طرف که اشتباه کرده جلومان را می

چرا از اسـالم فـرار کـردي؟ چـرا از اسـالم دسـت کشـیدي؟ خالصـه         ] تو[کردم، 
نیست و امیدوارم که قدر در جریان باشید که پس خطاي من خطاي اسالم همین

  .در مقابل مشکالت صبر و تحمل زیادي داشته باشید
  

  )بندرگز 1348 -1365( رسولی علیحسین شهید 
گاه نگذارید اسلحۀ خونین من به زمین بیفتـد، اسـلحۀ مـرا    هیچ! برادران عزیز

بردارید و سنگر مرا پر کنید و دست از امام برندارید و وحدت خود را حفظ کنیـد  
  .از یادتان نرود وحدتو کلمۀ 

  
  )کرج 1351 -1365( رضایی نیري سعید شهید 

زیـرا بـدون    ؛وحدت کلمه را حفظ کنیـد : من به عنوان یک وصیت باید بگویم
  .وحدت ادامۀ انقالب میسر نیست

  
  )قم 1340 -1360( الماسیت رعی حسن شهید 

از تا دست ] براي این بود[به ما تحمیل شد،  1359شهریور  15جنگی که در 
که ملت مـا بیـدار اسـت، بـا     ] زیرا[ ؛مان برداریم، ولی کور خواندندیانقالب اسالم

رویـم کـه محاصـرة    مـی  ما تحت رهبـري خمینـی  ! بلی. تامام خمینی همراه اس
   .ها را به خاك بمالیماقتصادي را بشکنیم و با وحدت کلمه پوزة همۀ ابرقدرت

کـنم کـه پشـتیبان    سفارش میشما را عاجزانه ! ملت مسلمان و قهرمان ایران
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عجـل  (والیت فقیه بوده و هیچ ترسی در دل راه ندهید که خدا با ماست، امام زمان
. شما هم جنگ خـوب و راه خـوب انتخـاب کنیـد    . با ماست )اهللا تعالی فرجه الشریف

اول مبـارزه  : گوید خوب است، این استمی  جنگ خوب چیست؟ جنگی که امام 
 ها که سخنرانند بـا نها که قلم دارند با قلم، آم اینکه آنبا هواي نفسانی خود؛ دو

ها که مسئولیت دارند با مسئولیتی کـه بـه عهـده دارنـد بـه جنـگ بـا        نسخن، آ
آمریکا بروند و وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید که خـداي نخواسـته شـما را از    

  .روحانیت جدا نکنند
  

  )لنگرود 1349 -1365( رفیعی حسن شهید 
خواهنـد  مـی  دید کـه ظالمـان عـالم   رادرت حسن میب! خواهران مهربانمو اما 

ریسمان وحدت ملـت و امـت اسـالم را قطـع کننـد و ملـت محـروم و مظلـوم و         
و از این جهت، برادرت حسـن  . النه اسیر کنندهاي بیمستضعف ما را مثل مورچه

د و شـو روانـۀ جبهـه مـی   ] و هگرفت[تصمیم به کمک و نجات این وحدت و اسالم 
تـر نـدارم و ایـن چـه     شما به جز حفاظت عفت و حجـاب، سـفارش بـزرگ    1براي

  .سفارش بزرگ و عظیمی است
  

  )اصفهان 1334 -1361( آباديدولت رفیعی حسین شهید 
الشـان   عظـیم  که همیشه یار و یاور امـام و رهبـر  شما اي ملت مسلمان ایران 

امـام عزیزمـان را رنجـور    همیشه وحدت کلمه را حفظ کنید و قلب نازك ! ایدبوده
پرسـت ندهیـد تـا موجـب     سرایان و مزدوران اجنبـی نسازید و گوش به حرف یاوه
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د و اسالم عزیـز بـه   یهاي جنگ نگردهدلسردي رزمندگان از جان گذشته در جبه
علیـه  (رهبري امام امت به دورترین نقاط جهان صادر گردد و حکومـت عـدل علـی   

  .شددر سراسر جهان حکمفرما با )السالم
  

  )طبس 1338 -1366( رمضانی حسن شهید 
فریاد و پیامم به مردم مسلمان به ویژه همشهریان عزیزم این است کـه توجـه   
به خداوند تعالی در همۀ احوال داشته، وحـدت و یگـانگی را حفـظ نماییـد؛ زیـرا      

بدانیـد اگـر   . اسالم عزیز بر پایۀ توجه به خدا و وحدت امت اسالمی اسـتوار اسـت  
را بگوید، ولی به وحدت و اتحاد مسلمین ضربه بزنـد،  » ال اله اال اهللا«ظاهراً کسی 

  .مسلمان نیست
  

  )خراسان رضوي 1343 -1365( رمضانی گنابادي حسن شهید 
وحدت را حفظ کنید و نگذارید دشمن در شـماها نفـوذ کنـد و     !برادران عزیز

 .شماها را متفرق سازد
  

  )جرقویه 1343 -1366( آدرمنابادي کشرنج حسینشهید  
و همیشـه بـه هـم دسـت     ] کنید[همیشه وحدت را حفظ ! اي امت شهیدپرور

    اصـغرها  علـی  اکبرهـا و مـه دهیـد و هرچنـد کـه علـی     توحید دهید و بسیج را ادا
داریـم،  ها را پر کنید و نگویید که ما پشت جبهه را نگه میروند، شما جاي آنمی

  .ي وجود نداردابلکه اگر جبهه نباشد، پشت جبهه
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  )ارسنجان 1341 -1362( زارعی حسن شهید 
هـا  هاي شهدا ناراحـت باشـند، برویـد و بـه آن    نگذارید که خانواده! ... برادران

ها دعاي کمیل برپا کنید و مسجد که سـنگر اصـلی   سرکشی کنید و در منزل آن
داریـد،  و حتی قـدمی کـه برمـی   » خالی نگذارید«: ما است، به قول رهبر عزیزمان

براي رضاي خدا باشد و این منافقین از کافر بدتر را سرنگون کنید، وحـدت بـین   
   .خود را حفظ کنید

  
  )فریدن 1319 -1366( زالی محمد شهید 

انقالب مـا طـوري اسـت    موقعیت فعلی ! برادران: اما چند تذکر به شما عزیزان
حفظ کنیم و که بایستی بیش از پیش جدیت کنیم؛ تالش کنیم؛ وحدت کلمه را 

اي، بـه  بـدون هـیچ عـذر و بهانـه    . امام را تنها نگذاریم و از او عمالً اطاعت کنـیم 
هاي نبرد بشتابیم و بدانیم که جنگ در رأس همۀ امـور اسـت و امـام آن را    جبهه

  .1قدر دهیمگوش به سخنان امام و فقیه عالی] و[واجب کفایی دانسته 
  

  )گرگان 1339 -1365( زمانی حسین شهید 
درود بر شما برادران و خواهرانی که با حضورتان در صحنه، مشت محکمی بـر  

  .ایدگویان شرق و غرب آمریکا و شوروي کوبیدهدهان یاوه
افکنانه و بـا  نفاق با اطاعت از حجت خدا و با پرهیز نمودن از تفرقه و افکار ... 

بـا تحمـل   داشتن اعتماد و احترام به همدیگر و با حفـظ وحـدت و یکپـارچگی و    
  .مشکالت و با افزونی تقوا، از خدا یاري طلبید که یاري خدا نزدیک است
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  )آبادنجف 1344 -1362( آباديزمانیان نجف حسنشهید  
امیدوارم که پدر و مادرم پس از شهادت من صـبر و اسـتقامت را پیشـۀ خـود     

مـاهنگی  سازند و برادرانم راه مرا هرچه بیشتر و استوارتر ادامه دهند و وحدت و ه
  .گونه گریه و زاري نکنندخود را ادامه دهند و در شهادت من هیچ

  
  )آران و بیدگل 1339 -1362( زیارتی اهللانعمت شهید 

قاضا دارم که وحدت را حفظ کرده و بـا گوشـه   تاهللا و شهیدپرور  از امت حزب
جـاي ایـن کارهـا    ه و کنار خیابان نشستن و حرف بیهوده زدن مبارزه کننـد و بـ  

تواننـد بـه بسـیج کمـک     مـی  چون که مساجد سنگر است و تا ؛مساجد را پرکنند
  .بازوي والیت فقیه است ،که بسیجچون ؛کنند
  

  )صومعه سرا 1350 -1365( زینعلی علی شهید 
 متحد ]و[ چون با وحدت ،کنم من شما را دعوت به وحدت می !هللا  امت حزب

ایـن   ،اگر پیام شهدا را بشـنوید  ،بله .شود بودن است که راه نفوذ دشمن سلب می
کوشـند و نفـرین    سالم من بر کسانی باد که در راه وحدت می .وحدت استۀ کلم

 .کنند به بیرون هدایت می هللا  شهدا بر کسانی که مردم را از حبل
 

  )شهرکرد 1347 -1365( ساعدي مرغملکی حسن هیدش 
بحبـل اهللا جمیعـاً و   و اعتصـموا  «ست کـه  ا اهللا این پیام من به شما امت حزب

نگذارید دشمن بین شما تفرقه  ریسمان الهی چنگ زنید و همگی به«؛ 1»التفرقوا
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وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنید و نگذارید منافقین بین شـما   و» .بیندازد
  .»منافقین از کفار بدترند«: طور که امام امت فرمودندرخنه کنند؛ همان

 
  )قزوین 1344 -1360( سپونی حسین شهید 
هـا  خواهم که برادرانم را نیز بـه ایـن راه دعـوت کنـی و بـه آن     از تو می! پدرم

شما وظیفه دارید آنان . ام، راه خداست و راه حق استبگویی راهی را که من رفته
هـا، بسـیج   میهن دعوت کـرده و برعلیـه ابرقـدرت   ] و[را به دفاع از اسالم و قرآن 

یک فرد مسلمان، مـردم را بـه وحـدت هرچـه     شما وظیفه دارید به عنوان . ینمای
واعتصموا بحبـل اهللا  «: فرمایدبیشتر دعوت کنی، همچنان که خداوند در قرآن می

پیام دیگـر اینکـه بـا دشـمنان قـرآن مقابلـه و مبـارزه کنیـد،         . 1»جمیعاً و التفرقوا
گاه رهبر عزیزمـان  هیچ. چنانچه در این راه چه بکشید و چه کشته شوید، پیروزید

  .ا تنها نگذاشته و مانند مردم کوفه نباشیدر
  

  )خمین 1342 -1361( سراجی حسین شهید 
بـه ریسـمان خـدا چنـگ بزنیـد و      «؛ 2»و ال تفرقـوا  و اعتصمو بحبل اهللا جمیعاً«

وحدت ما، وحدت منهـاي ایـن آیـات    «: گویندحزب توده هم می. »متفرق نشوید
است که تکیـه   3*ها شعارشان ساکت هستند، آن هللا ها نسبت به حبل، آن»قرآن
درست شـد، و التفرقـوا هـم خـود بـه خـود        اهللا و اگر حبل اهللا کند روي حبلمی

امید که بـه شـهادت مـن افتخـار     ! و اما اي برادران و پدر و مادرم. شوددرست می
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کنید و افتخار از اینکه یکی از برادران و فرزندان خود را از بـراي رضـاي خـدا در    
چنین برادران و پدران و مـادران را رسـتگار   اید که خداوند اینار نمودهراه خدا ایث

  .خواهد ساخت
  

  )یزد 1345 -1361( سرداري زارچی علیحسین شهید 
قدر این امام بزرگوار را بدانید و تا آخرین قطرة خـون،  ! اي امت مسلمان ایران

ود را حفظ نماید که او را تنها نگذارید و سر هر نمازي امام را دعا کنید و اتحاد خ
  .ترسدها میضدانقالب داخلی، از این وحدت

  
  )شهرخمینی 1344 -1365( سعیدي خوزانی علیحسن شهید 

    زیـرا منـافقین فقـط دنبـال ایـن فرصـت        ؛امام خود را تنها نگذارید !اي مردم
. زیرا والیت فقیه است که پشتیبان شماهاست ؛پیرو والیت فقیه باشید. گردندمی

زیـرا وحـدت    ؛توصیۀ دیگر من، این است که وحدت و یکپـارچگی داشـته باشـید   
  .هایی مانند آمریکا و شوروي و غیرهشما مشتی است بر دهان ابرقدرت

  
  )قم 1342 -1365( شادپوري حسن شهید 

از . وحدت خود را حفظ کنید و پیرو والیت فقیـه باشـید   !قهرمان ملت عزیز و
تقوي را پیشۀ خود سازید و بدانیـد کـه دنیـا محـل گـذر      . گناه و تفرقه بپرهیزید

به خـود آییـد و   . است، زندگی جاوید آخرت را به متاع ناچیز و پوچ دنیا نفروشید
بسـیار   مواظب باشـید شـیطان فریبتـان ندهـد کـه راه،     . اعمالتان را خدایی کنید

سخت و باریک است و تشخیص آن کاري است بسیار مشکل و باید به خـدا پنـاه   
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  .برد
  

  )گچساران 1350 -1362( شفیعی فتح علی شهید 
ــن وصــیت       ــرادران مســلمانی کــه ای ــا از شــما خــواهران و ب                نامــه را و ام

زادي و عـدالت و  آکه امام را تنها نگذارید و از این سـنگر   ]خواهم می[ 1دیخوانمی
اتحاد و وحدت استوار  ]با[، حامی مستضعفین حمایت کنید و دست در دست هم

  .ن غلبه کنیدآبرخیزید و از جنگ و شهادت نهراسید و به دشمنان اسالم و قر
  

  )کاشان 1348 -1362( شکرایی حسین شهید 
مرا عفو کنید  ]خواهم کهمی[اند و در آخر از تمام کسانی که از من بدي دیده

هاي من که به شما رسیده درگذرید و روح مرا با وحـدت و صـمیمیت و   و از بدي
  .اخوت خودتان شاد کنید

  
  )فسا 1339 -1361( شیري شیروانی رضاعلی شهید 

ساز کـه بـا وحـدت خـود و پیـروي از رهبـر       امت تاریخ 2وملت مسلمان ایران 
تـان بیـرون   را از سرزمین اسالمیترین طاغوت زمان  بزرگ ،امام خمینی ،عزیزمان

  .پشتیبان والیت فقیه و روحانیت مبارز باشید !راندید
دعاي کمیل، ندبه، توسل را بخوانیـد   در ضمن دعا را فراموش نکنید و حتماً...

پـا  ه و دعاهاي روزهاي هفته هم بخوانید تا خدا از شما خشنود شـود و نمـاز را بـ   
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کـه   چـون  ،انید که وحـدت شـما حفـظ شـود    توانید با جماعت بخو دارید و تا می
  .ترسد دشمن از وحدت شما می

  
  )سمیرم 1339 -1361( صابري حسین شهید 

تا خون در بدن دارند، با کفـار و منـافقین   . 1در هر شرایط امام را تنها نگذارند
خواهم که تنها فقط وحدت خـود را  از مردم مسلمان شهرمان می. در ستیز باشند

  .مواقع حفظ نمایند ۀدر هم
  

  )اصفهان 1340 -1361( برازانی صادقی رضاعلی شهید 
یاري حـق و کمـک و   ه اي گسترده شروع خواهد شد و ب در همین روزها حمله

و دعاهـاي مـردم و رزمنـدگی     )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(استمداد حضرت مهدي
 .هارا از خاك مقدسمان بیرون خواهیم راند عراقی ،برادران
توانستم کـاري یـا خـدمتی بـه      یا من میآورم که آ و من روزي را در نظر می...

ن روزي اسـت کـه همـه بـا هـم      آمیهن و اسالم و مردم هموطن بکنم و نکردم و 
امـان خـود را شـروع     بـی  ةمبـارز  ،اکبـر   غریـو اهللا  وحدت داده و با فریـاد و  دست

هـاي جنـوب    قسـمت  ،ینده که خیلی نزدیک اسـت آکنیم و در همین روزهاي  می
  .اهللا شاء  ان د؛زاد می گردآکشور و خونین شهر 

  
  )دیلم 1347 -1365( صالحیان مصطفی شهید 

از شما تقاضا دارم که امام امت را تنها نگذارید و پیرو راه امام باشید تا در دنیا 
                                                             

 نگذارید: در اصل وصیت -1



 

 233      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

و آخرت پیروز و موفق باشید و سخن دیگرم این است که وحدت داشته باشـید و  
مساجد حضور پیدا کنید که وحدت و همبستگی از مسـجد سرچشـمه   بیشتر در 

  .گیردمی
  

  )دلیجان 1347 -1364( صفري  رضاعلیشهید  
بزنید به ریسمان خدا و متفرق  گچن«1؛»االتفرقو و بحبل اهللا جمیعاً اواعتصمو«

  ».نشوید
 ؛دادن مال و جان فرزندانتان دریغ نکردید2ازشما  ؟شما تشکر کنم چگونه از...

اید که چگونه در مقابل زورگویان و ستمکاران و متجـاوزان   یندگان درس دادهآبه 
تـوان در گـرو    طلبی و ایثار را فقط می شهادت ۀعلت داشتن چنین روحی. بایستند

خواهـد ایـن دو عامـل را از شـما      ایمان و وحدت شما جستجو کرد و دشـمن مـی  
  .تر کنید وحدت خود را منسجمتر و  خواهم ایمان خود را محکم از شما می .بگیرد
  

  )برخوارومیمه 1341 -1362( جزي ضیایی حسن شهید   
با وحدت و انسـجام خـود،   ! ... اي برادران و خواهران و دوستان و خویشاوندان

هـاي  طلب در شـما رخنـه کننـد و بـا حـرف     نگذارید که دشمن سودجو و فرصت
هـدفی کـه در پـیش داریـد     گرانه بین شـما جـدایی اندازنـد و شـما را از     وسوسه
  .بازدارند
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  )شاهرود 1337 -1359( عامري حسینشهید  
برادري را حفظ نمایید، بـا وحـدت خـویش دشـمنان را کـور      ] و[اتحاد ! مردم

  .کنید
  

  )اردبیل 1341 -1361( زادهعباس بخشجهان شهید 
اهللا ایمـان   بـه راه پـاك روح   ؛سخنی با برادران و دوستان و آشنایان بـه ویـژه  

  .داشته باشید و با وحدت بیشتر در راه اهداف جمهوري اسالمی پیش روید
  

  )تربت حیدریه 1346 -1364( عباسی رضاشهید علی 
دشمنان را به خاك بمالید و از  ةپوز ،با حفظ وحدت خود !هللا  شما امت حزب

علیـه  (خودداري نکنید تـا فـردا نـزد حسـین    ] جنگ[هاي  رفتن فرزندتان به جبهه
وحـدت را حفـظ کنیـد تـا دشـمنی      . روسفید باشید )سالم اهللا علیها(و زینب )السالم

   .اي به شما بزند نتواند ضربه
  

  )دامغان 1332 -1365( هیلعبدال علی شهید 
        قــدر ایثــار و فــداکاري و از  ن هســتم کــه در برابــر ایــنآتــر از  مــن کوچــک

ولـی بـر حسـب     ،گذشتگی شما مردم شهیدپرور ایران لب به سخن بگشـایم جان
هـا را   جبهـه  دهـم کـه اوالً   ه مـی ئـ اي به عنوان پیام بـه شـما ارا   چند کلمه هوظیف

 ،رسان خون شهدا باشید و امام را هرگز تنها نگذاریـد و شـما مـردم    پرکنید و پیام
سـدي در مقابـل شـما    ، وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید که منافقین مقام

خـوار و   ،کننـد  انقالب و دولت بـدگویی مـی  از  که در پشت سر نشوند که کسانی
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  .ذلیل شوند
  

  )اصفهان 1339 -1360( رنانی هیلعبدال علی شهید 
تـی تقاضـامندم دسـت از دامـان     ئهی از همه دوستان و اقوام و برادران و اقوام

ـ  مراحـل گـوش   ۀخمینی کبیر برندارند و در همـ ، امام امت ... فرمـان او باشـند  ه ب
 همچـون امـام حسـین    ،گویـد  مـی  ]سخن[ و ظالمین منافقان رهبري که وقتی با

صـبوري   1درالذلـه و   امن هیهات :جنگید و فرمود که در کربال با اشرار می ]است[
و یـا   ]کردنـد [ اگر عکس مرا پـاره  :ملت فرموده که ب ]باشد می[ مثل امام مجتبی

 خواهنـد  زیرا منافقان مـی  ؛العملی از خود نشان ندهید هیچ عکس شما ،اهانت شد
  .هم زنند وحدت امت را بر

  
  )شاهرود 1348 -1363( انصاري  عرب محمد عید شهید 

وحدت و انسجام خود را براي نـابودي دشـمن   ! ... اي عزیزان و یاران امام امت
چراکه این  ؛حفظ کنید و کاري نکنید که دشمنان اسالم بین شما تفرقه بیندازند

ــ یکــی از خواســته ــر ۀهــاي اولی ــر ســر آاســتعمارگران و دشــمنان ق ن اســت و ب
هـا   هـا از دل  اي خداي ناکرده ناراحتی ایجاد نکنیـد و کـدورت   لهئترین مس کوچک

بیرون کنید و دشمن اصلی خود را بشناسید و همراه امام با دشمن خود بجنگیـد  
  .و عزت و شرف خود را حفظ کنید و ذلت را به خود راه ندهید
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  )شاهرود 1332 -1364( عرب عامري حسینشهید  
دهیم که اسالم بماند، امـام عزیزمـان بمانـد و جمهـوري اسـالمی      ما خون می

برادري را حفظ نمایید، با وحدت خویش دشـمنان را  ] و[اتحاد ! مردم. حفظ شود
  .کور کنید

  
  )اصفهان 1345 -1362( عربستانیرضا علی شهید 

هـا را از   صـدرها و رجبـی   هـا و بنـی   شاه ،شما با وحدتی که داشتید !مادرم يا
اکنـون هـم وحـدت را فرامـوش نکنیـد و وحـدت و        پس هم .کشور بیرون کردید

حفـظ   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (همبستگی خود را تا انقالب حضرت مهـدي 
در نمازهاي جمعه شرکت کنید و با بانگ تکبیـر کـه از اول انقـالب تـا بـه       .کنید

  .ام جمعه را یاري کنیدام ،منافقین را فاش کرده ةحال چهر
  

  )کاشان 1342 -1362( عربی علیحسنشهید  
خداوند شـما را انتخـاب کـرده و بـر شـما امـت        !رانیملت قهرمان ا يو شما ا

نـه را  ید و زمیـ ن حـاکم کن یزم ين او را در رویاهللا منت گذاشته است تا د حزب
تـا مستضـعفان    دیآماده ساز )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(براي ظهور حضرت مهدي

ام یـ ن قیـ د که ایبدان] و[د ین نعمت بزرگ کنیروز گردند و شکر ایبر مستکبران پ
د، همچنـان کـه   یباشد؛ استوار و همانند کوه مقاوم باشیام کربال میق ۀشما، دنبال

که جز لطف خداونـد  ] را[ ين رهبرید و قدر ایرا حفظ کن ید؛ و وحدت الهیهست
و  ين رهبـر یتـاکنون همچنـ   يت کبریاز غب] انجه[باشد و یگر نمیز دیچ چیه

د و یـ است، بدانید و شـکر خداونـد را بـه جـا آور     دهیبه خود ند یاسالم ياجامعه
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  .دید که او را ناراحت کنیانجام نده یعمل
  

  )بروجن 1342 -1361( عزیزي بروجنی حسین شهید 
کـه  کنم که حجـاب خودتـان را بیشـتر از ایـن     از خواهران مسلمانم تقاضا می

هست، حفظ کنید، چون اآلن شما نمونۀ یـک زن کامـل در تمـام ملـل مسـلمان      
هستید و باید بگویم که شما هم وحدت خودتان را حفـظ کنیـد و ایـن منافقـان     

هـاي سرسـپرده، اعـم از اقلیـت و     کثیف را، ایـن سـازمان منـافقین و کمونیسـت    
  .دان تاریخ بیندازیداکثریت را باید به زباله

  
 )تهران 1335 -1362( يعسگر ارضعلی شهید 

هـاي مسـخره و    کنیم که در کشـورهایش چـه قـانون    ما در دنیایی زندگی می
رسد که همه اطالع دارید و در ایران هـم نزدیـک بـود     فسادانگیزي به تصویب می

مد و این فسادها برچیده شد و جوانان که آفساد به حد اعالي خود برسد که امام 
، متوجه اوضاع شدند و فهمیدند کـه لـذات دنیـا    ،مسلمانبچه شیعه بودند و همه 

نی و زودگذر است و همه مشتاق خداوند شدند و با تمـام وجـود امـام را پیـروي     آ
نجـا  آثیر زیادي کرد تـا  أکردند و هر روز شهید دادند و خون این شهدا در مردم ت

کـه   ها حکمفرما شد و خداونـد جنـگ را   نآایران یکپارچه و وحدت بین  ۀکه هم
براي ما مردم ایران قرار داد تا بیشتر خودمان را بسـازیم   ،خود نعمت بزرگی است
  .و وحدتمان بیشتر شود
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  )سیرجان 1335 -1361( نژاد بیگی علی علی شهید 
نمایم که وحدت را فراموش نکنیـد و   خر توصیه میآدر ! ... برادران و خواهران

سالح شیطان است و از این سـالح   ،زیرا تفرقه ؛از تفرقه و جدایی سخت بپرهیزید
را  1]دشـمنان [از خداونـد بـزرگ پیـروزي اسـالم و شکسـت       هدر خاتمـ  .بترسید

  .خواستارم
کنیـد و بـه دسـتور امـام      ظوحدت کلمـه خـود را حفـ   ! برادران و خواهران... 

  .شکن گوش کنید و از تفرقه جدایی کنید و به اسالم عزیز خدمت کنید بت
  )شهرخمینی 1344 -1361( فروشانی عموشاهی رضاعلی شهید 

شـهادتم نگـران    عزیزم این است کـه بعـد از   اي مادر و وصیتم به شما اي پدر
  .این راه برویم باید در ما ۀزیرا این راهی است که هم ،نباشید
 و] کنیـد [هـا شـرکت    جمعـه  نماز ست که درا دیگر وصیت من به شما این... 
 هـا و  همـین نمازجمعـه   زیـرا دشـمن از  ؛ قبـل برگـزار نماییـد    ۀهفتـ  از تر باشکوه

شکن باشـید   خمینی بت ،تمشما باید گوش به فرمان امام ا ترسد و ها می جماعت
  .گوش به شایعات دشمن ندهید خود را حفظ کنید و ۀوحدت کلم و

  
  )رشت 1340 -1361( نژاد غبرا علی شهید 

بـه   عزیزمان بار دیگر بیعـت کـرده و   ۀبا امام جمع! ... خواهران عزیز برادران و
بـا وحـدتمان بـه     پیشتازان درگاه خداي بـزرگ شـوید و   لبیک گفته و ،امام ۀگفت

 روي همـه بـاز   رحمتش بـر  ن باشید که خدا درِئمطم ریسمان خدا چنگ زنیم و
اسـالم   ،در هر تاریخ از صدر اسالم تا به امـروز  پذیر است و خر عمر توبهآتا  است و
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 ش شـوند و آتـر از   داغ ۀخواسـتند کاسـ   بوده کـه مـی   از خوارج روبروبا یک سري 
 ۀایـن وظیفـ   شوند و ها باعث ترور وي می ن، آکنند یید میأکه امام ت اي را نماینده
 بسـپارند و  دان تـاریخ   به زباله گاه جامعه راآهاي نا است که این انگلدشه ةخانواد

 ]بایـد [؛ رین کارهاي یکـدیگر ت یئحتی در جز ؛باید وحدتمان در همه جهات باشد
از دسـت دادن   مقصراصلی جنگ و گاهی باشد که ضربه نخوریم وآبا  با مشورت و

  .ها هستند که از منافقین هم بدترند شهیدان عزیزمان همین
  

  )شیروان چرداول 1323 -1363( نیا غفار عباس علی شهید  
همـواره مطیـع او باشـید کـه     امام بزرگوار را تنها نگذارید و ! ... فرزندان عزیزم

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (و امام زمـان  )علیه السالم(و حسین )علیه السالم(راهش راه علی
خداوند هرگـز مـا    ،بدانید که اگر قدر این نعمت خدایی را ندانید .باشد می )الشریف

را نخواهد بخشید و همچنان در صحنه باشید که تا وقتی که در صحنه هسـتید و  
خطـري شـما را تهدیـد     ،باشـد  وحدت کلمه شعار شما می] و[ ایمان به خدا دارید

  .نخواهد کرد
  

  )قم 1348 -1364( غالمی غضنفرشهید  
هـا را خـالی    جبهـه پیام به مردم شهیدپرور ایران و جوانان عزیز این است کـه  

را  نآاي دیگـر   رزمنـده  ،شهیدي افتـاد  ةنگذارید و هر سالحی که از دست رزمند
فتنـه   ،بردارد و نگذارد در زمین بماند تا اینکه با وحدت و همیاري ملت مسـلمان 

قـا  آاز روي زمین برداشته و راه مقدس کربال و قدس باز شود و زمینه براي ظهور 
  .اهللا شاء  ان ؛ماده باشدآ )فرجه الشریف عجل اهللا تعالی(امام زمان
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  )اراك 1341 -1362( آبادي غیاث اهللا عین شهید 
خـواهم کـه اماممـان را تنهـا      اهللا و همیشـه در صـحنه مـی     از شما امت حزب

ولیت سـنگینتان در مقابـل شـهدا بنگریـد و همیشـه وحـدت       ئنگذارید و به مسـ 
این رهبـر مسضـعفان    ،اماممانخودتان را حفظ کنید و براي سالمتی و طول عمر 

  .دعا کنید ،ملت ایران ةجهان و قلب تپند
  

  )ساوه 1345 -1363( غیبی رضاعلی شهید 
خواهم کـه وحـدت و یکپـارچگی خـود را      ملت مسلمان ایران می در پایان از...

  .حفظ نمایند و امام را تنها نگذارند
  

  )تربت جام 1348 -1365( فاطمی نقی علی شهید  
خواهـد   ها را خالی نگذارید که اگر کسـی مـی   جبهه! قهرمان ایران ملت عزیز و

پیشه کنید  اتقو .هاي مقدس رجوع نماید به این مکان ،امام زمانش را مالقات کند
وحدت . وردآ یک عمر پشیمانی می ،و یک لحظه غافل نشوید که یک لحظه غفلت

  .اید وردهآلرزه درها را با این خدمتتان به  را حفظ کنید که شما پشت ابرقدرت
  

  )جهرم 1332 -1366( فرهادي جهرمی اکبر شهید 
مـردم شـهیدپرور و    ۀطلـبم و همچنـین از کلیـ   بـودي مـی  اقوام حالل ۀاز کلی

بلکه عمـل   ،کندقهرمان جهرم، در ضمن بگویم که تیر دشمن انسان را شهید نمی
کنـد و تنهـا راه   مـی  باشد که خداوند شهادت را نصـیبش  خوب و خالص فرد می

و شما اگر جلسـه گرفتیـد و خواسـتید    . آمرزش گناهان شهادت را جستجو کردم
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گریه کنید اگر در فکر روز عاشورا باشید که چه بر سر امـام حسـین و سـپس بـه     
هایی که بـر زینـب وارد شـد دیگـر خیلـی ناراحـت       اسارت رفتن زینب و مصیبت

هـا  ها توسل جویید و اگر بـه آن آن شوید، خالصه گریه بر اهل بیت کنید و بهنمی
توسل پیدا کنید و راه اسالم را پیش گیرید و بـه یگـانگی و وحـدت خـدا ایمـان      

سعادت این دنیا و آخرت نصیب شما خواهد شد و کاري کنیـد کـه    ،داشته باشید
  .هاي الهی سرافراز بیرون آییدآزمایش ۀاز کلی
  

  )تبریز 1344 -1365( کجابادي فصیح علی شهید 
مـا همـدیگر را بـه     :هـاي اخالقـی دارم   در پایان خطاب به دوسـتانم توصـیه  ...

 .جـویی و حسـد   نه عیـب  ؛در پی اصالح خود و دوستان باشیم .بدنامی صدا نکنیم
بـا تشـکیل   . مطالعه کنید و همت کنید تا با هم وحـدت و تفـاهم داشـته باشـید    

  .سیاسی به رشد فکري خود بیفزایید، مذهبی ی،جلسات علم
  

  )مشهد 1342 -1362( فنودي علی شهید 
هـاي دشـمن    هئمتوجه توط .وحدت بین امتتان را حفظ کنید! ... امت قهرمان

ه ئـ توط ،شود ن مهم زده مییولئه و حرفی که بر علیه انقالب و مسئهر توط .باشید
قدرت و نفوذ اسـالم اسـت و حقانیـت     ۀاین نشان .ه استئتوط ؛ه استئتوط ت؛اس

  .اسالم ایرانی
  

  )فراشبند 1320 -1374( قاسمی اصغر شهید 
هاي مـرا از تـابوت   کنند، دستخواهد هنگامی که تابوت مرا حمل میدلم می
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هایی که همواره به فکر اندوختن مال دنیا هسـتند، بداننـد و   بیرون بگذارند تا آن
ام و در پایـان از کلیـۀ بـرادران و خـواهران     چیز از مال دنیا نبـرده ببینند که هیچ

اللهی درخواست دارم که پیرو خط امام باشید و با یکدیگر وحدت و انسجام  حزب
  .داشته باشید

  
  )زرین شهر 1329 -1361( بیستگانی  قاسمی علی شهید 
ی را کنـار  ئـ خواهم اختالفـات جز  برادران می ،خواهران ،مادران ن،پدرا ۀاز کلی
وحدت که همـان   ۀکلمبا  دست همدیگر انداخته و همه با هم دست در گذاشته و

  .را یاري بنمایید تا امید دشمن به کلی بر فنا شود  نآقر اسالم و ،اکبر است  اهللا
  

  )تهران 1344 -1361( باديآصدر  قاسمی علی شهید 
 ،گونـه باشـید   چون اگر این ؛وصیتی که دارم این است که پیرو خط امام باشید

و از اختالف بپرهیزید و دیگـران  از امام اطاعت کنید . زاد زندگی کنیدآتوانید  می
دسـت   ،ملت ما بـه همـت مسـلمین جهـان     هللا شاء  ان .را به وحدت دعوت کنید

کشـورهاي اسـالمی کـم کـرده و راه را بـراي       ١رشام شرق و غـرب را از سـ  آ خون
  .رسیدن به زمین مقدس قدس هموار سازند

  
  )قوچان 1342 -1362( قدیمی  برات محمد شهید 

طور کـه بـا مشـت    همان :ملت عزیز دارم و آن این است که من پیامی به تمام
طـور هـم،   محکم و با وحدت خود، آمریکا را از کشور خود بیـرون نمودنـد، همـان   
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کنند، از کشورهاي دیگر محو و اخـراج  کشورهاي دیگر را که با اسالم مخالفت می
بـه  ] هـا [هاي رزم نباشند کـه ایـن   نمایند و همچنین مانع آمدن کسی به میدان

  .شوندفرمودة قرآن کریم به عذاب الهی دچار می
  

  )تهران 1338 -1362( قربانی رضاعلی شهید 
خواهم که امام امت و بنیانگـذار   مهربانم و ملت شهیدپرور ایران می ةاز خانواد

اي از  هـاي او گـوش دهیـد و لحظـه     انقالب اسالمی را تنهـا نگذاریـد و بـه حـرف    
مبادا قلب نازنین او را ناراحت کنید و پشتیبان والیت دستورات او غفلت نکنید و 

و والیـت حضـرت    )صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (که همان والیت حضرت محمد(فقیه 
و انقـالب اسـالمی و روحانیـت باشـید و     ) اسـت  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي

 ،اشـتن فراموش نکنید که اتحاد و وحـدت د  ،وحدت کلمه را که امام فرموده است
توانـد بـر    باشد که هیچ کشوري نمـی  سبب تقویت اسالم و قدرت شما و غیره می

  .شما ظلم و ستم کند
  

  )برخوراومیمه 1340 -1364( سینیقربانی  حسین شهید 
اتحاد و وحدت خودتان را بیشتر کنید ...  :در پایان وصیتی دارم با مردم محل

روحانیـت هـم جـدا نشـوید کـه      شـکند و از  که اتحاد و وحدت کمر دشمن را می
  .شوید مثل زمان مصدقگمراه می

  
  )تهران 1340 -1362( زاده رخشانقلی جعفر شهید  

امیدوارم که خداوند به تو عمر طـوالنی عطـا فرمایـد تـا بـا تقـواي       ! امیر جان
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و، خیلی چیزها و مسائل یـاد  ام با تمن در این مدت دوستی. بیشتري زندگی کنی
ات کردم، بـه  امیدوارم که اگر تا به حال از من ناراحتی دیدي یا عصبانی...  گرفتم

ها را بـه وحـدت و   توانی بچهکه می ]تا جایی! [اي فاطمه. ببخشی 1*بزرگی و به 
راستی یادم رفت بگویم که وجـودت در پشـت   ! یکپارچگی در دوستی تشویق کن

قرار بود همـۀ مـومنین بیاینـد    جبهه بیشتر الزم است تا در خط مقدم جبهه؛ اگر 
  !؟دارد باید نگهخط مقدم جبهه؛ پس پشت جبهه را چه کسی می

  
  )تهران 1343 -1365( جز قیومی علی شهید 

شـما مبـادا ایـن امـام     : با شـما ملـت غیـور و شـهیدپرورم     2و اما سخنی چند
شـما  . عزیزمان را تنها بگذارید و مبادا کاري کنید که باعث ناراحتی این امام شود

با جان و دل پذیرا باشـید و   ،دهد باید همه طرفدار امام باشید و هر فرمانی که می
خرتی آست و ا این دنیا تمام شدنی .ن عمل کنید و دنبال مال دنیا زیاد نرویدآبه 

ی گخرت جمع کنید و وحـدت و یکپـارچ  آسعی کنید توشه براي . باشد در کار می
مـام و رزمنـدگان را دعـا کنیـد کـه همـین       خود را حفظ کنید و در دعاهایتـان ا 

  .رساند دعاهاست که رزمندگان ما را به پیروزي می
  

  )قم 1343 -1361( کابلی رضاعلیشهید  
 ،منافقـان  ۀدست به دست همدیگر دهیـد و ریشـ   !اي جوانان پاکدل و انقالبی

بکوشـید وحـدت    .این دشمنان سرسخت اسالم و انقالب اسالمی را از جا برکنیـد 
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ن را از صـفوف خـود دور کنیـد    ئاسالمی خودتان را حفظ کنید و افراد فاسد و خا
  .شما هستند ١ینین درصدد از هم پاشیده کردن اتحاد اسالمئکه این خا

 
  )تهران 1342 -1362( کارگر علی شهید 

ولـی برحسـب وظیفـه     ،گاه توصیه کنمآ نم که به امتآتر از  این حقیر کوچک
با امام محکم کنید و حسین زمـان   ]را[که دست بیعت م چند توصیه دارما شرعی

همیشه به یاد خدا باشید تـا   .خود را تنها نگذارید تا اسالم و مسلمین پیروز شوند
. مـال نشـود  هـا پـاي   نآراه شهیدان را ادامه دهید تا خـون   .خدا به یاد شما باشد

. ا مقابله کنیـد ه وحدت خود را حفظ کنید تا بتوانید بهتر با منافقین و ضدانقالب
هـا بجنگیـد کـه پشـتیبان شـما حـق اسـت و شـما          با ایمان علیه تمام ضداسالم

  .٢»فان حزب اهللا هم الغالبون«؛ پیروزید
  

  )بروجن 1333 -1361( بلداجی  کارگر علی شهید 
 ،بـرادر  باشید که وحدت دو متحد و  سعی کنید شما دو برادر با همدیگر خوب

 کفـر   برعلیـه   گـردد کـه   کشور اسالمی مانند ایران عزیز مـی  باعث متحد بودن یک
  .دهد تمام مسلمین دنیا را نجات می جهانی قیام کند و

  
  )بوئین زهرا 1345 -1364( کاشی احمد شهید 

وحـدت  . رو امام و گوش به فرمان او باشیدخواهم که همیشه دنبالهیاز شما م

                                                             
  اسالم: در اصل وصیت -1
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کننـد،  منافقین و کسانی که علیه انقالب کارشـکنی مـی  خودتان را حفظ کنید تا 
گرایـی کـه بـرخالف    کنم از گـروه یبه تمامی امت شهیدپرور توصیه م. نابود شوند

  .مسلمین است، پرهیز کننداسالم و 
  

  )زرندیه1344 -1361( کاظمی علیحاج شهید 
پراکنـده  گاه از هم جدا و توصیۀ من به امت شهیدپرور ایران این است که هیچ

و در کارهاي خیر و خداپسندانه وحدت داشته و کوشش کنید؛ زیـرا اگـر    ١یدنشو
تواند بر شما غلبه کنـد و اگـر وحـدت نداشـته     ، دشمن نمی2دیوحدت داشته باش

. شـود کند و موجب خشنودي او نیز میباشید، نه تنها که دشمن بر شما غلبه می
ملت ایران بایـد حسـین زمـان را    نظر گرفتن موقعیت حساس زمان، شما ] در[با 

، »هل من ناصر ینصـرنی «به نداي ] با پاسخ دادن[یاوري و راه او را ادامه دهید و 
او [ها، با کمک خود و فرستادن فرزندان خود به جبهه ]بدهید و[جواب دشمن را 

  ....یاري کنید] را
الم من امیدوارم که ملتم با وحدتش، امامم با رهنمودهـایش و رزمنـدگان اسـ   

  ....ش راه من را ادامه بدهنداام با صبر و بردباريو خانواده 3]مقاومتشان[با 
اهللا شهید شدم، جنازة من را به بسیج ببرید، چند لحظه در زمـین   شاء اگر ان

بگذارید و دوستان و آشنایان من جمع شوند در کنار تابوت من، همان آنجا با من 
  .م جدا نشوید، وحدت داشته باشیدگاه از هعهد و پیمان بندید که هیچ

                                                             
  نشوند: در اصل وصیت -1
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  )فردوس 1343 -1364( کامل برون حبیب شهید 
هرگز فرزند زهرا یعنی رهبر کبیر انقـالب را تنهـا   ! اي ملت مسلمان و قهرمان

اید و هرگونـه توطئـۀ دشـمن را بـه خـاطر      نگذارید، همچنان که تا امروز نگذاشته
دیگر حفـظ وحـدت   . ایدبردهحضور در صحنه، خنثی نموده و آبروي دشمن او را 

است که امکان دارد دشمن بین شما تفرقه بیندازد و شما را از روحانیـت متعهـد   
  .هاستجدا کند که اگر چنین کردند، روز بدبختی مسلمانان و جشن ابرقدرت

  
  )شهرکرد 1348 -1366( دزکی کاویانی علی شهید 

 خبر باشید و خدا بی زمواظب منافقان ا: هوشیار خواهشی دارم مردم بیدار و از
  هـاي  انسـان   ایـن  و بزنیـد  هـا  نآدهـان   مشت محکم بر شناسایی کنید و ها را نآ

هـم   هرگز از. هاي انقالبی تحویل دهید تا اسالم پیشرفت کند به ارگان را 1دورنگ
  .کنید  حفظ وحدت را. نسبت به هم غمخوار باشید بدگویی نکنید و

  
  )کرمانشاه 1333 -1363( کبودي کرم علی شهید 

زادي و آ ایـن سـنگر   خواهم که امام را تنهـا نگذاریـد و از   از شما مسلمانان می
هنـین  آ بـا وحـدت   ،دست هم دست در. مستضعفین حمایت کنید عدالت و حامی

ورید و از جنـگ و شـهادت   آجا ه امر جهاد را ب برخیزید و هاي استوار با گام ،خود
  .صهیونسیم بشورید کار وبر شرق و غرب و اسراییل جنایت. نهراسید

   

                                                             
  دو رنگی: در اصل وصیت -1
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  )نجف آباد 1343 -1362( کبیري ابراهیم شهید 
همیشه اتحاد و یگانگی را در بین خود حفظ کنید که اسـالم دیـن وحـدت و    

  .یگانگی است
  

  )شهرکرد1348 -1365( کبیري اردشیرشهید  
خواهم که از محور از همۀ شما مردم کشورم و به خصوص مردم شهرم می -1

 ؛نشوید و توکلتان بر خدا باشد و بیشتر با خداي خود ارتباط داشته باشیداهللا دور 
  .اي آماده سازیدچرا که آخرتی وجود دارد و براي خود توشه

ها و دسـتورات  ه از خط امام دور نشوند و به پیامم کخواهاز شما مردم می -2
  .او گوش دهید و عمل کنید

ه وحدت اسالمی را در بـین خـود   خواهم کاز شما مردم عزیز و گرامی می -3
حفظ کنید و هرگز از مکتب اسالم دور نشوید و بـا هـم در مکتـب قـرآن، متحـد      

  .ترسندباشید؛ چرا که دشمنان اسالم از این وحدت شما می
  

  )شهرکرد 1347 -1366( زاده سورشجانیکریم جهانگیر شهید 
مسئولیت مـا افـزوده   شود، بر بدانید که هر شهید که بر این انقالب افزوده می

ایم که اسالم به ما احتیاج دارد و غـرب و شـرق   شود و در موقعیتی قرار گرفتهمی
انـد و منـافقین از طـرف    براي نابودي اسالم و مسلمین دست وحدت به هـم داده 

وظیفۀ ماست که از اسالم دفاع کنیم، گرچه جانمـان را هـم در   ! اي برادران. دیگر
  .اندو پیغمبران ما چنین کرده ر که امامانطواین راه بدهیم، همان
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  )اصفهان 1349 -1365( کریمی رضاعلی شهید 
امـام را تنهـا نگذاریـد و     و اما وصیت من به امت شهیدپرور این است کـه اوالً 

همیشه حمایت خود را از انقالب و امام اعالم کنید و خداي نکرده صحنه را خالی 
شـرکت در نمـاز جمعـه و جماعـات چشـم       وحدت خود را حفظ کنید و با. نکنید

  .دشمنان اسالم را کور کنید که نتوانند بین شما تفرقه بیندازند
  

  )شهرکرد 1344 -1365( کریمی غفار شهید 
گویم مواظب باشیدکه خون این همه  برادران عزیز می اي خواهران و ،1شمابه 
ـ  و نگذاریـد  پـا  زیر، راه اسالم ریخته شد که در را شهید یکپـارچگی   و وحـدت  اب
  .به خاك بمالید مستکبران را ةپوز،خود

  
  )اصفهان 1339 -1361( آباديحبیب کریمی احمد شهید 

از هـر   2دهـم کـه ایـن زمـان    به شما امت اسالمی قهرمان و آگاه، هشـدار مـی  
تر است، شما باید بیشتر از هر زمان وحـدت  اي که فکرش را بکنید، حساسلحظه

  .خود را حـــفظ کنید
کـه تفرقـه    3»چــنگ بزنید به ریسمان خدا و متفرق نشـوید «! اهل ایماناي 

  .خواست دشمن شماست
  

                                                             
 به تو: در اصل وصیت -1
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  )اصفهان 1341 -1363( سمیرمی  کریمی علی شهید 
ـ  !و اي برادر اي خواهر دسـت هـم بدهیـد و بـا همبسـتگی و      ه همگی دست ب

یعنـی خـدا را    ،اسالم عزیز را یاري کنید و شما اگر اسالم را یاري کردیـد  ،وحدت
  .کند اید و خداوند بزرگ شما را یاري می امام را یاري کرده ؛اید یاري کرده

تا چشـم ضـدانقالبیون    1یاستوار و محکم باش ،امیدوارم که چون کوه !مادرم...
هـاي   مشـت محکمـی بـر دهـان ابرقـدرت      ،شود و با وحدت کلمه از دیدن تو کور

در سر خود خیانـت بـه ایـن کشـور راه     ها بزنید که دیگر  نآهاي  جهان و عروسک
اسالم و انقالبمان را  ،کشیده و با یاري خداوند و شما مردم مستضعف و رنج ندهند

بـه تمـام جهـان صـادر      ،اسـت  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(که همانا انقالب مهدي
هـاي   بر تمام کاخ »اهللا   محمد رسول«و  »هللا اال  اله ال«با  ]را[ کنیم و پرچم اسالم

و  2مهاي اهریمنـی را خـراب کنـی    ظلم و ستم برافراشته گردانیم و کاخ ۀفرونشست
 3المقدس عزیز را از چنگـال کفـار   سران کفر را به سزاي اعمالشان برسانیم و بیت

نماز وحدت را بـه یـاري خداونـد متعـال در      و مزاد کنیآخونخوار  ]و[ صهیونیسم
ادا  ،امام خمینـی  ،ب برحقشئو نا )الشریفعجل اهللا تعالی فرجه (پشت سر امام مهدي

  .کنیم
  

  )ارسنجان 1345 -1372( کشاورز عسگر علی شهید 
کلمـه   ن ایـن اسـت کـه وحـدت    آاهللا دارم و   با شما امـت حـزب  4سخنی چند

                                                             
 باش: در اصل وصیت -1
 کنید: دراصل وصیت -2
 کفاران: در اصل وصیت -3
 چند سخنی: در اصل وصیت -4
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علیـه  (ها بـراي امـام حسـین    ها و دعاها و در عزاداري داشته باشید و در نماز جمعه
توانیـد   و تا مـی  ]کنید[ ها را محکم پشت جبههتوانید شرکت کنید و  تا می )السالم

را در رفتن به جبهه تشویق کنید و دعاگوي امام و گوش به فرمـان   فرزندان خود
  .امام و روحانیت باشید

  
  )یزد 1344 -1361( کفاش بناکودکی باقر شهید 

کـه مایـۀ شکسـت    ] را[پیام من به برادران و خواهرانم، این است کـه وحـدت   
استعمارگران است، حفظ کنید و درخط مسـتقیم کـه خـط اهللا اسـت،     منافقین و 

  ... حرکت کنند
هاي جنگ، ماییم و ارادة هاي پاك، ماییم و این ویرانیاینک ماییم و این خون

مصمم و استوار در برابر نامالیمات؛ بکوشـیم بـا وحـدت آهنـین خـود، همـراه بـا        
اهللا و رهبري فقیه عصر، امـام  را زیر لواي حکومت  1*سازندگی و آبادانی حکومت 

کفـایی  با ابتکار و خالقیـت بـه خـود   ] را[تر ساخته و کشورمان خمینی، مستحکم
  .برسانیم

  
  )آبادنجف 1343 -1362( یکمال رضاعلی شهید 

 درود و سالم بر شما امت قهرمان و شجاع ایران که سنبل این انقالب هسـتید 
همیشـه دعـاگوي ایـن رهبـر باشـید کـه هرچـه         .امام عزیزمان را تنها نگذارید... 

در نماز  .وحدت خود را هرچه بیشتر حفظ کنید. رهبر و روحانیت داریم از ،داریم

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1



 

 )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت       252

 

  .حضور فعال داشته باشید ]مختلف[  1در مراسم ،ها جمعه
  

  )خمین 1320 -1361( کمانی الدینجمالشهید  
اسـالمی و وحـدت   کـنم بـه تقـواي    یشما را سفارش م! هاي عزیزموالیتیهم
با یکدیگر وحدت داشته باشید در برابر ضدانقالب و ضداسالم، تا دشـمن  . اسالمی

نتواند کمر شما را بشکند؛ دشمن ما و دین اسـالم فقـط و فقـط از وحـدت شـما      
  .ترسدمی

  
  )تهران 1344 -1362( کنی رضایعل شهید 

کـنم بـه اینکـه اسـالم      شنایان را توصیه مـی آباالخص  ،امت مسلمان ۀمن هم
موخته و پیرامون و پیرو او که همانا پیروي امام عصـر حضـرت   آراستین را از امام 

تـرین   باشند و وحدت کلمه را کـه بـزرگ   ،است )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  .حفظ کنید ،شعار اوست

  
  )هآستانه اشرفی 1344 -1364( کوچکی حسن کیاده احمد شهید 

حاال وصیتم به عنوان یک بندة حقیر، این است که روحانیت را پـاس داریـد و   
پیرو والیت فقیه باشید، امام را دعا کنید، جبهه و جنگ را فراموش نکنید، هرچه 

انسجام را فراموش  وحدت و... هاي مالی دریغ نکنید،ازکمک. داریم از جنگ است
  .نکنید
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  )گرگان 1340 -1360( لوکیوان جعفرشهید  
شـناس  باید به شما بگویم از هرچه باالتر، در قبال زحمات قشر روحانیت حـق 

هـا باشـید و نیـز اقشـار ملـت در همـۀ       کف آنبر باشید و به حقیقت، حامی جان
هـا ناراحـت   سطوح و گروه، وحدت اسالمی را حفظ کنید و از کمبودها و کاسـتی 

کنید که خداوند در هـر لحظـه   جویی را چون ابوذر پیشه نشوید و قناعت و صرفه
  .کنداز زندگی، شما را آزمایش می

  
  )سراب 1346 -1362( محمدي گل علی شهید 

از  به ریسمان خدا چنـگ بزنیـد و  «؛ 1»التفرقوا و واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«... 
همیشه سخن حق  .وحدت حفظ کنید ۀوحدت کلمه را با کلم و »تفرقه بپرهیزید

تـان   گـویی  خـاطر حقیقـت  ه حتی ب ؛حتی اگر به شما ضرر داشته باشد ،را بگویید
 از کارتـان اخـراج کننـد و    تان شـما را  یگویخاطر حقیقته ب اعدام کنند و شما را

  .حقیقت باشید گو و همیشه پشتیبان حق
  

  )لنگرود 1345 -1362( گلناز احمد شهید 
کـه دشـمنان بـا    وحدت اسالمی خود را حفظ کنید و نگذارید ! مردم مسلمان

  .و تخم نفاق را جارو کنیم 2افکنی، وحدت شما را برگیرندنفاق
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  )گچساران 1336 -1361( ايگناوه جواد شهید 
با صف واحد، منافقین کوردل را در هم بکوبیـد تـا   ! ... خواهران و برادران عزیز

در ] کـه [نتوانند دوباره در بین شما نفوذ کنند، مانند بعد از اوایل پیروزي انقالب 
ها را به خـاك  بین ملت نفوذ کردند که شما با وحدت و یگانگی توانستید پوزة آن

  ... بمالید
خواهید خون شهیدان را پاسدار باشـید، همیشـه در   اگر می! اهللا اي امت حزب

هاي امـام را جـزء بـه جـزء اجـرا کنیـد و همیشـه        صحنه باشید و سخنان و پیام
. درست پشت سر امام و همگـام بـا او باشـید   . باشیدخط والیت فقیه  مستقیم در

  ....وحدت خود را حفظ کنید؛ زیرا موفقیت اسالم وابسته به ایمان شماست
طـور  خواهران و برادران عزیز که شما همیشه در صحنه بوده و هسـتید و ایـن  

از ! کوشـید فداکارانه در راه اسالم از مال و جان خود در راه اعتالي قواعد الهی می
خواهم که ماننـد همیشـه وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و پاسـدار خـون         شما می

  .طلب و منافقین صفوف شما را به هم بزنندشهیدان باشید و نگذارید افراد فرصت
  

  )تهران 1344 -1365( بادآ نعمتنسب  لطفی  علی شهید 
یـک   ،کنم که قبل از اینکه بـا مـن بـرادر باشـند     و از برادران عزیزم تشکر می

همگی بدون ریا با هـم وحـدت    .کنم تان می البته به وحدت توصیه ... رفیق بودند
شـهید   ةکنم به خانواد ختم شهیدان خواهش می ]مراسم[داشته باشید و در تمام 

  .ل شویدئاحترام خاص قا
ارم در همـه حـال بـا    طلب حاللیت دارم و امیدو ...خویشان  ۀخر از همآدر ... 

 ءشـا   ان ،شما جمع باشید و سخن از خوبی و وحدت بگویید جا کههم باشید و هر
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  .اهللا من در جمع شما هستم
  

  )نیشابور 1345 -1365( لگزي امیر شهید 
خواهم کـه نگذاریـد خـون شـهدایمان     از شما می! خواهران و برادران مسلمان

مال گردد و از امام عزیزمان اطاعت کنید و امرش را در هر زمینـه مـو بـه مـو     پاي
وجودش بـراي   ةامام عزیزمان که ذره ذر] از[اجرا کنید و تا آخرین لحظۀ عمرتان 

تپد، پیروي و حمایت کنیـد و وحـدت خودتـان را حفـظ     اسالم و مستضعفین می
و با وحدت خود، منـافقین و ضـدانقالبیون را نـابود بسـازید کـه اتحادتـان        1دیکن

  .البیون باشدانقددهان استعمارگران و منافقین و ض مشت محکمی بر
  

  )فراشبند 1348 -1365( متانت غریبشهید  
 ۀدشـمن در هـر لحظـه نقشـ    ؛ بـه گـوش باشـید و بیـدار     !برادران و خـواهران 

ـ بـه مسـایل جز   ؛کشد و بیـدار اسـت کـه شـما را فریـب بدهـد       جدیدتري می ی ئ
عـوام فریـب را    ]دشـمن [ پس گول .مهم غافلتان سازد لئمشغولتان کند و از مسا

خـواهم کـه    پایان از شما مـی  در .هاي شیطانی در دل راه ندهید نخورید و وسوسه
  .وحدت بین خود را حفظ کنید که دشمن از وحدت شما هراس دارد

  
  )بجنورد 1346 -1362( مجیدي رضاعلی شهید 

خواهم که سنگرهاي مسجد، جبهـه،   از مردم ایران و از جمله مردم بجنورد می
همکاري، وحدت و تعاون در وضـع کشـور    .کارخانجات را خالی نگذارید مدرسه و
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خواهم در همکاري و وحدت  من از مردم ایران و شهرستان بجنورد می. ثر استؤم
تـا بـه دیگـر کشـورها نیـاز       1دندست به دست هم دهند تا خودکفا شـو ، و تعاون

  .نباشد
  

  )لنگرود 1339 -1360( وريمحبی اطاق جمشید شهید 
    منـافقین آمریکـا و شـوروي درصـدد هسـتند کـه یـک        ! امت شهیدپرور ایران

را که بـر مبنـاي اخـوت و     2اعتمادي بین شما به وجود آورند و آن وحدت شمابی
هـا را  هـاي آن برادري بوده، از هم متزلزل کنند؛ ولی شما هوشیار باشید و توطئـه 

  .خنثی خواهید کرد
  

  )اصفهان 1337 -1362( محزونیه جواد شهید 
گاه خدا را فراموش نکنید و پیرو راه حق باشـید کـه اگـر    هیچ! برادران ایمانی
کند و پیروزي همیشه با حـق اسـت و باطـل    ، شما را یاري می3حق را یاري کنید

اخالص و وحدت را هرگز فراموش نکنیـد، رهنمودهـاي امـام امـت را بـه      . شدنی
  .راه نجات، این است و ال غیرگوش جان خریده و به عمل درآورید که تنها 

  
  )تبریز 1343 -1359( صبورمحمدپور رضاعلی شهید 

نمایم کـه بـرادران بـا همـدیگر بـرادر و       به عنوان وصیت به برادرانم عرض می
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  .جبهه را از یاد نبرید .مهربان و در بینشان وحدت داشته باشند
  

   )تبریز 1338 -1360( پور یقینیمحمد مداح شهید 
از هـیچ  . به همرزمان من بگویید راه خدا همان راه امام عزیز است! منبرادران 

چیز نهراسید، هرچه در این دنیا عمل کنیم، پاداش خدا روز قیامت انجام خواهـد  
و دوستان درخواست وحـدت و پاسـداري از    ١بعد از من، از تمامی فامیالن. گرفت
  .هاي انقالب بکنیدآرمان
  

  )بندرعباس 1337 -1361( محمدي ابراهیم شهید 
  .داریم ما همه باید بدانیم تا زمانی که وحدت داریم، همه چیز

  
  )شیراز 1337 -1361( محمدي ابوالفضل شهید 

با یکدیگر مهربان باشید و این اخوت و برادري اسـالمی کـه بـین شماسـت را     
حفظ کنید تا وحدت در بین شما محفوظ بماند و در سایۀ این وحدت اسـالمی و  

  ....شودمام امت است که اسالم پیروز میرهبري ا
با یکدیگر مهربان باشید و رفتارتان با یکدیگر کامالً اسـالمی باشـد و وحـدت    

از دست ندهید و بر سر مسائل دنیوي و مـادي بـا یکـدیگر اخـتالف نداشـته      ] را[
  .باشید؛ چون مومنین با یکدیگر اختالف ندارند و اختالفشان تنها با کفار است
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  )گچساران 1347 -1364( محمدي اسفندیار شهید 
خـواهم کـه بـا سـاختن و تشـخیص زنـدگی       از برادران مذهبی مسـلمان مـی  

هـا و تنـور جنـگ را در خـط     خویش، به ساختن دیگران بپردازند و پشـت جبهـه  
دارند و نگذارند خداي ناخواسته قلب این آمریکاییان جـانی و ایـن    مقدم گرم نگه

خوشحال شوند؛ منظور من این است که باید تـک تـک    خدانشناسان بزدل شاد و
کس در  شماها، وحدت و هماهنگی را در میان خویش حفظ کرده و نگذارید هیچ

جویی کند و آن وحدت و هماهنگی شماها را بـه مـرور زمـان از    بین شماها تفرقه
  .بین ببرد

  
  )تهران 1345 -1360( محمدي اصغر شهید 

فعالیت داشته باشید و به انقالب کمـک کنیـد و   شما باید در انقالب ! دوستان
زیر یوغ استعمار نروید، بیایید با هم دست پیمان و وحدت کامل بدهید و دشـمن  

  .را نابود کنید و ایران را پیروز و یک سرزمین اسالمی بسازید
  

  )کاشان 1345 -1363( مجرد محمدي اسماعیل شهید 
دشمنان اسالم باقی مانـده، تفرقـه اسـت؛    اي که براي تنها راه و حربه! عزیزان

کـه خـدا بـا     1پس بکوشید تا با وحدت، صد در صـد ایـن حیلـه را خنثـی کنیـد     
  .شماست
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  )اصفهان 1339 -1361( قارنهمحمدیان  علیحسینشهید  
 و اعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً «: و اکنون سخنی با ملت انقالبی ایران و شهیدپرور

اهللا علیکم اذ کنتم أعداء فألّف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته ذکروا نعمت او  و التفرقوا
بپیوندید به ریسمان خـــدا همگی و پراکنده نشـوید و بـه یـاد آوریـد     « ؛1»إخواناً

برابر خود، آنگاه که با هم دشمن بودیـد در حکومـت طـاغوت؛    ] را در[نعمت خدا 
بـرادر   هاي شما دوسـتی افکنـد؛ پـس صـبحگاهان همـه بـا هـم       پس خدا در دل

  .، در عین مبارزه با طاغوت و بعد از آن»شدید
همچنان که امام گفت، شما باید وحدت کلمه داشته باشید و بـا هـم بـرادر و    

نشـوید کـه    3و مواظب باشید کـه یـک لحظـه از یـاد خـدا غافـل       2*برابري را از 
ضدانقالب مانند گرگی اسـت کـه در کمـین گوسـفندي اسـت، در کمـین شـما        

  .هستند که شما را زود بربایند
  

  )تهران 1345 -1362( یوسفیمحمد علی شهید 
 ۀکـنم همیشـه و در هـر حـال وحـدت کلمـ       اهللا تقاضا مـی   از تمام امت حزب

اسالم با تمام کوشـش  با منافقین و افراد ضدانقالب و ] و[ خودشان را حفظ کنند
 ،ایـن نوکرهـا   ۀها نوکري بیش نیستند و وظیف نآراکه ؛ چو هوشیاري مبارزه کنند

گردند تـا بـه ایـن     دنبال فرصت میه صفتان ب اجراي امر ارباب است و این شیطان
  .ورندآانقالب ضربه وارد 
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  )اصفهان 1339 -1360( مختاري اسماعیل هیدش 
وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و بـه رهنمودهـاي        :پیامم به مـردم ایـن اسـت   

ها بایستید و مقاومت کنید و پیامبرگونۀ امام، گوش فرا دهید و در مقابل ابرقدرت
  .چون خدا پشتیبان ماست ؛نترسید

  
  )دورود 1348 -1365( مدیري رضاعلی شهید 

ان پرتـوان شـما دوختـه شـده     وعزیزانی که چشم دنیا به بـاز  اي! جوانان غیور
هوشیار باشید و امام را تنهـا نگذاریـد   ! ... مستضعفان امیدشان به شماست و است

باشـد   .پیش گیرید و اختالفات را کنار بگذارید و وحدت را پیشه کنیـد  او راه تقو
  .به شما بدهد 1اهللا  که خداوند توفیق جهاد با کفار را در کنار حضرت بقیه

  
  )آذرشهر 1339 -1361( مرادزاده ابوالفضل شهید 

شما در پشت جبهه در سـنگر مبـارزه علیـه نفـاق، مسـئولیتی بـس       ! عزیزان
هـاي  هـا و حیلـه  سنگین بر عهده دارید؛ چرا کـه در ایـن سـنگر، دشـمن، چهـره     

اسالم از «: باید آگاه و جدي باشیم، بدانیم به قول شهید مطهري 2زند،مختلف می
؛ پـس بایـد بـا    »منافقان زیـرك و زاهـدان احمـق   : خورددو گروه بیشتر ضربه می

خود، زاهـدان احمـق   وحدت خود، اجازة نفاق به منافق ندهیم و با اخالق اسالمی 
و حتـی سیاسـی بـراي     3اي شـرعی و فـرض  را روشن و بیدار نماییم و این وظیفه
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  .اهللا است تمام امت حزب
  

  )آستانه اشرفیه 1342 -1365( پور مرادي علی شهید 
هـل مـن ناصـر    «اهللا بایستی در این زمان حساس بـه نـداي     مردم حزب شما
امـام   ،ب بـرحقش ئـ که از حلقوم نا )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان »ینصرنی

 تـا بتوانیـد بـا    1دیبه یاري اسالم بشتاب لبیک گفته و ،یدآ خمینی کبیر بیرون می
 کفــار و بــه جبــاران و ود یـ بــه جهــان صــادر نمای اســالم عزیـز را  ،وحـدت خــود 

  .تجاوز چه خواهد بود ستم و جور و سرانجام ظلم و استعمارگران دنیا بفهمانید
  

  )زرین شهر 1340 -1365( ربزي مرادي اسداهللا شهید 
وحدت را حفظ کنیـد کـه دسـت خـدا بـا جماعـت       ! ملت عزیز و شریف ایران

. راه نجـات شماسـت  به قرآن و ائمه روي آوریـد کـه   . »هجماعالاهللا مع  ید« ؛است
  .تقوا را پیشۀ خود کنید

  
  )شوشتر 1347 -1363( زاده  مردان قلی علی شهید 

زادي و آ خواهم که امام را تنهـا نگذاریـد و از ایـن سـنگر     از شما مسلمانان می
هنـین  آ دست در دست هم بـا وحـدت  . عدالت و حامی مستضعفین حمایت کنید

ورید و از جنـگ و  آهاي استوار برخیزید و امر جهاد با خود را به جاي  با گام ،خود
  .شهادت نهراسید و به شرق و غرب و اسراییل جنایتکار صهیونیست بشورید
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  )بهار 1336 -1365( مردانی تقی شهید 
ن شاء اهللا مرا ببخشید ام که امیدوار! خالۀ عزیزم، حاج محمدخالۀ عزیز و پسر

برانداز است و بـا  کوب خود را حفظ کنید که دشمندشمنوحدت . و حاللم کنید
علیـه  (منافقان، این کوردالن و دورویان تاریخ، مبارزة قاطعانه کنید و عشق حسین

  .هایتان قدر بدانید، امام را دعا کنید و او را تنها نگذاریدرا بر دل )السالم
  

 )کازرون 1344 -1363( مسرور دعبداالح شهید 
موظفیـد کـه   ! ایـد این انقالب را با یاري خدا به اینجـا رسـانده  اي عزیزانی که 

] آمـاده و [شرق و غـرب   2گویانمحکم به دهان یاوه 1همیشه براي کوبیدن مشت
پـر  ] بـا [گوش به فرمان امام بزرگوارمان باشید و به وحدت و یکپارچگی خود کـه  

خداونـد   ، عمل کنید که3باشدکردن سنگر جماعات و گوش ندادن به شایعات می
توانید بکوشید که این انقالب را به می کنید و تا جایی کهیشه خوشحال میرا هم

، به یـاري خـدا   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اش حضرت صاحب الزمانصاحب اصلی
  .تحویل دهید

  
  )اقلید 1345 -1365( زادهمشتاق جلیل شهید 

اگرچـه دنیـا زیبـا و    خواهم فریـب ایـن دنیـاي مـادي را نخوریـد؛      از شما می
کشاند، اما خانۀ پاداش الهـی،  داشتنی است و انسان را به طرف خودش میدوست
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  .1دیخواهم که وحدت را حفظ کنخانۀ آخرت است و از شما می
  

  )اصفهان 1344 -1361( طالخونچه ظاهریانم رضاعلی شهید 
از امام اطاعت کنید و از اختالفات بپرهیزید و دیگران را به  !خواهرها برادرها و

  .وحدت دعوت کنید
  

  )ایالم 1344 -1362( مظفري ستار شهید 
! ... امسخنی چند با خانوادة عزیـزم و در حقیقـت وصـیتی چنـد بـه خـانواده      

زیرا از استواري و پابرجـایی شماهاسـت کـه وحـدت و      ؛همانند کوه استوار باشید
  .بین امت اسالم حکمفرماستیکپارچگی، 

  
  )فسا 1347 -1362( معتضدیان جمشید شهید 

وحدت کلمـه و وحـدت نظرتـان را حفـظ کنیـد؛ تنهـا       ! اي جوانان و برادرانم
سالحی که این امت را تاکنون بر پاي خود نگه داشته، همـین وحـدت کلمـه بـر     

  .الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید ٢ریسمانباشد؛ به ایمان می] پایۀ[
  

  )تهران 1323 -1362( معصومی العابدین زین شهید 
! ... اهللاحـزب ] و[و چند کلمه هم با شما برادران و خواهران و امت شـهیدپرور  

ها و پشت جبهه را بر همه چیز اولویت داده و داشـته باشـیم کـه بحمـدهللا     جبهه

                                                             
 کنند: در اصل وصیت -1
  ایمان: در اصل وصیت -2
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  .تر از وحدت نیستمتحد شوید که هیچ سالحی برنده. طور هم هستهمان
  

  )نهاوند 1350 -1366( ملکی علی شهید 
اگر کسی به شـما حـرف    .سعی کنید وحدت را حفظ کنید !اي برادر و خواهر

به خاطر حفظ وحدت و به خاطر رضاي خدا جـوابش   ،ناسزایی و حتی فحشی داد
و سعی کنید امام تنها نماند و بـاز هـم    ... را ندهید و به خاطر اسالم سکوت کنید

از اختالف بپرهیزید و تو را به خون شـهداي   .اصرار دارم که وحدت را حفظ کنید
  .از تفرقه و اختالف بپرهیزید ،)علیه السالم(اباعبداهللا کربال خصوصاً

  
  )تبریز 1337 -1365( فریدپوریان  ممی علی شهید 

خواسـتار برقـراري وحـدت     د،دار دربـر اسالم با نهضت انقالبی و وسـیعی کـه   
 .بشري بر محور حق و عدل و استقرار حریت و انسانی ساختن جهان اسـت  ۀجامع

ی در ممـا افـراد مسـلمان و امـت اسـال      ،بنابراین این جنگی که بر ما تحمیل شده
ول هستیم که نه تنها خودمان بـر اسـاس توحیـد و عـدل     ئبرابر خدا متعهد و مس

پرسـتی و بیدارسـازي    نجا که توانـایی داریـم در رواج حـق   آا بلکه ت ،زندگی کنیم
خبران و رفـع ظلـم و سـتم از مظلومـان و محرومـان از هـیچ کوششـی دریـغ          بی

  .ننماییم
امـروز خـداي نـاکرده بـا      !برادران و خـواهران و پـدران و مـادران مسـلمان    ... 

 .ن و مکتب توحیـدي مـا در خطـر فراموشـی اسـت     آقر ،شکست رزمندگان اسالم
عمل پوشـانده و   ۀبیایید همگی به ریسمان خدا چنگ زده و به وحدت کلمه جام

ـ      )علیه السالم(امام حسین »هل من ناصر ینصرنی« به ه کـه بعـد از چهـارده قـرن ب
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که ما چه بکشـیم   لبیک گفته و به دشمن ستمگر و زبون بتازیم ،گوش ما رسیده
  .پیروزیم ،کشته شویم] چه[و 

  
  )رشت 1341 -1365( چیمنگنه بهروز شهید 

مردم اختالفات را کنار گذاشته و با توکل به عنایات پروردگار، وحدت را حفظ 
  .ها را فراموش ننمایند و حق یتیمان شهدا را ادا نمایندنموده و جبهه

  
  )تهران 1340 -1361( موثق علی شهید 

 1هـدف سفارش اول اینکه، از  :اي سفارش به خواهران عزیزم داشتم چند کلمه
اسالم و پشتیبانی از والیت فقیه و امام و  2ردشهیدان که چیزي جز وحدت کلمه 

سفارش دوم اینکه بدانید جهـاد  . حمایت کنید شدیداً ،مجلس چیز دیگري نیست
  . زن تربیت صحیح فرزندان خود است

  
  )اصفهان 1338 -1361( رنانی موجودي مصطفی شهید 

بیشتر منسجم و با وحدت خـود روز  خواهم که هرچه از شما مردم قهرمان می
انقالب اسالمی خود بـه   ]صدور[ به روز اسالم را بهتر به جهانیان معرفی کنید و با

تمامی جهان، دست تمامی خیانتکاران را قطع کنیـد و زمینـه را بـراي حکومـت     
  .فراهم کنید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  

                                                             
 یاد: در اصل وصیت -1
 بر: وصیتدر اصل  -2
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  )کاشان 1346 -1364( موحد رستگار )محسن(احسان شهید 
  .وحدت خویش را حفظ کنید و هدف اصلی انقالب را در نظر بگیرید! اي ملت

  
  )خدابنده 1348 -1366( موسوي اسداهللا شهید 

همیشه در فکـر اسـالم باشـید و از    ! نآاي دوستان من و اي یاوران اسالم و قر
خط اسالم خارج نشده و وحدت را در بین خودتان، همـراه بـا اسـتقالل، رعایـت     

  .کرده و امام عزیزمان را پیروي کنید
  

  )خمین 1347 -1365( موسوي علیشهید  
تـا   خواهم که این وحـدت را حفـظ کنیـد    حقیر خدا از شما امت می ةاین بند

انقالبی خود را از دست ندهید که باعث تقویـت   ۀاین روحی خداوند با شما باشد و
شـرکت کنیـد کـه     در مراسـم اسـالمی   در تشییع پیکر شـهیدان و  دشمن شود و

  .شود یف دشمنان میعشرکت شما باعث تض
  

  )آبادنجف 1345 -1365( موسوي یسیدعل شهید 
فراموش نکنیـد  . در این برهه از زمان مسئولیتی خطیر بر عهده داریم! عزیزان

. پس بکوشید خود را بسـازید . ما اول راه هستیم: سخن امام عزیزمان را که فرمود
اهللا با نصرت خداوند بتوانید وظیفـۀ   شاء نرم کنید تا انبا مشکالت دست و پنجه 

. در نماز جمعه و جماعـات شـرکت کنیـد   . مساجد را پر کنید. خود را انجام دهید
  .وحدت شماستید واحده باشید که سرنوشت شما در گرو 
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  )الیگودرز 1342 -1365( موسیوند احمدرضا شهید 
خودش را نشـان داده اسـت و اعـالم    امیدوارم که در موقعیت زمانی که اسالم 
قدر، حضـرت امـام خمینـی، وحـدت     موجودیت کرده است، به رهبري رهبر عالی

کلمه را حفظ کنید و نگذاریم که خون به ناحق ریختۀ شـهیدان، مفـت و مجـانی    
  .هدر رودبه 

  
  )تهران 1344 -1362( مهاجرانی علی شهید 

از اخـتالف بـا یکـدیگر پرهیـز کنیـد و       !برادران و خـواهران و دوسـتان عزیـز   
از هرگونـه خودکـامگی و خودپرسـتی     .دیگران را به وحدت و اتحاد دعوت کنیـد 

پایــداري و  ،ن و ایــن انقــالبآدوري جوییــد و در مقابــل دشــمنان اســالم و قــر 
  .استقامت ورزید

  
  )تهران 1333 -1360( مهاجرانی منوچهر شهید 

و متصل به ریسمان خدا، اسالمی را کـه   با هم با وحدت کلمه و عمل بیاییم و
داریم؛ حتی با خونمان؛ و به قـرآن و سـنت پیـامبر بازگشـت      زنده شده، زنده نگه

از  بخش اسالم را روح و جان دوباره بخشیم و جـداً کنیم و فلسفۀ دستورات حیات
هاي استعمارگران براي جدایی مـا از دیـن و   تفاوتی که از حربهنگري و بیسطحی

  .سیاست است، بپرهیزیم ازدین 
  

  )اردکان 1345 -1362( زاده اردکانیمهدي احمد شهید 
   خواهم که گـوش بـه فرمـان امـام امـت، خمینـی       از امت شهیدپرور ایران می
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شکن باشند و دستورهاي او را عمـل کننـد و در برابـر ایـن منافقـان کـوردل       بت
مشـت محکمـی بـر دهـان      هـا، ها و راهپیماییبایستند و با شرکت در نماز جمعه

خـواهم کـه مـردم جهـان را بـه      امپریالیسم آمریکا بزنند و از روحانیون متعهد می
دین اسالم و قرآن دعوت کنند و مردم هم، همبسـتگی و وحـدت خـود را حفـظ     

  .کنند
  

  )بابلسر 1347 -1365( نژاد مهدي علی شهید 
شـماهایی کـه بـا اتحـاد و وحـدت و       ؛سالم بر تمامی ملـت شـهیدپرور ایـران   

شمایی کـه بـه همـراه رهبـر      ؛اید دشمنان را به رسوایی کشانیده ،خودکفایی خود
اید و مـردم   را نجات داده )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دین محمد ،امام خمینی ،بزرگ

ها فهماندیـد کـه    نآگاه ساختید و به آدیگر کشورهاي جهان را از دین پیامبرتان 
ن آباشـد و در   ن همه چیز به عدل میآدینی که در  ؛ستا یک دین خدایی اسالم

  .ظلم و ستمی وجود ندارد
  

  )قزوین 1348 -1365( میرباقري حسنغالم شهید 
دسـت   خواهم کـه وحـدت و یکپـارچگی خـود را از     شنایان و دوستانم میآاز 

غیر از خـط  این را بدانید هر خطی به . ندهید و همواره در خط امام حرکت کنید
مواظب باشید که خط گمراهان در بین شما نفوذ نکند تا  .تشیطان اس امام، خط

  .تضعیف کنند راه امام و خط امام را
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  )خمین 1346 -1365( میرزایی احمد شهید 
خواهم که وحدت خویشتن را حفظ ام میاز تمامی همشهریان معظم و گرامی
  .ها را با هم صاف کنندد و دلکنند و از تفرقه و نفاق و دورویی بپرهیزن

  
  )اندیمشک 1345 -1360( میرسامی جلیل شهید 

یک پیام کوچکی که من هنوز لیاقت آن را نـدارم کـه بـراي مـردم محـروم و      
مستضعف پیام بفرستم و آن اینکه وحدت کلمه را حفظ کنید و با ایـن ترورهـا و   

تر کنیـد و بـه   منسجمانفجارها هیچ هراسی نداشته باشید و صفوف خود را هرچه 
  .سخنان امام گوش فرادهید

  
  )تهران 1342 -1365( زادهمینایی بابک شهید 

کنم امت اسالمی و به خصوص ملت ایران را که اینـک بـه صـورت    وصیت می
تـر و  اند، به وحـدت هرچـه کیفـی   امیدي براي تمام ملل مستضعف جهان درآمده

نظامی و اقتصادي مسـتکبران را بـا    امان فرهنگی وتر تا بتوانید هجوم بیگسترده
  .ها جوابگو باشیدپاسخی در خور آن

  
  )جرقویه 1343 -1361( نادري رارانی اصغر شهید 

پیرو والیت فقیه و روحانیت مبارز باشـید و از اختالفـات دنیـا دوري کنیـد و     
  .تر کنیدوحدت و برادري را محکم
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  )همدان 1346 -1364( نادي امیر شهید 
ما باید یا با شـهادت و یـا   ] این است که[اي که وجود دارد اینجا مسئلهاما در 

با فداکاري و ایثار مال، این انقالب را حفظ کنیم و شرط حفـظ انقـالب، مسـاوي    
هـا و  است با حفظ وحدت کلمه و پیروي از دستورات و اوامر امـام و عمـل بـه آن   

  .ندادن نقطه ضعف به عمال استکبار
  

  )باغملک 1344 -1364( ريناص احمدرضا شهید 
خواهم و انتظار دارم وحدت داشته باشید و ایمانی محکم از صـمیم  از شما می

       خمینـی   ،بـراي امـام عزیـز    قلب داشته باشـید و دعـا بـراي رزمنـدگان خصوصـاَ     
  .شکن، یادتان نرودبت

  
  )استهبان 1343 -1360( نشینناطق بادیه اسماعیل شهید 

وحدت کلمه را حفظ ... این است که در خط امام باشید پیام جبهه براي ملت 
ساز براي قیام کنید و اختالف نینداختن شما مثل صلح امام حسن باشد که زمینه

از جنـگ  ] تـرس [بـود و امـا تـا اهللا داریـد، نترسـید و       ) علیـه السـالم  (امام حسین
و قرآن زیاد براي پیروزي اسالم . هاها نداشته باشید و نه ترس از گروهکابرقدرت

دارد و طـول عمـر    دعا کنید، براي امام امت دعا کنید تا خدا این امام امت را نگه
ظهـور   )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (امام را به درازاي آفتاب بگرداند تا امام زمان

  .کند
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  )تهران 1339 -1361( ناهیدي رضاعلی شهید 
و امام امت و پدر و مادرم و ملـت   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خدمت امام زمان

ن اسـت کـه   آنمـایم و تقاضـاي مـن     اهللا سالم عرض نموده و طلب عفو می  حزب
پیروي از امام را همچنان ادامه دهید که راه سعادت جز این نیست و به ریسـمان  

  .نده نیستوحدت برّ ةخدا چنگ زده و متحد شوید که هیچ سالحی به انداز
  

  )اهواز 1346 -1365( نبوي علی شهید 
 ،شـنایان آو همچنین دوستان و  ...و خویشان  1حضور قومه اي هم ب چند کلمه

حقیـر کمتـر    ةاگرچه بند ... نمایم عرض ارادتی می ،چه همشهري و غیرهمشهري
  حضورتان تقـدیم ه اي ب براي تسالي دل چند جمله ،نم که شما را موعظه کنمآاز 
در  .بکوشید وحدت اسالمی و وحدت محلی خودتان را حفـظ کنیـد   اوالً :دارم می

 سـوم . است زودگذر جهان این. باشید خرتآ فکره  ب دوم .باشید  ها یار هم مشکل
  .برندارید انقالب و امام یاري از دست و نشمارید کوچک را الهی موهبت این

  
  )برخوارومیمه 1340 -1365( خرزوقی نبی اهللاحبیب شهید 
سعی کنید تقـوا پیشـه کنیـد،    : سخنی کلی با خویشاوندان نزدیک و دورو اما 

ها آشتی برقـرار کنیـد، بـا    در صلح نیستند، بین آن] ان[اگر کسی از شما با دیگر 
  .خویشان و دوستان و آشنایان تفرقه نداشته باشید و وحدت را حفظ کنید

   

                                                             
 قومان: در اصل وصیت -1
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  )قزوین 1340 -1361( طالقانی نجاري اهللا  عنایت شهید 
خواهم که به محض شنیدن خبر شهادتم شادي کنیـد   از شما می... ! پدر جان

ـ  نگذارید که اشک، گونه و خیلـی اسـتوار و بـا لبـی      .شـما را بپوشـاند   ۀهاي مردان
بده تا کوردالن فکر نکنند که ما  راست قرار 1*پاهاي فرزندت را در کنار  ،خندان

ید شـدیم و چشـمانم را بـاز    بلکه مردانه قیام کـردیم و شـه   ،نشسته کشته شدیم
را گره  2مهای مشت. راه شهادت را برگزیدیم ،بدانند که ما با چشمان باز بگذارید تا

کرده و در کنارم قـرار بـده تـا بداننـد بـا وحـدتی بـه یادمانـدنی قیـام کـردیم و           
  .ایم اهللا به دور نبوده  جنگیدیم و یک لحظه از وحدت امت حزب

  
  )مشهد 1344 -1365( سمنانی نجفی رضاعلی شهید 

ـ اگر به مقام عظیم شهادت نا !و اما اي برادران عزیزم امیـدوارم کـه    ،مـدم آل ئ
فراموش نکنید و سعی کنید کمتر تنها بماند و بیشتر به او خدمت  ]را[3مادر عزیز

بین خودتان هم سعی کنید همیشه اتحـاد داشـته    .کنید و قدر او را بیشتر بدانید
الگـوي وحـدت و انسـجام     ،رحـم  ۀتعاون بـا یکـدیگر و صـل   ا همکاري و باشید و ب

  .خانوادگی و برادري باشید
  

  )دهدشت 1346 -1365( نحوي احمد شهید 
مطلب دیگر که الزم به یادآوري است، همان کالمی است که همیشه از زبـان  

شود و آن وحـدت اسـت، وحـدت در مبـارزه و هـدف و      امام بزرگوارمان تکرار می
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 مشتانم: در اصل وصیت -2
 از مادر عزیز: در اصل وصیت -3
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مسلک و مکتب؛ پس با وجود این اتحاد، وجود هرگونـه اختالفـی   کالم و عقیده و 
بین شما مسـلمین از نظـر اسـالم مـردود و منفـور اسـت و همـین وحـدت را در         

دهم که مسائل را چه محلی و چـه سیاسـی،   چهارچوبۀ منطقۀ کهگیلویه تذکر می
ا بیایید با الهام گـرفتن از آیـات پرمعنـاي خداونـدي، خـود ر     . سریع فیصله دهید

و همگـی بـه   «؛ 2»بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا او اعتصمو«یار که  1*مهیا کنیم براي 
  .»ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید

  
  )شهرضا 1346 -1367( اي نره علی شهید 

یکپـارچگی خـود را حفـظ     ]و[ خواهم که وحـدت کلمـه   از شما می !اي مردم
شـهدا بـا    ،اگرپشتیبان والیت فقیـه نباشـید   .نموده و پشتیبان والیت فقیه باشید

  .خواهند گرفت ]را[ راهتان ]جلوي [ لباس خونین خود
  

  )برخوارومیمه 1345 -1362( آباديزماننریمانی  نسیدحسی شهید 
خـواهم کـه بـا احتـرام بـه خـون شـهیدان از        از شما ملت شهیدپرور ایران می

االن این انقالب، احتیاج بـه  . کنیداختالفات بپرهیزید و با یکدیگر برادرانه زندگی 
اگر خداي ناکرده این وحدت از هم بپاشد، دوبـاره  . وحدت و یکپارچگی شما دارد

  .مستکبران بر ما حکومت خواهند کرد
دانید که اگر در این زمان اسالم ضربه خـورد  آیا این را می! برادران و خواهران

توانـد  دیگـر سـرش را نمـی    و ایران شکست خورد، به قول اماممان، خمینی عزیـز 

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 103عمران؛ آیه سوره آل -2



 

 )5(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت       274

 

  .اختالفات بپرهیزید 1پس بیایید از. بلند بکند
  

  )تهران 1343 -1361( نصیري بهمنشهید  
اطاعت از امام کنید و از اختالف بپرهیزیـد و دیگـران   ! شما برادرها و خواهرها
» هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «نـداي  ! برادران و خـواهران . را به وحدت دعوت کنید

هـاي غـرب در صـحراي کـربال بـه      از آن سوي کوه )علیه السالم(سیدالشهدا حسین
  .خواهدرسد و هنوز این راه، رهرو و این دریا، خون میگوش می

  
  )استهبان 1340 -1361( نظري علیشهید  

تـر نماینـد و    خواهم که وحدت خود را منسجم ایران می ةاز ملت غیور و رزمند
  .شمن اسالم بکوبندبه دهن دشمن خدا و د ،هرچه در توان دارند

  
  )شهرخمینی 1345 -1362( مهر نکویی رضاعلی شهید 

وحـدت   کـرده و  هـاي گـره   صـحنه کـه بـا مشـت     به مردم همیشه در با سالم
 کشـور  و حکومـت اسـالمی را در   کوتاه کنند خود سر توانستند دست اجانب را از

برسـانند کـه اي   را  صداي مظلومیت خـود  ،به تمام نقاط جهان کنند و خود بنیان
 را از با مبارزه خود هاي بزرگ قیام کنید و قدرت علیه ظلم و بیدارشوید و !ها ملت

انسـانی   زادي را حـق هـر  آ قسـط اسـت و   ةیوغ اجانب برهانید که اسالم برپاکنند
نگذاریـد   ادامه دهید این وحـدت را و  .همراهتان باد خدا دست !اي مردم .داند می

فرمـان   اطاعـت کنیـد از   .برسـد  کشور شوروي به این ومریکا آدست  دیگر که بار
                                                             

 و از: در اصل وصیت 1-
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پاسخ دهید به این نـداي   را و اطاعت کنید فرمان رهبر تفرقه و بپرهیزید از خدا و
ـ     حقی که از فقـط هـدفش    رسـد و  گـوش مـی  ه زبان این عـالم بـزرگ اسـالمی ب

  .خداست
  

  )اصفهان 1342 -1360( آبادي  نجفنوراهللا منصورشهید  
بشـکافید درون خـود را و    ،این است که بشناسـید خـود را  وصیت من به شما 

اوصـیکم  «: )علیـه السـالم  (بدانید چه هستید و وصیت دیگر مـن طبـق گفتـۀ علـی    
ــم امــرکم هللابتقــوي ا      شــما را بــه تقــوا و پرهیزگــاري و نظــم در کارهــا  «؛ »و نظّ

رسـیده که اگر بتوانید این دو را به دست آورید، به وحدت واقعی خود » ]کنممی[
اي که واقعاً به آن احتیاج هست تا از شر قابیلیان و نمرودیـان  اید، به وحدت کلمه

  .ها رهایی پیدا کنیمابوسفیان و امپریالیسم
  

  )داراب 1337 -1364( نوروزي ابراهیم شهید 
پیامم به مردم این است که وحدت هرچه بیشتر داشته باشید و متفرق نشوید 

امروز، روز جدایی نیست، . تمام مشکالت حل گردد و دست به دست هم بدهید تا
  .اصالح کرد] را[شود دنیا و آخرت خود در سایۀ وحدت می

  
  )اصفهان 1344 -1365( هروییگ نوروزي نیکنام شهید 

خواهیـد کشـور   این است که اگر مـی  ،سفارشی که براي مردم شهیدپرور دارم
ن کمـک  آبـه اسـالم و قـر   در همه حـال  ، مان از شر دشمنان مصون بمانداسالمی

بـه   ،کنید و امام امت را تنها نگذارید و بـا دشـمنان خـدا و اسـالم مبـارزه کنیـد      
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خـواهم مسـاجد را خـالی    از شـما مـی   ؛راستی که حزب خدا همیشه پیروز اسـت 
مساجد سـنگر شماسـت و بـا مسـجد رفـتن و وحـدت خودتـان مشـت          ،نگذارید

  .مریکا و حامیانش بزنیدآمحکمی به دهان 
  

  )المرد 1329 -1362( نوري علی یدشه 
ـ ! ... باشـید  کـه در قیـد حیـات مـی     نـان ۀ آاي هم تـرین و   عنـوان کوچـک  ه ب

اهللا و   حبـل  کنم که بـا تمسـک بـه     حقیرترین فرزند شما ملتمسانه درخواست می
مهـر و محبـت را در    ،وحـدت و یکپـارچگی  ] و با[ نآشنایی عمیق با اسالم و قرآ

میان خویش برقرار نمایید و در پی این باشید که قدر زیستن در پرتـو جمهـوري   
  .اسالمی و ارزش این نعمت را دریابید

خـواهم کـه    مـردم منطقـه مـی    ۀمردم را به وحدت دعـوت کنیـد و از همـ   ... 
که  خواهم صحنه می اهللا و همیشه در  ها را خالی نگه ندارند و از مردم حزب جبهه

  .ورندآعمل ه ب ]را[ همکاري الزم ،هاي انقالبی با تمام ارگان
  

  )کاشان 1344 -1362( فرنوشین احمد شهید 
هوشیار باشید تا منافقان و ستون پنجم در شما رخنه نکنـد  ! اي ملت مسلمان

بـا اخـالق    1و سعی کنید که همیشه وحدت و همبستگی خـود را حفـظ کنیـد و   
  .ها و دعاها را فراموش نکنیدهاسالمی با همدیگر برخورد کنید و نماز جمع

   

                                                             
 که: در اصل وصیت -1
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  )دهدشت 1342 -1367( پورنویدي ابراهیم شهید 
سعی کنید کـه باعـث نـاراحتی پـدر و مادرمـان نشـوید،        !)عزیز(برادر عزیزم 

  1.همیشه سعی و تالشتان براي وحدت برادران و فامیلمان باشد
  

  )یاسوج 1345 -1364( نامنیک احمد شهید 
اي بـه  کلمـه   من امروز به عنوان برادري کوچک، با زبانی الکن و قاصر، چنـد  

دعوت بـه صـبر و   ] که[کنم از این وصیتم با شما عنوان تذکر خدمتتان عرض می
استقامت و وحدت در کارهاست؛ پس همیشه در برابر مشکالت اقتصـادي صـبور   

وزي بیاید که بر اثر طوالنی شدن جنگ، از انقـالب و  نکند خداي ناکرده ر. باشید
  .امام بدبین شوید که آن روز باید فاتحۀ اسالم را خواند

  
  )تهران 1333 -1362( طره مفردنیک احمد شهید 

. باشـد الزمۀ این که انقالب را حفظ کنیم، وحدت و ایثار و ازخودگذشتگی می
باشـد،  اسـتمرار راه انبیـا مـی   ما باید سعی کنیم همیشه در خط امام کـه همـان   

باشیم و مواظب باشیم که به انحراف کشیده نشویم و گول متـاع دنیـا را نخـوریم    
  .ها فانی استکه همۀ آن

خداي را شکر که به این امت، رمز وحـدت و درس ایثـار و ازخودگذشـتگی را    
 بینیم که چطـور باشد و میمی از برکات خون شهیدان این انقالب آموخت که این

این امت، خود را حفظ کرد و با نثار خـون عزیـزانش از ایـن انقـالب اسـالمی در      
  .مقابل ظلم و کفر ایستاد و دفاع کرد

                                                             
 باشید: در اصل وصیت -1
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 )فسا 1347 -1363( نیکومنش معبدالکری شهید 
یک توصیۀ دیگري که من به شما دارم ایـن اسـت کـه وحـدت      !برادر مهربانم

اسالمی را حفظ کنید؛ البته نه وحدت شـرك و اسـالم، بلکـه وحـدت اسـالمی را      
  .حفظ کنید

  
  )کوهدشت 1345 -1366( هادیان اسماعیل شهید 

وصیت من به امت این است که استقامت و صبر و پایداري در مقابـل حـوادث   
شته باشند و همچنین استقامت در فرمـانبري و اطاعـت   و مصائب و کمبودها را دا

]. داشـته باشـند  [از رهبر کبیر انقالب اسالمی که مالك عمل، خاتمـۀ آن اسـت،   
 ه،وحدت و یکپارچگی را حفظ نموده، از تفرقه و پراکندگی پرهیز نمایید که تفرقـ 

  .عامل خداي نکرده سقوط انقالب است
  

  )ریزنی 1343 -1362( هاشمی باقر شهید 
اهللا این تقاضا را دارم که صـحنه را خـالی نگذارنـد و     از مردم و این امت حزب

ها کمک کننـد و  جبهه ها را خالی نگذارند و به جبهه. وحدت خود را حفظ کنند
و از این اسطورة زمان و اسوة تقوي کـه   1.همیشه و در همه حال امام را دعا کنند

هـایش  بین بـرد، پیـروي کننـد و در فرمـوده    هاي ظلم و ستم را از با آمدنش کاخ
  2.تفکر کنند

   

                                                             
 کنید: در اصل وصیت -1
 کنید: در اصل وصیت -2
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  )شهرري 1330 -1361( هدایتی امیر شهید 
هـاي  تنها خواهشم از شما این است که امام بزرگوارم را تنها نگذارید و با پیام

باشـد و در ضـمن، همـه    بخش به راهش ادامه دهید که راه اهللا مـی الهی و روحیه
  .ظ کنیدوقت وحدت و یکپارچگی را حف

  
  )یاسوج 1332 -1362( هرمزپور جواد شهید 

ملـت  «: طوري که اماممان فرمـود کـه  همان! ملت شهیدپرور و مردم بویراحمد
، ایـن چنـد کلمـه را    »در صحنه هستند و در صحنه بـودن خـود را نشـان دادیـد    

ما انقالب نکردیم براي شکم، منظورم این است که اگر کمبودي باشـد از  : بپذیرید
اقتصادي، تحمل کنید؛ دولت را تضعیف نکنید؛ تضعیف دولت، تضـعیف امـام   نظر 

نگذارید کـه دشـمنان داخلـی و خـارجی     . امت؛ تضعیف امام، تضعیف اسالم است
  .روز به روز وحدت خودتان را حفظ کنید که ما پیروزیم. بین شما نفوذ کنند

  
  )بجنورد 1346 -1365( همتی اسماعیل شهید 

اوالً آن که، امام، این پیر : کنمیسخنی براي شما بازگو م چند! برادران گرامی
جماران، پرچمدار انقالب خونین ایران را تنها نگذارید و مطیع فرامین پیامبرگونۀ 

طور که تاکنون جبهه و مسائل مربوط بـه جبهـه و جنـگ را    او باشید؛ ثانیاً، همان
عمال نیک خـویش را چـه   اید، این اهداد  در سر لوحۀ امورات زندگی خویش قرار 

هـاي نقـدي و   کهاي حـق علیـه باطـل و چـه بـا کمـ      هبا حضور مستقیم در جبه
باشـد بـر دوش تـک تـک     یاي مـ هجنسی خویش به اسالم و مسلمین کـه فریضـ  

مسلمین، ادا کنید و ثالثاً اینکه، با حضور همیشگی خود، سنگرهاي پشـت جبهـه   
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بر دهان ایـادي اسـتکبار، ایـن    را خالی نگذاشته و با وحدت خود، مشت محکمی 
  .سرایان شرق و غرب وارد آوریدیاوه

  
  )ابهر 1339 -1364( ارقلیی حسن شهید 

اول خودشان را بسـازند و عمـالً پیـرو     :اهللا این است پیام من به برادران حزب
فروشـان مبـارزه کننـد و    امام باشند و امیدوارم در پشت جبهه با منکرات و گـران 

کنند، همه با هم باشند تـا دشـمن داخلـی و خـارجی را از بـین      وحدت را حفظ 
  .ببرند
  

  )مرودشت 1345 -1365( اکبر یارمحمدي شهید 
هشیار باشید که اگر کمی غفلت کنید و وحدت ! اي امت قهرمان و شهیدپرور

  .به ضرر اسالم تمام خواهد شد ،شما به هم بخورد
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 281      »دفتر دوم«وحـــــدت

 

  
  
  
  
  
  
  

  شهیدان در دعاي وحدت: مفصل شش    
  

  )خدابنده 1349 -1367( آزادي زکریا شهید 
دهم به مقربین درگاهت، وحـدت بـین همـۀ قشـرهاي     تو را قسم می! بارالهی

  .ملت و بین ملت و امام را خودت حفظ بفرما
هـاي روسـتاي   از آقایان طالب محتـرم قـزوین و قیـدار و مخصوصـاً طلبـه     ... 

حد اعلی حفظ نمـوده و مـردم را بـه    خواهم، وحدتشان را همیشه در خودمان می
  .رسان خون شهدا باشنداحکام اسالم آشناتر ساخته و پیام

  
  )خمینی شهر 1335 -1359( آقایی خوزانی یعلرمضان شهید 
به ملت مسلمان و مبارز ایران، تقوا و ترس از خودت را عنایت فرمـا تـا   ! خدایا

  .را حفظ فرمایند] شان[اتحادچینی بپرهیزند و وحدت و و سخناز اختالف 
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  )نهاوند 1334 -1365( ونداحمد اهللافضل شهید 
ام کـه در  جا مکان معراج است و میعادگاه وصل، در مسلخ عشقی گام نهادهاین

اش آواي وحدت و توحید با ریسمان شهادت، اتصال بنده را با خدا فراهم هر نقطه
رنـگ   1رنگـین خورشـید را  اش مجد و عظمـت، درخشـش نـور    آورده و بر هر قله

خدمت تمامی اهالی و عزیزان مـؤمن هـم روسـتایی، سـالم فـراوان      ... نموده است
عرضه داشته و جهت وحـدت و قـدرت و عظمـت آنـان از خداونـد طلـب توفیـق        

  .طلبمآرزومندم و از تک تک آنان حاللیت می
  

  )ازنا 1336 -1365( سدالهیا رضا شهید 
کـاران را کوتـاه کنیـد و قلـم ایـن      ایـن تبـه  دست ! 2هان، اي ملت غیور ایران

اي . جنایتکاران را بشکنید تا تاج کرامت و شرف شما که قرآن است، برقـرار مانـد  
قرآن عزیز، اي تحفۀ آسمانی، اي قانون بزرگ خدایی، اي راهنماي سعادت بشـر،  

شـکن  اي خورشید تابان افق غیب، اي سرمایۀ سـربلندي ملـت اسـالم، اي درهـم    
تو . هاي وطن ما را هوشیار کنتو جوان. تو ملت ما را بیدار کن! هاستیاساس نادر

هـا  تو قوة سلحشوري و حسن فداکاري را در آن. روح وحدت و برادري به آنان بده
  .زنده کن و پناه جوانان ما باش

  
  
  

                                                             
 که را: تیوص اصل در -1

 قرآن: وصیت اصل در 2-
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  )اهر 1335 -1361( امین محمدباقر شهید 
بعـد، نعمـت رهبـري و دیگـر      1داد و) انقـالب (شکر خداي را که به ما نعمـت  
هـاي خداونـد، بیـرون از شـمار اسـت و مـا از       وحدت و اخوت و برادري که نعمت

  .قدرت شکرش عاجز هستیم
  

  )تهران 1343 -1363( بختیاري احمدروغنیا رضشهید  
 2با هم وحـدت داشـته و شـعار   : این دعا را از تمامی امت مسلمان خواهانم که

از » خمینـی را نگـه دار   ،تـا انقـالب مهـدي    ،جان مهـدي  تو را به !خدایا !خدایا«
  .زبانشان کم نشود

  
  )خوي 1335 -1362( برگزین حسین شهید 

، 3به شهیدانمان، رحمت و به رزمندگان اسالم، نصـرت، بـه امتمـان    !پروردگارا
  .وحدت و به ما توفیق خدمت، عنایت بفرما

  
  )کردکوي 1345 -1365( یبهرام حسنشهید  

ات قرآن و خـون ارزشـمند شـهدا،    یاسالم و تحقق و استمرار آ يبقا! ایبار خدا
  .تر بگردانوند امام و امت را محکمیباشد؛ پس وحدت و پدر وحدت مردم می

  

                                                             
 که: تیوص اصل در -1
 کلمه: تیوص اصل در -2
 امتتان: در اصل وصیت -3
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  )اصفهان 1340 -1364( بیداري فرشیدشهید  
امیدوارم خداي تبارك و تعالی به شما امت، عزت، قـدرت، وحـدت و سـالمت    

  .عطا بفرماید
  

  )دزفول 1344 -1361( قلمکنپوست حسن شهید 
  .ا حفظ بفرمایع بالین عامل وحدتمان را از جمیاماممان، ا 1نیا! ایخدا !ایخدا
هاسـت، بـه   کن کـردن عمـال ابرقـدرت   شهیرا که ر ین انقالب اسالمیا! ایخدا

  .برسان یینها يروزیپ
  

  )پاکدشت 1340 -1365( محمدي جان اهللا نعمت شهید 
مـا را خلیفـه و وصـی خـود در زمـین قـرار داد و       شکر و سپاس خدایی را که 

رسول گرامی و کتاب قانونش را براي ما فرستاد تا ما را از جهالـت و گمراهـی بـه    
همان حجت کافی که بر مـا اتمـام اسـت و     ]است[ سوي نور هدایت فرماید و این

واي وحـدت و  آو  ]شـده [ هاي مومنان را جال داده و همگـی بـا هـم همصـدا    قلب
هـا و از خـود   ها و ناهموارير تمامی مراحل زندگی خود از جمله سختییگانگی د
  .]اندها را سر داده[گذشتن
هـاي  امـت یاري از بسـ «: گویـد  ن مـی آطور که قرهمان ؛ند و قلیلاها کمنآاما 

و اما امر خدا بر ما منت نهاد و انسـانی را بـر    2». اندنخستین و اندکی از متأخران
امـروز   .ها نجات داد و به سـوي نـور هـدایت فرمـود     از جهالتما فرستاد که ما را 

                                                             
 به این: در اصل وصیت -1
 14-13سوره واقعه، آیات  ؛خرآثلثی از اول و ثلثی از : در اصل وصیت  -2
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اگر هرکس تـا بـه    .زمایش اسالم استآامروز روز  .جنگ سرنوشت است ،جنگ ما
باید در ایمان خود شـک و تردیـد داشـته     ،حال به این انقالب یقین حاصل نکرده

 ،اگر بـه حـرف اماممـان نباشـیم     ؛امروز باید به نداي رهبرمان لبیک بگوییم .باشد
حفاظـت از نمـاز نخـواهیم     ]و[ »نهـی از منکـر   ]و[ امر به معروف« ،دیگر وحدت

  .داشت
  

  )فردین 1346 -1363( یحسن حسن شهید 
د ییـ د که فرزندتان کجا است؟ بگویاز شما پرس یاگر کس! زیپدر و مادر عز يا

علیـه  (نیکند، او به دنبال حس ياریاو رفته تا با خون خود درخت تناور اسالم را آب
 )صـلی اهللا علیـه و الـه و سـلم    (امبریـ ن، فرزند پیکند که حس يرفته است، کار )السالم

: دیبگو يش، رفته است او، رفته تا به حضرت مهدیکرده است، او رفته به نزد خدا
که کمر مسلمانان جهان  1دیارتش هستند، به او بگوینک در انتظار زیمسلمانان ا«
ا و کمـر نجـات آنـان را ببنـد و     یـ م و ستم جهانخواران خورد شده است؛ بر ظلیز
  .»روان وحدت را آزاد ساز و رها بخشیپ

  
  )زنجان 1341 -1363( احمديخان ارض شهید 

 )علیه السـالم (الحسینآرزو دارم قبر شش گوشۀ اباعبداهللا: اولین دعایی که دارم
  .مکان مقدس، دعاي وحدت بخوانم را زیارت کنم و با پیر جماران در آن

   

                                                             
 بگویید: در اصل وصیت -1
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  )بهبهان 1339 -1361( قنبریان جواد شهید 
مبادا میان خودمان اختالف، هرچند جزئی هم باشد، پیدا شود؛ چون مومنین 

مـا همـه اهـل یـک     . با هم برادرند؛ پس برادر نباید کینۀ برادرش را در دل گیـرد 
قدر که همان. ود نخواهد آمدمکتبیم؛ پس ان شاء اهللا مورد اختالفی بین ما به وج

خداونـد روز بـه روز بـه    . ... 2»علی الکفار و رحمـاء بیـنهم   1اشداء«: فرمایدیقرآن م
  .وحدت میان ملت بیفزاید و به طول عمر امام عزیز بیفزاید

  
  )زرندیه 1341 -1362( کارگر اسماعیلشهید  

بـرادران  به نام اهللا، پاسدار حرمت خـون شـهیدان؛ بـه امیـد پیـروزي تمـامی       
هاي حق علیه باطل و به امیـد آزادي قـدس عزیـز و آرزوي    رزمنده در تمام جبهه

آمدن پرچم سبز اهللا بـر فـراز   مین جهان و به امید به اهتزار دروحدت تمامی مسل
  .هاي مستکبران شرق و غربتمامی کاخ

  
  )خمینی شهر 1349 -1365( کریمی درچه محسن شهید 

 ۀهمـ . ادت و بندگی و ترك معصیت عنایت فرماما توفیق عب ۀبه هم! خداوندا
  !تر بدار مسلمانان را در وحدتشان مصمم

  
  )جهرم 1340 -1363( کوشا جالل شهید 

این وحدت و اخوت اسـالمی را در میـان ملـت مـا حفـظ کـن و       ! بارپروردگارا

                                                             
 اشد: در اصل وصیت -1
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مواظـب  ! اهللا جوانـان حـزب  ] و[ملـت شـهیدداده   . تفرقه را از میان این ملت بردار
هاي منافقین که هر روز به لباسی جدید ممکن اسـت ظـاهر شـوند،    تفالهحرکات 

  .باشید و وحدت را حفظ کنید
  

  )فالورجان 1342 -1361( کیانی اجگردي قدیرعلی شهید 
حفـظ فرمـا و    )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (امام عزیز را تا انقالب مهدي! خدایا

  .همبستگی و وحدت را بین مسلمین هر ه بیشتر کن
  

  )نجف آباد 1345 -1362( گلشادي علی شهید 
شـما در   .قـدر امـام را بدانیـد    .قدر اسالم را بدانیـد  !برادرانم و خواهرانم ،ريآ

شـما در عصـري قـرار     .ایـد کـه تـاریخ فرامـوش نخواهـد کـرد       عصري قرار گرفته
ماننـد صـدر اسـالم در جنـگ      ؛اید که تمام کفر بر تمام مسلمانان شوریدند گرفته
هـا   نآهاي امام را به خوبی گوش دهید و به  کنم که سخن توصیه می ولی ،خندق

ایمـان   ،براي امت ،طول عمر ،درگاه ایزد متعال براي امام پایان از عمل کنید و در
  .شکست فوري را خواستارم ،و وحدت و براي دشمنان اسالم

 
   )یزد 1342 -1361( آبادمختاري حسن محمد شهید 

توان حق را از باطل تشـخیص داد و روزي  به سادگی میامروز روزي است که 
شـکر  . انـد بـه نمـایش گذاشـته   ] را[ها چهرة پلیـد خـود   است که تمامی ابرقدرت

عطا کـرد کـه یـک نعمـتش، پـا گـرفتن       ] را[که به ما انقالب اسالمی ] را[خداي 
سال و نعمت دیگرش رهبري و وحـدت و برابـري    1400از  حکومتی اسالمی بعد

  .است
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  )شهرري 1348 -1366( خورزاده مرد سام شهید 
سپاس خداوند متعال را که این توفیق را به ما عنایت کرد که در دوران کفر و 
مادیگري، نور خود را و دین خود را به ما نشان بدهد و این توفیق را بـه اسـالم و   

راهنمایی امام امت، خمینی عزیز و بـا وحـدت در پرتـو     1دولت نصیب کرده که با
  .توانیم اسالم راستین را در جهان نشان دهیم و نشان هم خواهیم داداسالم، می

  
  )رودان 1346 -1365( يمرید سعبا شهید 

 خواهم که با هم وحدت و یکپارچگی داشته باشـید کـه  از تمام همشهریان می
  .شمشیري است بر ضـد مشـکالت ]همانا وحدت[

  
  )مشهد 1346 -1367( آباد موالیی قاسم احمد شهید 
کننـدگان برکـت، بـه    به صالحان عزت، به عاشقان شـدت، بـه حرکـت   ! خدایا

مردان ما همت، به زنان ما عفت، به جوانان مـا قـدرت، بـه دلیـران مـا قـوت، بـه        
حامیان ما شوکت، به پیران ما جرأت، بـه دوسـتانمان شـجاعت، بـه دشـمنانمان      

عمـر بـاعزت، بـه     خفت، به رزمندگان نصرت، به حسینیان زیـارت، بـه رهبرمـان   
تفاوتان مـروت، بـه   خاموشان عزیمت، به راهیان سرعت، به متفرقان وحدت، به بی

هایمـان عینیـت، بـه    مدعیان معنویت، به همۀ ما اطاعت از امام امت، به خواسـته 
مان شدت، به دلـدادگان شـهادت،   صدامیان ذلت، به مستکبران خفت، به پیروزي

دنیت حرکت پربرکت، به کوردالن مصـیبت،   به حاکمیت اسالم وسعت، به یاوران
  .آمین یا رب العالمین. خبران بصیرت عنایت فرما به دوستدارانت عظمت و به بی
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  )کوه پایه 1341 -1361( یاري علی شهید 
دعاي فرج و  .دعا کنید .نماز را به پا دارید .به پا خیزید !ن و خواهرانااي برادر

بـا او مبـارزه    .اسلحه به دست گیرید و به سوي دشمن بشتابید .وحدت را بخوانید
کنید و یک لحظه نگذارید که از جاي خود تکان بخورد و بخواهد اسالم و انقـالب  

خود بیشتر و بیشتر به استقرار اسالم  ]ي[این کارها ]با[دار کند و بدانید که را لکه
  .تن نزدیک اسآدر جهان کمک خواهید کرد و زمان 
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