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                                                                    سخن ناشر 
  

آراء گوناگون به آن ر روزگار پر التهاب ما، حجاب یکی از مسائلی است که با د
آنچـه مسـلم   . کنـد  اي آن را به شکلی تعبیر می نگاه شده است و هر گروه و دسته

 ۀکه نه تنهـا در اسـالم بلکـه در همـ     است است حجاب دستوري از جانب خداوند
  . ادیان توحیدي بر آن تاکید شده است

بـه   ،حجـاب  موضـوع ست نسل امروز ضمن شناخت دقیق ا الزم، در این میان
ایران اسالمی کـه بـا نثـار خـون     . پی ببرداجتماعی آن و  اهمیت و نقش فرهنگی

سرمشـقی بـراي   و هزاران شـهید بـه ایـن مرحلـه از اقتـدار و شـکوفایی رسـیده        
چه جایگـاهی بـراي حجـاب قائـل      ؛ستیزان جهان شده است خواهان و ظلم آزادي
ر مهـم و قابـل   پاسـخ بسـیا   کفن میهنمـان،  شک وصایاي شهداي گلگون ؟ بیاست

اند و از ابعاد مختلف به اهمیـت و نقـش حجـاب در     تاملی به این سوال ارائه کرده
بـه همـین سـبب در ایـن     . انـد  زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران اشاره کرده
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مجموعه تالش شده تـا از میـان خیـل عظـیم وصـایاي شـهداي گرانقـدر ایـران         
بـا   .شـما پوینـدگان راه حـق گـردد     اسالمی، اشارات این عزیزان به حجاب تقدیم

  . او شادي روح شهد خورند امید به رضایت آنکه شهدا در نزدش روزي می
  

  نشر شاهد
  1390پاییز 
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                                                                     پیشگفتار    
  

نامـه شـهدا بـه     وصـیت رو، از بررسی تعداد پنجاه و سه هزار  در مجموعه پیش
. نامه برخورد نمودیم که در آن کلمه حجاب به کار رفته است وصیت 8681تعداد 

شود که مسأله حجاب براي رزمندگان اسـالم بـه حـدي مهـم      چنین استنباط می
اند و بر این اساس تأکیـد   تر از خون شهدا دانسته بوده که حتی آن را سالحی مهم

  :خوانیم نامه یکی از شهدا می که در وصییتچنان. اند بسیاري بر آن داشته
وصیت من این است که خـواهران  ؛ و چند کلمه با خواهران هموطن دارم... « 
 .دنترسـ  غرب از سیاهی چادر تـو کـه معرفـت یـک زن اسـت مـی       شرق و ،بدانید

ها را هنوز در شهرها  من بعضی ولی. خیلی از شهدا این وصیت را کردند ،خواهران
خـواهم و   من از شما عاجزانه مـی  !کنند حجاب اسالمی را رعایت نمیبینم که  می

تکـه امـام    و بـه بـدن تکـه    )ع(دهم به فرق شـکافته امیرالمـومنین   شما را قسم می
اي امت  را به خون شهدا که حجاب اسالمی را رعایت کنید و بدانیدو ت!!! )ع(حسین
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خـون شـهدا را    حجـاب اسـالمی را رعایـت نکننـد،    برخـی   اگـر ، شهیدپرور ایران
خـواهم   شما مـی  از .کنندگان خون شهدا هستند پایمال اینها و اند اهمیت کرده بی

حجـابی در سـطح شـهرها از میـان      برخورد کنید که دیگر بی به نحوينها آکه با 
  ».برود

  : همچنین شهید گرانقدر دیگري نوشته است
افتخـار بکنیـد و بـا    وار در مرگ برادر اسـتوار باشـید و    و خواهرانم، زینب ...« 

دهان آنانی بزنیـد کـه    رعایت مسائل اسالمی، مخصوصاً حجاب، مشت محکمی بر
  ».خواهند انقالب را از طریق فرهنگی شکست بدهند می

  :خوریم هاي از سوي آن سبکباالن برمی و یا به چنین توصیه
کـه شـما هـم    ، خـواهرانم بدانیـد   و پیامی به شما خواهران محتـرم دارم ... « 

بـا   بایـد شـما هـم    .این انقالب و این جنگ را به پیروزي برسانید تامی دارید سه
 .مبـارزه کنیـد   اروپـا و دنیاپرسـتان   و مریکا و غربآبا شیطان بزرگ  ،دشمنانتان

 اي هـیچ اراده  تـا  خواهنـد  مثل عروسکهاي کوکی مـی  را شما ،بدانید که دشمنان
یرنـد و شـما را در مـنجالب    شخصیت زن را به بـازي بگ  که بتوانندنداشته باشید

 .داننـد  آوردن مـی بیشـتر پـول در   برايدشمنان شما را یک وسیله  .دنفساد بکشان
د جنس را بخـاطر عکـس   نبتوان چسبانند تا اجناس میعکسهاي زنها را پشت  آنها

شما بایـد   .دانند گذرانی می خوش وسیلهزن را فقط در نهایت و  .زن بهتر بفروشند
حجاب خودش را حفظ  )س(چگونه زینببیندیشید که درس بگیرید و  )س(از زینب

چطور راه بـرادرش را  . چطور بود )س(کرد و چطور با کفر مبارزه کرد و رفتار زینب
شـما هـم از خـدا     .با شجاعتی که از خدا گرفتـه بـود   ی؟با چه بیان ،دهد ادامه می

حجاب صحبت کنیـد   و بدحجاب و بیفاسد این زنهاي ولگرد و  با. کمک بخواهید
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نهـا مبـارزه کنیـد و    آبـا  که وظیفه شماست  ؛و امر به معروف و نهی از منکر کنید
شـما خودتـان حجابتـان را حفـظ و     . نگذارید که خون برادرانتان را پایمال کننـد 

  ».وار زندگی کنید زینب
شود که خود نشـان از   هاي فراوانی در وصایا دیده می در این مجموعه شباهت

وان شهدا در مساله حجاب و احساس مسـوولیت بسـیار آنهـا در قبـال     دغدغه فرا
  .فرهنگی جامعه دارد -مسائل دینی

امید که با اشاعه این وصایا بتوانیم گامی در راسـتاي تـرویج فرهنـگ حجـاب     
  . برداشته باشیم

  :شیوه نگارش
  :ذکر چند نکته درباره شیوه تنظیم این اثر

ابتـداي  در  نام شـهید  ضمن آوردن شهیدهر  نامه بین وصیت براي تفکیک -1
ي آن قرار گرفتـه  نامه در ادامهاي متفاوت از متن اصلی، متن وصیتسطر با اندازه

   .است
نامـه، بـیش از یـک پـاراگراف بـه موضـوع حجـاب         چنانچه در یک وصیت -2

در ابتداي سـطر   اختصاص پیدا کرده باشد، پاراگراف بعدي با گذاشتن نقطه چین
  . ستمشخص شده ا

ع حجاب در اواسط جملـه شـهید قـرار گرفتـه باشـد،      ودر صورتی که موض -3
  . آغاز شده است... مطلب به صورت 

معنـا و   با هـدف بیـان رسـاتر و گویـاتر    کلماتی  اي، نامه در وصیتچنانچه  -4
  . قرار گرفته است[ ] ضافه شده باشد آن کلمه در امفهوم 
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امه، به صورت غلـط نوشـته و یـا از    ن اي در اصل وصیت در صورتی که کلمه -5
بـا   وکلمه تغییر یافته یا حـذف شـده    ، آننظر دستوري در آن جمله اشتباه باشد

  . گذاشتن شماره در باالي کلمه، اصل آن در پانوشت هر صفحه آمده است
 اي در اصل وصیت نامه به هر دلیل ناخوانا باشد، به جاي آن، چنانچه کلمه -6

بـه صـورت حدسـی     اي واژهدر صـورتی کـه   . رار گرفته اسـت ق» ...  «این عالمت 
بـه جـاي   »  «در واژه جدیـد   ،شـده باشـد   نامفهوم توسط مصحح جایگزین کلمه

  . چین قرار گرفته است نقطه
هـاي   مصحح تمـام تـالش خـود را کـرده اسـت تـا بـا قـرار دادن عالمـت          -7

  . تر نماید آسان خواننده متنها را براي  خوانش متن) ؟ : ! ؛ .  ،(سجاوندي 
اي کـه در آن کلمـه    نامـه  وصیت 8681شایان ذکر است این وصایا از میان  -8

یی وجـود  البته در میان ایـن وصـایا  . خورد انتخاب شده است حجاب به چشم می
کرده  هادفبا نوشتاري بدیع از حجاب به معناي عرفانی آن است شهیدان،که  داشت
ایـن وصـایا از   ) حجـاب جسـمانی  معنـاي  ( ،با توجه بـه موضـوع کتـاب    اما. بودند

در پایان الزم است از کلیه عزیزانی که در گـردآوري، تفکیـک   . فهرست خارج شد
  . اند قدردانی کنم و حروفچینی این وصایا نقش داشته

  
  مهدي دادجو 
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   لزوم حفظ حجاب: فصل اول    
  

  )تهران 1350 – 1370(بر  آب عبدالرسول شهید 
خواهم که در همه حال و همیشه حجاب خود را حفظ کنـی   می تو خواهرم از

و با امر به معروف و نهی از منکر تمامی خواهران را به این کار تشـویق کنـی و بـا    
  .راه شهدا باشیدهنده  ادامه این عمل خویش

  
  )دهدشت 1336 – 1362( خضر اهللا آب سیف شهید 

اگر خـداي نـاکرده حفـظ     .کنیدامیدوارم که حجابتان را حفظ  خواهران عزیز،
سنگر شما  ؛که با ما ضدیت دارند، منتظر همین کارها هستند نکنید تمام کسانی

  .حجاب شماست
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  )الرستان 1347 – 1362( تش سردآابراهیم  شهید 
ایـن انقـالب کـه بـا      ]براي حفـظ [ خواهم می کشورمانمردم پس از ملت و ... 

فرهنگ اسالمی خـود   کنند و 1تالشمده آهزاران شهید بوجود  ریخته شدن خون
  .حجابی دوري کنند از بی را با فرهنگ منحط غربی عوض نکنند و

  
  )اصفهان 1343 – 1361( سعید آخوندي یزدي شهید 

کـنم، و درس   مـی  و خواهر عزیزم، تو را به حجـاب کامـل اسـالمی توصـیه     ...
  .بخوان تا بتوانی بعدها براي این ملت و دولت کار انجام دهی

  
  )دهدشت 1347 – 1365( شیرعلی آذربار شهید 

زیرا حجـاب هـم    ،خواهم که حجاب اسالمی داشته باشید می و از خواهرانم ...
  .سنگر است

  
  )رامسر 1342 – 1361( عباس آرموییان شهید 

خواهم با حفظ حجاب خود کـه از شمشـیر بـراي دشـمن      می و از خواهرها ...
  .کنندتر است از خون شهدا پاسداري  برنده
  

  )یزد 1353 – 1373( عباس آریانژاد شهید 
برادران و خواهران بیاموزید به خود و دیگران و در راه پیشبرد و تحصیل علـم  

زیـرا کـه    ؛حجـاب و نگاهتـان را کنتـرل کنیـد    . و دانش تا دم مرگ کوشا باشـید 
                                                             

  پایداري: دراصل وصیت -1
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   .شرمناك است بدنی چه به نگاه و چه به نفس عرضه داشته شود
  

  )خدابنده 1349 – 1367( زکریا آزاديشهید  
داري  کنم که شما هم با حفـظ حجـاب و خانـه    می به تمامی خواهران سفارش

  .باشید )س(رسان خون شهدا و مانند زینب صحیح، پیام
  

  )جهرم 1327 – 1361( زمندآعبدالرسول  شهید 
که خـون شـهدا را    خواهم که حجابتان را حفظ کنید چون می از خواهران هم

که حفظ کردن حجاب شما خواهران پیام هـر شـهید بـه     بدانید کنید و می حفظ
  .خون خفته است

  
  )تالش 1346 – 1366( سیدقاسم آگهی شهید 

باید یقین داشته باشید که وقار شـما در   .حجاب را وقار خود بدانید ،خواهران
  .حجاب شماست و حجاب شما افتخار جامعه و سربلندي جمهوري اسالمی

  
  )نوشهر 1342 – 1365(آبادي  زعفر آهنگري علی شهید 

را در برابر نامحرمـان حفـظ    خواهم که حجاب خود می از شما خواهر بزرگترم
  .نمایی
  

  )تهران 1347 – 1365( بند سعید آیینه شهید 
ضـمناً خـواهر عزیـزم،    . خواهر و برادران عزیزم، امیدوارم که مرا حـالل کنیـد  



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    16

 

  .حجاب خود را حفظ کنید
  

  )تهران 1340 – 1362( احمد ابراهیمی شهید 
زیـرا   ؛کنم کـه حجـاب خـود را حفـظ نماییـد      به خواهران مهربانم وصیت می

باشد و در دامن خود فرزندانی را  میدر مبارزه فرهنگی  نهاآحجاب زنان ما سالح 
  .پرورش دهند که به اسالم خدمت کنند

  
  )تهران 1323 – 1360( رمضان ابراهیمی شهید 

طور که شایسـته   آن ،حجابت را و ایمانت را رعایت کنهمسر عزیز و با وفایم، 
  .بندگان خاص خداوند است

  
  )قزوین 1351 – 1367( مهدي ابراهیمیسید شهید 

برادر و خواهرم، شما هم سعی کنید حجابهایتان را حفظ کرده و خـوب درس  
  .بخوانید

  
  )بندردیر 1345 – 1365( تنهاعبدالحسین ابراهیمی  شهید 

هر بـدي کـه از مـن دیـدي حاللـم کـن و        ؛زندگیم بوديشریک  تو ،همسرم
  .مراقبش باش حـجاب زینبی بزرگ کن و با دخـترم را

  
  )تبریز 1349 – 1364( سراي صفر ابراهیمی شهید 

اگـر نکننـد    ،گویم که حجاب را رعایت بکنند ام می و این را به همه خانواده ...
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  .کنند خون شهیدان مظلوم را لگدمال می
  

  )تهران 1342 – 1361( ابطحی نژاد) شهاب(سیدعلی  شهید 
اگر من روزي باعث ناراحتی شما شدم مرا ببخشید و یک  ،اي خواهران عزیزم

چـرا کـه    ؛ست که حجاب خود را حفـظ کنیـد  ا ن اینآوصیت براي شما دارم که 
  .حفظ حجاب است ،پیام خون شهیدان براي خواهران

  
  )اصفهان 1345 – 1361( مصطفی ابهري ثانیسید شهید 

تـوانی بـر دهـان کفـر      می با حجاب خود ].حجاب است[ سنگر تو ،اي خواهرم
  .بزنی

  
  )گرگان 1347 – 1365( زادهاحمد علی عباس شهید 

 کردید بهتر و بیشتر رعایت کنیـد  می همانگونه که رعایت حجاب را ،خواهران
سـعی کنیـد فرزنـدانی بـا      .و تالش را بکنیـد  شو در تربیت فرزندان نهایت کوش

ینـده هـر جامعـه بسـتگی بـه      آصدیق و مومن تحویل جامعه دهیـد کـه    ایمان و
  .ایمان و مسلح به سالح علم و ایمان دارد داشتن فرزندان با

  
  )نهاوند 1349 – 1366( سعادت احمدوند شهید 

و اما مادر مهربانم، اگر خواستی گریه کنی به خاطر اسیري زینب و پهلـوي   ...
شکسته مادرمان فاطمه عزیـز گریـه کـن و بـا حفـظ حجـاب و شـرکت در نمـاز         

  .»...«جماعات و مراسم مذهبی همسنگري 
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  )بیجار 1344 – 1360( سعید احمديسید شهید 
سعی کن همیشه حجاب اسالمی را رعایت کنی و یک خواهش دیگر  ،خواهرم

  .ن را یاد بگیريآن اینکه سعی کن قرآدارم و 
  

  )اراك 1338 – 1361( صمد احمدي شهید 
چقـدر   دانم خواهر می امیدوارم که خداوند به شما صبر عطا فرماید، ،خواهرانم

ـ  سولی حمد و سپا ،عالقه به برادر خود دارد جـا بیاوریـد کـه او در راه    ه خدا را ب
امیـدوارم کـه همگـی مـرا      .خدا کشته شده است و این افتخار اسـت بـراي شـما   

حالل کنیـد و راه زینـب را پـیش گیریـد و حفـظ      ببخشید، برادر کوچک خود را 
  .حجاب و عفت را فراموش نکنید

  
  )دهدشت 1330 – 1362( طالب احمدي شهید 

 امالیمات دسـت ن با )س(همچون حضرت زینب مراحالل کن،، خواهرتو اي  و ...
حجاب اسـالمی خـودت را    باش و کوشا تربیت فرزندان خود در پنجه نرم کن و و

  .حفظ کن
  

  )مشهد 1346 – 1366( عباس احمدي شهید 
خواهران عزیزم، شما هم مثل زینب عمل کرده و همیشه حجاب خـود  اي  شما

  .را رعایت کنید
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  )شهرکرد 1329 – 1365( سیدحسن احمدي شیخ شبانی شهید 
حفـظ   شـهیدان و  امید اسـت بـا پاسـداري از خـون     ،برادر اما خواهران و و ...

 بـا جهـل بجنگیـد و    ام را برداریـد و  صابري اسـلحه امر به  عفت و سنگر حجاب و
  .زمین بماند برادر مبادا تفنگم را بگذاري بر

 
  )مراغه 1343 – 1363( احمد اخالقی شهید 

فرهنـگ   .نان سنگرشـان اسـت  آخواهرانم بگو که حجاب   به تمامی مادر خوبم
  .اسالمی را با این سنگر حفظ کنند

  
  )قم 1351 – 1365( عباس ارغوانی شهید 

  .اي خواهران حجاب اسالمی را رعایت کنید
  

  )دزفول 1346 – 1361( شیرعلی ارقش شهید 
 ]و[ کنم که حجاب خویش را هر چـه بهتـر   می خواهش ،و خواهران مهربانم ...

  .تر نگهداري کنید پوشیده
  

  )اصفهان 1344 – 1361( علی استکیرمضان شهید 
خـود را حجـاب خـود قـرار دهیـد و پیـام        1و شما خواهران عزیـزم، زینـت   ...

  .طلبان عالم برسانید شهیدان را با قاطعیت به تمام حق
  

                                                             
 زینب :در اصل وصیت -1
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  )برخوارومیمه 1347 – 1365( پور سیداسداهللا اسدي شهید 
خواهرم، حجاب خویش را حفظ کن و همیشه در زندگی خـود حضـرت زهـرا    

و دیگر ائمه را الگوي خود قرار ده و با رعایت حجاب خود از خون من و دیگر  )س(
  .شهدا پاسداري کن

  
  )تهران 1344 – 1361( عبدالحسین اسدي کرم شهید 

سـالگی رسـید او را    7خواهم وقتی که خـواهرم بـه سـن     می از شما ،مادرجان
از  ،بیاموزیـد نماز یاد دهید و به او حجاب اسـالمی کـه سـنگر زنـان مـا اسـت را       

  .خواهرم بخواهید اسالم را یاري دهد
من  .و خواهرم را مانند خواهران خودت با حجاب اسالمی راهی جامعه کنی ...

  .چشم امید به شما دارم
  

  )فریدن 1345 – 1365( علی اصالنیعباس شهید 
مبارزه ها  حجابی خواهران حجاب را که تنها سنگر شماست حفظ کنید و با بی

  .کنید
  

  )آران و بیدگل 1335 – 1362( عباس اصیلیان شهید 
رسـان وقـایع    سعی کنیـد چـون زینـب کبـري پیـام      ،خواهران و همسر عزیزم

سرمشـق   ایـران ] در[کربالي ایران باشـید و حجـاب و عفـت ایـن بـانوي نمونـه       
تشینی است که در اختیار دارید و همچون آهمانا این سالح . زندگیتان قرار گیرد

  .قلب دشمنان اسالمتیري است بر 
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  )تهران 1327 – 1365( سیدعلی اعتصامی شهید 
سـفارش در مـورد حجـاب و پوشـش خـود و       ،دوم وصـیت مـن   ]همسـرم ... [

  .باشد می دخترهایم
  

  )کازرون 1346 – 1366( عبدالرحمن افشاري شهید 
من به خواهرانم و بانوان روستاي مـالاره ایـن اسـت کـه حجـاب را      ] سفارش[

اي از یـاد خداونـد    و لحظـه  فرزندان خود را به نماز سفارش کننـد رعایت کنند و 
  .بزرگ غافل نشوند

  
  )خوي 1348 – 1365(عباس افشانی  شهید 

  کنم که حجاب اسالمی را رعایت  می به شما خواهران عزیزم وصیت
  . حجاب شما خواهران، پاسدار خون شهداست کنید و

  
  )فالورجان 1345 – 1362( خیر آبادي صفرعلی اقبالی شهید 

خواهران که حجاب اسـالمی را   در پایان سخنی دارم با خواهران خودم و دیگر
  .حفظ کنید، کاري نکنید که در روز قیامت پیش حضرت فاطمه سر به زیر باشید

  
  )اصفهان 1347 – 1365( دوست محسن امامی سید شهید 

در تربیـت فرزنـدان مـومن و متقـی      ،حجاب اسالمی را رعایت کنید ،خواهران
  .بکوشید
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  )بجنورد 1345 – 1366( سیدحسن امامی فرد شهید 
چرا که  ،همچنین از همه خواهرانم انتظار دارم که حجاب خود را رعایت کنند

  .خدا هرگز راضی به این کار نیست
 

  )کوهدشت 1344 – 1364( رضا امرائی شهید 
پاکـدامنی و حجـاب خـود بـه کمـک      مادران و خواهران عزیـز، بـا عصـمت و    
  .رزمندگان اسالم بروند و آنها را یاري کنند

  
  )0001347 – 1362(سعید امیرحسنی  شهید 

 اما خواهش ،ام را خیلی اذیت کردهو دانم که ت جان می سخنی با خواهرم، مریم
کنم این حرف مرا گوش کن و آن این است که حجاب را حفظ کنی و در ایـن   می

بـه   ،هیچ کسی را نخواهم بخشـید کـه حجـابش را حفـظ نکنـد      گویم می قسمت
دانند بیشتر مطالعه کنند تا بیشتر بفهمنـد   اگر نمی ؛دانند می دلیلی که خودشان
  .این نفهمان روزگار

  
  )داراب 1347 – 1366( عبدالرسول امیري شهید 

دانم کـه اکثـر فسـاد     من این را می !حجاب خواهران :پیام دیگر براي خواهران
خواهم کـه حجابشـان را    من از کلیه خواهران می. جوانان ما از بدحجابی زنهاست

   .تر است که حجاب شما از جنگیدن ما واجب ،کامال حفظ کنند
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  )شهر زرین 1342 – 1365( شنبه امیري پبدنی شهید 
کـه   دهند می خودشان اجازهخواهم بدانم چگونه به  می یالابال يغیرتها ن بیآ

مفتضـح بـه    نمـا و  هـاي بـدن   با لبـاس  بدحجاب و حجاب و دخترانشان، بی زنان و
نـان را نیـز بـا    آدهند تـا   می دید هزاران جوان قرار در یند وآ می خیابانها بیرون و

   .لوده کنندآخودشان 
  

  )سراب 1341 – 1365(امینی اهللا  سیف شهید 
حجاب خود را حفظ نمایید و در تمامی کارها خدا و حق و عدالت را  ،خواهرم

  .در نظر بگیرید
  

  )امیدیه 1345 – 1365( رضا انوري شهید 
ایـد، اکنـون    طور که تاکنون حجابتان را حفـظ کـرده   خواهرانم، امیدوارم همان

  .هم حفظ نمایید
  

  )فردوس 1343-1363( علی اورجهعباس شهید 
که بر دوش خواهران هست این است که از رفتن فرزندانتان اي  و اما وظیفه ...

راه شـهدا  دهنده  ادامه به جبهه جلوگیري نکنید و با رعایت کردن حجاب اسالمی
   .خواهید بود

  
  )دامغان 1342 – 1362( علی ایثاريشعبان شهید 
مـادران و خـواهران    ،سـت کـه  ا پیام من این ،از من راضی باشید ،مادرم پدر و
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امـا برگهـاي    ،ریـزد  مـی  اگر بادي بوزد تمامی برگهاي زرد درختان فرو ،حزب اهللا
امیدوارم تو نیز یک برگ سبز باشی و به حجاب و دیـن   ،ماند سبز و خرم باقی می

  .خود پایبند باشی
  

  )فردوس 1345 – 1363( رضا ایمانی شهید 
نکنید با خشونت رفتار ها  خواهران من، حجاب اسالمی را رعایت کنید، با بچه

  .و کسی را اذیت نکنید که کسی از دست شما ناراحت نشود
  

  )دهاقان 1346 – 1365( صادق باباعلیان شهید 
حجاب اسالمی را کامل حفظ کنید و به حرفهـاي امـام    ،و خواهران و مادرم ...

  .گوش دهید کامالً
  

  )دهدشت 1349 – 1365( شکرالدین بادیاد شهید 
ولـی بایـد شـما     ،گرچه نتوانستم خدمتی براي شما انجام دهم ،خواهران عزیز

کـربال بـر روي جنـازه     درخود را رعایت نمایید و مثل زینـب کـه    یحجاب اسالم
خدایا این قربانی را در این صحراي کربال از مـا  « :گفت می )ع(برادرش امام حسین

  .باشید »بپذیر
  

  )نیشابور 1335 – 1363( عبد الحسین باري شهید 
خواهم کـه بـا حجـاب اسـالمی خـود       می تمام خواهران ایرانی خود عاجزانه از

  .گویان شرق و غرب را رسوا کنند اسالم را یاري و یاوه



 

  25      »دفتر اول«حجـــــاب 
 

  )کازرون 1346 – 1366( عبدالحمید بازیار شهید 
زیـرا هـر    ،خـواهم کـه حجابـت را رعایـت کنـی      مـی  تو از ،خواهرمتو اي  و ...

دامن زنان  از فرزندانی بوده که دراند  حال خوردهه اي که دشمنان اسالم تا ب ضربه
  .اند نها تربیت یافتهآراستین بزرگ شده و درکنار 

  
  )تهران 1342 – 1362(باقري ) حمید(شاهین  شهید 

قطـره   ،خواهراي   به تمامی خواهران این است که ،این حقیر مخلص ،پیام من
  .حجاب خود را حفظ کنید ،دهد که خواهران قطره خون شهیدان این پیام را می

  
  )سمیرم 1343 – 1361(صفرعلی باقري  شهید 

طلب معاشرت نکنید و در همه حال حجـاب   هیچ وقت با افراد منافق و فرصت
   .حفظ نمایید اسالمی خود را کامالً

  
  )000 1345 – 1363( نیرنژاد خاقازا سعید باقی شهید 

تفـاوت   حجابی و بدحجابی بـی  و از کلیه خواهران خواستارم که در مقابل بی ...
  .نباشند و با این جاهالن مبارزه کنند

  
  )آران و بیدگل 1343 – 1361( آرانی احسان بتولی شهید 

حجاب خود را کـه بـه منزلـه اسـلحه خـواهران مسـلمان در        ،خواهر ارجمندم
  .حفظ کن ،بندوباري است عفتی و بی مبارزه با بی
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  )خمین 1349 – 1365(رضا بخشش  شهید 
  .عزیزم، حجاب و پاکدامنی و عفت را سرلوحه خود قرار دهید خواهران

  
  )تهران 1344 – 1362( عباس بدري شهید 

توانی راه شهیدان را ادامه دهی و هرگز حجابت را ترك  با حجابت می ،خواهرم
  .نکن

  
  )بجنورد 1348 – 1366( سیروس براتی شهید 

  .حجابت را رعایت کن که پاسداري از خون شهداست ،خواهرم
  

  )همدان 1345 – 1365(رضا برزگر  شهید 
دهـم کـه دسـت از     مـی  شما را بـه خـون فرزنـدان شـهید قسـم      ]ملت عزیز[

  .حجابی بکشید تا در دنیا و آخرت خوشبخت باشید بی
  

  )ایالم 1344 – 1362( شریف برمو شهید 
کنم که شما اجـازه نداریـد در مـرگ     وصیت میو به خواهران و مادر عزیزم  ...

اسـت کـه    از این اشتباه دست بردارید، اشتباهی ،من پوست صورت خود را بکنید
مبادا از شما کسی حجاب خود را از سر بردارد و براي مـن  . اید ن پی بردهآشما به 

  .هاي دیگر براي مرگ من پیاده کند یا یک سري برنامه ،گریه کند
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  )تهران 1339 – 1361( قلعه  آق  بصیريرضا  شهید 
 چـون کـه مـا بـراي     ؛خواهم کـه، حجابـت را حفـظ کنـی     و از تو خواهر می ...

  .جنگیم می حجاب
  

  )تهران 1348 – 1366( علی بند سريرمضان شهید 
خواهرانم، در شهادت من صبر و تحمل داشته باشید و حجاب خویش اي   و ...

  .خودتان پاسدار حرمت خون شهیدان باشیدرا حفظ کنید و در سنگر حجاب 
  

  )قزوین 1348 – 1367( کالیه صادق بنی شهید 
خواهر مهربانم، حجاب اسالمی خـویش را حفـظ کـن کـه ریخـتن      تو اي  و ... 

   .خون من بخاطر حفظ حجاب توست
  
  

  )تهران 1342 – 1361( سعید بوربور شهید 
کـه ایمـان هـر شـخص     را خواهم که همیشه حجاب خود  می و از خواهرانم ...
  .اند حفظ کرده و سرافراز باشند که برادر خود را در راه اسالم از دست داده ،است
  

  )تهران 1335 – 1365( عباس بوربور شهید 
گونـه باشـد و از نظـر     و فرزندم طاهره را به صورتی تربیت کنید کـه زینـب   ...

سـدي باشـد در   ینـده بـا سـیاهی چـادرش     آحجاب الگو باشد براي دیگران و در 
  .خواهند ضربه بزنند می مقابل افرادي که با بدحجابی به این انقالب عزیز
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  )فسا 1343 – 1362(سبزعلی بومه  شهید 
مادران، جهاد شما همان است که حجـاب خـود را   اي   خواهران واي   و شما ...

   .کنم که حجاب خود نگه دارید می نگهدارید و از خواهرانم و مادرانم خواهش
  

  )تهران 1343 – 1362( رضا بهرامی شهید 
به خواهرانم بگویید که حجاب اسـالمی را همـانطور کـه امـام فرمـوده حفـظ       

   .باشد کنند، چون حجاب شما عزیزان پاسدار خون ما شهیدان نیز می
  

  )کبودرآهنگ 1343 – 1363( بهرامیاهللا  روح شهید 
   .خواهرانم، مبادا حجاب فراموش شود

  
  )تهران 1345 – 1362( رضا بهینه شهید 

  .مادرجان، چیزي ندارم بگویم، بجز اینکه بگویم حجاب را حفظ کنید
خـواهم کـه خـواهرانم،     اکبرجان، من تو را خیلی دوست داشتم و از تو مـی  ...

 !مخصوصاً خواهر کوچکم زهرا را بـه راه راسـت هـدایت کنـی، مخصوصـاً حجـاب      
  !حجاب !حجاب
  

  )نیشابور 1345 – 1362( م آباديرعبدالحسین بی شهید 
ن هستید کـه بـراي شـما سـفارش و     آخواهران عزیز و مهربان، شما بزرگتر از 

ـ   اي  توصیه عنـوان یـک بـرادر کوچـک     ه داشته باشم ولکن باز هـم دوسـت دارم ب
خدمت شما عرض کنم که حجاب اسـالمی را کـه شـاید از شـهادت در راه خـدا      
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  .کمتر نباشد فراموش نکنید
  

  )بروجرد 1345 – 1365( عبدالرضا بیرانوند شهید 
  .و شما خواهرانم با حفظ حجابتان مرا زنده کنید ...

  
  )داراب 1345 – 1367( خدایار بیضایی شهید 

  .خواهرانم، حجاب را حفظ کنید که حفظ خون شهیدان است
  

  )کازرون 1347 – 1365( عباس بینا شهید 
همه جا حفظ کنیـد کـه شـما بـا      حال و در  همه حجاب خود را در ،خواهران

  .اندازید می لرزه  حجاب خویش تن دشمنان اسالم را به
  

  )آباد خرم 1334 – 1364( شاهپور پاپی شهید 
 هـایم را بـه دسـت شـما     کنم و بچه سالم عرض می ،همیالء ،و مادر مهربانم ...

بیاوریـد و   هاي من را خـوب بـار   سپارم و بچه می سپارم و شما را به دست خدا می
  .نها کوتاهی نکنیدآنها را با حجاب اسالمی به بار بیاورید و از مدرسه براي آ

هـا را خـوب نگهـداري     خواهم بچه می کنم و از او به همسرم سالم عرض می ...
  .نها را سر درسی بگذاردآنها نماز و حجاب اسالمی بیاموزد و آکند و به 

  
  )مراغه 1347 – 1364( طالب پاشایی شهید 

توانیـد   وصیتم به خواهران مسلمان، خواهرانم، خواهران مبارزم شما چون نمی
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در جبهه مدارس  در جبهه جنگ حضور پیدا کنید لذا شما هم در جبهه حجاب و
 شوند براي حفظ اسـالم و  می شهیدها  این شهیدان ما که در جبهه...  ؛فعال باشید

مـن کـه شـهید     ،شوند می تو شهید و در نتیجه بخاطر من ،حجاب است ناموس و
ولی به عکس شـما خونهـاي    ،ام شماها با حفظ حجاب خون ما را یاري کنید شده

  .کنید شهیدان ما را پایمال می
  

  )آران و بیدگل 1345 – 1362( عباس پردلسید  شهید 
  .خواهم که حجابتان را رعایت کنید می از شما ،خواهرانم

  
  )تهران 1346 – 1366( مسعود پرنیانسید شهید 

حجابها هستند مبارزه  با دشمنان که همین ضدانقالبها و همین بی ]دوستانم[
 ،خواهنـد ریشـه ایـن انقـالب را بزننـد      می حجابها از راه فرهنگی کنید که این بی

  .قا امام زمان استآاش  انقالبی که فرمانده
  

  )آباد خرم 1347 – 1367( صیدحسن پشته سفلی شهید 
اي   حجـابی بپرهیزیـد و   حجاب خـود را رعایـت نماییـد و از بـی     ،خواهراناي  

  .ن سالحی است که در دست یک رزمنده قرار داردآحجاب تو همانند  ،خواهر
خـواهم کـه حجـاب     مـی  لمان و همیشه در صـحنه سدر پایان از خواهران م ...

   .رعایت نمایند و همانند فاطمه زهرا باشند
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  )اردبیل 1347 – 1363(عبداالحد پوراسکندر  شهید 
نچـه کـه شخصـیت و    آوار صـبر کننـد و بداننـد     خواهرانم در مرگ من زینب

 حجـاب  تعـالی اهللا  ءشا ان دانم که می سازد حجاب اوست و هویت زن را هویدا می
  .کردند می ه قبالًکچنانهم کرد، خودشان را رعایت خواهند

  
  )نوشهر 1341 – 1362( سیدحسین پوراکبر رضويشهید  

حجـاب را رعایـت    ،سـپارم  شما را به خداي بزرگ مـی  ،خواهران و برادراناي  
  .ینده بسازیدآها را براي نسل  فرمایید و مانده و مانده

  
  )گچساران 1348 – 1364( الحسینیرسیدمحسن پو شهید 

  .با حجاب پاسدار حرمت خون شهیدان باش ،خواهرماي   و تو ...
  

  )کرج 1346 – 1364( سییعباس پیرو شهید 
  .وقت بر ندارد  و وصیتم به تنها خواهرم این است که حجاب را هیچ ...

 ،توانـد پایمـال کنـد    مـی  تواند که خون مرا نگهدارد و می فاطمه صد در صد ...
اگر درس خواند و حجاب را رعایت کرد خون مرا نگه داشته است وگرنـه پایمـال   

  .کرده
  

  )باغملک 1345 – 1365( علی تاراس صحن شهید 
اي  بــا حجـاب خـود راه و روش زینــب زمـان را بـه عــده     ،و خـواهران  مـادران 

بیاموزید و چنان با حجاب خود به دهان دشمنان اسالم بکوبید که دیگر حرفی از 
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باید بـه تمـام جهانیـان بفهمـانیم کـه       مسلمانانما . نها بیرون نیایدآدهان کثیف 
مردها همانند حسین شهید در میـدان نبـرد   وار با حجاب اسالمی و  زینب زنانمان
که هنوز در خواب خرگوشـی    کنیم تا اسالم را به گوش تمامی مردمانی می مبارزه

  .نها از خواب بیدار شوند و مزه شیرینی اسالم را بچشندآبرسانیم تا  ،هستند
  

  )جهرم 1349 – 1365( عبدالرضا تجربه شهید 
  .حجاب اسالمی را رعایت کنند کنم که می از مادر و خواهرم تقاضا ...
  

  )آباد پارس 1347 – 1362( علی تدینعباس شهید 
و به خواهرانم بگویید که هیچ وقت امام را از یاد نبرند و امام را دعا کنید و  ...

  .  زینبحضرت با حجاب باشید مثل 
  

  )لنگرود 1346 – 1368( سید رضا تراهی شهید 
تـرین   طلبم که شاید شـیرین  می از شماها نیز حاللیت ،و اما خواهران عزیزم.. .

خواهم که اگر لیاقتش را داشـته   می مرگها که شهادت است نصیبم بشود و از خدا
سفارشم به شما عزیزان ایـن اسـت کـه بـه عفـت و حجابتـان        .نصیبم کند ،باشم

  .رسیدگی بیشتر بکنید
  

  )یاسوج 1343 – 1362( سیدقاسم ترسه شهید 
 حجابـت را  بـاش و  و بردبار صبور و کوهی استوار مانند ،خواهرماي   اما تو و ...

  .انقالب خونین حسین است که این انقالب همانند دشمن بداند تا نگهدار  محکم
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  )تهران 1346 – 1365( ترك عبدالحسین شهید 
یک وصیت دیگر هم باید عرض کنم که خیلی از شهدا ایـن جملـه را گفتنـد    

   .برادرم نگاهت را حفظ کنکه خواهرم حجابت و 
  

  )تویسرکان 1340 – 1364(رضا ترکاشوند  شهید 
  .خواهران، با حجاب خود جهاد کنیداي   شما

  .خواهرانم، حجاب خود را رعایت کنید ...
  

  )اصفهان 1342 – 1365( دمنه عبدالرضا ترکیان شهید 
حجـاب  اي که به تمام خواهران و مادران و برادران دارم این اسـت کـه    توصیه

  .خود را حفظ کنید
  

  )دهدشت 1348 -1365( اهللا تربالی سیفشهید  
حجابتان را حفظ کنید و با حفظ حجابتان پاسدار  ،اي خواهران عزیزم  و اما... 

  .حرمت خون شهدا باشید
  

  )آبادان 1342 – 1363( سعید تفرقه شهید 
ماننـد  جـان امیـدوارم کـه در زنـدگی      مهـري ): دوم مادر(سالم بر مهري جان 

فاطمه باشید و خواهرانم مانند مریم مقدس باشند و حجاب خـود را نگـه دارنـد،    
بلـه خـواهرانم، حجـاب     ؛وکشتارها براي اسالم و حجاب است چون این همه کشت

  .شما سنگري براي من است
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  )فیروزآباد 1349 – 1366(  اسداهللا توانگريسید شهید 
خود را رعایت کننـد و نسـبت   خواهم که حجاب  می الهی نیز از خواهران حزب

 بنـد و یـا  حجا بـی  االمکان کسانی که نباشند و حتیتفاوت  بی حجابی به مسئله بی
  .ب، با اخالق اسالمی و رفتار شایسته به اسالم جذب کنندبدحجا
  

  )تبریز 1344 – 1365( صمد توکلی زاد شهید 
بـرادري  نمایم که نتوانستم حق  می بخشش از خواهرم نیز طلب مغفرت و و... 

خواهم کـه حجـاب اسـالمی را همچـون حجـاب       می از شما ورم وآجا ه را کامل ب
  .فاطمه زهرا رعایت کنید

  
  )فسا 1347 – 1366( عبدالرسول تهمتن شهید 

مـرا   و به خواهرم بگویید که من براي چه به جبهه رفتم و شهید شدم و اگر... 
حـال   هحـال کـه تـا بـ    مـین  ه شیون کنید بـه  نکه گریه وآدوست دارید به جاي 

 ن وقت اسـت کـه  آ اید از این به بعد هم رعایت کنید و را حفظ کرده حجاب خود
  .هستیم) س(بگویید ما پیرو حضرت زینب توانید می

  
  )اراك 1338 – 1361( عباس ثابت فرد شهید 

دوشان را خیلـی   به خدا که هر ،بودند دو خواهر عزیزتر از جانم، زهرا فاطمه و
والیـت خـارج    کنم که هیچ وقت از خط اسالم و می نها سفارشآبه  دوست دارم و

  .دنمطالعه کتب اسالمی به مبارزه با کافران ادامه ده در سنگر حجاب و نشوند و
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  )اهواز 1344 – 1363( عبداالمیر جرجر شهید 
زیرا کـه بـا حفـظ کـردن      ،سعی کن حجابت را حفظ کنی ،خواهرماي   و تو... 

  .حجاب و مناقق خواهی زد کوردالن بی این] دهان[حجابت بر 
  

  )نیشابور 1317 – 1365( علی جعفريرمضان شهید 
خواهم که حجاب اسالمی را رعایت نمایید و حجـاب خـود    می و از دخترانم... 

  .را حفظ نمایید
کنم که اگر شهید شدم حفظ حجـاب خودتـان را    بنده از همسرم تقاضا می... 

  .رعایت نمایید
  

  )سبزوار 1349 – 1365( عباس جغتایی شهید 
خواهرانم با رعایت حجابشان خونم را به پاي درخت اسـالم رسـانده و حـافظ    
خون شهدا باشند و با صبر و طاقت خود به دشمنان اسالم بفهمانند که ما پیروان 

  .خوریم حسینیم و هیچ وقت شکست نمی
  

  )اهواز 1346 – 1363( جگر عبدالحسین شهید 
برادرانم و خواهرانم گریه مکنید بـراي مـن، راهـی را کـه مـن رفـتم       مادرم و 

که راه هدایت را در ایـن   ؛ چراگاهانه نرفتم بلکه عاشقانه و با چشمهاي باز رفتمآنا
حجابـان، شـاید درس    امیدوارم که خون من حجابی باشد بر سر بـی  .طریق دیدم

  .حجابان دیگر عبرتی باشد براي بی
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  )میانه 1346 – 1365(پور  صفر جالل شهید 
له ئمسـ  ،ییـد آ مـی  از این به بعد خواهر شهید بـه حسـاب   شما ،و خواهرانم... 

  .حجاب را رعایت کنید
  

  )تالش 1346 – 1367( شهریار جاللیان شهید 
زیـرا سـنگر    ،در مرگ من صبور باشید و حجابتان را حفـظ نماییـد   ،خواهرانم

  .محکمی براي مصونیت مکتب اسالم است
  

  )کبودرآهنگ 1351 – 1364( عباس جوادي شهید 
خواهم که حضرت زینب را الگوي خود قـرار   می من از شما خواهران عزیز و... 

خـواهم   مـی  داغ برادران را تحمل کرد و من از شـما  ،دهید که صبر فراوان داشت
ن دنیـا پـیش حضـرت زهـرا و     آعفـت خـود را رعایـت کنیـد تـا در       که حجاب و

  .سربلند باشید )س(زینب
  

  )سمنان 1346 – 1362( جوادیان) سهراب(مهدي  شهید 
  .خواهرم حجابت را حفظ کن و گول زنان را نخور

  
  )تهران 1352 – 1367( رضا جوزيعلیسید شهید 

حجاب بهترین زینت براي شماست و سـعی کنیـد    ،خواهرانماي   و اما شما... 
 )ع(که این زینت الهی و خدادادي را حفظ کنیـد تـا پـیش حضـرت فاطمـه زهـرا      

  .روسفید باشید
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  )دهدشت 1351 – 1363( سپهدار جومردي شهید 
به پدر و مادر و خواهران و برادرانم دارم این اسـت کـه بـه     کهوصیت دیگري 

فرایض دینی پایبند باشند و آنها را به نحو احسن انجام دهند و خواهرانم حجـاب  
   .اسالمی را حفظ کنند

  
  )تهران 1344 – 1361( عباس جهانگیرخان شهید 

کنم که پیش دوستانم حجابت را  خیلی تشکر می من از تو هم خیلی ،خواهرم
  .کردي »...«سنگین نگاه داشته و 

  
  )تبریز 1345 – 1362( عباس جهانگیري شهید 

خواهم که حجـاب خـویش را حفـظ کننـد، چـرا کـه        می از خواهرانم نیز و... 
   .سنگر شما خواهران نیز حفظ حجاب اسالمی است

  
  )دزفول 1331 – 1361( عبدالرضا چراغی شهید 

اکنـون کـه مـا و بـرادران دیگـر شـما در سـنگرها خـون          ،و شما خـواهران ... 
  بـن   خون بود براي حسـین  رسان که پیام) ع(شما هم باید همچون زینب ،ددهن می

کنم که حجـاب را هرگـز    شما نیز باید اینچنین باشید، و به شما تاکید می) ع(علی
   .رها نکنید

  
  )دهدشت 1351 – 1365( زادهعباس چکی شهید 

شما را به خـون سـرخ حسـین     ،مادر گرامیم پدر واي   اما وصیتی دارم به شما
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دهم که من را حالل کنید و مبادا براي من گریه و زاري کنید و ناراحـت   می قسم
کند و  می حجاب را رعایت کنید و لباس سیاه نپوشید که روح من را اذیت ؛شوید

توانید نمـاز بخوانیـد و روزه بگیریـد، شـکر      می تا .زند می به شخصیت شهدا ضربه
  .خدا را به جا بیاورید و راه من را ادامه دهید

  
  )تایباد 1347 – 1366( محمدصدیق چوبدار ساالري شهید 

  .مادرم، تو باید با حجابت و من با خونم این نهال انقالب را نگهداري نماییم
همیشه حجـاب را رعایـت کنیـد و    چند سخن کوتاه با خواهرانم، شما باید ... 

بیشتر رو به مکتب فقهی بگذارید و کوشا باشید تا یـک زن مـومن و باایمـان بـار     
  .بیایید
  

  )تهران 1345 – 1365( آبادي عسگري نوش  سعید حاج شهید 
خـواهم کـه در ایـن مـورد صـبور و شـکیبا باشـید،         از شما می: خدمت نامزدم

حجاب نمایید که همانا پاسـداري از خـون   دل و سعی در نجابت و  همچنین قوي
شهیدان است و هیچوقـت خـدا را فرامـوش نکنیـد کـه حلّـال تمـام مشـکالت و         

  .ناراحتیهاست
  

  )قم 1347 – 1365(زاده  عباس حاجی شهید 
ن هستم که بخـواهم  آالبته کوچکتر از  :و اما پیامم به ملت شهیدپرور ایران... 

امـر بـه    ،کـنم  اي عـرض مـی   اما به عنوان وظیفه شرعی چند جملـه  ،پیامی بدهم
معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید و امام و یارانش را یاري کرده و به کمـک  
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حجابها را بگیرید و نگذارید هر کسی هـر کـاري    ولین عزیز جلوي فساد و بیئمس
   .خواهد بکند و به اسم اسالم ضربه به اسالم بزنند می که

  
  )مشهد 1349 – 1366( سیدحمید حجت بقمچی شهید 

خواهرانم، امیدوارم که با رعایت نمودن حجابتان راه من و تمـامی شـهیدان را   
  .ادامه دهید

  
  )ابهر 1335 – 1365( صادق حدادیان شهید 

کنم و به مادران پرورانیـدن رزمنـده و مهیـا     می به خواهران حجاب را سفارش
  .را ها نها جهت جبههآکردن 
  

  )یاسوج 1345 – 1366(پور  صفدر حسن شهید 
 و نآاز حکومت اسالمی خواهان پیاده کردن حجاب اسالمی به معنـی واقعـی   

  ].هستم[ ...
  

  )مشهد 1343 – 1365( سیدمحسن حسنی شهید 
خواهران مهربانم، امیدوارم که مرا ببخشید و تنها سفارشـی کـه دارم   اي   شما

تنها حجابتان را به نحو احسن حفـظ نماییـد و در   ینده، تنها و آچه االن و چه در 
  .تربیت فرزندانتان کوشا باشید و به بقیه هم همین سفارش را نمایید

کـنم کـه اگـر     ام سـفارش مـی   به خواهران خودم و مادرم و خواهران دینـی ... 
خواهید دشـمنان اسـالم را مـایوس     خواهید خون شهدا پایمال نشود و اگر می می
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  .جابتان را نگهداریدتنها ح ،نمایید
  

  )خوي 1343 – 1361( پور شهروز حسین شهید 
زیـرا   ،ان را رعایت بکنندشخواهم که حجاب می از تمام خواهران ایرانی عاجزانه

  .نها پاسدار شهیدان استآحجاب 
  

  )مراغه 1341 – 1367( سهراب حسین نژاد شهید 
  .و اما خواهر، حجاب تو حفظ خون برادرت است... 
  

  )خدابنده 1349 – 1363( سلیمان حسینی شهید 
به خویشان من بگویید که من براي آزادي کشور و براي حفظ قرآن و حجـاب  

  .ام هاي آتشین آنها سپر کرده خواهران سینه خود را در مقابل دشمن و خمپاره
  

  )تهران 1347 – 1362( اصغر حسینیسید شهید 
  .نمازتان را بخوانید ]و[خواهران عزیزم، حتما حجاب خود را حفظ کنید 

  
  )تهران 1348-1366( سیدرضا حسینی شهید 

حجــاب اســالمی را  ،در مقابــل ســختیها ایســتادگی کنیــد، خــواهران عزیــزم
  .صددرصد حفظ کنید و مرا حالل کنید
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  )گچساران 1348-1363( علی حسینیسید شهید 
  .حجاب را رعایت کنید ،خواهران عزیزاي  

  
  )شاهرود 1350-1366( سیدمحسن حسینی شهید 

به اسـالم ضـربه   حجابی  بی حجاب خود را حفظ کنید که با ،خواهرانم و مادرم
  .نزنید
  

  )تهران 1343-1362( محمد حسینیسید شهید 
همه شما را به حجاب و برادران را به تقـوا و خـواهران را بـه حجـاب و عفـت      

  .کنم دعوت می
  

  )مشهد 1343 – 1365( مسلم حسینیسید شهید 
به خواهران این نصیحت را دارم که حجـاب و عفـت داشـته باشـند و بـا       و... 

   .دهنده است پاکی زندگی کنند، خدا یاري
  

  )داراب 1337 – 1365( سید منصور حسینی شهید 
 دشمنان انقالب و اسالم نگذاشتند که بیش از ایـن در  لزوم تاریخ و ،دخترم... 

ینـده  آ اما بدان که در ،وجودیت بکوشمکنارت بمانم و در به ثمر رسانیدن فلسفه 
  .حجاب و قلم سالح تو خواهند بود
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  )اصفهان 1348 – 1365( ارانچیهب سیدمصطفی حسینی شهید 
ـ  ري مییحجاب شما همانند ت ،خواهرانم بـه سـوي دشـمنان     انماند که برادرت

حجابتان را رعایت کنید و در مرگ و فقدان مـن   یدپس سعی کن .اسالم رها کرد
  .گریه نکنید

  
  )اصفهان 1342 – 1362( رنانی سیدمصطفی حسینی  شهید 

ها سنگر حجاب و عفـت و   پشت جبهه و شما خواهران نیز با تمام قدرت در... 
  .دهید پاکدامنی را سرلوحه زندگی خود قرار

  
  )مشهد 1349 – 1365(سیدقاسم حسینی زهرایی  شهید 

سنگري محکم که باعث بـه وجـود    ؛خواهرانم، حجاب شما سنگر شماستاي  
مریکا را با شکست روبـرو  آه ئباشد و توط وردن عفت و پاکدامنی در انقالبمان میآ

  .کنید که این کار شما دلگرمی به ما رزمندگان است می
  

  )دشتستان 1336 – 1365( سیدعلی حسینی مقدم شهید 
، برادران حجاب، خواهران با ،که هستید راهم را ادامه دهید موقعیتی هر در... 

  .به جبهه راهم را ادامه دهید  رفتن با 
  

  )قم 1345 – 1361( سیدمحسن حسینی یزدي شهید 
  .عفت و حجاب را حفظ کنید ،خواهران

  .کنم می خواهرانم را سفارش به حفظ حجاب و تقوي... 
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  )مراغه 1343 – 1362( سعید حضرتی بهنق شهید 
  .خواهم که حجابشان را حفظ کنند می از خواهران عزیزم

  
 )اهواز 1348 – 1365( سعید حمیدي اصل شهید 

خواهم بنویسم با اینکه تکرار مکـررات اسـت ولـی از آن دریـغ      آنچه را که می
بخـاطر مسـائل    دخواهیـ  مـی  تا کی. »ان الذکري تنفع المومنین«کنم، چون  نمی

هـا از جـان خـود     در حالی که فرزندان شما در جبهه !؟دنیایی از همدیگر نگذرید
خواهید در جهـان خـوب حیـات خـود، در گناهـان محصـور        تا کی می !گذرند می

حجابی کامـل در خیابانهـا    خواهید بدون رعایت حجاب و یا بی تا کی می !؟باشید
ها از گناهانی که در خلـوت مرتکـب    بههدر حالی که رزمندگان در ج !؟راه بیفتید

  ... ! کنند هاي شب ناله می اند نیمه شده
  

  )میانه 1340 – 1365( سیروس حیدري شهید 
  .نان سنگرشان استآتمامی خواهرانم بگو که حجاب اسالمی ] به[و ... 
  

  )تهران 1345 – 1363( عبدالحمید حیدري شهید 
کـنم   شنوند عاجزانـه تقاضـا مـی    از تمام خواهران و برادرانی که وصیت مرا می

 نهـا آحداقل به احترام خون شهیدان اسالم حجاب خود را حفظ نمایند که به نفع 
  .باشد می
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  )کوهپایه 1345 – 1365(رضاعلی حیدري ورزنه  شهید 
نکنید کـه   هاي خود به جبهه جلوگیري مادران، خداي ناکرده از رفتن بچهاي  

حجـاب   .نفر صبر کرد مسئولید 72فرداي قیامت در پیشگاه زینب که در شهادت 
  .اسالمی را رعایت کنید که اگر رعایت نکردید خون شهدا را پایمال کردید

  
  )یزد 1348 – 1366( سیدمحمد حیدري یزدي شهید 

خـواهم کـه    عنوان یک خواهش و یک التماس از تمامی خواهران دینی میه ب
در حفظ حجاب خود کوتاهی نکنند و سعی کنند حتی دیگـران را نیـز بـه     هرگز

حجـاب و بـدحجاب    خـواهران بـی   از دوستی بـا . این فریضه واجب نصیحت کنند
نان را با اخالق نیک و بیان علل این پدیده به صراط مستقیم هـدایت  آد و نپرهیزب

  .کنند
  

  )تهران 1345 – 1364(سیدمصطفی خاتمیان  شهید 
کنم که از سنگر درس و حجاب و ایمان خود مراقبـت و   به خواهرم وصیت می

سـرپیچی   »...«حفاظت کند و از دستورات و راهنماییهـا و فـرامین پـدر و مـادر     
  .نکند
  

  )داراب 1339 – 1362( عبدالحسین خادمی شهید 
بـاالترین سـطح حفـظ     را در کنم که حجاب خـود  می به خواهران نیز سفارش

زنان باحجـاب و مـردان شـجاع     چرا که تاریخ نشان داد که دشمن اسالم از ،کنند
  .بسیار سیلی خورد
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  )اصفهان 1345 – 1362(صفرعلی خانی  شهید 
   .در ضمن وصیتم به خواهران این باشد که حجابتان را حفظ نمایید

  
  )اصفهان 1343 – 1364( شکراهللا خاوري شهید 

  .حجابشان را حفظ کننداما وصیتم به خواهران که  و... 
  

  )یزد 1332 – 1367( علی خبیريعباس شهید 
و به برادران و خواهران اعـالم کـن دربـاره حجـاب و دیـن مبـین اسـالم و        ... 
تربیت فرزنـدان حسـین و رضـا و مهـدي      و هرچه شما کردي در .عیتش ينگهدار

نگهداشـتن سـنت    پـا  خانم رباب و رقیه بـراي بـر   و. براي جامعه و سربازي اسالم
  .حجاب بودن زهرا و با

کـنم ماننـد    به معروف و نهی از منکر مـی  و شما دختران عزیزم به شما امر... 
برومنـدتر از  آهیچ کاري بهتـر و   دهم اوالً می خانم رباب و رقیه به شما تذکر .مادر

زمـانی کـه    را حفظ کنید بعد به دستور مـادر تـا   اول حجاب خود. حجاب نیست
شوهر خویش باشـید کـه روح مـن در     ردید و در زمان ازدواج مطیع امرازدواج نک

  .باشد باقی راحت و شاد دار
  .خواهران حجاب، حجاب، حجاب... 
  

  )کرج 1336 – 1361( آبادي عباس خدابخشی موري شهید 
پاك گـردد  ها  حجابی ست که دنیا از وجود کثیف بیا رزوي من اینآ ،خواهران

  .شهیدتان را محافظت کنیدو با حجاب خود برادران 



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    46

 

  )نهاوند 1347 – 1365( آبادي طیب خرم شهید 
خواهرانم در مرگم مانند زینب مقاوم باشند و همیشه حجـاب خـود را خـوب    

  .رعایت کنند
  

  )دزفول 1347 – 1365( عبداالمیر خرمی شهید 
خواهم همچون پـیش در حفـظ حجـاب خـود کوشـا       و از خواهران خود می... 
  .باشند
  

  )اهواز 1345 – 1361(دار  عادل خزانه شهید 
   .کنم که حجاب را رعایت کنند می م توصیها و به تمام خواهران دینی... 
  

  )تهران 1343 – 1362( باديآابراهیم خسرو شهید 
 .صـبر و نظـم و اطاعـت از فرمـان خـدا      کنم به تقواي خـدا،  شما را وصیت می

 که فرهنگـی  حجاب ،مادرم و خواهرانم .شعایر اسالمی یادتان نرود ،خانواده عزیزم
وار از سـنگر حجـاب بـر خصـم      شما باید زینب .یادتان نرود ستاایرانی  -اسالمی

و شما بایـد   یستندن ن مسلمان کمتر از مردانشاندون بتازید و نشان دهید که زنا
  .فریادگر خون این شهیدان باشید

  
  )بید خرم 1340 – 1365( رضا خسروانیان شهید 

این است که بـا حجـاب خـود راه مـرا کـه همـان راه       » به خواهرانمسفارشم «
  .انبیاست ادامه دهند
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  )اقلید 1345 -1364( مجید خسروي شهید 
حجاب  همیشه محکم حفظ کنند و خواهم که پوشش اسالمی را می خواهرانم

   .بیرونی داشته باشند درونی و
  

  )تبریز 1347 – 1363( صمد خشکبارچی دهخوارقانی شهید 
تـرین   دانید که زیبنـده  می دانم که شما بهتر از من می دیگر ،اما خواهرانم و... 

 پـس شـما را بـه حفـظ حجابتـان توصـیه       .زینت زن حفظ حجاب خودتان اسـت 
  .کنم می

  
  )تاکستان 1347 – 1366( سیدعلی خضري شهید 

  .حجاب اسالمی را رعایت نموده و همیشه فروتن و مهربان باشید ،خواهرانم
  

  )اصفهان 1346 – 1367( آبادي خلیلی حسینسیدرضا  شهید 
حجاب را پیشه کنید که بهترین زینـت شـما حجـاب شـما      ،خواهرانمو اي  ...
  .است
  

  )تهران 1345 – 1367( علی خوارزمیشعبان شهید 
ینده را هر چه بهتـر  آو خواهرانم با پیروي از احکام اسالمی بکوشند تا نسل ... 

  .ورندآپرورش دهند و با حفظ حجاب خود تیري دیگر بر پیکر استکبار فرود 
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  )گچساران 1347 – 1365( زادآ عبدالرضا خورشیدي شهید 
امیدوارم سخت جلوي تمامی این منافقین داخلی بایسـتید   ،خواهرانمو اي ... 

مملکت اسالمی براي گسـترش  اما کار شما هدایت خواهران . کنید نها مبارزهآو با 
   .باشد حجاب می

  
   )قم 1342 – 1364(فطرت  سیدعلی خوش شهید 

   .کنم حجاب را رعایت کنند و از خواهرانم نیز درخواست می... 
  

  )داراب 1347 – 1367( صادق خوبیاري شهید 
  .خواهم که حجاب اسالمی را رعایت کنند میو از تمام خواهران و برادران ... 
  

  )اهواز 1344 – 1363( خویشکار) سیامک(سجاد  شهید 
بنـد و بـار    خواهید بی حجاب است، تا کی می هاي بی تذکر دیگرم به این خانم

هـایی کـه سـر     وفا خوش کنید؟ همچنین آن جـوان  باشید و دل به این دنیاي بی
خواهیـد ایـن طـور باشـید؟ دنیـا را و دور و       کنند، تا کی مـی  ها را ول نمی خیابان
  .را ببینید چقدر پست است برتان
  

  )اهواز 1342 – 1365( سیدیعقوب خوین شهید 
عزت و شرف زن به حجاب  .از خواهرانم تقاضا دارم حجاب خود را حفظ کنند

  .اوست
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  )اورمیه 1344 – 1366( سعید خیرآبادي شهید 
کـنم، مـن مسـئول فـالن جـا       فالن جا کار مـی  گویند من در میاي  اینکه عده
گذارد درجنگ شرکت نمایم و یا بگوید چون مـن در فـالن جـا کـار      هستم و نمی

شود یا  اش چه می آیم، با مسائل درس و دانشگاه که آیا مملکت آینده کنم نمی می
شـود؛ آقـاي عزیـز، در     وضع جامعه ما طوري است که حجاب کامالً رعایـت نمـی  

مرجع تقلیـد مـا    شود، رهبر و اینجا نباید بگوییم که آنها به من و شما مربوط نمی
  . گویند جنگ، پس مسئله باید حل بشود می

  
  )کرج 1347 – 1367( عبدالحسین داستان ایمچه شهید 

  .بیشتر از خون سرخم استن آحجابت را محفوظ کن که پیام  ،خواهرم
  

  )خمین 1350 – 1365( رضا داالیی شهید 
خـانواده   دارم این اسـت کـه، بـه عنـوان یـک     ام  تنها وصیتی که به خانواده ...

شــهید الگــوي جامعــه باشــید، حجــاب اســالمی خــویش را رعایــت کنیــد و در  
   .دعا و نماز بیشتر شرکت کنیدهاي  مراسم
  

  )دهدشت 1351 – 1367( سلیمان دانشیسید شهید 
نکننـد و حجـاب را رعایـت    حجـابی   بـی  خـواهم کـه   می از خواهران و مادران

  .نمایند
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  )استهبان 1345 – 1364( داوديسیدعالالدین  شهید 
هـاي خـود و تربیـت     جـویی  تا پیروزي و صـرفه جنگ با شعار جنگ  ،خواهرانم

اسالمی فرزندان خویش و همچنان حفظ لبـاس رزم کـه همـان حجـاب اسـت و      
ـ    ام  دوستانم با برداشتن اسـلحه  ان اهرن و خـو رادراو پرکـردن جـایم در سـنگر و ب

 ي اجتماعی و سیاسی راهـم ها با وحدت و حضور فعال در تمامی صحنه ،حزب اهللا
  .خواهند دادادامه  ]را[

  
  )خلخال 1349 – 1367( سیدهادي داودي شهید 

 ،فرمایید رعایت کامالً ]را[ و وصیت خطاب به خواهرها این است که حجاب... 
   .که حجاب را از بین ببرند 1می خواهند که دشمنان اسالم

  
  )تهران 1337 – 1362(رضا درودیان  شهید 

   .نصیحت کن که حجاب خود را حفظ کند ]رافرزندم [
  

  )تایباد 1347 – 1365( علی درویشیرمضان شهید 
که در حفظ حجـاب   ]این است[و پیامم به خواهران مسلمان ایران و مؤمن ... 

خود همچون رهبر خود فاطمه بکوشند و کلیه حرکاتشان را مانند او و مطـابق بـا   
  .او تنظیم کنند

   

                                                             
 ... این نکته را :در اصل وصیت -1
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  )کازرون 1345 – 1361( صمد دشتبان شهید 
 ،شما خواهرانم بکوشید که براي اسالم و جامعه اسالمی بیشتر خـدمت کنیـد  

  .اید بیشتر حفظ کنید حجابتان را همانطور که بوده
  

  )اهواز 1345 – 1364( بزرگ سعید دشت شهید 
خواهم حجاب اسالمی خـود را رعایـت کننـد و بـراي بـرادران       از خواهران می

  .سرمشق باشند
  

  )تهران 1339 – 1362( سعید دلشاد شهید 
اخالق و آداب و حجـاب اسـالمی را کـامالً    ... :] سخنی با خواهران و برادرانم[

  .حفظ کنید
  

  )شاهرود 1346 – 1366( علی دلیرشرمضان شهید 
تر  خواهر عزیزم، حجاب را همیشه و در همه حال حفظ کن که حجاب کوبنده

توانید با حفظ فریضه الهی، سالح گـرم مـا    می خواهران عزیز، شما .از خون ماست
  .بزنید دشمنانبردارید و مشتی محکم بر دهان را که هنوز بر زمین نخورده 

  
  )فریدن 1345 – 1363( محمدي عباس دوست شهید 

رسـان خـون شـهدا     خواهم که حجاب اسالمی را حفـظ و پیـام   می از خواهران
  .باشند
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  )کرمانشاه 1343 – 1363( عبدالرسول دوستی شهید 
اند اکنون نیز  خواهم که مانند گذشته که حجاب خود را داشته می از خواهرانم

  .داشته باشند و به دیگران نیز همین سفارش را بکنند
  

   )تهران 1347-1365(ی حمید دهقانسید شهید 
 ،رعایت کنیـد  شما این است که حجاب اسالمی را کامالً و تنها خواهش من از

  .اید همچون که کرده
  

  )سبزوار 1345 – 1365( رضا دیواندري شهید 
حجاب یـک زن   .حجاب خود را حفظ کنند که خواهم از خواهران مسلمان می

  .مسلمان، سنگر مبارزه اوست
  .خیلی بیشتر از قبل رعایت کنید خواهرانم، حجاب را حتماً ...
  

  )دهدشت 1341 – 1363(اهللا دیاله  شمس شهید 
  .با حجاب و متدین باشید ،امیدوارم عاقبت به خیر باشید ،دخترانماي   و... 
را به خـونم   شما ،خواهران روستاییاي   ،ام خواهر شهید داده ،زن پدر عزیزم... 

که حجاب اسالمی را رعایت کنید و ام  بروي زهرا قسم دادهآشما را به  ،قسم دادم
   .شوم می مدید از شما ناراحتآاگر بدون چادر و بدون حجاب اسالمی روي قبرم 

  
  )بجنورد 1344 – 1364(سیدکاظم ذاکریان  شهید 

   .و از خواهرانم خواهان حجاب اسالمی و عفت هستم ...
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  )تهران 1344 – 1361( عباس ذوالقدر شهید 
 ،حفـظ کننـد   را است که حجـاب خـود  این  خواهران ازو دوم خواهش من ... 

  .چون حجاب این خواهران بزرگترین ضربه است به تمام دشمنان انقالب
  

  )جهرم 1343 – 1365( زاده جهرمیسعید ذوالقدر شهید 
خواهی مـن را خوشـحال کنـی حجابـت را محکمتـر       می خواهرم، اگراي   و... 

بی؛ نمـاز را در موقـع خـود بخـوان و اگـر      حجـا  بـی  حفظ کن و در مبارزه باش با
  .عالقه داشتی حتماً وارد حوزه علمیه بشو و یک طلبه واقعی بشوتوانستی و 

  
  )قم 1346 – 1364( ضیاالدین رازینی شهید 

دیگر اینکه خواهران حجاب خودشـان را حفـظ کننـد کـه وسـیله زینـت زن       
حجابی است که جوانها را به گنـاه وادار   چون همین بی .همین حفظ حجاب است

  .شوند کند و هم زنها خودشان گناهکار می می
  

  )زاهدان 1343 – 1365( شیرعلی راشکی شهید 
بدانید که برادرتان براي اجراي قوانین الهی و نابودي فساد و فحشـا   ،خواهرانم

رسـانی زینبـی    حجابتان، حجابتان را فرامـوش نکنیـد و پیـام   . کشته راه خدا شد
  .باشید
  

  )دهدشت 1342 – 1365( عباس رام نژادسید شهید 
که من از شهید علی کرم دهبانی بهتر نبودم و این دنیـا بـه    مادر عزیزم بدان
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رعایت حجاب توهین عزاداري از طرف ، کند نمی کس چه خوب و چه بد وفا هیچ
  .من بر ساالرم است

  
  )دهدشت 1349 – 1367(نژاد  عیدي رامسید شهید 

هـاي   و وصیتم به خواهران این است کـه بـا حجـاب خودشـان و بـا کمـک      ... 
   .گرم نگه دارند مادري خودشان پشت جبهه را کامالً

  
  )اصفهان 1342 – 1364( سعید رجالی شهید 

خواهم در پشت جبهه رزمندگان را دعـا کنیـد و    خواهر عزیزم، از شما هم می
حجاب شما و درست تربیت کردن فرزنـدان خـود و تحویـل جامعـه دادن، خـود      

ذکر خـدا و   1ثواب زیادي دارد؛ همیشه و همه جا خدا را در نظر داشته باشید و با
  .با فرستادن صلوات بر پیغمبر خود را بیمه کنید

  
  )قزوین 1350 – 1365( صمد رجبعلی شهید 

  .خواهم با حجاب اسالمی خود محافظ خون من باشند از خواهرانم می
  

  )تهران 1345 – 1364( عباس رحمتی شهید 
   .حجاب خود را حفظ کنید حتی یک تار مو ،اي خواهران عزیز

   

                                                             
 به :در اصل وصیت -1
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  )مشهد 1342 – 1363( صفرعلی رحیمی شهید 
از شهادت یـا   ،لیال و مینا و زهرا ،خواهرانم :سخنی با خواهران عزیز و مهربانم

چون دشمن خوشحال  ،شهادتم لباس عزا نپوشید اسیرشدنم ناراحت نباشید و در
خواهد شما را همیشه در عزا ببیند و همیشـه و همـه جـا حجـاب را      می. شود می

  .دوباره رونق پیدا بکندحجابی  بی نگذارید خداي نکرده ،حفظ کنید
  

  )آران و بیدگل 1319 – 1365( علی رحیمی نصرآباديرمضان شهید 
جامعه اسالمی باید از شر و فساد خود را دور نگه دارد و با مفسدین مخالفـت  

هـاي   و خـانواده اهللا  هایشـان بـراي حـزب    و باري بند کند و مفسدین بدانند که بی
بـازي،   گـري، حقـه   بی، گـران فروشـی، حیلـه   حجـا  بی باشد؛ قابل تحمل نمی شهدا

کـن   باید در راه ریشهن وچاپلوسی، فساد اخالقی و غیره مورد نفرت مومنین است 
  .کردن آن از جامعه اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکرد

  
  )تهران 1341 – 1361( علی رسولی نعمت آباديشعبان شهید 

خواهرانم این است که حجاب خود را حفـظ   از جانم و وصیت من به مادر بهتر
 برخـورد  )ع(در مقابل شـهادت بـرادرش حسـین    ]که[ کنند و مانند حضرت زینب

  .برخورد کنند ،کرد
  

  )جام تربت 1330 – 1365( علی رشیديسلطان شهید 
هاي من زندگی خوبی داشته باشـید   ر مهربانم، امیدوارم که تو هم با بچهمسه

  .اسالمی را حفظ کنید تا پاداش خوبی نصیب شما بشودو حجاب 
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  )بیجار 1340 – 1362( رمضان رضایی شهید 
عرض مهمی به همسـر عزیـزم دارم کـه چنـد سـال بـا هـم زنـدگی کـردیم،          

تربیت اسالمی به این جامعـه عزیـز اسـالمی    با  و اوالدهاي ما را خوب تربیت کند
سالح خواهران حجاب اسـالمی  تحویل دهد و حجاب خودش را حفظ کند، چون 

  .است
  

  )فیروزآباد 1341 – 1365( عبدالحسن رضایی شهید 
خواهم که دوشادوش برادران انقـالب را بـه پـیش     می خواهران عاجزانه از و... 

بدانند که حق همیشه پیـروز اسـت    حجاب اسالمی خود را رعایت کنند و ببرند و
  .باطل نابودشدنی است و

  
  )بندرعباس 1346 – 1365( عبدالحمید رضایی شهید 

بـه ایـن    خواهم که درحفـظ حجـاب کوشـا باشـید و     می از شما خواهران و... 
  .خرت باشیدآ هاي منافقین گوش ندهید و کمی به فکر هئتوط

  
  

   )مشهد 1347 – 1365(سیدجالل رضایی موسوي  شهید 
را هـر چـه بیشـتر    کنم که حجاب اسـالمی   و به بانوان توصیه و سفارش می... 

مراعات کنند و بدانند که پاسداري خون شهدا به حفظ حجاب و مراعـات کـردن   
  .باشد میاهللا  احکام
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  )اصفهان 1343 – 1367( رضا رضوانی شهید 
  .امیدوارم که حجاب خودت را حفظ کنی ]همسرم[
  

  )مرودشت 1344 – 1369( سیروس رعیت شهید 
دانـم بعـد از    مـی  کسـانی کـه  اي   دلسوزم وخواهران اي   خواهران عزیزم واي  

کـه حجـاب خـود را     شما تمنـا دارم  از ،سوزید می شهادت من مانند مادرم خیلی
    .رعایت کنید

  
  )نجف آباد 1342-1365(مهدي رفیعی ضیا  شهید 

و بزرگترین جهاد شما شوهرداري اسـت   ]کنید[ حجابتان را رعایت ،خواهرانم
  .له استئمسولیت شما همین ئو بزرگترین مس

  .نمایم می شما را به تقوي و حجاب سفارش  ]همسرم[ ...
  

  )قم 1318 – 1368( علی رمضانیشمس شهید 
  .سرافکنده نباشید ،با حجاب و نماز سرافراز باشید ،دخترانماي   و اما... 
  

  )تهران 1348 – 1366( رمضانیان) علی(عبدالحمید  شهید 
 .نمازتـان را بخوانیـد   ،را رعایت کنیـد  خواهم که حجابتان می از شما خواهرانم

  .سالحت را حفظ کن ،خواهرم حجاب سالح توست
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  )تهران 1350 – 1366( احسان رنجبر شهید 
سـعی کـن    .خواهران و برادرم را به راه راسـت هـدایت کنـی    مادرم سعی کن

ن آو ارزش  پـرورش دهـی  یک زن است  هبا حجاب و چیزهایی که الزم خواهرانم
  .باشند که خواهر شهید باشندرا داشته 

  
  )آران و بیدگل 1345 – 1362( سعید روحانی تبار شهید 

  .خواهرم براي حفاظت از خون بهترین راه حفظ حجاب است
  

  )شیراز 1341 – 1367( پرور ستاره جواد روحسید شهید 
فقط تنها وصیتی که براي شما دارم این است که حجابتان را خوب  ،مادرجان
  .دعا را فراموش نکنید خواهم به خواهران بگویید نماز و می شما از .رعایت کنید

  
  )بابل 1344 – 1364( علی روستاشعبان شهید 

پوشـش گـذرگاه    ؛اض نفس لوامه بر نفـس امـاره اسـت   راعتپوشش و حجاب، 
لـی  عسـوي ملکـوت ا  ه پوشش عامل پرواز معنوي زن از کنج خانه ب. شهادت است

فریادي است بر علیه هر گونه بردگی در برابر مردان ستمگر و  ،پوشش زنان. است
  .خالصه دنیا

شناسید سفارش کنیـد   می خواهم به همه کسانی که می از شما ،مادر عزیزم ...
  .تر رعایت کنند زنان حجاب را بهتر و دقیق ،در هر حال به یاد خدا باشند
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   )تهران 1346 – 1365(اهللا روستازاده  سیف شهید 
اي  حجـابی حربـه   چـرا کـه بـی   . کنم به حجاب توصیه میرا خواهران مسلمان 

   .است بزرگ از جانب استکبار براي ایفاي مظاهر غربی و ترویج فساد
  

  )دهدشت 1341 – 1363( سري رویین شهید 
همه خواهران حجاب اسالمی را رعایت کنند و پیام زن مسـلمان را بـه دیگـر    

برسانند و بدانند که وظیفه زنان مـومن چیسـت و   مناطق و کشورهاي دور دست 
   .چگونه باید باشند

  
  )لنگرود 1347 – 1365(سیدمجید رهبر  شهید 

راهم را ادامـه دهیـد و نگذاریـد     ،برادران عزیزم و سخنی دارم با خواهران و... 
را بردارید و بـه جنـگ کـافران    ام  اسلحه ،استفاده کنند ءدشمنان از خون من سو

  .شما خواهرانم حجابتان را حفظ کنید بروید و
  

  )اقلید 1327 – 1364( سهراب رییسی شهید 
خواهم که حجاب خویش را رعایت کنید و از هر گونـه تهـاجم    می از خواهرانم

  .فرهنگی بر حذر باشید
  

  )شیراز 1349 – 1365( رضا زارع شهید 
کـنم، بـا حجـاب     مـی  و از کلیه خواهران به عنوان یک برادر کوچک تقاضـا ... 

در سنگر حجاب نیز، شهامت و تقوي خود را به  اسالمی و رعایت موازین اسالمی، 
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  .خانه خارج شوید مبادا بدون حجاب و روپوش اسالمی از .... نمایش بگذارید
  

  )تهران 1343 – 1362( شیران عباس زارع قره شهید 
با حجاب خود بر دهـان شـرق و غـرب بزنیـد کـه       ،خواهران حزب اهللاي   و... 

  .کیستاهللا  بدانند حزب
  

  )کبودرآهنگ 1344 – 1365( سلیمان زارعی شهید 
خواهم اصال ناراحت نباشند و شکر کنند خداوند متعال را، زیرا  می از خواهرانم

شهادت من براي آنها نیز با الطاف الهی سعادت است، مبادا براي من گریه کننـد،  
بگرینــد، طرفــدار حــق باشــند و یــاور ) س (بــراي مظلــومی زهــرا )ع(حســینبــراي 

بنـد  حجا بـی  مستضعفان و قیام کنند براي خدا و بر ضد استکبار و بـه آنـانی کـه   
  .تذکر دهند و آنان را هدایت کنند

  
  )کازرون 1351 – 1367( سیداسداهللا زارعی شهید 

مـردان عـالم خواهـد    خواهرم، حجاب تو و امثال تو پیام خون مرا بـه زنـان و   
  .رساند
 

  )فردوس 1345 – 1364( عباس زارعی مصعبیشهید  
خواهم که حجاب اسالمی را کامال رعایت کـرده و همیشـه بـه     می از خواهرانم
  .یاد خدا باشند
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  )تهران 1348 – 1364( رضا زالی شهید 
   .تر کنید خواهم که حجابتان را محکم می از خواهران و مادرم

  
  )شاهرود 1344 – 1364( رضا زاهدي شهید 

 سـفارش  پـروري  خواهر عزیزم را به عفت و پاکی و رعایـت حجـاب و قهرمـان   
   .کنم می

  
  )اصفهان 1347 – 1364( سعید زایري اصفهانی شهید 

و تقاضایم از خواهران این است که حجابشان را کامالً حفظ نمایند و آنها هـم  
باشـند و هـر چـه بـه مقـدار       مـی  دهنـدگان راه شـهیدان   با حفظ حجابشان ادامه

  .شود می دهندگانش بیشتر شهیدان نیز افزوده گردد و در نتیجه مسئولیت ادامه
  

  )نیشابور 1349 – 1364( صفرعلی زروندي شهید 
  .حجاب خود را کامال رعایت بفرمایید ،خواهرانماي   شما

  
  )تهران 1343 – 1362( صفر زغم شهید 

خـرین قطـره   آچون تا  ،شوم من شهید نمی .حجابتان را حفظ کنید ،خواهرانم
جنگم و صدام و صدامیان را نابود و پـرچم اسـالم ایـران را     خون خود با صدام می
حجابشـان را حفـظ کننـد و     ، اینکـه پیام من به خـواهران . برافراشته خواهیم کرد

  .فکر معنویات باشند ،همیشه در فکر زندگی، خانه و مسکن نباشند
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  )دزفول 1343 – 1364(پور  سیدمصطفی زکی شهید 
توانید پیـام تمـامی شـهدا را بـه گـوش جهـان        شما هستید که می ،خواهرانم

ولیتی بس عظیم که همان رسالت زینـب اسـت بـر    ئبرسانید، شما هستید که مس
بلکه در معنـی بـاطن و    ،حجاب اسالمی را نه به صورت ظاهر .مده استآدوشتان 

  .ن حفظ کنیدآعمق اسالمی 
  

   )کوهدشت 1332 -1361(زمانی سیدحسن مراد شهید 
  .خواهم حجاب خود را نگهدارند می ،خواهران عزیزم

  
  )تهران 1344 – 1361(زاده  سعید زینال شهید 

بدانید که کمترین کار در راه پاسداري از . خواهران عزیزم، حجاب را بپا دارید
  . باشد می خون شهیدان اجراي احکام خدا

  
  )داراب 1349 – 1367( سلیمان ساالري شهید 

خـواهم کـه حجـاب     مـی  از شـما هـم  . وصیتی هم به مادران و خـواهران دارم 
اسالمی خود را رعایت کنید و صابر باشید و در مشـکالت صـبر و تحمـل داشـته     

  .باشید و نگذارید منافقین به اسالم ضربه بزنند
مـرگ مـن   خواهم که حجاب اسالمی را رعایـت کننـد و در    می از خواهرانم... 

  .گریه و زاري نکنند
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  )جهرم 1342 – 1360( علی ساالريعباس شهید 
همانـا کـه    ،ازخواهران گرامی تمنا دارم سخت مراقب حجـاب خـویش باشـند   

  .علیها چنین بودنداهللا  زینب سالم علیها واهللا  نان فاطمه سالمآالگوي 
  

  )ورامین 1337 – 1360( سیدمحمدجواد سبحانی شهید 
که در دوران حجاب پاکـت چـه   اي   همسر،اي   ،چادر سیاه فریادگراي   و تو... 

تـو چگونـه از   . نمودي مراسرمشق  زادگی سر دادي و مشوق وآ زادي وآزیبا نغمه 
ن هرزه زنان مصرف کننـده و غـرب   آکه خاك کف پایت بر سر اي  شویت گذشتی

  .همیشه همراهم باش با فریادت، زده باد
  

  )اناصفه 1333 – 1361(خواجویی   علی سجادیهسید شهید 
خواهم که حجابتان را حفظ نمایید و در تمـام کارهایتـان    می از شما خواهرانم

  .جدي باشید
  

  )مالیر 1345 – 1367( صفر سرب مهري شهید 
دهنـده راه پـدرت باشـی و     توانی ادامه می تو با حجابت ،سمیرا ،و تو دخترم... 

  .زبون سازيدشمن اسالم و مسلمین را با وقارت 
  

  )اهواز 1347 – 1365( سعید سرخانی ناصري شهید 
  .امیدوارم مثل همیشه حجابت را رعایت کنی ...خواهرجان، 
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  )مرند 1340 – 1365( صفرعلی سالمی مرکید شهید 
 9کنم به نماز و روزه و دیگر واجبات الهـی کـه از    شما را سفارش می ،دخترم

و شما  .نماز اول وقت مخصوصاً .سالگی که سن تکلیف شماست، حتما عمل کنید
کنم به حفظ هر چه بیشتر حجاب که پیام خون شهیدان و دسـتور   را سفارش می

   .الهی به زنان مسلمان حفظ حجاب است
  

  )تهران 1343 – 1361( سعید سوهانی شهید 
، بدانید کـه وصـیت تمـام شـهیدان     )خواهر خودم مخصوصاً(خواهران اي   و... 

خـواهرانم، شـما   اي   و ».تر از خون من است خواهرم حجاب تو کوبنده« :این است
در سنگر حجاب به ما امیـد دادیـد و مـا را راهنمـایی کردیـد و درس شـهادت و       

پـس  . بـه ایـن راه پرافتخـار نائـل آمـدیم     شهامت دادید و با روحیه دادن شما مـا  
  .حجابتان را حفظ کنید و تحصیل علم و شناخت در راه خدا را پیدا کنید

  
  )مشهد 1343 – 1362( اشکذريسیدعلی سیدالموسوي  شهید 

سفارش من به تو همان بس که حجاب خـود را حفـظ    ،خواهرماي   و اما تو... 
  .دهی می زیرا هم زینت خود را و هم دین خود را با این عملت نشان ،کنی

  
  )مشهد 1349 – 1366( رضا سیديسید شهید 

و خواهشم از تنها خواهر کوچکم این است که خواهش دارم که حجـابش را  ... 
  .اهللاء شا حفظ کند و کارهایش همچون زینب کبري باشد، ان
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  )کرج 1344 – 1361( سیدنورالدین سیدي دهخوارقانی شهید 
  .حفظ کن حجابت را کامالً ،خواهرم

  
  )تهران 1335-1366( سرابی برنده سیفی شهید 

 ]کـه [خواهرانم، بنده به شما خوبی نکردم، ولی وصیتم بر شما ایـن اسـت   اي  
   .حجابتان را محکم کنید و از نامحرم بپرهیزید

  
  )شهرکرد 1342 – 1364( شاهقلیان قهفرخیقلی سعادت شهید 

رعایـت کننـد کـه     خواهم که حجاب را حتماً حتمـاً  می و از خواهران خودم... 
  .کشم دانید من چقدر از این مسئله زجر می خود شما می

  
  )دامغان 1343 – 1363( سیدتقی شاه مرتضی شهید 

 ،ایـد  نکه حجابتان را خوب نگه داشـته آاول : شما دارمه خواهرانم دو سفارش ب
اکبرگونـه و   از این به بعد نیز بهتر نگهدارید و دیگر اینکه فرزندان خـویش را علـی  

عظیم مادري را بهتر ایفا  ولیتئوار تربیت نمایید و بدانید که شما موقعی مس رقیه
  .هاي گران فرزندان را خوب تربیت نمایید اید که این امانت نموده
  

  )اصفهان 1329 – 1361( عباس شب انگیز شهید 
   .حجاب اسالمی و اخالق اسالمی را رعایت کنید ...
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  )اصفهان 1346 – 1361( سیدحسین شجاعی شهید 
امیدوارم که راه من را ادامه بدهید و اسلحه را بـر زمـین    ،خانوادهاي   و شما... 

را دسـت کـم   حجـابی   بـی  لهئمسـ  ،رعایت کنید ل اسالمی را حتماًئمسا ،مگذارید
  .نگیرید
  

  )قم 1348 – 1364(عباس شریفی  شهید 
ینـده  آخواهم که در زندگی حجاب خود را حفظ کنیـد تـا در    از خواهرانم می

  .زندگی خوبی داشته باشید
در زنـدگی خـود حجـاب خـود را      خواهم کـه اوالً  برادرانم می خواهران و از... 
دومـا بـا    .ینده زندگی خوش و خرمی داشـته باشـید  آدر اهللا  ءشا و ان کنید حفظ
ه اسـالمی  عـ خوب درس خواندن خود بتوانید کمکی ناقابل به ایـن جام  ]و[ تالش
   .بکنید
  

  )بیرجند 1333 – 1365( عباس شعیبی شهید 
تو هم مثل کوه استوار باش  ،کنم که خواهرجان می به خواهرم فاطمه سفارش

کـنم   مـی  تو را سفارش .و پیرو راه زینب باش و رسالت بزرگ شهدا را بدوش بگیر
 بنـد  که حجابت و دیگر رسالتهاي زینبی را فراموش نکنی و جنگ تو مبارزه با بی

این وظیفـه   .خودفروختگان داخلی است و خالصه، نبرد باها  بیحجا بی وها  باري و
  .شما و همه پیروان زینب است
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  )جرقویه 1343 – 1361( رضا شفیعی شهید 
 اسـالم سـفارش   عایرحجـاب و شـ   خواهران عزیزم، شما را به پـاکی و رعایـت  

مقدس اسالم را مو به  عایرکنم که احکام اسالمی و ش می کنم و به شما توصیه می
  .مو اجرا نموده و در عمل به آن کوشا باشید

  
  )همدان 1321 – 1365( رضاعلی شکري شهید 

جان، حجابت را حفظ کن و ناهید تو هم ماننـد خـواهرت حجابـت را     اعظم... 
 )ع(حفظ کن و به مدرسه بروید و افتخار کنید که فرزندان شهیدي از تبار حسین 

   .هستید
  

  )تهران 1349 – 1365( شهرام شکوري شهید 
کـه پیـام تمـامی شهداسـت      خواهران همـانطوري  :به خواهران دارماي  توصیه

  .رعایت کنیدحجاب اسالمی را 
  

  )آباد خرم 1347 – 1367( طهماس شمس رشنو شهید 
در برادران و خواهران عزیزم با رفتار و حجاب اسـالمی راه امـام و شـهیدان را    

  .د کردنپشت جبهـه حفظ خواه
  

  )انگرگ 1349 – 1365( علی شموشکیرمضان شهید 
راه اسالم و ایمـان  خواهرانم، همواره حجابتان را رعایت کنید و در اي   و اما... 

  .کار کنید
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  )کرج 1339 – 1359( علی شور گشتیعباس شهید 
خواهم که حجابشان را حفـظ کننـد و بـر ایـن امـر       می و از خواهران عزیزم... 

  .دندقت کن
  

  )مشهد 1350 – 1367( رضا شیخ شهید 
خواهران کوچکم، شاید شما االن صـحبتهاي مـرا درك نکنیـد، ولـی از شـما      

  .در هر موقع و هر زمان حجاب و عفتتان یادتان نرودخواهم که  می
  

  )تهران 1346 – 1366( منش سعید صادق شهید 
خواهران عزیز، حجاب را حفظ کنید که حفظ کردن خـون مـن و امثـال مـن     

  .است
  

  )الیگودرز 1340 – 1365( صادقیاهللا  سیف شهید 
کـنم کـه حجـاب را رعایـت کننـد کـه        مـی  و از خواهران مسلمان خواهش... 

بهـا و  حجا بـی  زاد نیستند و همیشه زنده نیستند و لعنت خداوند بر تمامآهمیشه 
   .بدحجابها

  
  )کرج 1347 – 1364( باریک دره  سیدکرامت صالحی  شهید 
ورید آها جلوگیري بعمل آنسخت مخالفت کنید و از  ،حجابی و بدحجابها با بی

   .شوند می حجابی به منجالب فساد کشیده بی که جوانهایتان از راه این
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  )رودسر 1340 – 1361( سیدهادي صالحی کوشالشاهی شهید 
حجاب اسالمی را رعایت کنید و اگـر حجـاب داشـته باشـید عفـت       ،خواهرانم

عفـت   د،دارید و اگر حجاب داشته باشید وقار دارید و اگر نداشته باشید وقار نداری
پس سعی کنید حجاب داشته باشید و در خیابان دخترهاي مسلمان و بـا   ؛ندارید

  .حجاب و نمونه باشید
  

  )تهران 1346 – 1360( سیدمصطفی صالحیان شهید 
ن هـم از فرزنـدانم   آ ،خـواهم  مـی  کـنم یـک چیـز    مـی  من تنهـا وصـیتی کـه   

امـام را تنهـا    که هرگز به دل خود شکی نسبت به انقالب راه ندهند،] خواهم می[
دختـرانم حجـاب و پسـرانم غیـرت      .خطی جز خط امام انتخـاب نکننـد   ،نگذارند

  .داشته باشند
  

  )جهرم 1346 – 1363( صانعیانسیدمجتبی  شهید 
همـین   حجابتان را هرچه بیشتر حفظ کنیـد کـه   ،خواهران گرامیاي   و نیز... 

   .شود که کمر دشمنان اسالم زودتر خرد شود می حجاب سبب
  

  )شیراز 1349 – 1367( رضا صحافی شهید 
اسـت کـه در   ] ایـن [اولین وصیت من به امت شهید پرور و همیشه در صحنه 

به این دنیاي مـادي دل   ؛راه خدا انفاق کنید و اوالد خود را نیز در راه خدا بدهید
گویـد بـه آن عمـل کنیـد، از      می هر چه امام .نبندید و همه براي اسالم کار کنید

روحانیت مبارز پشتیبانی کنید و نگذارید که خون این شهدا بـه هـدر رود و شـر    
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  .اهللا ءشا بها را کم کنید، انحجا بی منافقین و
  

  )شهرري 1349 – 1365( عباس صحرایی کاورکلم شهید 
نگـه دارنـد و گـوش بـه ایـن       خـواهم کـه حجابشـان را حتمـاً     می از خواهران

انواع مد لباس و غیره ندهند کـه   ]به[ هاي ابرجنایتکاران شرق و غرب راجع تبلیغ
  .همراه خواهد داشته انجام این کارها عقوبت بد و ناگواري براي خود و جامعه ب

  
  )تهران 1346 – 1362( مهدي صدوق ونینیسید شهید 

حجاب شما سنگر شماست و حجاب شما فقـط عفـت    خواهرانم،اي   و شما... 
بیـاري خواهـد   آحجاب تو با خون سرخ مـن درخـت اسـالم را     ،خواهرم .شماست

  .کرد
  

  )شهر خمینی 1345 – 1362( علی صرامیعباس شهید 
حجابت را حفظ کن و در حفـظ حجـاب خـود کوشـا      ،خواهر عزیزاي   تو و... 

  .باش و زینت گونه عمل کن
  

  )اصفهان 1342 – 1362( سیدمحسن صغیرا شهید 
  .خون شهدا پاسداري کنید با حجاب خود از ،خواهرانم

  
  )اهواز 1339 – 1364( عبداالمیر صفاران شهید 

و بـرادران   نندبه خواهران عزیزم که حجاب اسالمی را رعایت کاي  و توصیه... 



 

  71      »دفتر اول«حجـــــاب 
 

نیسـتند و یـا گـول افـراد منـافق و      ) والیـت فقیـه  (خط اسالم در و خواهرانی که 
  .به دامن اسالم باز گردنداند  را خورده گروهکهاي محارب با خدا

  
  )تهران 1345 – 1367( سعید صفاري شهید 

خواهر عزیزم، تویی که همـواره حجابـت سـنگر بـود بـراي حفـظ        1و تو اي... 
خـواهران عزیـز، حجـاب    اي   :انقالب، از قول من به تمامی مادران و خواهران بگـو 

هاي دشمنان این نهضت است  از حیلهحجابی  بی چرا که رواج ؛خود را حفظ کنید
تا بتواند افکار جوانان این مرز و بوم را از مسائل مهم سیاسی و مذهبی به مسـائل  

  . حیوانی و جنبی سوق دهد
  

  )اهواز 1348 – 1365( شهرام صفایی شهید 
زیـرا حجـاب مشـت     ،خواهم که با حجـاب بیـرون بیاینـد    و از خواهرانم می... 
  .حجابان اي است بر دهان بی کوبنده
  

  )اهواز 1347 – 1365( صفرعلی صفري شهید 
به خواهران بگویید تو را به جان فاطمه حجابتان را رعایت کنید و مثل فاطمه 

  .زندگی کنید
  

  )اراك 1343-1366( رودي عباس صفري کره شهید 
  .خواهرم حق تو حفظ حجاب است
                                                             

 از :در اصل وصیت -1
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  )بندرانزلی 1337 – 1361( سعید صیاد شهید 
دهنـده راه   خواهران مـن حجـاب خـود را حفـظ کنیـد و بـرادران مـن ادامـه        

  .باشید )ع(حسین
  

  )بابل 1345 – 1365( ضیاء ضیاورزي شهید 
تـري دارنـد و بایـد بـیش از پـیش رسـالت و        خواهرانم بعد از من رسالت مهم

باشید که حجاب شما اهداف شهیدان را سرمشق زندگی خود قرار دهند، محجبه 
  .حافظ خونهاي شهیدان است

  
  )کرج 1339 – 1366( شمس الدین طارمی شهید 

  .خانواده ما کامال حجاب اسالمی را رعایت کنند
  

  )تهران 1341 – 1363( عباس طالبی شهید 
  .دهنده راه من باشند خواهرانم با حفظ حجاب اسالمی خود، ادامه

  
  )میبد 1350 – 1364( علی طالبی شورکیعباس شهید 

  .ها مقاومت کنند خواهرانم حجاب خود را حفظ کنند و در برابر سختی
  

  )تهران 1344 – 1363( سعید طاهري کاشانی شهید 
ایمان هـر شـخص    که نشانه را خواهم که همیشه حجاب خود  از خواهرانم می

  .اند است حفظ کرده و سرافراز باشند که برادر خود را در راه اسالم از دست داده
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  )اقلید 1342 – 1361( اسماعیل طباطباییسید شهید 
و تو خواهرم، حجابت را حافظ باش که حجاب تو از خون من در سـرنگونی  ... 

استکبار جهانی موثرتر است و بدان که باید مانند خواهر شـهیدان و ماننـد دختـر    
بفهمـانی  دنیا برسانی و بـه منافقـان   ه زینب پیام مرا که ادامه راه شهیدان است ب

  .اند که شهیدان زنده
  

  )قم 1346 – 1365( کچو مثقالی سیدحسن طباطبایی  شهید 
دانم که خواهر خیلی براي برادر  می ،حجابت را رعایت کن ،خواهرمتو اي  و... 

   .ن در پیش بودآله اسالم و قرئولی چه کنم که مس ،کند دلسوزي می
  

  )کرج 1340 – 1365( همایون طیبیسید شهید 
خواهم که از قبل هم بیشتر حفظ حجاب اسـالمی را بکننـد    می خواهرانماز ...

   .که خداي نکرده مرتکب گناه نشوند
  

  )قم 1347 – 1367( آور اهللا طین روح شهید 
خواهران محبوبم، امیدوارم که با حفظ حجـاب اسـالمی خـود روح    اي   و اما... 

  .مرا شاد کنید
  

  )مشهد 1348 – 1363( عباس ظریف پیوندي رازقی شهید 
اي و بـدان   ست که سنگر خالی من را پر کردها خواهرم، حجاب تو همانند این

  .زنی که حجاب تو همانند تیري است که به قلب هر کافري می
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  )کرج 1344 – 1362( عباس عاشوري شهید 
شما هم با حجـاب اسـالمی خـود پاسـدار خـون شـهیدان باشـید و         ،خواهران

  . بگیریدححابی را  جلوي هر گونه بی
  

  )تهران 1343 – 1361( تجن پور رضا عباس شهید 
حجاب خودتان را حفظ کنید، بـه یـاد    ]محبوبم خواهرانپدر و مادر عزیزم و [

  .خدا باشید و بیشتر اوقات خود را صرف نماز خواندن و عبادت کنید
کل فامیل، به یاد خدا باشید و در خط انقـالب حرکـت کنیـد و گـوش بـه      ... 
انفاق کنید، چه از مـال   ضدانقالبیها ندهید و حجاب خودتان را حفظ کنید،حرف 

  .خود و چه از جان خود
  

  )شیراز 1343 – 1366( صمد عباسی هیدش 
حجـاب را حفـظ    ،حجـاب  ،پیام من به خواهران گرامی این است کـه حجـاب  

  .کنید
  

  )قم 1344 – 1364( علی عباسیعباس شهید 
ایـن حـرف مـرا     ،به حجاب خود سخت پایبند باشید ،خواهران محترمه کالس

 بلکه یک برادر خیلـی کوچـک بـه شـما تـذکر      ،خواهم که یک دستور بدانید نمی
ایـن   مـن  منظـور  ،خیر ،دیکن دهد و نه از باب اینکه شما حجاب را رعایت نمی می

ببینید خدا بـا ایـن    ،است که کارتان و حجابتان و درستان در جهت خداوند باشد
  وضع شما راضی است یا خیر 
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  )میاندوآب 1347 – 1366( سعید عباسی میاندوآب شهید 
مخالفم، اگر در هنگام ستیز با دشـمن  حجابی  بی دانی چقدر با خواهرم، می... 

سست شده و از جنـگ و  ام  بفهمم که در شهرم، در وطنم، مردم بدحجابند روحیه
  .پیکار دست خواهم کشید

  
  )جهرم 1346 – 1362( عبدالرسول عبدالهی شهید 

 مخصوصـاً  ،از خواهران محترم تقاضـا دارم حجـاب اسـالمی را رعایـت کننـد     
  .گرند زیرا شهدا هم نظاره ،روند می قبر شهدا هنگامی که سر

  
  )الیگودرز 1343 – 1365( عبدالرضا عبدالهی الیگودرزي شهید 

 حفـظ کنیـد و از بـرادران عزیـزم     خواهم که حجابتان را می از خواهران عزیزم
خواهم که به نماز اهمیت زیاد بدهید و راه مرا ادامه دهید تا امام زمان از شما  می

  .راضی باشد
  

  )شیراز 1340 – 1363( ساآصمد عدل  شهید 
شما را وصیت به صبر  نمایم و می بخشش شما هم تقاضاي عفو و از ،خواهرانم

  .کنم می مطالعه حجاب و اخالق اسالمی و و
  

  )کرج 1348 – 1366( حسین عربیسید شهید 
شما هم با حجاب خودتان راه مـن و شـهداي دیگـر را     ،خواهرانماي   و شما... 

  .دیگر ادامه دهید و پاسدار خون شهدا باشید اي به گونه
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  )مشهد 1344 – 1362( جواد عسگریانسید شهید 
حجاب بـه معنـاي پوشـش ظـاهري      ،حجاب تو وقار توست ،رحیمهتو اي  و... 

و نیز دختري نمونـه بـاش در    .شود می نیست بلکه به پاك کردن روحت نیز گفته
  .خانه و مدرسه و هر کجاي دیگر

  
  )اصفهان 1342-1361( جمال عقیلیسید شهید 

نقـش زنـان دوران   « :ور شوم که امـام گفـت  آدر اینجا درباره مقام زن باید یاد
ري زنـان بایـد بـه مقـام انسـانیت      آ .و چه خوب گفت »نهضت بیش از مردان بود

حجـاب و حفـظ عصـمت     ،نآچون فاطمـه باشـند و درجـه اول و شـروع      ،برسند
  .باشد می انسانیش

  
  )تهران 1344-1362( شاهین عالفر شهید 

وصیتم بر زنان فامیلم و بر تمامی زنان ایران و مسلمان حفظ حجـاب کامـل و   
  .حفظ زبان از غیبت است

  
  )تهران 1342 – 1362( علمی رحمان شهید 

جزء  با فرهنگ خود کنم که شما وصیت می یالله به شما خانواده عزیز و حزب
از نظـر   چه از نظـر حجـاب و چـه    ،و نمونه اسالمی باشید یالله هاي حزب خانواده

نهـا را  آمد کنیـد و  آخواهم که با خانواده شهدا رفت و  اخالق اسالمی و از شما می
  .نگذاریدتنها 
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  )مشهد 1345 – 1367(قاسم علوي سید شهید 
دختـران و زنـان   : فرمایـد  ن مـی آور که قـر بیامادرم، خواهرانم را با حجاب بار 

نهـا بـه عفـت و    آاین کار براي این است که  ،خویشتن را به چادر بپوشانند ،مومن
   .زار نکشندآحریت شناخته شوند تا از معرض و جسارت هوسرانان 

  
  )رشت 1344 – 1368( سید مظفر علوي شهید 

  .باور کنید که حجاب شما وقار شماست ،خواهرانم
  

  )شهرکرد 1303 – 1363( علوي اشکفتکی سید عبداهللا شهید 
 مـن و  .نیـز فرامـوش نکنیـد    حجاب اسـالمیتان را  ،برادران خواهران وو اي  ...

انتخـاب   شـهادت را حفظ ارزشهاي انقالب اسالمی  همرزمانم تنها به خاطر دین و
  .کردیم
  

   )مشهد 1348 – 1364(صفر علی علیزاده  شهید 
اي که براي شما دارم فقط یـک کـالم    جان، توصیه سیهآ: سیهآخدمت خواهرم 

کنید و انسـیه هـم کـه     و شما با حجاب خود رزمندگان را یاري می !حجاب !است
  .بزرگ شد از شما یاد بگیرد و باحجاب باشد

  
  )خلخال 1348 – 1366( عبدالرسول علیزاده شهید 

  .با حجاب همراه با تقوا دهنده راهم کسی است ادامه! خواهرم
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  )کرج 1341 – 1364( عبدالرزاق علیشیري شهید 
که همان  را که راه شهدااهللا  ءشا خواهرانم و برادران عزیزم، اگر شهید شدم ان

فقیـه و اطاعـت از پـدر و مـادر     ن و پیـامبر و والیـت   آحجاب و اخالق اسالم و قر
  .ادامه دهید ،است
  

  )تهران 1347 – 1365( غنی  رضا علی شهید 
  .آور خون من باشی خواهرم، امیدوارم که مرا حالل کنی و با حجاب خود پیام

  
  )شهر خمینی 1344 – 1361(ی عباس عموچی فروشان شهید 

اکنون در سـایه جمهـوري اسـالمی     :من از شما خواهران این است» تقاضاي«
حرکت کنید و با حجـاب خـود مشـت بـر      ،گونه به تبلیغ اسالم بپردازید نیز زینب

  .دهان شرق و غرب بزنید
  

  )خلخال 1347 – 1366( شیراهللا عموزاده شهید 
کنم که از رفتن من هرگز ناراحت  می به شما سفارش و وصیت ،برادران عزیزم

بدانید راهی که رفتم درست و براي خدا بوده اسـت و از  نباشید و سیاه نپوشید و 
ن آام زمـین بمانـد و بـه قـول      خواهم راه مرا ادامه دهید و نگذارید اسلحه می شما

 .نان که ماندند کـار زینبـی بکننـد   آنان که رفتند کاري حسینی کردند و آ ،بزرگ
کنم کـه   می وري عرضآو یاد و لکن جهت سفارش دتر از من هستی گاهآ خود شما

  .حجابت و زینتت را حفظ کن و به دیگران نیز بیاموز] خواهرم[
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  )تهران 1346 – 1364( دوالبی  سعید عموشیخی شهید 
  .خواهم که حجاب خودتان را درست حفظ کنید از شما می

  
  )دزفول 1349 – 1367( پورخراط عبدالرحیم عیدي شهید 

بکوشید که اسالم را با حجاب خـود   ،شما فداکاران اسالم هستید: به خواهرانم
نها را از خـود راضـی   آنگهداري کنید و هیچ وقت پدر و مادرم را ناراحت نکنید و 

  .کنید
  

  )دزفول 1350 – 1367(زاده  عیسی علی سید شهید 
خون مـن بایـد    اي باشد در جلو چشمان تو و خواهر، برادر، خون من باید پرده

  .کردن تو هچادري باشد و حجابی براي محجب
  

  )کازرون 1346 – 1363( غفارياهللا  روح شهید 
  .دهنده راه شهدا باشند از خواهران عزیز خواستارم که با سالح حجاب ادامه

  
  )زنجان 1349 – 1366( عباس غالمی شهید 

  .و همچنین خواهرانم با حفظ حجابشان پاسدار خون شهدا باشند... 
  

  )نور 1336 – 1367( یونس فاطمیسید شهید 
  .فراوان نما تا الگو باشیدقت در حجاب اسالمی  ،دخترم... 
ب ئمقابـل مصـا   خوشا به حالت که همچون زنـان صـدر اسـالم در    ،همسرم... 
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، اسـالم بـودي   شدم همچون زنان صدر می صبور بودي و زمانی که به جبهه اعزام
حجاب را رعایـت و فرزنـدانم را خـوب     ،در شهادتم هم کما فی السابق صبور باش

   .تربیت نما
  

  )تهران 1347 – 1365( علی اکبر فاطمی نیريسید شهید 
تـوانم   ه شـما را نمـی  آبه خـدا سـوگند کـه حتـی      ،خواهران عزیزماي   و اما... 
شما را بـه خـدا در تربیـت فرزنـدان خـود       ،چون برایم خیلی عزیز هستید ،ببینم

بکوشید و حیا و عفت و حجاب خود را مانند همیشه خوب رعایت کنید و ظـواهر  
مه توسـل کنیـد کـه بـراي شـما      ئدنیا شما را از یاد خدا غافل نکند و هر روز به ا

  .گشا است ره
  

  )سراب 1342 – 1365( عارف فتحی کاریجانی شهید 
  .که حجاب خویش را حفظ نماید] خواهم می[و از خواهرم ... 
  

  )اراك 1340 – 1361( عبدالرزاق فرجاد شهید 
ایـن اسـت   [ کلید پیروزي ماست شود گفت می تنها توصیه برادر کوچکتان که

  .سخت مبارزه کنیدحجاب  بی با ]که
  

  )ماهشهر 1348 -1364( نویدی روانبخش فالح شهید 
  .حجاب خود راه من را ادامه دهندو وصیتم به خواهرانم این است که با ... 
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  )قم 1347 – 1365( سعید فهیمی شهید 
خواهران محترمه، شما هم به احترام خون پاك و مقـدس شـهدا   اي   و شما... 

  .حجاب اسالمیتان را رعایت کرده و خود را از نامحرم بپوشانید
  

  )سمنان 1333 – 1363(علی فیض عباس شهید 
ثاري نباشـد و اسـالم عزیـز سراسـر     آروزي که در جهان از ظلم  نآامید ه ب... 

بـه مدرسـه بفرسـتید و     زینب و مریم عزیزم را حتماً جهان را فرا گیرد و فاطمه و
نهـا فعـال باشـید و در حفـظ حجـاب کوتـاهی       آل اسالمی به ئیاد دادن مسا] در[

  .نکنید
را رعایـت  از همه خواهران خواستارم کـه حجـاب را حفـظ کننـد و حـدود      ... 
   .کنند
  

  )شازند 1342 – 1365( اهللا فیضی شمس شهید 
 احترامـی  و عزیزم بـی  اگر در زندگی نفهمیدم و نسبت به شما برادران متدین

روند بـراي حفـظ    می من و دیگر بندگان خدا امیدوارم راهی را که .کردم ببخشید
  .و حجاب و میهن ادامه دهید» ...« ن و شرف وآقر

  
  )لنگرود 1344 – 1362( لنگرودي عباس فیضی شهید 

خواستم به خواهران انقالبی و اسالمی بگویم این بود  می یک چیزي را که و... 
   .که حجاب خود را حفظ کنند
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  )تهران 1331 – 1365( سیدمحسن قادري شهید 
رسم چرا امـروز در ایـن جامعـه بایـد جوانـان گمـراه وجـود        پ می من از شماها

چرا بعد از گذشت هشت سال از انقالبمان امـروز بـدحجابی وجـود     !؟داشته باشد
ل از ئدو سوم این مسـا  !؟فکر این دنیا باشنده تفاوت و ب اي بی دارد یا چرا باید عده

  ... باشد می ها و یا مسجدیها یللها کردن یا حزب بد عمل
  

  )تهران 1347 – 1362(سعید قاسمی  شهید 
همچنین امیدوارم همیشه نماز اول . کنم توصیه میو خواهرانم را به حجاب  ...

  .فراموش نکنید و نماز را با خلوص نیت بخوانید وقت خود را
  

  )تهران 1330 – 1363( سیدعلی قاسمی شهید 
تمام زنان حجاب را حفظ کنند که در قیامت بتوانند جوابگوي زهـراي مطهـر   

  .علیها باشنداهللا  سالم
  

  )میاندوآب 1348 – 1368( سعید قاسمی شاه تپهشهید  
  .نموده و به دیگران توصیه نمایید رعایت و حفظ حجاب را کامل ...
  

  )شیراز 1351 – 1367( سیدمحسن قاضی عسکر شهید 
در هر شرایطی حجاب خـود را حفـظ کنیـد و بـه مبـارزه بـا        ،خواهران عزیزم

منکـرات   نام فحشا وه نکه در مملکت اسالمی چیزي بآبه امید  ،منکرات بپردازید
  .وجود نداشته باشد
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 شرط مبارزه با منکرات و خارهاي جامعـه و ه نم را باو تمام خواهران و برادر... 
  .ن دنیا شفاعت خواهم کردآدر حجابی  بی

  
  )داراب 1346 – 1365( ديئعبدالرضا قا شهید 

خواهم که ناراحت نشـوند و حجـاب اسـالمی را رعایـت کننـد و       می خواهرانم
  .دندهراهم را ادامه 

  
  )آران و بیدگل 1343 – 1361( حسین قریشیسید شهید 

خواهم که بر مرگ من نگریید و حجاب خود را  می از شما ،خواهران عزیزماي  
شنا شوید و در جلسات دینـی و مـذهبی شـرکت کنیـد و     آن آحفظ کنید و با قر

  اهللاء شا ان، پشتیبان والیت فقیه باشید
  

  )سبزوار 1346 – 1365( نژاد اصغر قریشی سیدعلی شهید 
خواهرانم، شما هم صبر را پیشه کنید و حجاب کامل اسالمی خـود را رعایـت   

   .فرمایید، نگذارید که خون هزاران شهیدمان پایمال گردد
  

  )تبریز 1347 – 1369(زاده  صمد قلی شهید 
تنها خواهشی کـه از شـما دارم اینکـه حجـاب خودتـان را       ،خواهر و خواهرانم

تـرین زینـت زن حفـظ     ارزنـده  چـرا کـه   ،حفظ و همیشه در راه خدا کوشا باشید
  .حجاب است
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  )تهران 1343 – 1364( شاپور قنبري شهید 
همیشـه و در همـه حـال پشـتیبان و      ،امام را فراموش نکنید ،پدر و مادر عزیز

   .حجابی مبارزه کنید با فساد و بی ،حامی جمهوري اسالمی باشید
  .دانید باید مبارزه کرد ن صورتی که خودتان میآحجابی به  با بی ،ها بچه... 
  

  )ساوه 1340 – 1361( عباس کارگر شهید 
یاري خـدا  ه گرچه من ب ،خواهران من :خرین سخنم با خواهرانم استآو اما ... 

انقالب را از گزند کفـار بعثـی حفـظ    در سنگر با کفار مبارزه کردم و با خون خود 
باشد و این شـما   می ولیکن رسالت ادامه این راه و این مبارزه بر دوش شما ،کردم

و فحشا بشـورید و بـه    مظاهر زشتی  هستید که باید در سنگر حجاب علیه تمامی
  .موخته اید یاد بدهیدآ) ع( زادگی را که از حضرت فاطمهآتمامی زنان جهان درس 

ما خواهرانم تقاضـا دارم کـه در انجـام فـرایض دینـی کوشـا باشـید و        ش از ...
   .وگرنه خداوند از شما راضی نیست ،حجاب را صددرصد رعایت کنید

  
  )بافق 1339 – 1364( عباس کارگر دهنو دشتی شهید 

 پوزشام  خواهرانم، از شما به خاطر زحمتهاي مکرري که به شما دادهشما اي 
خـواهم کـه حجـاب اسـالمی را      مـی  کـنم و از شـما   می خواهی معذرت طلبم و می

این را بدانید که اگر خداي ناکرده  .رعایت کنید و فرزندانتان را خوب تربیت کنید
اید و ریخته شدن خـون شـهدا    حجاب را رعایت نکنید خون شهدا را پایمال کرده

   .فایده است معنی و بی بدون حجاب شما بی
  



 

  85      »دفتر اول«حجـــــاب 
 

  )فالورجان 1339 – 1361( علی کاظمی جوجیلیرمضان شهید 
خـواهران حــزب اهللا، حجـاب خــود را حفـظ کنیـد کــه حجـاب تــو      شـما اي  

، وقـار  تـو افتخار  توست، وقار تو حجاب تو وقار ؛تر از خون من شهید است کوبنده
  .تو شرف تو و عفت توست

  
  )شهرکرد 1347 – 1366(کاظمی شیخ شبانی اهللا  روح شهید 

کنم کـه حجـاب    شما توصیه می مادران، اوالً که به خواهران و شما اي  و اما... 
رسـان خـون    پیـام وار  را به جا آوریـد و زینـب   فرمایید و واجبات   اسالمی را رعایت

  .باشید  شهیدان باشید و در شهادت عزیزانتان استوار و مقاوم
  

  )فسا 1350 – 1366( عباس کافوري هارمی شهید 
لتان روح من را شاد و بـا  ئبا رعایت حجابتان و عمل به احکام و مسا ،خواهران

پس زن خـوبی   .کنید می ترك حجاب اسالمی روح من و دیگر شهیدان را ناراحت
   .براي جامعه اسالمی باشید و فرزندان خوب تربیت کنید

  
  )کاشان 1343 – 1362(زاده  احسان کافی شهید 

سعی کنی که بـا اعمـال و رفتـارت و بـا حفـظ       مادرجان از تو توقع دارم و ...
   .نمونه و الگو باشی براي اشاعه فرهنگ ناب اسالمی حجابت در برابر دیگر زنها

  
  )آباد نجف 1344 – 1362( سیدمحسین کافی موسوي شهید 

حجاب خود را یادتان نرود و گـوش بـه سـخن پـدر و مـادر       ،و اما خواهرانم... 
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شاید بتوانید بـه   ،خوب درس بخوانید ،ادامه دهیدبدهید و اگر خواستید به درس 
  .این مملکت اسالمی کمک بکنید

  
  )مرند 1342 – 1361( صمد کرداري یامچی شهید 

شیر پـاك   دانم تو خیلی باحجاب هستی چون مادر ما به ماها می من ،خواهرم
  .کنم خیلی باحجاب باشید می داده ولی توصیه

 و باحجـاب  يتا دختر نبزرگ ک تربیت اسالمیرا با ز مهنا دخترم، همسرم... 
  .یاد بده فرزندم و واجبات دین را به دستورات اسالم را باشد و انقالبی
  

  )اصفهان 1346 – 1362( القریشی مهدي کرمانی سید شهید 
  .حجاب خود را حفظ کنید ،سنگر شما حجاب شماست ،خواهران من

  
  )مرند 1349 – 1366( سعید کریم زادگان شهید 

کـنم کـه همبسـتگی و وحـدت      اي می خاتمه به شما ملت بیدار یک اشاره در
کنم که حجابتان را و بـه شـما    گویم و تقاضا می داشته باشید و به شما خانمها می

برادران چشمتان را از دیدن چیزهاي حرام دور نگهداریـد و از خـدا بترسـید کـه     
اهـد کـرد و شـما از    خدا بزرگ است و تمـام کارهایتـان را در آن دنیـا ظـاهر خو    

خدایا، بس است دیگر گناهان ما را رو نکن و ما را هر چـه  : خجالت خواهید گفت
  .زودتر به آتش بینداز
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  )شوشتر 1340 – 1361( عبدالرضا کمالی شهید 
همیشه عفـت   ،خواهرانم، اگر شما را اذیت نمودم، مرا ببخشیدشما اي  و اما... 

هیچ ناراحت نباشید و این راهـی اسـت کـه    و حجاب اسالمی را رعایت فرمایید و 
  .هر کس باید برود

  
  )تهران 1347 – 1364( سبزعلی کیا شهید 

ات، بـا حجابـت و بـا     خواهم با دعایت، با نمازت، با نماز جمعـه  مادرم، از تو می
  .اخالقت، حرمت خون پسرت را نگهداري و نگذاري بعضیها از تو عیب بگیرند

خواهش دارم، اول حجابشان را رعایت کنند و با اخالق از خواهرانم تنها دو  ...
دوم، فرزندانشـان را خـوب تحویـل جامعـه بدهنـد      . اسالمی با مردم رفتار نمایند

  .چون آنها خواهران شهید هستند
  

  )محالت 1343 – 1361( گران پایه) رضا( سیروس شهید 
 امیدوارم با حفظ حجـاب و ادامـه تحصـیل و دلـداري     ،خواهرانمشما اي  و... 

  .مادر مرا شاد کنید
  

  )تهران 1344 – 1361(ی محمدي کعباس گر شهید 
نهاســت کــه خــود آن حجــاب آ و و از خــواهرانم یــک خــواهش دیگــر دارم... 

  .ن هستم که حجاب شما نیز کمتر از حضرت فاطمه زهرا نیستئمطم
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  )فریدن 1347 – 1365( علی گشولعباس شهید 
 ،در نـرود هـ  امیـدورام خـون مـن بـه     ،حجـاب شماسـت   مـن  خون ،واهرانمخ

 سنگر مدرسه را ترك نکنید که همان پشت میز نشستن شـما عبـادت   ،خواهرانم
  .باشد می

  
  )تهران 1339 – 1362(رضا گودرزي  شهید 

خواهران، وظیفه شما در برابر انقالب این است که هرگـز حجـاب را فرامـوش    
   .ساز جامعه است چون که زن انساننکنید، 

  
  )نهاوند 1344 – 1366( آبادي ساسان گیل شهید 

و خواهرانم، شما هم حجاب را کامال رعایت کنیـد تـا شـفیع شـما فاطمـه      ... 
  .باشد )س (زهرا

  
  )نیشابور 1341 – 1365(صفرعلی لطفی  شهید 

حجـاب خودتـان را کـامال     ،برایم شیون و گریه نکنیـد  ،خواهرانمشما اي  و... 
   .حفظ کنید که سنگر زن حجاب است

  
  )نهاوند 1348-1365( رضا مالمیر  شهید 

خواهران بزرگوارم، شما هم بر گردن من حقی دارید، امیـدوارم کـه بتـوانم در    
دنیاي دیگر حق شما را ادا کنم و شما نیز مرا حالل کنید و در همان حجابی کـه  

   .هستید بمانید



 

  89      »دفتر اول«حجـــــاب 
 

  )برخوارومیمه 1337 – 1364( رمضان مبارکی شهید 
گـو   امـت مسـئول و جـواب   و شما مسئولین، در برابر خون شهدا، فـرداي قی ... 

و هـا   بیحجا بی خواهید بود اگر بخواهید حق را نادیده بگیرید و به مسائل شرعی،
  .باشیدتفاوت  بی زورگوییان و منافقین

  
  )مشهد 1347 – 1363( رضا مبراگوش شهید 

رعایـت   سخنی هم که براي خواهرانم دارم این است که حجاب خود را کـامالً 
   .کنید و با حجاب خود راه سرخ شهدا را ادامه دهید

  
  )قوچان 1326 – 1364(رضا متقی روشن  شهید 

شما بـا حجـاب خـود سـنگر مـرا      : و من وصیتی دارم به فرزندان و همسرم... 
   .نگذارید، پشتیبان امام امت باشیدخالی نکنید و اسلحه مرا به زمین 

  
  )تبریز 1335 – 1361( سرشت صمد متین شهید 
 ،خاطر اسالم و خـدا حجـاب را حفـظ کننـد    ه به خواهرانم یاد بده تا ب ،مادرم

  .چون حجاب در اسالم براي زن خود سنگر است
. خـود را حفـظ کنیـد    حجـاب  وصیت همه شهیدان این است که خـواهران ... 

راه  کـه دیـن اسـالم    بـه اسـالم بگرونـد    بگوییـد  نهاآبه ، ندارند حجاب که نهاییآ
  .خود راه درستی است دهد و می را نشان درستی
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  )کاشان 1347 – 1364(زاده  عباس محسن شهید 
حجاب اسالمی خود را مانند فاطمه زهرا حفـظ کنیـد کـه بهتـرین      ،خواهرانم

  .زینت زنان حفظ حجاب است
  

  )فردوس 1339 – 1362( کاظم محمدپورسید شهید 
خواهم که حجاب خود را حفظ کنند تا بتوانند فرزندان خـوبی   می از خواهران

  .راه شهیدان باشنددهنده  ادامه در دامنشان پرورش دهند که این فرزندان
  

   )اصفهان 1341 – 1365(رنانی  عباس محمدشریفی شهید 
مثـل زینـب باشـید کـه بعـد از       .حجاب تو سـنگر تـو اسـت    ،خواهرمو اي  ...

  .چه کرد شما هم کار او را بکنید) ع(برادرش امام حسین
  

  )بجنورد 1347 – 1366( مرتضی محمديسید شهید 
زیرا حجـاب   ،خواهرم، اولین سخن من با تو این است که حجابت را حفظ کن

افتخار ماست و حجـاب تـو بزرگتـرین مشـتی اسـت کـه        تو وقار توست و وقار تو
امیـدوارم بـه عنـوان خـواهر یـک شـهید        .شود می به دهان ضدانقالب زدهمحکم 

  .دینت را به انقالب ادا نمایی
  

  )خدابنده 1342 – 1365(سیفعلی محمدي  شهید 
شکر گویم که خداوند رفتن به جبهه را به من عطا فرمود و شکر گویم که مـرا  

و از کیـان و  ام  شده زادآبه سوي نور کشاند و شکر گویم که از بار استکبار جهانی 
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   .کنم تا حجاب اسالمی بر جا بماند می شرف خود دفاع
  

   )کوهپایه 1344 – 1362(عباس محمدي  شهید 
ن این است کـه حجابـت را حفـظ    آیک وصیت به تو دارم و  ،عزیزم اما خواهر

  . کنی که الگویی براي خواهران دیگر باشد
  

  )شهرکرد 1338 – 1365( سیدمهدي محمدي شیخ شبانی شهید 
سالح حجاب خود  با  که  کلیه خواهران مذهبی تقاضا دارم همسر و از خواهر و

  .را حفظ کنند این سنگر خود برخواسته و تباهی و به مبارزه با فساد
  

  )قائن 1348 – 1365( عباس محمدي مطلق شهید 
وار در  زینـب خواهم کـه   و اما خواهرانم فاطمه، معصومه، مبارکه، از شما می... 

راه احیاي اسالم و حفـظ حجابتـان کـه سـنگر شماسـت کوشـا باشـید و صـبر و         
  .استقامت را پیشه خود سازید

  
  )دامغان 1346 – 1364( حمیدرضا محمودزاده شهید 

حضـرت   فرهنـگ و مـنش   ، سفارش من بـه شـما  ایرانی خواهرانشما اي  و... 
   .استباشد که شما را به حفظ حجاب امر کرده  می )س(زهرا

  
  )خلخال 1346 – 1363( اهللا محمودي مسیحسید شهید 

  . در هر جا هستی حجابت را حفظ کن... 
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  )مشهد 1345 – 1361( علی محمودي ازغديسید شهید 
از جملـه خـواهرانم ایـن اسـت کـه حجابتـان را        خر وصیتم به همه وآدر  و... 

   .تر سازید ایمانتان را قوي دین وهاي  پایه رعایت کنید و
  

  )تهران 1342 – 1365( سیداصغر مختاري شهید 
امت، توصیه من به شما این است که مواظـب حجـاب خـود باشـید و     اي و ... 

  .حجاب اسالمی را رعایت کنید و بدستور قوانین اسالم عمل کنید
  

  )ساوه 1343 – 1362( عباس مختاري شهید 
رعایت «و حال بیشتر حجاب اسالمی را  کردید میحجاب اسالمی را رعایت ... 
  .»کنید
  

  )آباد خرم 1345 – 1364( سعید مرادي مطلق شهید 
زیرا شـما زمـانی    .اییدخواهم حجاب خویش را رعایت نم می خواهرانم، از شما

  .ارزش دارید که حجاب خویش را رعایت کنید
  

  )کوهپایه 1344 – 1365( ی مردانیلعباسع شهید 
زیـرا   ،خواستارم که حجاب اسالمی خود را داشته باشندهمچنین از خواهرانم 

  .بخشد حجاب زن جهاد و پیکار رزمندگان اسالم را تقویت می
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  )آباد نجف 1348 – 1363( آبادي سعید مشاوري نجف شهید 
این است که حجـاب اسـالمی را حتمـا رعایـت     اهللا  به خواهران حزبام  توصیه

رعایـت نکـردن حجـاب پایمـال کـردن      کنید، چون زینت زن به حجاب اوست و 
  .خون شهیدان است

  
  )تهران 1345 – 1362( رضا مشعوف شهید 

کنند و  کنم حجاب را خوب رعایت و از تمام فامیل و خواهرانم خواهش می... 
  .باشنداهللا  در خط حزب

  
  )تهران 1341 – 1365( مشهدي الکوبه فراهانی عباس شهید 

حجابشان را حفظ کنند که حفظ حجـاب شـما   خواهم که  از خواهرانم هم می
حفظ خون تمامی شهداست و شاید به خاطر همـین اسـت کـه تمـامی دشـمنان      

  .اسالمی سعی دارند که حجاب را از زنان مسلمان بگیرند
  

  )بابلسر 1346 – 1366( علی مصدقیسید شهید 
  .کنم می خواهران دینی خود را به حفظ حجاب اسالمی توصیه

  
  )تهران 1339 – 1361( مصطفوي شیرازيمجید سید شهید 

سـخنانی بـا تـو مـادر و      ،یابـد  اکنون فرزندت تولدي دوباره مـی  ،مادرو اي  ...
خـواهم بـه     مـی  در لحظاتی که در حال متولد شدن هستم ،خواهرهاي دیگر دارم

  .حجاب خود را همچون سنگر داشته باشید ،شما بگویم
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  )مشهد 1345 – 1365( الدین معتمدالشریعتی سیدکمال شهید 
حجاب خود  ،شنا طرف خطاب من هستندآشنا و غیر آکلیه اقوام و کلیه افراد 

دروغ و غیبت دوري نمایید که  ات مخصوصاًئرا به بهترین نحو حفظ نمایید از سی
  .منشا تمامی بدیهاست

  
  )تهران 1345 – 1362(فر  رضا معین شهید 

  .کامالً حفظ کنندخواهم حجاب خود را  و از خواهرانم می... 
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  وار و زینبگونه  فاطمه حجاب حرکتی: فصل دوم    
  

  )دزفول 1347 – 1364(زاده  بآعبداالمیر  شهید 
صفت و زهراگونه باشید، صـبور و مقـاوم در    امیدوارم براي من خواهرانی زینب

 هـاي زنـدگی باشـید و همیشـه و در همـه حـال حیـا و        برابر نامالیمات و سختی
  .حجاب ظاهر و باطنتان را حفظ کنید

  
  )اصفهان 1309 – 1365( آقا داودي مارنانی عباس شهید 

ب و ئدر مصـا  )س(و حضـرت زینـب   )س(حضـرت زهـرا   نو خواهرم هم همچو... 
  .مشکالت صبر کند و با حفظ حجاب و در صحنه ماندن حافظ خون شهدا باشد
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  )تهران 1346 – 1364( قاییآاحسان  شهید 
زنـدگی کنیـد و    )س(در زندگیتان همچـون زینـب کبـري   ، خواهران گرامیاي  

برو و حجابتـان حفاظـت نماییـد و    آلذا از  .باشید ،همچون او که شیرزن کربال بود
  .باك باشید بی

  
  )اصفهان 1340 – 1363( احمد احمدي شهید 

   .حجابت را حفظ کن و پیام خون مرا برسانوار  خواهرم شما زینب
  

  )آران و بیدگل 1343 – 1361( فرد اکبر احمدي علی شهید 
  .است یله بسیار مهمئحجاب مس باشند ووار  تمام خواهران عزیز زینب و... 
  

  )اسفراین 1334 – 1363( عباسعلی اخوان شهید 
خـواهم کـه، مثـل زینـب علیهـا سـالم باشـد و در         مـی  و همسرمام  از خانواده

هـایم،   تربیـت بچـه   مورد باشد و درنگهداري حجاب خودش و دخترهایم کوشــا 
  .نها را خوب تربیت بکندآ

  
  )بیرجند 1347 – 1361( علی اخوت گیو شاد شهید 

م، براي من گریه نکنید، زیرا بردبـاري و صـبر شـما بیشـتر     ا پدر و مادر گرامی
بـرادرانم را در راه دیـن و اسـالم تشـویق کنیـد و      . شـود  می باعث شکست دشمن

ـ  می دنبال کنند و از شمابگویید که راهم را  لطـف  ه خواهم موقعی که خواهرانم ب
نهـا برسـانید کـه حجـاب و عفـت و      آالهی رشد کردند و بزرگ شدند پیام مرا به 
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 ووار  پاکدامنی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و همیشه و در همـه جـا فاطمـه   
  .زندگی و مبارزه کنندگونه  زینب
  

  )دزفول 1344 – 1360( ادیبی عزیزاهللا شهید 
دانـم   حجابش را انجام دهـد و مـی  ) ع(خواهم همچون فاطمه و از خواهرم می... 

  .که با حجاب است
  

  )شوشتر 1342 – 1363(زاده  عبدالمحمد اردي شهید 
خواهم که مثل همیشه پیرو حضرت زینب باشند و حجـاب   می ،و خواهرانم... 

  .حجاب دوري کنند را رعایت کنند و هم از بی
  

  )اهواز 1347 – 1363(پور  اسد عبدالرحیم شهید 
 )س(شما خواهران مسلمان باید حجابتان را حفظ کنید و بایـد حضـرت فاطمـه   

  .الگو براي خود قرار دهید] را[
  

  )بافق 1347 – 1364( علی اسماعیلی باجگانی شهید 
قیامـت در   روز را حفـظ کنیـد تـا در    خـود  زنان مسلمان حجابشما اي  و... 

  .سر افکنده نباشید) س(زهرامحضر فاطمه 
  

  )رودسر 1345 – 1363( عباس اصغري شهید 
گونه زندگی کنند و حجاب خود را رعایت  خواهم که زینب می و از خواهرانم... 
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  .ستسنگر آنهانمایند چون حجاب 
  

  )قم 1350 – 1367( علی اعالیی شهید 
 و حضـرت  )س(خواهرانم شما با رعایت حجاب قلب نازنین حضرت فاطمه زهـرا 

بهتـرین زینـت    :فرمودند )س(را شاد کنید و همانگونه که حضرت فاطمه )س( زینب
  .زن حفظ حجاب است

  
  )اردکان 1339 – 1362( صادق افخمی عقدا شهید 

زیرا بـرادرت راه  ، ناراحت نباش گونه باشد و اصالً حجاب تو باید زینب ،خواهرم
  .خوب را خود انتخاب کرد و در نهایت به حق پیوست

  
  )کرج 1348 – 1366( عباس افشار رضایی شهید 

از این که در این مدت نتوانستم کـار خـوبی و حـق     ،و شما خواهران عزیزم... 
امیدوارم که همیشه راه زینبی داشته باشی و از ایـن  . ام برادري را ادا کنم شرمنده

راه خسته نشوي و سعی کنی همیشه در زندگی روي پاي خود بایستی و از خـدا  
کــاري زینبــی کنــی و  )س(زینــبحضـرت  یـاري بخــواهی و در زنــدگی همچــون  

دهنده راه حسین باشی و تنها خواهش مـن از شـما ایـن اسـت کـه حجـاب        ادامه
  .کامال رعایت کنیاسالمی را 

  
  )تهران 1349-1366( علی اکبري شهید 

بـراي مـا بـه ارث     )س(خواهران در درجه اول حجاب را که از فاطمهاما اي  و... 
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قطره خون من را حفظ کنید بـا   رسیده باید حفظ کنید و شماها هم باید هر قطره
باید نمـاز را   ،باید تقوا را پیشه خود کنید ؛ولینئبا اطاعت از مسو اطاعت از رهبر 

یتان را براي حق تعـالی   اعمال روزمره ،هایتان را براي خدا بگیرید روزه ،به پا دارید
  .انجام دهید

  
  )کاشان 1338 – 1365( عباس اکبري کچوسنگی شهید 

دانیـد کـه بزرگتـرین سـالح شـما       خود بهتر می ،ما هیلاما شما خواهر حزب ال
  .گونه حفظ کنید ن را زینبآعلیه هر دشمنی حجاب است پس 

  
  )تهران 1346 – 1365( باديآ نوش  الهی علی اکبر شهید 

نچه در توانتان اسـت  آخواهم بیشتر از  می از شما ،شما مرا ببخشید، خواهرانم
بکوشید و حجابتان را اهمیت دهید که سرمشق و الگوي شما فاطمه الزهرا علیهـا  

 .حقوق و حجاب نکشـیدند هایی که در راه حفظ  چه رنجها و سختی السالم است،
باشـد کـه شـما هـم از همنشـینان       .اي برگیرید شما هم از این سیر زندگی توشه

   .السالم باشید بی فاطمه علیها بی
  

  )دزفول 1340 – 1361( خواه عزیز امینی شهید 
گونـه باشـید کـه تمـام سـختیها و       زینـب  خواهرانم و همسران بـرادرانم بایـد   

مصیبتها را تحمل کرد و جز شکر خدا چیزي نگفـت و در مـرگ عزیـزانش هـیچ     
ورد کـه هـزار سـال دسـتگاههاي     آنگفت و انگار فریادي بر کاخ جنایتکاران فرود 
حجـاب   )ع(همانند حضرت فاطمـه  .تبلیغی ظلم و جور نتوانستند خاموشش کنند
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 شخصیت واالي او ،الیش اوآ که زندگی ساده و بیفاطمه زنی  ،خود را حفظ کنید
روحیه پرخاشگر و انقالبی او باید سرمشق شـیرزنان و شـیردختران مسـلمان     ]و[

  .قرار گیرد
  

  )تهران 1349 – 1364( عباسعلی اوسطی شهید 
همچون زینب در جلوي دشمنان اسالم ایستادگی کنید و در همـه   ،خواهرانم

اسیر شـده   )س(خواهید گریه کنید براي زینب می حال خدا را شکر کنید و اگر هم
براي ابوالفضل عباس دست از بدن جدا شـده گریـه کنیـد و حجـاب      ؛گریه کنید

  .رعایت کنید ،اید خدا را که تا االن رعایت کرده
  

  )دهدشت 1338 – 1365( عبداهللا ایمان خواه شهید 
  .از خواهران محترمه تقاضا دارم که حجاب اسالمی را رعایت فرمایند

باشـی و زیـاد بـه    وار  امیدوارم که شما زینب ،جگرم اما خواهر مهربانم و پاره ...
و حجـاب اسـالمی را هـم     شـود  مـی  چون باعث نـاراحتی مـن   ،سر و صورت نزنی

  .رعایت فرمایید
  

  )اراك 1345 – 1362( عباس ایوقی شهید 
کنی و به دسـتورات   می عملوار  امیدوارم که همانطور که زینب ،خواهر عزیزم

از تو متشـکرم و ایـن را بـدان کـه      .کنی  حجابت را حفظ ،گذاري می الهی احترام
  .چادر تو بهتر از سرخی خون من است پوشش
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  )رامسر 1344 – 1364( طالب باباخانی بلترك شهید 
بعد از شهادت بنده شما هم هیچگونـه نـاراحتی بـه     ،و شما خواهران عزیزم... 

کـنم کـه    می توانید صبور و بردبار باشید و از شما خواهش می خود راه ندهید و تا
  .هستید رعایت نمایید که زندگی کنید و حجاب اسالمی را در هر جاوار  زینب
  

  )تهران 1341 – 1361( اصغر بابازاده اصل علی شهید 
حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قـرار دهیـد و    خواهرانم

   .زندگی و مبارزه کنیدوار  همیشه فاطمه
  

  )سر پل ذهاب 1327 – 1365( غالمعلی باپیرزاده شهید 
سرمشق بگیریـد و   )س(زینب و )س(که از فاطمه زهرا  ،خواهرماي   و بر توست... 

  .حجاب خود را حفظ نمایید
  

  )بابل 1343 – 1362( عباسعلی بازپیچ شهید 
داري را از بـانوي   خواهر مسـلمان، حجـاب و عفـت و تقـوا و امانـت     تو اي  و... 
کار شـما بایـد زینبـی     ،و زینب کبري بیاموزید و به حق )س(حضرت فاطمه ،اسالم

  .از اسالم حراست کنیدوار  گونه و زینب باشد و همیشه فاطمه
  

  )آباد علی 1343 – 1365( باستانیاکبر  علی شهید 
 .باشیدوار  خواهرم حجاب اسالمی خود را رعایت کنید تا زینب
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  )نهاوند 1343 – 1365( عزیزاهللا باشنا شهید 
وار  خواهم که در شهادت من گریه نکننـد و زینـب   می و از خواهران مهربانم... 

  .حجابهایشان را حفظ کنند ب را تحمل کنند وئمصا
  

  )اصفهان 1340 – 1361(علی باطنی  شهید 
و سعی  یدسرمشق خود قرار بده ]را[پاکدامنی و حجاب  ،خواهر عزیزو اي  ...

ـ   زینبوار و  فاطمه یدکن  رايگونه زندگی کنید و براي فرج امام زمان دعا کنید و ب
  .ها خیلی اثر دارد دعا در جبهه ،امام حتما دعا کنید

  
  )کوهپایه 1336 – 1363( علی باقرانی شهید 

که در مصـیبت بـه   را  زینب حضرت ،ایمانی خواهران اما شما خواهران شهدا و
رسـالت بـرادرش حسـین و     ،ن بزرگی که در کـربال جلـو چشـمش اتفـاق افتـاد     آ

 ،اي تبدیل کـرد  شهداي دیگر را بر دوش کشید و تاج و تخت یزیدیان را به ویرانه
سرمشق خود قراردهید و با حفـظ حجـاب و نجابـت و عفـت خـود او را خشـنود       

  .راهش باشیددهنده  ادامه و سازید
  

  )آران و بیدگل 1336 -1363(آرانی  احسان باقري شهید 
ن لبـاس رزم یعنـی حجـاب محکـم و اسـتوار      آدر ،و شما اي زینبیان زمان ...
   .مبارزان را از دعا فراموش نکنیداي  منافقین و لحظه در برابر دشمنان و و. باشید
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  )تهران 1344 – 1365( وشیکانی  عسگر باقري شهید 
پا داشـتن حجـاب خـود مـرا      توانید با بر شما هم می ،خواهران عزیزمو اي  ...

گریـه   مـالء عـام  خوشحال کنید، و از شما نیز خواستارم کـه در شـهادت مـن در    
  .نکنید که خداي نکرده دشمنان سوء استفاده کنند

] را[کسانی که هنوز حجاب خودتان اي   خر من این است کهآو حال سخن ... 
یکـی از اسـیران مظلـوم کـه در زنـدان بعثیـون بـود یـک زن          ،ایـد  درست نکرده

   :مد تا با او مصاحبه کند ولی این اسیر در جواب گفتآحجاب  بی
  فاطمه اینگونه خطاب است به تو از اي زن

  اب استـجـفظ حـت زن حـنـرین زیـت دهـارزن
  

  )لنگرود 1341 – 1365( فرداد باهوج الهوتی شهید 
حضـرت   خواهم که حجاب خـود را کـامال حفـظ کننـد و     می خواهران خوداز 
  .را همیشه الگوي خود قرار دهند )س(فاطمه
  

  )بیدگلآران و  1343 – 1361( رانیآعباس بتولی  شهید 
مــادر و و اي  خـواهرانم شــما حجابتــان را حفــظ کنیــد کــه ســنگر شماســت 

  .باشیدگونه  زینب خواهرانم
  

  )خمین 1345 – 1365( غالمرضا بخشش شهید 
ت را سـرلوحه خـود قـرار دهیـد و     فـ خواهرن عزیزم حجـاب و پاکـدامنی و ع  

زندگی و مبارزه کنید و همچنین با نامالیمـات دسـت و پنجـه     وار همیشه فاطمه
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  .و پیام شهیدان را بگوش جهانیان برسانید نرم کنید
  

  )ساوه 1345 – 1364( بخشیاصغر  علی شهید 
گونـه باشـید و بـه     همیشه حجاب را رعایت کنید و زینب م،و خواهران عزیز... 

  .سخنان امام عزیزمان گوش فرا دهید
  

  )زابل 1345 – 1363( اصغر بربري علی شهید 
من تقاضا  ،اي خواهر ایرانی و دیگر کشورها از لبنان گرفته تا فلسطین اشغالی

   .دارم که حجاب خود را حفظ کنید
  زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است اي 

  ترین زینت زن حفظ حجاب است ارزنده
حجــاب شــما و ســیاهی چــادر شــما و تقــوا و ایمــان شــما   ،خــواهراي   ريآ

سیاهی  .زنید ترین مشتی است که به دهان جهانخواران و استعمارگران می کوبنده
  .تر از سرخی خون من و دیگر شهدا است چادر شما کوبنده

  
  )یزد 1344 – 1362( عباسعلی برزگري باغ بیدي شهید 

بزرگترین جهاد شما حفظ حجاب اسـت و بزرگتـرین    ،خواهران گرامیو اي  ...
  :فرماید مقام می که شاعر واال همانطور .زینت شما حفظ حجاب است

   اینگونه خطاب استاز فاطمه اي زن به تو 
  ترین زینت زن حفظ حجاب است ارزنده 
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  )کوهدشت 1342 – 1365( شیخ حسن برمکیان شهید 
کنیـد کـه    یزنـدگ وار  باید حجاب اسالمی را مراعات نمایید و زینب ،خواهرانم

  .تن بود 72زینب در روز عاشورا ساالر شهداي 
  

  )دزفول 1346 – 1365( فر علی بصیري شهید 
 )س(خواهرانم تقاضا دارم که همچنان استوار و با ایمانی کامل همچون زینباز 

در حفظ اسالم و حجاب خویش کوشا باشند و صفوف نماز جمعه و دعاي کمیـل  
  .تر نمایند را فشرده

  
  )مهران 1294 – 1363( علی بندمه شهید 

 .باشـد  سـت ن طـوري کـه خواسـت خدا   آاخالقتان  ،و اما شما خانواده عزیز... 
 .حجابتان کامال اسالمی باشد که این سفارش همه شـهیدان اسـت نـه فقـط مـن     

  .باشدوار  و زینبوار  حرکتتان در جامعه بگذارید حسین و برخوردتان با مردم
  

  )دهدشت 1346 – 1364( اهللا بنیاد عمل فتح شهید 
باشـید و همیشـه    اسـتوار  امیدوارم که: و اما وصیتی با شما خواهران عزیزم... 

  .حجابتان را رعایت کنید
 

  )شازند 1346 – 1365( علی بوالحسنی شهید 
و او را  دخواهم همچون زینب باشـی  میاز شما مادر گرامی و خواهر عزیزم  اي
ن بزرگی کربال کـه  آصبرش را در مصیبت به  و د و پیروش باشید و تحملیبشناس
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سرمشق خود قرار دهیـد و بـا حفـظ حجـاب و      ،ن بزرگوار اتفاق افتادآجلو چشم 
  .نجابت و عفت خود او را خشنود نمایید

  
  )تهران 1343 – 1362( می باالنیعلیرضا بهرا شهید 

حرف من به شـما ایـن اسـت کـه از حجـاب خـود محکـم         ،خواهرهاي عزیزم
بـه شـما ارث    )ع(زیرا که این حجاب از سرور بانوان حضرت فاطمه ،پاسداري کنید

  .ن سخت پاسداري کنیدآاز  ،رسیده
  

  )اصفهان 1339 – 1365(غالمحسین بهروزقاضیانی  شهید 
تمام جهان این کالم زیبا را همیشه بخاطر داشته باشید کـه   و خواهرانم در... 

  :گوید  می
   اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است

  اب است ـــفظ حجــن زینت زن حـــیتر ارزنده 
   .پس بیایید به معنی واقعی کلمه زن شایسته باشید

  
  )فیروزآباد 1337 – 1365(  بهروزيصدراهللا شهید 

وار زندگی کنید و حجاب را کـه از واجبـات    بعد از من زینب ،خواهرانمو اما ... 
  . یاد خدا باشیده هر زن مسلمان است رعایت نموده و همیشه ب

  
  )تهران 1342 – 1361( عباس بهشتی شهید 

حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زنـدگی خودتـان قـرار     ،خواهران عزیزم
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زندگی و مبارزه کنید و پیـام شـهیدان راه   گونه  و زینبوار  دهید و همیشه فاطمه
گوش جهانیان برسانید و فرزندانتان را چنان تربیت کنید که هـر کـدام   ه خدا را ب

  .دهنده راه شهیدان مبارزي باشند در راه خدا و ادامه
  

  )امیدیه 1343 – 1362( صادق بهمنی شهید 
حجـاب  حفـظ   زن در ]وار زندگی کنی که زینت[سعی کن که زینب ،خواهرم

  .اوست
  

  )تویسرکان 1344 – 1366( اصغر بیات علی شهید 
 یاد خدا باشـد و ه ب خواهم که حجابش را حفظ کند و می از یگانه خواهرم و... 

  .بسازدوار  خود را زینب
 بهـا را و حجا بـی  اي خداي بزرگ تو را به تمـامی ایـن شـهیدان قسـم کـه     ... 

 هئـ توط کننـد و  یـاري نمـی   را نهایی که ایـن انقـالب  آ دشمنان ملت و منافقین و
  .بین ببر نها را ازآ ،کنند علیه این انقالب می

  
  )قم 1341 – 1365( عباس بیدگلی شهید 

وار در مقابـل یزیـدیان    خواهم که زینـب  می از شما ،خواهران خط امامو اي  ...
 .نموده باشیدانقالب  زمان بایستید و با حجاب خود خدمتی به

  
  )دزفول 1344 – 1361( ریم بیدماللکعبدا شهید 

وار عمـل   خواهم که حجاب را همیشه رعایت کنند و زینب و از خواهرانم می... 
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  .کنند
  

  )بیرجند 1347 – 1365( علی بیگمی شهید 
خواهرانم تقوي را پیشه کنید و حجابتـان را ماننـد سـنگر حفـظ کنیـد و در      

مبادا ناراحت باشید که برادرتان در  .صبر کنید و برایم گریه نکنیدوار  مرگم زینب
  .راه خدا کشته شده و فقط دعا کنید که این شهید از خانواده ما قبول شود

  
  )یاسوج 1340 – 1364(شهروز پاکباز  شهید 

در حفـظ حجـاب خـود     ،خـواهران عزیـزم  اي  : و پیامی براي خواهرانم دارم... 
الگو و نمونـه و اسـوه بـراي     )ع(زندگی کنید و مثل فاطمه زهراوار  بکوشید و زینب

دیگر خواهران باشید و حجاب شما و درست تربیت کردن فرزندان خود و تحویـل  
  .ن به جامعه ثواب و اجر زیادي داردآ

  
  )اقلید 1343 – 1364( عبدالطیف پناهی شهید 

و خواهیـد از پیـروان خـط سـرخ      می شما بگویم که اگره خواهرانم این را باي  
خون شهیدان و برادر شهیدتان باشید سیاهی حجابتان را حفظ کنیـد  ناپذیر  زوال

را الگوي خـود   )س(با حفظ حجابتان پاسدار حرمت خون شهیدان باشید و زینب و
پیام خون  ،بگیرید و چون زینب )س(را از زینب قرار دهید و درس استقامت و صبر

 .ینده برسانیدآشهیدان را به نسلهاي 
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  )یزد 1345 – 1362( عباس پوردهقان شهید 
خواهم مـرا حـالل کنیـد و اگـر      از شما یک به یک می ،از شما خواهران عزیزم

و شما هم با حجـاب خودتـان   . یک وقت با شما به تندي رفتار کردم مرا ببخشید
  .پیرو راه حضرت زینب باشید

  
  )آباد نجف 1344 – 1363( علی پورشبانان شهید 

گونه باشید و پیام خـون شـهیدان را بـه     سعی کنید زینب: سخنی با خواهران
خـواهم کـه    مـی  خـر از خـدا  آ حجـاب و در  ،حجاب ،حجاب. گوش مردم برسانید

شهداي ما را با شهداي کربال محشور بگرداند و مرگ ما را شهادت در راه خـویش  
  .قرار دهد

  
  )اردکان 1341 – 1362( عباس پورقاسمی اردکانی شهید 

باشـند و   بورصـ  ردر مصیبت براد )س(همچون زینبخواهم  می خواهرانماز و ... 
با حجاب و عفت خود دین خود را به اسالم ادا نمایند و این پیام خون شهیدان را 

 .توانند به خواهران دینی خود برسانند که شهیدان کشـته اسـالمند   می نجا کهآتا 
 ن و انقـالب اسـالمی ایـران رعایـت    آیکی از بزرگترین دسـتاوردهاي اسـالم و قـر   

  .یابد می دامن مادران باحجاب این شهید پرورش در که و بدانید .حجاب است
  

  )باغملک 1340 – 1362( عبدالمحمد پیش بین شهید 
و حـق بزرگـی بـر     شما هم عمري را با مـن سـپري کردیـد    ،اما همسر گرامی

ـ  در حد تـوان اصـول و احکـام    خواهم که اوالً می گردن من دارید، از تو کـار  ه را ب
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انتظـار   )س(یاد خدا باشید و حجاب را همانطور که فاطمه زهـرا ه همیشه ب بندید و
  .نگهداري فرزندم نهایت کوشش را بنمایید دارند رعایت نمایید، و در

  
  )سلماس 1347 – 1365(پور  علی تاروردي شهید 

اینکـه وصـیت    وباشـد   مـی  خواهرانم بهترین وصیتی که به شما دارم حجـاب 
 ان ،حجابتان سسـت نگردانـد   »...«خدا شما را در  .را عمل نمایید )س(فاطمه زهرا

  .اهللا ءشا
  

   )اصفهان 1342 – 1361(عربعلی ترکی  شهید 
. گونـه باشـی   امیـدوارم زنـی فاطمـه   . و اما زینبم عالقه خاصـی بـه تـو دارم   ... 

  .باشی امیدوارم نمونه زن واقعی. امیدوارم زینت حجابت باشد
  

  )اصفهان 1329 – 1365( عباس تودشکی شهید 
راه شـهدا را ادامـه   وار  خواهم مرا حالل کند و زینـب  و از همسر مهربانم می... 

دهـد و بـا حجــاب و عفـت اســالمی روح شـهدا را شـاد کنــد و از خـواهران هــم       
خواهـد بـا    که دشـمن مـی  چرا  ؛رعایت کنندرا خواهم حجاب و عفت اسالمی  می
  .و انقالب بزندعفتی ضربه به اسالم  حجابی و بی بی

  
  )کازرون 1348 – 1363( ضرغام توکلی شهید 

از صـدها خـون شـهیدان     تو دارم که همچون زینب از خونم وه وصیتی ب و... 
   .با رفتارت پاسداري کنی حجابت و دیگر با
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  )بجنورد 1348 – 1366( عبدالحسین توکلی شهید 
  .رعایت کنیددر صحنه باشید و حجاب اسالمی را وار  زینب ،خواهرانم

  
  )تبریز 1347 – 1366( علیرضا جابري فروغ شهید 

حجابتـان را کامـل حفـظ     صبر کنید وگونه  زینب ...اما خواهران مهربانم،  و... 
  .کنید
  

  )شهر خمینی 1340 – 1362( باديآغالمعلی جاري نجف  شهید 
خـواهی حضـرت فاطمـه     مـی  مواظب حجاب خودت باش اگر... ، اي خواهرانم

  .نکنی دار را جریحه دل او راضی باشد و ازتوزهرا 
  

  )تهران 1343 – 1365( غالمرضا جانفزا شهید 
و  ،باشید و حجابتـان را رعایـت کنیـد    صبوردر مقابل مشکالت  ،اي خواهرانم

خـانم   .باشید هـم در حجابتـان و هـم در مقابـل مشـکالت      )س(مانند خانم فاطمه
 ،وردآ زد خون بـاال مـی   فاطمه پهلویش را شکستند طوري که در هر نفسی که می

به  .را برسان )س(خرش این بود خدایا مرگ فاطمهآکشید که دعاي  اینقدر درد می
  .کرد ناله نمی این ترتیب جلوي دشمنان

  
  )اصفهان 1349 – 1366(قربان  علیرضا جان شهید 

خـرت مقابـل فاطمـه زهـرا چـه داري      آدر جهـان   .خواهرم حجاب یادت نرود
پیش انجـام بـده تـا     عالی و بهتر از ]و[ بگویی و مواظب باش که حجابت را خوب
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اگـر شـما بخـواهی راه مـرا ادامـه       .فاطمه زهرا از ما خوشحال شـود  ،مادر همه ما
  .»زینت زن حفظ حجاب استترین  ارزنده«چرا که  !بدهید همین حفظ حجاب

خواهم که حجاب را رعایت کنی و در  می از تو ،با خواهر عزیزم چند سخنی ...
  .زندگی بکنیوار  زندگی زهرا

  
  )سبزوار 1349 – 1366(اي  اصغر جبله علی شهید 

زیرا سـیاهی حجـاب   . خواهرم، همچون زینب باش و حجاب خود را حفظ نما
  .تو باالتر از سرخی خون من است

  
  )گرگان 1350 – 1365( عبدالرسول جعفرآبادي شهید 

شهادت من همچون زینـب کبـري ماننـد     خواهم که در می از خواهران عزیزم
   .کوه استوار باشند و حجاب خود را رعایت نماید

  
  )شهر زرین 1346 – 1365( چمگردانی عبدالرضا جعفري شهید 

خـواهر عزیـزم فرامـوش نکـن کـه      : و اما سخنی چند با بـرادران و خـواهرم  ... 
   .باشیوار  کنی و زینبحجاب خود را حفظ 

  
  )تهران 1345 – 1363( علی جعفري فیجانی شهید 

از خواهرم خواستارم که زهد و تقوا را حفظ کند و با توسل به خاندان عصمت 
 وار ، فاطمـه )ع(و طهارت، نماز، دعا، حفظ حجاب و الگـو قـرار دادن حضـرت زهـرا    

  .زندگی کند
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  )همدان 1348 – 1366( سیدمحمدرضا جلیلی صدر شهید 
 و پیام من براي تمام خواهرانم این است که حجاب خود را رعایـت کننـد و  ... 
  .باشندگونه  زینب
  

  )سپیدان 1346 – 1363( جمالیاهللا  شجاعت شهید 
   .و نصیحتی براي خواهران دارم که حجاب اسالمی را رعایت کنند... 

   اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
 زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده 

  
  )دهدشت 1346 – 1364( عبدالرشید جناب شهید 

نها چنان حجاب خود را حفظ کننـد کـه بـا حفـظ کـردن      آ ،و اما خواهرانم... 
دهنده راه زینب باشند و مانند او که در شهادت بـرادرش صـابر    حجاب خود ادامه

 .بود شما هم در شهادت برادرتان صابر باشید

  
  )بهشهر 1339 – 1367( شهباز جوادي اشرفی شهید 

 ،باید همانند نامت که نام فاطمه اسـت و مقـدس و عزیـز    ،جان فاطمه ،دخترم
دخترم در زندگی دنیوي  .دمه زهرا باشطرفتار و کردار و عملت همانند الگویت فا
حتمـا حجابـت را حفـظ کـن و دیـن و       کارهایت را براي رضاي خدا انجام بـده و 

عالم  باعث سربلندي هر دو عوض نکن که دیناي  در دنیا با هیچ وسیلهایمانت را 
  .است
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  )اصفهان 1340 – 1361( آبادي عباس جوشقانی حسین شهید 
اخـالق   تقـوي داشـته باشـید و از خـدا بترسـید و      ،خواهرانو اي  اي برادران

، خـواهران  .هر کجا که هستید رعایـت کنیـد   محل و اسالمی را در کوچه و بازار و
باشـد   می ریشه تمام مفاسدحجابی  بی حجاب اسالمی را رعایت کنید و بدانید که 

 1وابطضـ وانید با برخورد خوب ولی قـاطع و بـا رعایـت    ت می نجا کهآو شما باید تا 
بدانید که شما رسالتی بس بزرگ  ،را بگیرید و خواهرانمحجابی  بی اسالمی جلوي

بـه  وار  را زینـب  شهدا بتوانید پیام اسالم وعهده دارید که امیدوارم ر گونه ب زینب و
  .گوش مردم جهان برسانید

  
  )دزفول 1341 – 1363( بندبالی جوکار عبدالمحمد شهید 

فاطمـه  . است )س(و زینب )س(خواهران، الگوي شما فاطمه زهراشما اي  و اما... 
 و داري او ادب او، بچــه ،رفتــار او ،وقــار او ،حجــاب او. ســرور زنــان بهشــت اســت

  .داري او خانه
اي خواهرانم، نماز را بخوانید و حجابتان را که سنگر عفت است حفظ کنید ... 

  .و مرا ببخشید
  

  )ممسنی 1348 – 1363( جهانبخشی عبدالصاحب شهید 
تنها امید من به شما این است کـه مـا بـا خونمـان درخـت      ، خواهرتو اي  و... 

ایـن   ،کوبیم و شما بـا حجابتـان   می بر دهان ابرقدرتها کنیم و می بیاريآاسالم را 
ماننـد زینـب کـه     پا خیزیـد و ه بر علیه استکبار جهانی بوار  زینب ،اسلحه خدایی
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پیام  .پیام حسین را به جهانیان رساند شما هم پیام شهدا را به تمام دیار برسانید
  .له بدانیدئترین مس له حجاب را اصلیئمن به خواهران این است که مس

  
  )دهدشت 1345 – 1365( علی جهاندیده شهید 

دانی کـه زینـب در صـحراي کـربال      می یاآ .باشگونه  زینب تو ،و اما خواهرم... 
دانی کـه زینـب یزیـد را رسـوا      می یاآ ؟بعد از شهادت برادرش با یزیدیان چه کرد

خواهرم با حجاب بر سر قبـرم بیـا و همیشـه حجـاب را      .تو هم چنین باش ؟کرد
  .رعایت کن که حجاب تو حافظ خون من است

  
  )دژ شاهین 1349 – 1364( ینعباس چوپا شهید 

 پاکدامنی را سرلوحه زنـدگی خـودت قـرار    عفت و حجاب و ،خواهر عزیزماي  
  .زندگی کن گونه مبارزه و زینب ووار  همیشه فاطمه بده و
  

  )قم 1349 – 1366( علی چهره قانی شهید 
خـواهران  اي   .شما باید حجاب اسالمی را رعایـت کنیـد   ،خواهران دلسوزماي  

که حجـاب شـما    زیستن را بیاموزیدوار  تبلیغ کردن و فاطمهوار  شما زینب ،عزیزم
  .تر از خون سرخ ماست ارزنده
  

  )شهر خمینی 1342 – 1363( علی حاج هاشمی شهید 
پاکـدامنی را سـرلوحه زنـدگی     عفـت و  حجاب و ،عزیزم خواهراناي   وشما ... 

  .مبارزه کنید زندگی وگونه  زینب ووار  اطمهفهمیشه  و خودتان قرار دهید
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  )کنگاور 1346 – 1366( باديآ حسن عبداهللا شهید 
 ،تنها خواهشم از تو این است کـه حجابـت را حفـظ کنـی     ،خواهرمتو اي  و... 

  .غرید و حجابش محفوظ بود می مانند زینب که در میان کفار
  

  )قم 1346 – 1365(غالمرضا حسنی  شهید 
 )س(ي است که بایـد از فاطمـه  ودر راس خوب بودن یک زن حجاب  ،خواهرانم

درس بگیرید و راه بـرادر شـهیدتان را و پاسـداري از خـونش را      )س(کبريزینب  و
 که قلـبم از دسـت   ، چرابوسیله حفظ حجاب و دوري از غیبت و غیره ادامه دهید

  .بها خون بودحجا بی
  

  )مشهد 1344 – 1366( پور حسیناکبر  علی شهید 
تمام جوانان به خاطر حجـاب  خون حجابت را حفظ نما که این جا ... ، خواهرم

  . ریزد می
  

  )مشهد 1346 – 1362(زاده  علی حسین شهید 
خــواهران عزیــزم، مخصوصــا خطــاب بــه خــواهر کــوچکم، حجــاب و عفــت و 

گونـه   زینـب  ووار  پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قرار دهید و همیشه فاطمه
  .کنید و با نامالیمات دست و پنجه نرم کنید »...«زندگی و 

  
  )تهران 1338 – 1361( احمديزاده  حسیناکبر  علی شهید 

پیام این شهداي راه خدا را وار  ن رسیده که زینبآحال موقع  ،خواهران عزیزم
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به گوش جهانیان برسانید و حجاب و عفت و پاکدامنی را سـرلوحه زنـدگی خـود    
  .زندگی و مبارزه کنیدگونه  زینب ووار  قرار دهید و همیشه فاطمه

  
  )محالت 1346 – 1365( علی حسینی شهید 

  . مادران و خواهران، حجابتان را رعایت کنید
  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  جاب استـت زن حفظ حـرین زینـت ارزنده 
  

  )استهبان 1345 – 1363( صمد حسینیان شهید 
مقلـدش   و او را بشناسـند  و خواهم همچون زینب باشـند  می و از خواهرانم... 

ن بزرگی در کربال کـه جلـو چشـمش    آباشند و تحمل و صبرش را در مصیبت به 
سرمشق خود قرار دهند و با حفظ حجاب و نجابت و عفت خـود او را   ،اتفاق افتاد

  .خشنود نمایند
  

  )تهران 1349 – 1367( علیرضا حطري شهید 
در حجـاب خـود کوشـا باشـید و      )س(فاطمـه امیدوارم که همچـون   ،خواهرانم
  . را براي خود الگو قرار دهید )س(فاطمه زهرا

  
  )مبارکه 1342 – 1361(اهللا حقیقی  عزت شهید 

باشـید و   »...« خواهم همچـون زینـب باشـید و او را بشناسـید و     می خواهرانم
ن بزرگی کربال که جلوي چشـمش اتفـاق افتـاد    آتحمل صبرش را در مصیبت به 
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قرار دهیـد و حفـظ حجـاب و نجابـت و عفـت خـود او را خشـنود        سرمشق خود 
  .نمایید
  

  )اهواز 1344 – 1364( عبدالعباس حمید شهید 
فاطمه را الگـو و سرمشـق زنـدگی     حضرت بیایید حضرت زینب و ]،خواهرانم[

اگـر   ،بکنید حفظ حجاب. نه زنهاي خارجی را که عاقبتی ندارند ،خود قرار بدهید
  .ترند حجابی نشانه تمدن است پس حیوانات متمدن بی

  
  )رفسنجان 1344 – 1362( محمد حیدري علی شهید 

فاطمـه  حضـرت   خواهم که حجاب داشته باشـید و مثـل   می از شما ،خواهرانم
  .فداکار باشید اسالم سمیه در راهبانو  و خدیجهحضرت ، زهرا

  
  )شهر زرین 1346 – 1362( علیحیدري کهن اسماعیل  شهید 

وار  خواهم که حجـاب اسـالمی را رعایـت نماینـد و زینـب      می و از خواهرانم... 
را الگوي خویش قـرار   )س(و زینب کبري )س(عمل کنند و در همه حال فاطمه زهرا

   .دهند
  

  )استهبان 1340 – 1363( اصغر حیوي حقیقی علی شهید 
  .ور خون شهیدان باشیدآ پیاموار  و شما خواهران با حفظ حجاب خود زینب... 
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  )اصفهان 1338 – 1361(عباسعلی خانی باصري  شهید 
خـواهم همچـون زینـب باشـید و او را بشناسـید و مقلـدش        می ،خواهراناي  

ن بزرگـی کـربال کـه جلـوي چشـمش      آبه  1تبباشید و تحمل صبرش را در مصی
با حفظ حجاب و نجابـت و عفـت خـود او را     ،اتفاق افتاد سرمشق خود قرار دهید

 .خوشنود نمایید
  

  )مشهد 1347 – 1365( عباسعلی خدازاده شهید 
وصیتم به خواهر خودم و تمام خواهران دیگر این اسـت کـه بـا حجـاب خـود      

در حجـاب خـود   . ورنـد آترین ضربه را به دشمن رو به زوال وارد  خرین و پرقدرتآ
ین تـر  ارزنده :این گونه خطاب است )ص(زیرا که از فاطمه فرزند محمد ،کوشا باشند

   .زینت زن حفظ حجاب است
  

  )کرج 1347 – 1365( علی خراسانی شهید 
باشید و همـواره صـفات    )س(دهنده راه زهرا خواهرانم، شما همچون زینب ادامه

حجابتـان را  ورید و با تمام وجود عفت خـویش را حفـظ کنیـد و    آنظر  درنان را آ
هیچگاه کنار نگذارید و همیشه حجـاب خـود را حفـظ کنیـد و صـفات حضـرت       

  .را درخود متجلی سازید )س(و زینب )س(زهرا
  

  )دزفول 1339 – 1363(  خماسیصفر  شهید 
باشد و با رعایـت کـردن    سیاهی چادرت حجاب سنگرت می ،خواهرتو اي  و... 

                                                             
 معصیت :در اصل وصیت -1
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  .راه زینب را در پیش گرفته و هیچ وقت براي من گریه نکنید ،حجاب خود
  

  )کوهپایه 1349 – 1367( اي علی خواجه شهید 
اگر مـن   ،زندگی کنیدگونه  زینب کنم که خواهران خوبم از شما درخواست می

وار شهید شدم شما پیام مرا چون حضرت زینب به دیگران برسانید و در )ع(حسین
  .بسیار نماییدحجاب خود حتما دقت 

  
   )قوچان 1337 – 1362(علی خوش اندام  صراط شهید 

زندگی کنید و در مـرگ  وار  زینب ،عزیزم، حجاب را رعایت کنیدهاي  همشیره
   .من نیز شیون نکنید

همسرم، چون اسالم عزیز احتیاج به خون  :سخنی چند با همسرم فاطمه دارم
مـرا   ،نـوامیس اسـالم خـون بـدهم    ن و آدارد وظیفه شرعی من است که در راه قر

  .خرتآبه امید دیدار در  ،ببخش و حجاب را حفظ کن
  

  )تهران 1341 – 1362( اکبر خوشدونی فراهانی علی شهید 
و اما نصیحتی که به خواهران صفیه و اعظـم دارم ایـن اسـت کـه، حجـابی      ... 
  .داشته باشندوار  زینب  گونه و صبري فاطمه
  

  )امیدیه 1344 – 1361(دبیر فدعمی  عبدالسعید شهید 
وصـیت  و عنوان بـرادر کـوچکتر   ه کنم ب از کلیه خواهران مسلمان خواهش می

وار باشـید و اگـر رعایـت     وار و فاطمه حجاب را رعایت کنید و زینبکه یک شهید 
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  .نها را بگیرندآد وظیفه مردم است که جلوي ننکن
  

  )مالیر 1337 – 1365( غالمعلی درویشی شهید 
از یـاد خـدا    ،راضی به رضاي خـدا  شاکر و ،شما خواهرم و همسرم صابر باشید

دارم کـه بـا    مـی  بسـیار دوسـت   .غافل نباشید و به نمازتان اهمیت فراوان بدهیـد 
  .را الگو قرار دهید )س(زندگی کنید و زهرا  گونه حجابتان فاطمه

 
  )اهواز 1349 – 1365( عزیز دشت بزرگ شهید 

مادران و خواهران این است که حجاب روحی و جسمی خـود  و سفارشم به ... 
  .حفظ نمایند را شدیداً

زنـانی نمونـه در   ) س(با الگو قرار دادن اخالق و رفتـار حضـرت فاطمـه زهـرا    ... 
تـرین زینـت زن حفـظ     جامعه خود باشید و به دیگر زنان دنیا بفهمانید که ارزنده

ایمان و تقوي و محافظـت  در سایه حفظ حجاب و پاکدامنی، کسب  ؛حجاب است
  .یدآترین درجات انسانی نایل  به عالی تواند زن می ،عفت و عصمت

کنم که همیشه سـعی کنیـد کـه حجـاب      به مادران و خواهران سفارش می... 
روحی و جسمی خـود را حفـظ کنیـد و عفـت و عصـمت خـود را از کـوچکترین        

. که از گنـاه دوري کنـد  که بهترین انسانها کسی است  ، چراگناهی دور نگه دارید
ن خاطر است که ارزش وجود یک آکنم به  اگر شما را به رعایت حجاب دعوت می

  .زن در رعایت حجاب است
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  )آستانه اشرفیه 1348 – 1365( شهرام دالور رفیعی شهید 
  :پیامم به خواهران

  به تو اینگونه خطاب است زن از فاطمهاي  
  ین زینت زن حفظ حجاب استتر ارزنده 

مـا   .، راه زینب را ادامـه بدهیـد  دبه این نیت راه شهدا را ادامه دهی ،اي خواهر
بایـد از   شـما  ،خـواهران  !برویـی آبینیم که نه حجابی دارنـد و نـه    می خواهرانی را

حجاب را رعایت کنید تـا انقـالب   . درس بیاموزید ،محل یا شهراهللا  خواهران حزب
  .به پیشرفت خودش ادامه دهد

  .باید حجابشان را محکم کنند تا مشتی بر ضد انقالبیون بزنندخواهران  ...
  

  )بجنورد 1351 – 1367( دلیمیاکبر  علی شهید 
وار  دانم که داغ برادر سخت است و سـعی کنیـد زینـب    می و شما خواهرانم... 

داشـته باشـید و بنـا بـه گفتـه شـهید       وار  باشید و صبري زینبی و حجابی فاطمه
پس سعی الزم  »!ترند حیوانات متمدن نشانه تمدن استحجابی  بی اگر« :مطهري

  .را در حجابتان بکنید
  

  )آران و بیدگل 1341 – 1361( بادي آرانیآ اکبر دولت علی شهید 
پیـام رسـالت حسـین را بـه جهانیـان      وار  زینـب  ،خواهرانم: وصیتم به خواهرم

امیـدوارم کـه برادرتـان را     .تـان فرامـوش نکنیـد    برسانید و حجـاب را در زنـدگی  
چون کسی که چیزي بـراي خـدا بدهـد دیگـر      ،ببخشید و از براي او گریه نکنید

  .ناراحت نیست
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  )کازرون 1343 – 1362( خواه دولت اصغر علی شهید 
 و درهـا   راهپیمـایی و رفتن به مجالس  خواهم که با می شما خواهران عزیزم از

شدن به خـانواده   نزدیکتر در و انقالب بکنیداین  حمایت بیشتر ازها  تشیع جنازه
 اسالم راگونه  زینب و باشدگونه  زینب حجابتان و بیشتر تالش کنید )س(مه اطهارئا

  .گسترش دهید
  

  )دهدشت 1346 – 1364( عبدالنبی راست باال شهید 
 ،هر شـهیدي  است از زبان جمله تکراري درست است که این گرامی،  خواهران

را دوبـاره   يشدم که جمله تکرار پس مجبور ،استحجابی  بی همبینم باز  می ولی
   .حجابت را رعایت کن ،خواهراي  : یعنی بگویم ،تکرار کنم

   اینگونه خطاب استاز فاطمه اي زن به تو 
  اب استـجـت زن حفظ حـترین زین ارزنده

  
  )مالیر 1346 – 1367( علی رجبی ازندریانی شهید 

 یو به برادران ادامـه راه شـهیدان  گونه  زینب سفارشم به خواهران حفظ حجاب
و سینه خود  دزندگی کردند و در کربالي ایران دلیرانه خروشیدنوار  که اکبراست 

و بـا خونشـان درخـت اسـالم را      دشرق و غرب سپر سـاختن هاي  را در برابر گلوله
  .بیاري نمودندآ

  
  )شازند 1348 – 1365( علی رجبی مقدم شهید 

  .فاطمه پهلو شکسته را فراموش نکنید ،پیام مادر سادات ،خواهرانم



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    124

 

  اي زن به از تو فاطمه اینگونه خطاب است
  جاب استــظ حـین زینت زن حفتر ارزنده

 بی وبـدحجا  کوشا باشـید و بـا   )س(پس در حفظ حجاب اسالمی همانند زینب
  .دهید می مبارزه کنید که با این کار راه من را ادامهحجابی  بی

  
  )خوي 1345 – 1365( اهللا رحمانی عزت شهید 

ایـن    م، از شـهادت مـن ناراحـت نباشـید کـه     ا خواهران گرامـی  مادر وو اي  ...
همچـون  . گشـتم  مـی  من سـالها بـود کـه دنبـال شـهادت      سعادت بزرگی است و

  .حجاب خودتان را حفظ کنیدوار  زینبها  گذشته
  

  )جهرم 1340 – 1363( رحمانیان کوشککیاهللا  عزت شهید 
 را حجـاب خـود  و جامعـه زنـدگی کنـد     دروار  خواهم که زینـب  می از همسرم

  .حفظ کند
  

  )تهران 1347 – 1365( رحمت پورزجیاهللا  شیر شهید 
در تمـام کارهـاي   وار  زینـب از شما هم خواهش دارم کـه   ،و خواهران خوبم... 

خودتـان   ،رسالت سنگینی به دوش شما است اکنون ؛دینی و اخروي عمل نمایید
کـردار   ،گفتـار اسـالمی   ،اخـالق اسـالمی   ،خواهم بگـویم  می دانید که چه می بهتر

اسالمی و رفتار اسالمی و حجاب اسالمی و زندگی و پرورش فرزندان اسـالمی بـر   
  .عهده شما است
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  )مبارکه 1347-1366( علی رحیمی شهید 
و همچـون  خواهم که حجاب اسالمی را رعایت نماینـد   می از مادر و خواهرانم

  . ور خون شهیدان باشندآ زینب پیام
  

  )فریدن 1342 – 1365( محمد رحیمی علی شهید 
ایـن اسـت کـه بـرویم و جنـگ را بـه       ما وظیفه  ،ما اي خواهران عزیز و گرامی

تا خداي ناکرده در پـیش   نیدبر شماست که حجاب را رعایت ک .پیروزي برسانیم
  .بان باشیدحجا بی دشمن .روسیاه نباشید )س(حضرت فاطمه زهرا

  
  )بندرگناوه 1350 – 1367( عبدالکریم رزمجو شهید 

چــون زینـب    و رعــایت کنیـد   حــجاب را  فاطمه عـفت و همچـو ،خواهرانم
  .باشـید مجاهد دهـنده انسانهاي باایمان و کنید و پـرورشر صـب

  
  )ممسنی 1348 – 1365( عبداهللا رستمی شهید 

ارسال پیـام بـرادر    کنید و با رعایت حجاب وعمل وار  زینب ،خواهرانمشما اي 
  .اسالم جان بر کف هستیم راه د که ما همه درنیشهیدتان به دنیا بفهما

  
  )قم 1347 – 1365(علی رسولی  شهید 

وار  حجاب خـود را حفـظ کـرده و از زینـب درس بگیریـد و زینـب       ،خواهرانم
  .امید است که بتوانید راه زینب را دنبال کرده و مانند زینب صبور باشید .باشید
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  )بجنورد 1343 – 1365( شاهرضا رضایی شهید 
شما با مقاومت و حفظ حجابتان و با راضی نگه داشتن شـوهرتان و   ،خواهرانم

  .تان احترام خون شهدا و راه اسرا را حفظ کنید همبستگان و همسایه
  

  )بیرجند 1349 – 1366( علی رضایی شهید 
زنـدگی   وار کرده، زینب خواهران عزیز، عفت و پاکدامنی را پیشه خوداي   شما

باشد، حفظ نمایید و این  می مه اطهارئحجاب را یکی از دستورات اسالم و ا .کنید
  :ن عمل نماییدآسخن را مصداق خود قرار دهید و به 

  خطاب است زن به تو از فاطمه اینگونه اي
  اب استـــنت زن حفظ حجـین زیتر ارزنده

  
  )مشهد 1342 – 1361( رضاییاصغر  علی شهید 

باشید و بـا حجابتـان کـه همـان      )س(و حضرت )س(مانند فاطمه ،خواهران عزیز
  .را به گوش جهانیان برسانیداسالم راستین  سالح شماست نداي

  
  )تکاب 1339 – 1361( قرخلورضایی اصغر  علی شهید 

 مقلدش باشـید و  او را بشناسید و خواهم همچون زینب باشید و می ،خواهرانم
 ن بزرگـی کـربال کـه جلـو چشـمش اتفـاق افتـاد       آمصیبت بـه   تحمل صبر را در

عفـت خـود او را خشـنود     نجابـت و  با حفـظ حجـاب و   ،خود قرار دهیدسرمشق 
  .سازید
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  )تهران 1341 -1367( عباس رضاییان شهید 
 )س(و از حضـرت زینـب   گیریدخود را سبک نخواهران عزیزم حجاب و پوشش 

نمـود   اسالم و قرآن ن لحظه که تمام جوانان خویش را تقدیم راهآبیاموزید که در 
راهـی را کـه    .اه مقاومت کردآگچطور با حفظ احکام یک تنه در مقابل دشمنان نا

نمـود و یزیـدیان را    »تکمیل«اش  نهگراو با سخنان افشاابرادر بزرگوارش طی کرد 
  .به عقب راند

  
  )همدان 1346 – 1362( علی رعنایی شهید 

توانیـد   مـی  نجـا کـه  آباشـید و تـا   گونه  زینب خواهران عزیزم شما بایدو اي  ...
  .تقواي خود را باال ببرید و در حفظ حجاب خود کوشا باشید

  
  )مبارکه 1333 – 1364( شهریار رمضانپور شهید 

حجاب تو مشتی اسـت بـر    ،است يتر از هر چیز حجاب تو کوبنده ،همسرم ...
وار  خود را حفظ کنی و زینب 1التصخواهد در نبودن من ا می دلم .دهان منافقین

  .رفتار کنی
  

  )قم 1338 – 1366( اصغر رمضانی علی شهید 
کنم که براي مـن گریـه نکنیـد کـه      فاطمه و زهرا توصیه می انمو به خواهر... 

بـه زنـدگی خـود ادامـه     وار  زینب  دشمن شاد شود و حجاب خود را حفظ کنید و
  .دهید

                                                             
  سالتا :در اصل وصیت 1-
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  )الیگودرز 1347 – 1365( رمضانی علیرضا شهید 
مثـل   ان فاطمه حجابتان را رعایت کنیـد و ه جرا ب تو ،خواهران سخنی با و ...

سـیاهی   ،خـواهرم اي   .پایمـال نکنیـد   خون این عزیـزان را  زندگی کنید و فاطمه
  .از خون سرخ من است تر ارزنده حجاب تو

  
  )یاسوج 1343 – 1365( مضانیر زمان لیشهید ع 

ــامحرم بپوشــانید...  ــان را از ن : فرماینــد مــی  چــون حضــرت فاطمــه ،و خودت
  »است  ترین گوهر زن حفظ حجاب زیبنده«

  
  )مینخ 000 -1360( صفرعلی رنجبر شهید 
اي  نکند در لحظه ،الگوي مهربانمو اي  زینب زمانمو اي  عزیز جانماي ،  مادرم

بلکه شادي کـن از اینکـه بـه     ،که خبر شهادت مرا شنیدي احساس ناراحتی کنی
با حفظ حجاب اسالمی که از مهمتـرین  ) ع(همچون فاطمه زهرا تو .رزویم رسیدمآ

  .دفاع کناهللا  ملت حزبشرافت  باشد از حیثیت و می زینتهاي زن
در شهادت من  همچون زینب زمان صابر باشید و ،بر شما خواهران عزیزم و... 

رزویـم کـه   آاز اینکـه بـه    .شن بگیریـد جدر سر قبر من  احساس ناراحتی نکنید و
شماها هم ضـمن رعایـت حجـاب اسـالمی از      و .ام همان دیدار با خداست رسیده

  .اسالم دفاع کنید
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  )بروجرد 1344 – 1363( روزبهانی غالم شهید 
 .خـود را رعایــت کنیــد  خـواهرم و همســرم و خــواهران حـزب الهــی حجــاب  

ین تـر  ارزنـده  ،زن به تو از فاطمه این گونه خطاب اسـت اي  گویند می همینطور که
 .زینت زن حفظ حجاب است

  
  )بروجرد 1348 – 1362( روزبهانی غالمرضا شهید 

   ،مادرجانتو اي  و... 
  تو به فاطمه این گونه خطاب است اي زن از

 جاب است ـــظ حـترین زینت زن حف زیبنده 
  

  )شیراز 1345 – 1364(زاده  علی روشن شهید 
 بـه یـاد داشـته   گویم که در همه حال و در همـه جـا خـدا را     می به خواهرانم

پیـروي کنیـد و حجـاب خودتـان را      )س(باشید و از الگوي واالیی همچون فاطمـه 
  .حفظ کنید

  
  )آران و بیدگل 1342 – 1364( عباس روشنی شهید 

د و از شـما  یامیـدوارم کـه پیـروز باشـ     ،کـنم  خدمت خواهرانم سالم عرض می
خـود نـاراحتی راه ندهیـد و هـم     ه خواهم که در مرگ خونین برادرتان هرگز ب می

زندگی کنید و حجاب خـود را حفـظ کنیـد و ایـن را بدانیـد کـه        )س(چون زینب
  .دانلرز سیاهی چادر شما بیشتر از سرخی خون من دشمن را می
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  )بندرگناوه 1342 – 1360( تن رویین علی شهید 
 قـرار   سرلوحه زندگی خودتان پاکدامنی را عفت و حجاب و ،اي خواهران عزیز

  . مبارزه کنید و  زندگیوار  فاطمه  همیشه و دهید
  

  )کازرون 1344 – 1366( ظهراب رییسی شهید 
 ؛حرکت کنید و حجاب را رعایت کنیدوار  همواره زینب ،خواهرانمشما اي  و... 
ن سـیاهی  آترساند سرخی خون من اسـت و بیشـتر از    می نچه دشمن راآ مخواهر

  .چادر تو
  

  )شهرکرد 1345 – 1365( صولت رییسی اردلی شهید 
که همچون زینـب پیـام   اهللا  ء شا خواهرم ان :برادرم به خواهرم وسفارشم  و... 

فرزندانت  رعایت کرده و کامالً به جهان برسانی و حجاب اسالمی را را خون شهدا
   .راه حق منحرف نشوند که از یتربیت اسالمی ده را

  
  )آباده 1339 – 1361( شکراهللا زارع شهید 

رعایت کنیـد و بـا رعایـت     را خودکنم که حجاب  می به شما اخطار ،خواهرانم
 ،مـه ئا همانند زینب عمل کنید کـه در برابـر   ،کردن حجاب خود و همچنین صبر

  .زینب کبري رو سفید باشید] و[) س(حضرت فاطمه زهرا
  

  )قم 1343 -1365(علی زارع  شهید 
  .حجاب تو تیري به قلب دشمن است ،خواهرنم حجاب را رعایت کنید
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   این گونه خطاب استبه تو از فاطمه  اي زن
  اب استـــنت زن حفظ حجـین زیتر ارزنده

  
  )مهریز 1348 – 1366( عباس زارع بیدکی شهید 

ب بردبـار  ئدر تمـام مصـا  گونه  زینب حجابت را حفظ کن و ،خواهرمتو اي  و... 
  .باش

  
  )شهرکرد 1351 – 1365(علی زنده دوز سامانی  شهید 

حفظ کنند  )س(خود را مانند فاطمه زهراخواهم که حجاب  می از خواهرانم و... 
 . الگویی براي همه خواهران باشید زهرا مانند حضرت و

  
  )بجنورد 1345 – 1367( عبدالرضا زیبایی شهید 

خـورده    بدن کبـود شـده و تازیانـه    قیامت مواظب باشید در روز ،اي خواهران
از شـما بازخواسـت    )ع(و دختران امام حسـین  )س(و زینب کبري )س(حضرت فاطمه

را سرمشـق   )س(باشید و حضـرت فاطمـه  وار  نها را ادامه بدهید و زینبآنکند و راه 
حجـابی   بـی  بی وبـدحجا زندگی خود قرار دهید و حجاب خود را حفظ کنید کـه  

  .دکشان می مریکا و دشمنان اسالم است و دیگران را به فسادآبه نفع زنان 
  

  )الشتر 1347 – 1366( عزیزاهللا زینتی شهید 
مرا ادامـه   گونه راه همچون زینب باشند و زینب کهخواهم  می و از خواهرانم... 

رعایـت کننـد و باحجـاب بودنشـان را      دهند و قوانین و دستورات اسالم را حتمـاً 
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  .کنم می توصیه
  

  )شهر خمینی 1349 – 1365( سبحانی فروشانی غالمرضا شهید 
همه شهیدان را به گوش دنیـا برسـانند و   خواهم که پیام خون  می از خواهرانم
رعایت کنند که سنگر اصلی خواهران حجاب است و همیشـه و در   حجاب خود را

زینـب   همچون فاطمـه زهـرا و    همه حال و در تمام کارها به بانوان نمونه و بزرگ
در   نها راه سعادت و خوشبختی هـم در دنیـا و هـم   آتکیه کنند که راه  )س(کبري 

  .داریم عصمت و طهارتهاي  ما هرچه داریم از خانوادهخرت است و آ
  

  )شیراز 1335 – 1359( سبحانیان عبدالصمد شهید 
بـا   خودتان کنید وز حفاظت ا شما خواهرانم باید راه زینب را طی کنید و و... 

سـانی  آرا بـه   این کار دتوانی می تر است رنگین و تر خون من محکم حجابتان که از
  .دانجام دهی

  
  )شیراز 1340 – 1365( سپاسگزار اکبر علی شهید 

داند فـردا زنـده    ی نمی، کساست کوتاهخدا قسم عمر خیلی ه ب ،خواهران عزیز
 تـو  چـادر  حجـاب و  و تو و حجاب تو سر بدان خون من همان چادر بر .نه است یا

کاري نکنید که فرداي محشر یقه شما پیش حضـرت   .همان خون سرخ من است
 .دنـ شما شـکایت کن  کلثوم از ام  و زینب کاري نکنید که .گیر باشد )س(فاطمه زهرا

رضـاي خـدا و حرمـت خـون      ن خودتـان را بخـاطر  باز باطنی و حجاب ظاهري و
  .دیباش دخت رسول خدا سلوك رو دنباله حفظ نمایید و تانبرادران شهید
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  )تهران 1345 – 1364(زاده  علیرضا سپاهی شهید 
  .حجابی چون فاطمه داشته باشند خواهرانمکه امیدوارم ... 
  

  )تهران 1337 – 1361( سجادياصغر  علی شهید 
  .حفظ کنیدگونه  زینب حجابتان را ،خواهرانم

  
  )دهدشت 1346 – 1365( شیروان سجادي خواه شهید 

باشـید و حفـظ   وار  خـواهم کـه زینـب    مـی  از شما ،خواهران عزیزشما اي  و... 
  .شهیدان باشیدحجاب داشته باشید و حافظ خون 

  
  )نائین 1343 – 1361( سعادتاکبر  علی شهید 

سـوختگان   دلاي   ،بودنـد  زاندهخواهرانی که بـرایم دل سـو   ،سالم به خواهرانم
حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قـرار دهیـد و همیشـه     ،من

  .با نامالیمات دست و پنجه نرم کنیدوار  زینب
  

  )ایذه 1344 – 1366( لندي ظفر سعیدي شهید 
زیـرا کـه اگـر حجـاب را      ،زندگی کنیدمانند زینب وار باشید و  خواهران زینب

گـویم   مـی  ایـد و موکـداً   رعایت نکنید خون من و تمام شـهدا را زیـر پـا گذاشـته    
  .و ناموس و مذهب شهید شدیم زیرا ما براي دین .حجابتان را حفظ کنید
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   )آباد نجف 1348 – 1362(زاده  عباس سلمان شهید 
  .باشوار  و خواهرم حجابت را رعایت کن و زینب... 
  

  )تهران 1347 – 1365( غالمرضا سلمانی شهید 
حجاب و عفت و پاکـدامنی را سـرلوحه زنـدگی خودتـان      ،اي خواهران عزیزم

مـادي مبـارزه کنیـد تـا     هاي  گونه با سختی زینب وار و  قرار دهید و همیشه فاطمه
  .را در محضر خدا حفظ کرده باشیداجر معنوي خود 

  
  )کازرون 1348 – 1364( عبدالحسین سلیمانی شهید 

صـبر و  ) ع(خـواهر حسـین  ) س(به خواهرانم بگو که بر سر نزنید و همچون زینب
مالقات خـواهیم  همدیگر را ن جهان ابدي آ استقامت کنید و اگر خدا خواست در

شـهیدان هـم    حجابهـا از خـون   کرد و حجابهایتان را کامال رعایت کنید کـه ایـن  
  .است و تیري است بر قلب سیاه دشمنانتر  مهم

  
  )شهر زرین 1342 – 1367( ورنامخواستمرادي   شاهعبداهللا شهید 

 )س(و زینـب  )س(حجاب و عفت خود را حفظ کنیـد و از فاطمـه   ،خواهران عزیز
  .درس بگیرید

  
  )شاهرود 1349 – 1365( علیرضا شاهینی شهید 

بیدار باشید و بدانید که فقط با گریه و نالـه وظیفـه    ،مهربان و عزیزمخواهران 
 سـپس  ،بلکه ابتـدا صـبر و اسـتقامت را پیشـه خـود کنیـد       ،گیرد شما انجام نمی
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پیام خون شهیدان را به گوش جهانیان از دوست و دشمن برسـانید تـا   گونه  زینب
دشـمنان   دل و نا امیـدي در  باعث جوششی در دل دوستان و شکست بدینوسیله

و تقوي الهی را سرلوحه زنـدگی خودتـان قـرار     و همیشه حجاب و پاکدامی دیشو
دهید تا بتوانید بدینوسیله با اعمال و کردار خود به تبلیـغ حقیقـت واقعـی دیـن     

  .سالم و ادامه دادن راه شهیدان بپردازید
 

  )شیراز 1338 – 1361( شجاعی غالمرضا شهید 
راه  قـرار دهیـد و در   )س(الگویتـان را فاطمـه زهـرا     ،و شما خواهران گرامـی ... 

خواهران حجاب خود را  .چون او خواهید یافتاي  حجاب و عفت و پاکدامنی اسوه
ین زینـت زن حفـظ   تـر  ارزنـده  زیرا ،که علیه دشمن فرا گیرید »...«حفظ کنید و 
 .حجاب است

  
  )شیراز 1349 – 1366( شفیعی سروستانی فرزاد شهید 

راه  قـرار دهیـد و در   )س(الگویتـان را فاطمـه زهـرا     ،خواهران گرامـی و شما ... 
  .چون او خواهید یافتاي  حجاب و عفت و پاکدامنی اسوه

 که علیه دشمن فرا گیریـد زیـرا   »...«خواهران حجاب خود را حفظ کنید و ... 
  .ین زینت زن حفظ حجاب استتر ارزنده
  

  )سبزوار 1335 – 1365( باديآ علی شم شهید 
و اخـالق   امیدوارم با حفـظ حجـاب و خـط    ،م فاطمه و زهرا و معصومهاندختر
  .و با خواندن درس خوب، فردي مفید براي جامعه و شوهرانتان باشید اسالمی
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  )سبزوار 1350 – 1364( باديآعلی شمس  شهید 
اي خواهران، در حجاب بکوشید که انتظار شهدا همین اسـت و همیشـه ایـن    

  :کردند که می زمزمهشعار را در زیر لب 
   زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب استاي  

  ین زینت زن حفظ حجاب استتر ارزنده
  

  )اهرم 1344 – 1367( غالمحسین شورکی شهید 
ریسـمان وحـدت    خواهنـد  مـی  که ظالمان عالم یدانمید ،اي خواهران مهربانم

ایـن   از ،کشـند  بـه بنـد   را مستضعف ما ملت محروم و و قطع کنند را امت ملت و
 .روانـه جبهـه شـوم    سربلندي ملـت و  جهت تصمیم گرفتم براي تحکیم وحدت و

کنم که ایـن سـفارش    نمی سفارشی بزرگتر ،عفت و حفاظت حجاب جز براي شما
 .عظیمی است بزرگ و
همـه حـال    در همیشه و وصیتم به همه خواهران این است که حجابشان را... 

 بـی پهلـو   فداکاریهاي بی رو که دنباله نشان دهند ابرقدرتهان به آ با و رعایت کنند
  .ندهست)س(فاطمه زهراحضرت  ،شکسته

  
  )ساوه 1342 – 1362(علی شهابی  شهید 

گویم که شما باید  می شمابه من به عنوان یک برادر کوچک ، اي خواهران من
اسـتقامت داشـته باشـید و کـوچکترین      )ع(يکبـر زینـب   و )ع(مثل حضرت فاطمه

اول باید کامال رعایت کنید حجاب خود را کـه احادیـث    ،لغزش به خود راه ندهید
 .عمل کنیداسالم  دستوراته دوم باید ب ؛مهمی در این باره داریم
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  )بروجرد 1346 – 1365( عبدالعلی شهیدي شهید 
که حضـرت   چرا ،کنندزندگی گونه  زینب خواهم که می عزیزم و از خواهران... 
  .کنند می به زنان تاکیدحجاب را  )ع(فاطمه

   اي زن از فاطمه به تو اینگونه خطاب است
  اب استـجـفظ حـت زن حـنـرین زیـت دهـارزن 

گونه رفتار کنید و در همه جا حجابتـان را   زینب ،زن برادر عزیزمشما اي  و... 
  .حفظ کنید

  
  )آباد خرم 1342 – 1363( طهماس شیخ فرد شهید 

حـجاب و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قرار دهید و  ،خواهران مهربانم
ترسـد و   مـی  زیـرا دشـمن از سـیاهی چـادر شـما      ،زندگی کنیدوار  همیشه زینب

  .سیاهی چادر شما پاسدار خون سرخ من است
  

  )همدان 1341 – 1363( شیر دلاکبر  علی شهید 
ن آقــر امیـدوارم شـما نیـز همچـون پاسـداران اسـالم و       ،بـرادران و خـواهرانم  

از پا ننشسته و در حفظ حجاب و پیروي کـردن  اي  لحظهگونه  زینب ووار  اکبر علی
  .دین خدا را یاري کرده باشید ،از تقوا
  

  )اصفهان 1345 – 1363( خوراسگانی  علیرضا شیرکش شهید 
فرزنـد خـود را تربیـت    خواهرم همچنان حجاب خود را حفظ کن و تو اي  و... 

  .کن که مثل فاطمه زهرا الگوي دیگران باشی
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بـود بتوانیـد    یبحجا بی حجاب خودتان را حفظ کنید تا اگر ،خواهرانو اي  ...
کـه حجـاب تـو     چـون  ،نرا بگیرید و نگذارید خون شـهیدان پایمـال شـود   آجلوي 

   .ارزشش بیشتر از خون شهیدان است
  

  )بردسکن 1347 – 1365( جهانی علی صادقی شهید 
  اینگونه خطاب است از فاطمه توبه  زناي  

  ترین زینت زن حفظ حجاب است رزندها
  

  )همدان 1336 – 1361(زاده  محمد صباغ علی شهید 
ن ایـن اسـت کـه تقـوا را حتمـا      آکنم و  می به شما وصیتی ،خواهران مهربانم

 .روسفید شوید )ع(حتما رعایت کنید و حجابتان را حفظ کنید تا پیش فاطمه
  

  )کرمانشاه 1335 – 1360( صادق صفدري شهید 
از خداونـد متعـال خواسـتارم کـه      ؛سـمیرا برسـانید   ،پیام مرا به نور چشمم... 

 حفـظ  خـدمت اسـالم و بـا   ر و دوار  صحیح و سالمت باشد و دختري باشد زینـب 
که براي اصالح و راحتی انسانها نـزول   را اسالم و دستورات خداونديخود حجاب 

  .یافته است پیاده کند
  

  )خمین 1341 – 1361( عباسعلی صمدي شهید 
پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قـرار   عفت و حجاب و، خواهران عزیزاي  

پاکـدامنی را   وکنیـد  در زنـدگی مبـارزه   گونـه   زینـب  ووار  همیشه فاطمه دهید و
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  .قرار دهیدسرلوحه زندگی خودتان 
  

  )تهران 1343 – 1361( علیرضا صمدي شهید 
  .رفتار نماگونه  زینب حجابت را فراموش مکن و ،خواهر عزیزمتو اي  و... 
  

  )دزفول 1340 – 1361( گرد عبدالرحیم طاهردوره شهید 
بهتـرین  . وار بمیرنـد  و زینـب  ]کننـد [ وار زندگی که زینب به خواهرانم بگویید
  .بهترین زینت زن حفظ حجاب است وزینت مرد مرگ سرخ 

  
  )جهرم 1339 – 1362( صفرعلی طاهري شهید 

رود کـه حجـاب خـود را     می زینب امید مادران پیرو زهرا و از کلیه خواهران و
  .حفظ کنند

  
  )الرستان 1345 – 1364( عبدالغنی عابدي شهید 

در شهادت برادرتان شیون و زاري نکنیـد   ،باشیدوار  زینب ،و شما خواهرانم... 
بـر   ،باشـد  مـی  که همـان حجـاب  را که دشمن خوشحال شود و شما اسلحه خود 

  . خاك بمالیده زمین مگذارید و با حجاب کوبنده خود پوزه زورگویان را ب
  

  )بهار 1343 – 1363( پور عبداهللا عبداهللا شهید 
حجابتان را حفظ کنیـد و چـون   ست که ا و سفارشم به خواهران عزیزم این... 
  .استوار باشید )س(زینب
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  )تهران 1346 – 1365( عبدي) حسین(شاهرخ  شهید 
 حجـابی را فرامـوش نکنیـد، اگـر     مبارزه بـا بـی   ،خواهران مهربانمشما اي  و... 

جا و خون شهدا و برادرتـان حفـظ شـود و در     بر ن پاآخواهید اسالم زنده و قر می
، سـعی کنیـد کـه حجابتـان     ]باشـید [ بزرگ کـرده  جنگ سهیم باشید و عبادتی

را اسوه خـود قـرار دهیـد و در     )س(همیشه باالتر از کارهاي دیگرتان باشد و زینب
ن و احکام اسـالم از دیگـران پیشـی گیریـد کـه همـه اینهـا از تقـوا         آفراگیري قر

  .گیرد سرچشمه می
  

  )تبریز 1345 – 1362( عباس عبدي شهید 
گونـه   زینـب  خواهم می حجاب تو سنگر و وقار توست و ،خواهر مهربانمو اي  ...

بوده و اخالق اسالمی را در هر زمان و مکان رعایت نمـایی و بـا درس خوانـدن و    
  .ن، اسالم را بهتر درك نماییآیادگیري قر

  
  )قم 1352 – 1364( لو شمسعلی عجم شهید 

  .حجاب خود را رعایت کنید )س(زهرا  شما مثل فاطمه ،خواهر عزیزم
  

  )جرقویه 1343 – 1365( محمدآبادي مومنی   عباس عرب شهید 
حجاب تو سالح توست، پس حجابت را حفظ کـن   ،خواهرم ،و در یک کالم... 

  :که
   اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  اب استـجـظ حـت زن حفـین زینتر ارزنده
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  )مشهد 1319 – 1365(علیرضا عطایی  شهید 
خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کننـد و ماننـد   از کلیه دخترهاي عزیزم 

  .باشند )ع(فاطمه زهرا
 

  )قزوین 1332 – 1367( اکبري  علیعبداهللا شهید 
عـزت نفـس    )س(و سـکینه  )س(رقیـه و  )س(مثل زینب ،شما دختران و خواهرانم

  .داشته و حجاب را رعایت کنید
  

  )شیراز 1343-1363( علی علیزاده شهید 
حضـرت   ایـن اسـت کـه حجـاب را از    مـادران عزیـز    وبراي خواهران پیام من 

  .بیرون نباشد تانموی بگیرید که حتی یک تار یاد )س(حضرت  و )س(فاطمه
  

  )استهبان 1345 – 1364( باديآعلی عماد شهید 
کـنم حجابتـان را    مـی  کـوچکتر خـواهش   عنوان یک بـرادر ه من ب ،اي خواهر
 شـما بایـد پیـرو    ؟را ندید اوعمرش نامحرمی  نه فاطمه زهرا در مگر ،رعایت کنید

 باشی دیگر دسـت و  اگر تو درسنگر حجابت کوشا ،خواهر عزیز .فاطمه زهرا باشید
 از تـاري مبـادا   ،خواهراي  . شود نمی جامعه چشم یک عده هوسران باعث فساد در

  .مویتان را نامحرمان ببینند
  

  )اردستان 1331 – 1360(عباسعلی غفاري مهآبادي  شهید 
و بگوییـد   دهیـد توانید به همسـرم خـوبی نماییـد و او را دلـداري      می هر چه
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پیـام مـرا بـه منـافقین و     وار  وسـت و بایـد زینـب   اعهده ه رسالت حضرت زینب ب
همیشـه  را دشمنان اسالم برساند و سنگر خانه را حفظ نمایـد و حجـاب خـویش    

  .حفظ نماید ،همانطوري که تاکنون حفظ کرده است
رو  خواهم که حجاب خود را حفـظ کننـد و دنبالـه    می نمدر پایان از خواهرا... 

   .باشند) ع(خواهر حسین ،زینب کبري
  

  )تاکستان 1343 – 1362(  غفوريعبداهللا شهید 
حجاب و پاکدامنی و عفت را سـرلوحه زنـدگی خودتـان    ! خواهرو اي  مادراي  

  .گونه زندگی و مبارزه کنید وار و زینب قرار دهید و همیشه فاطمه
  

  )قم 1340 – 1361( غالمیاصغر  علی شهید 
زنـدگی خـود قـرار    سـرلوحه   و عفت و پاکدامنی را  حجاب ،خواهر مهربانماي  
  .مبارزه کنوار  همیشه فاطمه و زینب ،بده

  
  )همدان 1346 – 1365( علی غیبی فطرت شهید 

   زن از فاطمه به تو اینگونه خطاب استاي  
  استاب ـجـفظ حـت زن حـنـرین زیـت دهـارزن

  
  )آران و بیدگل 1342 – 1360( علی اکبر غیرتی آرانی شهید 

نچه هـوس کـردي   آزینب باش و از هر ] همچون[تو نیز  ،خواهرم] به[وصیتم 
بـا نامالیمـات دسـت و پنجـه     وار  زینب ،خواهرانم .بپرهیز و در راه خدا مبارزه کن
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دهیـد و   حجاب و عفت و پاکدامنی را سـرلوحه زنـدگی خودتـان قـرار     .نرم کنید
  .زندگی و مبارزه کنیدگونه  زینب ووار  همیشه فاطمه

  
  )جهرم 1345 – 1365( فاصله جهرمی علیرضا شهید 

 باشید و سعی کنید هـر گونه  زینب خواهرانم شما نیز زینب زمان واما اي  و... 
دارید براي اسالم و رضاي خدا باشد و بـا حجابتـان کـه از خـون      می قدمی که بر

  .وریدآهزاران شهید ثمر گرفته دل دشمنان را به درد 
 

  )دامغان 1348 – 1365( فراتیاصغر  علی شهید 
وار  شما هم حجاب را رعایت کنیـد و فرزنـدانتان را زینـب    ،خواهرماما اي  و... 

  .تربیت کنید
  

  )رودسر 1343 – 1364( صفرعلی فرخ شهید 
امـروز بـه    سـنگین کـه   وظیفـه این وار  زینب خواهم که می از تو ،خواهر عزیزم

به نحو احسن انجام داده و با حجاب اسالمیت کـه الزم   ،دوش تو قرار گرفته است
 که با لباسهاي مبتذل به خیابانهـا را نهایی آبان و حجا بی به سفارش نیست دهان

رزوي مـن  آتنهـا   چـون شـهادت در راه خـدا    ؛نکنیند خرد کن و برایم گریه آ می
  .بوده است

  
  )گرگان 1342 – 1360( علیرضا فرخی شهید 

زندگی خودتان قـرار  سرلوحه  حجاب و عفت و پاکدامنی را ،خواهران عزیزاي  
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  .زندگی و مبارزه کنیدگونه  زینب ووار  همیشه فاطمه .دهید
  

  )نهاوند 1340 – 1365( شکرخدا فردین شهید 
 و عصـمت و طهـارت   ائمـه زنـی بـاش پیـرو    و  همسرم، حجابت را حفظ کـن 

پیام شهدا به شما حجاب است، پیام امام حجاب است، پیـام  . فاطمه زهراحضرت 
  .حجاب امریست واجب بر هر زن مسلمان و شرافتمند .ن حجاب استآقر

  
  )تبریز 1344 – 1362( علی فرشی جوان شهید 

چرا که حضرت  ،حجاب خودتان را حفظ کنیدخواهم که  می از شما ،خواهرانم
  .ین زینت زن حفظ حجاب استتر ارزنده اند فرموده )ع(فاطمه زهرا

  
  )رشت 1349 – 1365( فکري جوان عبدالحسین شهید 

 .زینب صبر داشته باشـید حضرت خواهم که مثل  می از شما ،خواهران مهربانم
  .الگوي خود قرار دهیدرا ) ع(داشته باشید و فاطمه زهرا گونه  زینب حجاب
  

  )اصفهان 1335 – 1365(اکبر فوالدوند  علی شهید 
   !حجاب! حجاب !حجاب ،خواهران عزیزماي  

   تو از فاطمه اینگونه خطاب استه اي زن ب
  فظ حجاب استـترین زینت زن ح ارزنده
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  )گناباد 1342 – 1363( علیرضا فیاضی شهید 
اي کـه درس از   همان طور بـا حجـاب و مقاومتـت ثابـت کـرده      ،همسر عزیزم

ی دیگـر باشـی و   زینبـ بعد از این ثابت کن که بایـد   ،اي مکتب فاطمه زهرا گرفته
  .پیام مرا به گوش جهانیان برسانی

  
  )همدان 1347 – 1365( قادرياصغر  علی شهید 

) ع(رسان حسـین  پیام )س(زینب گونه که نآامیدوارم  ،زن برادرمو اي  خواهرانم

در حجـاب   ،رسـانان جایتـان را خـالی ببیـنم     مبادا در صـف پیـام   .بود عمل کنید
  .اقتدا کنید) س(گرفتن و رفتار با شوهر و تربیت صحیح فرزند به فاطمه

  
  )مبارکه 1344 – 1362( علیرضا قاسمی شهید 

 چـون  ؛حفـظ کننـد  وار  زینب مادر به خواهرانم سفارش کن که حجاب خود را
 مریکـا از ایـن حجـاب خـواهران مـا     آشرف زنان مسلمان بر همین حجاب است و 

   .ترسد می
و بـه   دیگـر به زنهاي  ،خوانید می نامه را کسانی که این وصیتاي ،  خواهرانم... 

  :دختران و خواهران خود برسانید این پیام را
   خطاب است اي زن به تو از فاطمه اینگونه

  جاب استــح ظــین زینت زن حفتر ارزنده 
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  )مبارکه 1343 – 1361( غالمرضا قربانی شهید 
خـواهم کـه پیـام مـرا هـم چـون زینـب بـه تمـام           مـی  و از خواهران خودم... 

  :کهچرا برسانند و حجاب کامل را رعایت کنند ها  خانواده
   اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
  اب است ــزن حفظ حج ـتین زینتر ارزنده

 
  )تبریز 1346 – 1361( داغی علی قرجه شهید 

  . را رعایت کنند  کنم که حجاب اسالمی به خواهرانم توصیه می
   اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

 اب است ــفظ حجــین زینت زن حتر ارزنده
  

  )بروجن 1336 – 1363( شهباز قرمزي شهید 
  .حفظ حجاب کندوار  خواهم که زینب می از همسرم

  
  )سمنان 1349 – 1365( شکراهللا قزوهی شهید 

 ببخشـید و  مـرا  امیدوارم  ،دادم زارآاگر در زندگی شما را : وصیت به خواهرانم
زینـب   ماننـد  ] کـه [ اسـت   ایـن   دارم وصیتی که بـا شـما   1.کنم می طلب حاللیت

  .الگوي مردم مسلمان باشید حجاب خود را حفظ کنید و
   

                                                             
 طلبم می : در اصل وصیت -1
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  )جهرم 1345 – 1363( کارگر فرد عبدالرسول شهید 
  .پیام بنده نیست پیام تمام شهدا استتنها این  :پیامم براي خواهرانم

   اي زن از فاطمه به تو اینگونه خطاب است
  اب استـجـفظ حـنت زن حـترین زی ارزنده

  !حجاب !حجاب !حجاب ،خواهرم
  

  )یاسوج 1344 – 1361( عبدالعلی کاووسی شهید 
  .باشندوار  زینب باحجاب وخواهم که  می از خواهرانم و... 
  

  )کرج 1346 – 1365( فرشاد کاویانی شهید 
ترسـد   می شماقدر که دشمن از حجاب  این ؛حجاب را رعایت کنید ،هراناخو

 . ترسد نمی من »خون«از 
  

  )میناب 1344 – 1361( عبداهللا کبابی سربارانی شهید 
الگـوي خـود  حضرت زینب را  خواهم که حضرت فاطمه و خواهرانم می از و... 

  .حجاب خود کوشا باشند در قرار دهند و
  

  )اهواز 1346 – 1365( عبدالکریم کجبافی شهید 
حجـاب خـود را    )س(کنم همانند حضرت زینـب  می خواهش ،خواهرانشما اي 

خوانیـد، حجابتـان را    می خواهرانی که نمازاي   بیشتر با شما هستم. حفـظ کنیـد
کنیـد در جلـوي مـرد     همانگونه که در نماز حجابتـان را رعایـت مـی    .حفظ کنید
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  .رعایت کنید نیز نامحرم
  

  )بجنورد 1343 – 1362( عبداهللا کرامتی شهید 
حجاب خود را رعایـت   !حجاب !و پیام من به خواهرانم این است که حجاب... 

  . حجاب باشید و فاطمه زهرا از شما رو برگرداند کنند، نکند که بی
  

  )بندرگز 1348 – 1364(کرد اکبر  علی شهید 
خواهم که حجـاب اسـالمی خودشـان را     می و از مادر عزیزم و دیگر مادران... 

وار  د و زینـب نباشـ ) س(زندگی و رکوع و خشوعشان هماننـد زینـب   حفظ کنند در
حجابتـان مشـت محکمـی بـر سـر ظلـم و سـتم و        ] بـا [چـرا کـه    ؛ی کننـد گزند

   .زنید ها می ابرقدرت
  

  )زرندیه 1345 – 1362(علی اکبر کریمی نیا  شهید 
و وصیتی که به خواهرم دارم ایـن اسـت کـه همچـون زینـب باشـد و او را       ... 

ن بزرگـی کـه در کـربال    آبـه  » صبر او را در مصـیبت « اسد و مقلدش باشد ونبش
دهد و با حفظ حجـاب و نجابـت و    سرمشق خود قرار ،چشمش اتفاق افتاد يجلو

خشنود نماید و با حفظ حجاب خود راه و نـام شـهدا و مـرا ادامـه      عفت خود او را
  .حفظ حجاب مشت محکمی بر دهان منافقین است ؛دهد
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  )اصفهان 1343 – 1362( علیرضا کریمیان شهید 
شما نیز در زندگی سعی نمایید سـیرت و صـورت خـویش را     ،خواهران عزیزم
دهیـد و حجـاب خـود را     کنید و او را الگو و راهبر خود قـرار  )ع(بسان فاطمه زهرا

  .حفظ کنید که حجاب خروشی است بر علیه شیطان فساد
  

  )تهران 1345 – 1362( کمیجانی پزچلویی علیرضا شهید 
ـ  ،خواهران عزیزم ن را از بـین  آنفـس غلبـه کنیـد و     1رشما هم باید با جهاد ب

  :گویند هست که میو حجابتان را حفظ کنید که شعري  ببرید
   اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  اب استـظ حجـــت زن حفـترین زین ارزنده
  

  )آزادشهر 1341 – 1365( علیرضا کوهستانی شهید 
 و )س(ل شــرعیه همچــون فاطمــهئدر مســا و در نمــاز ،در حجــابخــواهرم  ...
  .باش )س(سکینهو  )س(زینب
  

  )شیراز 1342 – 1362(  عبدالحسین کهنسال شهید 
صـبور باشـید و همچـون یـک      )س(امیدوارم همچون زینب ،خواهر مهربانماي  

خواهر شهید پیام مرا به خـواهران دیگـر برسـانید و همیشـه حجـاب اسـالمی را       
  .رعایت کنید تا خواهران دیگر از تو سرمشق بگیرند

  
                                                             

  با :در اصل وصیت 1-
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  )تهران 1366 – 1362(طاهر کیانی ثابت  شهید 
بدانیـد حجـاب شـما همچـون سـدي محکـم و        ،مـن و شما خواهران عزیز ... 

پـرواز  و  همچون پتکی کوبنده در برابر طاغوتیان است که پوشش گذرگاه شهادت
علیـه هرگونـه بردگـی و     »دژي مسـتحکم «و پوشش زن اهللا   معنوي زن به سوي

اهللا  بدانید که بهترین الگو و بهترین معلم شـما همـان زینـب سـالم    . بندگی است
   .است اعلیه

  
  )اصفهان 1347 – 1364( عباس گیالنی شهید 

د و در راه حجاب خود را حفـظ کنـ   ،باشدگونه  زینب خواهم می و از خواهرم... 
  . دخدمت به اسالم قدم بردار

  
  )تهران 1344 – 1365( علیرضا لطیفی شهید 

شما که همیشه در حال درس دادن به من بودید امیـدوارم   ،ما خواهران گرامی
بـه زنـدگی خـود ادامـه دهیـد و      گونـه   زینب که من را حالل کنید و همانند قبل

با اجتماع است و یادتـان باشـد   گونه  زینب بدانید که سنگر شما حجاب و برخورد
  . وشدج می که خون ما

  
  )سمنان 1348 – 1362( لوافاکبر  علی شهید 

  .زندگی کنیدگونه  زینب حجاب اسالمی را رعایت کنید و ،خواهرانمو اي  ...
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  )اهرم 1338 – 1361( عبدالرسول ماحوزي شهید 
پنجـه نـرم    دسـت و  بیهاحجا بی نامالیمات و باوار  زینب ،خواهران منو اي  ...
 شـما . رود مـی  به معـراج  ازدامان زن مرد :که امام خمینی فرمود همانطور و کنید

 دشـمنان مخصوصـا   ؛ چـرا کـه  نگه دارید ،است  که حجابرا  خود خواهران سنگر
  .دوخته است شماحجابی  بی  چشم به مریکاي جنایتکارآ

  
  )قزوین 1349 – 1365( اصغر مافی علی شهید 

از شـما عزیـزان نیـز     .کـنم  و همچنین خدمت خواهرانم سـالم عـرض مـی   ... 
  .نمایم گونه سفارش می طلبم و شما را به حجاب فاطمه حاللیت می

  
  )شیراز 1341 – 1362( عبداهللا ماهر شهید 

حجابی  بی بند و باري و بی ،خواهران من نگذارید خون ما شهیدان پایمال شود
با فاطمه زهرا و حضرت زینب  »...«خواهم همیشه  می تن خود را و از شما »...«و 

 .ندارید دست بر
  

  )برخوار و میمه 1334 – 1360( عباس محسنی شهید 
خواهم با عفت و حجاب خـود محـافظ خـون     می از شما ،همسر عزیزمو اي  ...

  .اسالم دفاع کنید ازگونه  زینب شهداي اسالم باشید و با جهاد
  

  )قم 1348 – 1365( نژاد عبدالرضا محفوظی شهید 
کـنم بـه حجـاب و اینکـه      هم بعد از طلـب حاللیـت توصـیه مـی    را خواهرانم 
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    .دنوار صبر و مقاومت داشته باش زینب
  

  )تهران 1344-1362( علی محمدي شهید 
حفـظ کنـی و    خـواهم کـه حجابـت را کـامالً     مـی  از تـو  ،خواهرتو اي  و اما... 
ترین زینت زن حفـظ حجـاب    که ارزنده فرماید می )س(ن که حضرت فاطمهاهمچن
مریکـاي جنایتکـار   آو  توانی با حفظ حجاب خود بـر دهـان دشـمنان    تو می ،است

 .نها را سر جاي خود بنشانیآبزنی و 
  

  )قزوین 1337 – 1366( محمدياکبر  علی شهید 
بـدان کـه همـان     ،اي که در این رابطه براي تو خواهرم اسـت  مهمترین وظیفه

  .حفظ حجاب است فرموده) س(طوري که حضرت فاطمه
  

  )فارسان 1348 – 1364( رحم محمدي علی شهید 
  .شمنان اسالم را کور کنیدباش و با حجاب خود چشم دوار  خواهرم تو زینب

  
  )بندرگز 1350 – 1365( محمدي کفتر کارياکبر  علی شهید 

چرا کـه   ؛قدر خودت را بدان .از خون من استتر  حفظ حجابت برنده ،خواهرم
نشسـتن و   پس بنابراین سخن گفـتن و قـدم برداشـتن و    ،د هستیهیتو خواهر ش

  .از فاطمه زهرا بیاموزا حرکت کردن خودت ر
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  )دهدشت 1340 – 1370( عبدالصالح محمودي شهید 
و دختـران   )س(و زینـب  )س(مظلومیـت فاطمـه زهـرا    ]بـراي [ کـه  خواهرانیاي  

بــدن کبــود و قیامــت مواظــب باشــید کــه در روز  ،ریزیــد مــی اشــک )ع(حســین
و حضرت  )س(راه حضرت فاطمه .خورده این عزیزان از شما باز خواست نکند تازیانه
باشید و فاطمه زهرا را در همه امـور سرمشـق   وار  را ادامه بدهید و زینب )س(زینب

حجاب و اخالق اسالمی را حفظ کنیـد تـا خـود و دیگـران را بـه       .خود قرار دهید
که اگر رعایت نکنید عذاب شدیدي در انتظـار شماسـت و بدانیـد     ،فساد نکشانید

مریکـا و در خـط دشـمنان اسـالم     آنفع  و بدحجابی بهحجابی  بی که در این زمان
کشانید عذابتان و جرمتـان چنـد    می است و با اینکار چون دیگران را نیز به فساد

  .برابر است
  

  )دلیجان 1340 – 1361( عبداهللا محمودي شهید 
   .در حجابتان دقت کنیدو باشید گونه  فاطمه ،خواهرانم

  
  )تهران 1339 – 1361(محمودیان  علی شهید 

زنـدگی خـودت قـرار ده و    سـرلوحه   حجـاب و عفـت و پاکـدامنی را    ،خواهرم
   .زندگی و مبارزه کن وار همیشه فاطمه

  
  )رشت 1344 – 1362( عباس مختاري رشت آبادي شهید 

بخـش پیـام مـن بـاش و      تـداوم  خواهرم همچون زینـب فریـادگر و  تو اي  و... 
 مسـتکبران را حجابت را حفظ کن که سیاهی چادر تو پـیش از سـرخی مـن تـن     



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    154

 

  .لرزاند می
  

  )نائین 1341 – 1361(زاده  علیرضا مختاري شهید 
  .کن با یزیدیان زمان برخوردگونه  زینب حجاب را حفظ کن و ،خواهرمتو اي 

  
  )اقلید 1342 – 1362( مدنیاکبر  علی شهید 

زنـدگی   شما هم با رعایـت کـردن حجـاب اسـالمی و بـا      ،و خواهران عزیزم... 
کمک به اسالم و امام نمایید و با حجـاب خـود دشـمنان اسـالم را     تان  گونه زینب

  .روسیاه و خوار نمایید
  

  )شهرکرد 1347 – 1363( مرادي هارونی عباسعلی شهید 
دانم کـه شـما از همـه بیشـتر بـراي مـن ناراحـت         می ،خواهرانمشما اي  ولی

و هـا   یا میدانید زینـب چـه سـختی   آ. ولی اینطور نباشد ،ریزید هستید و اشک می
 ؟مصیبتها داشت ولی باز مثل کوه مقاومت کرد و مردم را بـه اسـالم دعـوت کـرد    

مبـارزه کنیـد کـه خـدا بـا      حجـابی   بـی  زندگی کنید و با زادآ ووار  شما هم زینب
  .شماست

  
  )نیشابور 1327 – 1364(مروي اکبر  علی شهید 

با حجاب خود وار  چنان بار بیاورید که زینب نآاز همین االن  ،و دخترانم را... 
   .ن دشمنان اسالم بزنندامشت بر ده
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  )داراب 1339 – 1363( عبدالعلی معصومی شهید 
عمل کنید و در رسـاندن پیـامم بـه گـوش     وار  زینب ،خواهر عزیزماما اي  و... 

 ،جهانیان بکوشید و حجابتان را که مهمترین و محکمترین سنگر بـراي شماسـت  
  .حفظ کنید و الگویی براي دیگر خواهران باشید

  
  )تویسرکان 1338 – 1361( معینیاهللا  تحشهید ف 

حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتـان قـرار    ،خواهراناي   شما
  .زندگی و مبارزه کنیدوار  دهید و همیشه فاطمه

  
  )اصفهان 1339 – 1362(عبدالحسین مقضی  شهید 

باشی کـه نـداي شـهیدان را در حجابـت بـه      گونه  زینب سعی کن که ،اهرموخ
  .مردم بفهمانی

  
  )گرگان 1346 – 1366( ملک احمدي علی اصغر شهید 

  .باشیدگونه  زینب ووار  حجابتان را حفظ نماید و زینب ،خواهرانمشما اي  و... 
  

  )اهواز 1339 – 1362( زارع پور ملک عبدالکریم شهید 
خانواده سـفارش نمـایی   ي خواهم به خواهرانم و دیگر اعضا می من از تو ،مادر

موي سـر   تارد و خدا نکند یک نرفتار نمای )س(در حفظ حجاب مانند زینب کبري
  .نها را نامحرم ببیندآ
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  )ساوه 1345 – 1363( عبدالکریم ملکی شهید 
وار  حجاب اسـالمی را رعایـت کنیـد و در ایـن زمـان زینـب       ،خواهرانو اي  ...
  .باشید
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  حجاب مهمتر از خون شهدا: فصل سوم    
 

  )فیروزآباد 1342 – 1362( بگون قفسآاهللا  فرج شهید 
زیـرا   ،خواهم که حجاب اسالمی خود را رعایت بکننـد  می از خواهران محترمه

  .از خون من استتر  حجاب شما کوبنده
  

  )سرا صومعه 1345 – 1363( رآذاهللا  فتح شهید 
 .تر از خون من است این را بدان که حجاب تو کوبنده ،خواهرتو اي  و... 
 

  )آباد نجف 1344 – 1362(بادي آ نجف  ذريآعزیزاهللا  شهید 
چـون حجـاب تـو     ؛داري  خـواهم کـه حجابـت را نگـه     و از تو خـواهرم مـی  ... 
  .تر از خون من است کوبنده

   



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    158

 

  )قم 1344 – 1365( زاد فالحآعلی  شهید 
از خـون شـهدا   تـر   حجابتان را حفظ کنید که حجاب شـما کوبنـده   ،خواهرانم

  .است
 

  )تهران 1342 – 1360( شتیانی عراقیآعلیرضا  شهید 
با خلـوص نیـت روزه بگیریـد، خمـس و زکـات       ،همیشه نماز خود را بخوانید

و اي  خـواهر تو اي  زیرا حجاب ؛حفظ کنید بدهید و حجاب اسالمی خود را کامالً
  .از خون من استتر  کوبنده،مادر 
  

  )بجنورد 1346 – 1367( یینه بیگیآعلی  شهید 
  .استتر  خواهرم حجابت را حفظ کن که از خون من کوبنده

  
  )آران و بیدگل 1343 – 1361( احسان ابراهیمی شهید 

زیـرا سـیاهی    ،کنم بـه حجـاب اسـالمی    می من شما را سفارش ،خواهرانماي  
پیـروان   1از و بایـد شـما   .لرزانـد  مـی  چادر تو بیشتر از سرخی خون من دشمن را

  .رسان خون من باشید و پیام )س(حضرت زینب 
  

  )تهران 1340 – 1362( احمد ابراهیمی شهید 
سالح شما همان پوشش اسـالمی شماسـت و شـما     ؛به خواهرانم وصیتی دارم

توانید با حجاب خود چنان خدمتی به اسالم کنید کـه اثـرش از خـون شـهدا      می
                                                             

  را: در اصل وصیت -1



 

  159      »دفتر اول«حجـــــاب 
 

دانند که اگر حجاب برداشـته   البته خواهران خود این را خوب می .تر باشد کوبنده
  جاي یـاري بـه اسـالم تیشـه بـه     ه شوند و در جامعه ب نها مانند عروسک میآشود 
  .زنند ن میآ  ریشه
 

  )اصفهان 1345-1365( علیرضا ابراهیمی شهید 
  .ز خون من استاتر  بدانید که حفظ حجاب شما کوبنده ،خواهرانو اي  ...
  

 )قزوین 1345 – 1365(  ابراهیمیاهللا فرج شهید 
خـواهم کـه حجـاب خـود را حفـظ       از شما می ،خواهران عزیزم و مخصوصا... 

   .تر است کوبندهحجاب شما از خون شهدا  کنید که
  

  )کرج 1348 – 1367( ذرآعلی اجاللی  شهید 
به گفته امام عزیـزم حجـاب    .ورآ رخواهرانم را با حجاب و با ایمان با] مادرم،[

به معـروف و   در امر حجاب امر همه بایداز خون شهید است و تر  خواهرانم کوبنده
  .نهی از منکر کند

  
  )تبریز 1344 – 1362( علی احمدپور بارنجی شهید 

حجاب تو سنگر توست و سـیاهی حجـاب تـو از     ،مادرم] و[خواهران و خواهر 
  .1استتر  من کوبندهسرخی خون 

  

                                                             
  دنیا دل بازي نکنند :در اصل وصیت -1
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 )ابرکوه 1347 – 1364(زاده  حمید احمدسید شهید 
را حفـظ کنیـد کـه     خواهران مومن این است که حجاب خـود شما وصیتم به 

ایـن امـر سسـتی و کوتـاهی      تر از خون شهید است و مبادا در این حجاب کوبنده
  .رستگار نخواهید شد که هرگز ورزید
 

  )قم 1349 – 1367(اصغر اسدي  علی شهید 
توصیه من به شما خواهرانم این اسـت کـه همیشـه و در همـه حـال مواظـب       

تـر از خـون سـرخ مـن      حجاب تو کوبنـده  ،زیرا که خواهر من ،حجاب خود باشید
   .است
  

  )باغملک 1348 – 1365( اسکندري ابراهیم شهید 
سـنگر   نید و حجاب خـود را موهاي خود را نکَ ،و حال خواهران گریه نکنید ...

  .کنید شادبا این سنگر خود روح مرا  قرار دهید و
  

  )شهر زرین 1346 – 1363( چمگردانی اصغر اسماعیلی علی شهید 
 صــبر را پیشــه کنیــد و حجــاب را همــانطور کــه رعایــت  ،خــواهرانمو اي  ...

  .از خون من استتر  رعایت کنید که حجاب شما کوبنده کردید می
  

 )ساوه 1339 – 1361( افخمیاصغر  علی شهید 
خواهم که در حفظ حجاب خود دقـت بیشـتري    می از شما ،سالم بر خواهرانم

  .از خون من استتر  زیرا حجاب شما کوبنده ،بنمایید
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  )بوانات 1343 – 1365( عباس افشار شهید 
خـواهی از خـون مـن پاسـداري کنـی حجابـت را        اگر می ،خواهر مسلماناي  

با رعایت حجـاب خـود راه   . تر است زیرا حجاب تو از خون من کوبنده. رعایت کن
  .زینب را دنبال کنید و پیام شهیدان را به گوش جهانیان برسانید

خواهم که با همین حجاب خود پیـام مـا را بـه گـوش جهانیـان       از شما می... 
  .برسانید
با حفظ حجاب و صـبر انقالبـی خـود پیـام مـرا بـه گـوش         ،هم خواهرم تو... 

اهللا  نان بفهمانید که من بخاطر اسالم و بخاطر دیـن رسـول  آجهانیان برسانید و به 
   .شهید شدم

  
  )شهر قائم 1346 – 1367( علیرضا اکبري شهید 

کـه حجـاب    ؛ چـرا کنم که حجاب را رعایـت کننـد   و به خواهرانم عرض می... 
 .هاست از خون رزمندگان در جبههتر  کوبنده
  

  )دهاقان 1334 – 1365( عبدالعلی امامی شهید 
تر از خون من اسـت و شـما    بدانید که حفظ حجاب شما کوبنده ،خواهرانماي  

  .]کنم می[ رفت )س(را توصیه به راهی که حضرت زینب
  

  )شهر زرین 1343 – 1362( بیدستگانی امامیاکبر  علی شهید 
خواهم که حجاب خود را حفظ کننـد کـه پیـام     می خواهران عزیز و از همه... 

  .است از خون منتر  تو کوبنده  حجاب ،خواهرماي  همه این شهدا این است که
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 )شیراز 1343 – 1365( عبدالخالق امیري شهید 
حجاب خود ثابت کنید که خواهر شهید هستید و همیشـه   ، باخواهران عزیزم

  .تر از خون من است چون حجاب شما کوبنده ؛حجاب خود را حفظ کنید
  

  )بافق 1342 – 1363( بهاباديپور  امینیاصغر  علی شهید 
برخورد کنید و افتخار کنید برادري داشـتید کـه   وار  با شهادتم زینب ،خواهرم

حجـاب خـود را کـه    . ن را پیدا کرد که در راه خدا شربت شهادت بنوشـد آتوفیق 
حفـظ کـرده و از ایـن سـنگر اسـالم بـه خـوبی         ،از خون سرخ من استتر  کوبنده

  .محافظت نمایید
  

  )گچساران 1337 – 1365( خدابخش انصاري شهید 
تـر   زیرا که ارزش آن از سرخی خون من کوبنده ؛حجابت را حفظ کن ،همسرم
  .استتر  و پر صالبت

  
 )فردوس 1343 – 1364( علی انصاري شهید 

و تـر   حفظ حجاب خودشان که کوبنـده خواهم که با  می و از خواهران دینی... 
از خون شهیدان است، دین خودشان را به اسالم و به قهرمان زنـان تـاریخ،   تر  موثر

  .ادا نمایند )ش(حضرت فاطمه
  

  )بندر کنگان 1345 – 1363( عبدالمجید ایزدپناه شهید 
 گـوش   بـه   گونـه  زینـب ] را[  شهیدان  پیام زینبی کنید و حجابتان را ،خواهران
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تر ازخـون   شما کوبنده  حجاب زیرا. حفـظ کنید مردم برسانید و حجاب، حجاب را 
  .سرخ شهیدان است

 
  )جرقویه 1350 – 1365( علیرضا ایوبی باصري شهید 

 ؛وار در ایـن جنـگ سـهیم باشـید     خواهم که زینب خواهران عزیزم، از شما می
  .تر از خون من است، لذا در حفظ حجاب خود کوشاتر باشید حجاب شما کوبنده

خواهرانم مرا حالل کنید و حجابتان را رعایت کنید و با حجابتـان راهـم را   ... 
من در کنار بـرادر   ؛ادامه دهید و ناراحت من نباشید که دیگر در کنار شما نیستم

  .وبی و دیگر شهدا هستمیشهیدم محمدعلی ا
  

  )اهواز 1344 – 1362(زاده  بابادل غالمرضا یدشه 
خواهم که حجاب اسـالمی خـود را حفـظ کنیـد و      می از شما خواهران عزیزم

 .استتر  از خون من کوبنده شمازندگی کنید و بدانید که حجاب وار  زینب
 

  )قزوین 1343 – 1362( علی بابایی شهید 
چـون   ؛اسالمی را رعایت کننـد م حجاب رتقاضا دااهللا  از تمامی خواهران حزب

  . است تر از خون من حجاب شما کوبنده
  

  )اهواز 1347 – 1365(باالگر ) مهدي(فرهاد  شهید 
شما ایـن را بدانیـد کـه حجابتـان از خـون       ،مادران و خواهران گرامیو اي  ...

  .استتر  سرخ من کوبنده
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  )یاسوج 1342 – 1365( نشین علی بام شهید 
چرا  ؛خواهرانم این است که حجاب خود را رعایت کنیدشما اما وصیت من به 

است از قطره خون من که در صحراي گرم خوزسـتان  تر  که حجاب شماها کوبنده
  .شود می ریخته
  

 )قم 1343 – 1362( اکبر بختیاري علی شهید 
   .تر از خون من است حجاب تو کوبنده ،خواهرم

  
  )قوچان 1346 – 1366( حمیدرضا بدري شهید 

نقـدر  آکننـد،   نمـی  بر آن خواهرانی که حجـاب اسالمیشـان را رعایـت   واي ... 
 کننـد  می شهیدانمان سفارش کردند حجابتان را حفظ کنید، وقتی اینها سرپیچی

  .شود زیر پا گذاشتن خون شهدا می
  .با حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، خدا را خشنود نمایید... 
  

  )تهران 1343 – 1362( برغمدياکبر  علی شهید 
ن اینکـه  آخواهرم، خواهشی که از تو دارم فقط یـک چیـز اسـت و    تو اي  و... 

حجاب تو موجب  .تر از خون من است که حجاب تو کوبنده ،حجابت را رعایت کن
 همیشـه بـا حجـاب    .بروي اسالم است و موجب سرافرازي امـت مسـلمان اسـت   آ
  .اخالق اسالمی را رعایت کنید ]باشید و[
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  )شیر عجب 1345 – 1362( مهدي بنی هاشمیسید شهید 
سنگر خود را که همـان حجـاب    ن اینکهآو  و سخنی دارم با خواهر کوچکم... 
 االن خـواهر  چون ،کنی این سنگر محافظت بیشتر باید از ؛خوب حفظ کنی ،است
 رفتار و اخالق و صـبر تـو  ]. شوم می[راضی  از تو وقت من آن شهید هستی و یک

  .باشد )س(زینب کبري باید همانند

  
  )بیجار 1342 – 1365( بهارياصغر  علی شهید 

 زیـرا  ،حفظ کن حجاب را ،خواهر .مثل زینب ابالغ کن این پیام را ،خواهرم اما
  .خون رنگین من است ازتر  هکوبند حجاب تو

  
  )تهران 1344 – 1365(رضا بیات  شهید 

 .شماسـت  دشمنان حجابترین سالح شما در برابر  خواهرانم، مهمترین و قوي
 .باشد می حجاب خود را کامالً حفظ کنید، حجاب شما حافظ خون شهیدان

  
 )تهران 1342 – 1361( داود بیگلري شهید 

 بیشـتر سـعی کننـد کـه حجـاب اسـالمی را کـه        ]...از خواهرانم انتظار دارم[
  .بپردازند دهد حفظ کنند و به مسائل عبادي بیشتر شخصیت آنها را نشان می

  
  )شهرضا 1343 – 1362( علیرضا پارسایی شهید 

باید بدانید که حجـاب و پاکـدامنی و عصـمت شـما از      ،خواهرانمشما اي  و... 
تـا   شما باید فرزندانتان را خوب تربیت کنیـد  .استتر  خون من محکمتر و کوبنده
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دهنده راه شهدا و محافظ این انقالب باشند و با حجـاب خـوب خـود مشـت      ادامه
کـه بـا   اهللا    ءشا ان ،خواهرزاده کوچکمتو اي  دهان ضد انقالب بزنید و محکمی بر

  .دهنده راه شهدا باشی حجاب خوب خود و خوب درس خواندن ادامه
  

  )یاسوج 1346 – 1367( قلی پدیدار علی شهید 
تماس با نـامحرم نگـاه    1ازکنم که خود را  می به همگی شما توصیه ،خواهرانم

از خـون  تـر   چرا که حجاب شماها کوبنـده  ؛حفظ فرماییدحجاب خود را  بدارید و
  .قلب دشمن را نشانه بگیریدخود با حجاب  .سرخ من استو رنگین 
  

  )سبزوار 1348 – 1366( علیرضا پسندیده شهید 
خـواهم کـه توجـه داشـته باشـید کـه        از شما مـی . ما سالم بر خواهران گرامی

  .تر از خون من است حجاب شما کوبنده
  

  )اصفهان 1345 – 1361( غالمرضا پورجم علویجه شهید 
خواهر این است کـه حجـاب اسـالمی خـود را حفـظ      تو اي  و توصیه من به... 

   از خون من شهید استتر  کنی که حجاب تو کوبنده
   

                                                             
 با :در اصل وصیت -1
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  )کازرون 1346 – 1365(پوررمضانی اهللا  فتح شهید 
کـه پیـام    خـواهم  مـی  خواهران، از شـما شما اي  سالم بر :خطاب به خواهرانم

خونینم را بگوش جهانیان برسانید و حجاب خود را حفظ نمایید که حجاب شـما  
  .از خون من استتر  کوبنده

   زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب استاي  
  جاب استـــت زن حفظ حـرین زینـت ارزنده

  
  )پاکدشت 1348 – 1367( حمیدرضا پورفخر شهید 

از خون شهید است، تـو بـا حجـاب خـود     تر  خواهر مهربانم، حجاب تو کوبنده
 ،چـه آن غربـی   ،کوبی؛ چـه آن منـافق   می مشت محکمی به دهان دشمنان اسالم

پس حجـاب  . دیگر ضدانقالبهاي  چه آن گروهک ،چه آن دمکرات ،چه آن شرقی
  .خود را حفظ کن تا شهدا از شما خوشحال باشند

 
 )اردبیل 1346 – 1365( ابراهیم پورقهرمان شهید 

   .کنید شاد مرا حجاب حفظ درس خواندن و با خواهرانم نیز شما و ...
  

  )فارسان 1347 – 1366( پیشینیان پردنجانیاهللا  فتح شهید 
از خون ما تر  حجابتان را رعایت کنید که حجاب شما کوبنده ،مادر و خواهرانم

 .شهیدان است
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  )آباد علی 1342 – 1364( علی تجري شهید 
ن زحمت بکشید و همچـون  آشما باید براي این انقالب و قر ،خواهران مهربانم

خـواهرم چـادر    .نها به گوش مردم باشـید آرسان  وارث خون شهدا و پیام )س(زینب
از خون من است و همواره سعی کن حجاب اسـالمیت را حفـظ   تر  سیاه تو کوبنده

 ،خـواهرانم شما اي  و مشت محکمی باشد بر دهان منافقان از خدا بی خبر تا نیک
  .رزمندگان را از یاد نبرید هیچ وقت امام و

  
  )بردسکن 1342 – 1362( علی تذرو شهید 

  .از خون من استتر  که حجابتان کوبنده خواهرانم، حجابتان را حفظ کنید
  

  )فالورجان 1344 – 1362( صفرعلی توکلی شهید 
عفت خودتـان را   ،خواهم که در حفظ حجاب خود کوشا باشند خواهران می از

ترین سالح شما علیـه کفـار و منـافقین همـین حجـاب       چون کوبنده ،حفظ کنید
  .است
  

  )اصفهان 1349 – 1365(علی ثالثی  شهید 
تـر از خـون    کوبنـده  شـما و پیامم به خواهران مسلمان این است که حجاب ... 

  .کنیدحجابها را بیدار  باشید و بی وار داشته شهید است و سعی کنید حجاب زینب
  

  )خوانسار 1344 – 1364( علیرضا جاموسی شهید 
چـرا کـه اگـر در تعلـیم و      ؛در راه تعلیم و تربیت فرزندان کوشا بـاش  ،خواهرم
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خـواهرم حجـاب تـو     .ایـد  را به اسـالم ادا کـرده   تانتربیت فرزند کوشا باشید دین
مـن بـا خـونم و تـو بـا حجابـت هـر دو پاسـدار          .از خون سرخ من استتر  کوبنده

  .اسالمیم
  

  )رسنجانا 1347 – 1366( جاویدي مراد علی شهید 
روم تا با اندك توان خود تفنگ رزمنده شـهید را بـردارم و سـنگرش را بـا      می

راهم را با حفظ حجـاب خـویش    ،خواهرتو اي  روم تا می ،وجود خود خالی نگذارم
  .خون من است ازتر  حجاب تو کوبنده ، بدان کهادامه دهی

 
  )اهواز 1343 – 1361( ضا جعفريرعلی شهید 

با خلوص نیـت روزه بگیریـد و خمـس و زکـات      ،همیشه نماز خود را بخوانید
حجاب اسالمی خود را کامال حفـظ   ،امر به معروف و نهی از منکر بنمایید ،بدهید
 .باشد تر از خون من می حجاب تو کوبنده ،چون مادر و خواهر ؛نمایید
  

 )اردکان 1341 – 1366( غالمرضا جعفریان اردکان شهید 
  .باشد می از خون شهداتر  حجاب شما کوبنده ،خواهرانم

  
  )تهران 1347 – 1366( صفدر جنگیر شهید 

امیدوارم اگر از مـن بـدي دیدیـد مـرا ببخشـید و مـرا        ،خواهرمتو اي  و اما... 
ـ این است کـه بـراي شـهادت اهمیـت بیشـتري قا     تر  از همه مهم ،حالل کنید ل ئ

جنگـیم و چیـزي کـه از افتخـارات توسـت عفـت و        زیرا ما براي نماز مـی  د،باشی
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تر از خون من است و اگر یـک لحظـه غافـل     زیرا حجاب تو کوبنده ،حجاب توست
  .باشی و رعایت حجابت را نکنی به خدا قسم من از تو راضی نیستم

 
  )مینودشت 1347 – 1365( علی جهانی شهید 

همانند زینب صبور و بردبار باشید و حجابتـان را حفـظ کنیـد     ،شما خواهرانم
 از خـون بـرادرت اسـت کـه در میـدان رزم     تـر   کوبنده ،زیرا که حجاب تو خواهرم

  .ریزد می
  

  )تهران 1335 – 1363( حیدر جیریایی علی شهید 
بدانیـد سـیاهی    ].کـنم  مـی [ سفارشرا به حفظ حجاب شما همگی  ،خواهران

از سرخی خـون ماسـت و خـود را مسـلح بـه سـالح تقـوي        تر  حجاب شما کوبنده
  .نیست آنکنیدکه هیچ نیرویی را یاراي مقابله با 

  
  )بندرعباس 1340 – 1365( علی چرزه شهید 

حفظ حجابشـان مشـت    پوشش و ست که باا ایناهللا  خواهران حزب صحبتم با
حفـظ   دانیـد  مـی  کـه  همـانطوري  و بزنید ضدانقالب  گویان یاوه  دهان محکمی بر

  .است شهید  خون ازتر  کوبنده حجاب شما خواهران عزیز
  

 )چناران 1346 – 1363( غالمرضا چمن گذار شهید 
خـواهر عزیـزم،    .از خون من استتر  کوبندهتو این را بدان که حجاب  ،خواهرم

دل راه ندهید کـه دشـمن از ایـن انـدوه شـما      ه بعد از شهادتم هیچگونه نگرانی ب
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در برابـر هـر    و دوسـت دارم همچـون زینـب صـبور و مقـاوم      .خشنود خواهد شد
فرامـوش   ،که همـان حجابتـان اسـت   را در ضمن سنگرتان . مشکلی استوار باشید

  .زند چون حجابتان چندین برابر خون من به دشمن ضربه می ؛نکنید
  

  )تهران 1337 – 1361( چهار دوري فرهاد شهید 
از تـر   حجاب تو وقار توست و سـیاهی حجـاب تـو کوبنـده     ،خواهرمتو اي  و... 

  .خون سرخ من است
  

  )تهران 1348 – 1365(سریزي  غالمحسین حاجی غالم شهید 
هـر خـواهري کـه حجـاب را      .تر از خون ما است حجاب شما کوبنده ،خواهران

ن آ ،رعایــت نکنــد او مســلمان نیســت و پــا بــر روي خــون مــادرم فاطمــه زهــرا 
خـرت  آتوانیـد جـواب ایـن خونهـا را در      خدا نمـی ه پهلوشکسته گذاشته است و ب

  .دبدهی
  

  )کریم رباط 1346 – 1366( عزیز حاصلی شهید 
کـه   چـون  چـرا؟  .پیام من به خواهرها این است که حجاب خود را حفظ کنید

سـعی کنیـد کـه حجابتـان را همچـون       .تر از خون من اسـت  حجاب شما کوبنده
  .درس تقوا و صبر بیاموزید) ع(گذشته حفظ کنید و از حضرت زینب

  
 )قوچان 1346 – 1366( علیرضا حسنی شهید 

بـا حجـاب   . هرگز از صحنه کنار نرو ،خواهرم، بعد از شهادتم راهم را ادامه بده
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  .از خون من استتر  خواهرم، حجاب تو کوبنده. استکبار بزنخود مشتی بر دهان 
  

  )بهار 1344 – 1367( سیدمحمود حسینی شهید 
چـون   ،خواهم که مثل خواهران شـهیدان دیگـر صـبور باشـید     می و از شما... 

رویم راه حق است و تمـامی شـهیدان و بزرگـان مـا ایـن راه را       می راهی را که ما
شـما هـم در    ،نها باشیم و ما با خون خـود آو دعا کنید که ما هم در جوار اند  رفته

  .گوش تمامی مستضعفین عالم برسانیده پیام خون شهیدان را ب ،سنگر حجاب
  

  )محالت 1346 – 1365(علی حسینی شهید  
حجـاب خودتـان را حفـظ کنیـد و بدانیـد کـه        ،خواهرانم :سخنی با خواهرانم

  .خون من استاز تر  حجاب شما کوبنده
  

 )پاکدشت 1340 – 1360( فرامرز حسینی شهید 
زیـرا   ،در پایان از خواهرانم تقاضا دارم که دربـاره حجـاب خـود کوشـا باشـند     

  .کند می اصابت است که بر قلب دشمناناي  حجاب شما گلوله
 

  )شهرکرد 1351 – 1365( حسینی دستگرديفرزاد  شهید 
شـماها   و است از خون منتر  بدانید که حفظ حجاب شما کوبنده ،خواهران اي

  .جایگاه بلندي در اسالم دارید
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 )بروجن 1345 – 1362( حسینی فرادنبهعظیم  شهید 
حرف شهدا این است کـه   ؟دانید که حرف شهیدان ما چیست می یاآ ،خواهران

شما خواهران باید حجاب خـود را   ،است از سالح منتر  حجاب تو کوبنده مخواهر
  .در همه حال حفظ کنید

  
  )کوهپایه 1348 -1367( احمد حسینی قورتانیسید شهید 

 تر از سالح من اسـت و تـو بـا حفـظ حجـاب خـود       خواهرم، حجاب تو کوبنده
  .دهنده راه من باشی و ادامهرسان  پیام توانی می

  
  )تهران 1335 – 1359( فرامرز حقگو شهید 

خمـس و زکـات    ،روزه بگیریـد  با خلـوص نیـت   ،خود را بخوانید همیشه نماز
حجاب اسالمی خود را کامال حفظ  و امر به معروف و نهی از منکر بنمایید ،بدهید
   .باشد تر از خون من می کوبنده ،خواهرو اي  مادرتو اي  که حجاب چون ؛نمایید
  

 )خمین 1347 – 1364( لو عطا حمزه شهید 
 .از سرخی خون من استتر  کوبنده ،سیاهی چادر تو ،حجاب شما ،خواهراي  

  
  )دزفول 1337 – 1361(پور  حیدرعلی غالمرضا شهید 

کـه   را و به خواهران عزیزم این پیـام را دارم و امیـدوارم کـه حجـاب خـود     ... 
در راه اسـالم   )س(حفظ کـرده و همچـون زینـب    ،از خون سرخ من استتر  کوبنده

  .کوشا باشند
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  )تهران 1348 – 1366( حیدرهایی ابراهیم شهید 
راه شـهیدان را   ،خواهم که با پوشـش حجـاب خـود    می عزیز از شما خواهران 

   .همچنان استوار بگردانید
 

  )ابرکوه 1347 – 1364( باديآنصرت  حیدري غالمرضا شهید 
نهـا  آکـه حجـاب    ،خواهم که حجاب خود را حفـظ کننـد   و از خواهرانم می... 
  .شهدا استاز خون  تر کوبنده
  

  )اصفهان 1345 – 1361( علی خاقانی اصفهانی شهید 
  .از خون من استتر  حجاب تو کوبنده ،خواهرمو اي  ...
  

  )الهیجان 1352 – 1364( عنایت خانجانی شهید 
ـ  .تر از خـون مـن اسـت    حجاب شما کوبنده ،خواهرهایم س حجـاب اسـالمی   پ

شان بـه خـاطر    شوند همه ها که ریخته می چون این خون ،خودتان را رعایت کنید
  .بروي کشورمان استآحفظ ناموس و 

  
  )شهر زرین 1332 – 1361( خدادادي چمگردانی محمد علی شهید 

 حجـاب را ، تربیت کنیدوار  زینب گونه و حسین را فرزندان خود، خواهران عزیز
  .است خون شهید ازتر  کوبنده که حجاب شما کنید حفظ
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  )کرج 1346 – 1366( جان خدري علی شهید 
مـن از شـما راضـی     دانیـد و  مـی  خود بهتـر از مـن   دانم که شما می ،خواهرانم

من بایسـت پیـامم بـه شـما در      و هستم، امیدوارم که خدا نیز از شما راضی باشد
شما رساندن پیام تمامی شهدا به دیگران بـا   ازمن  خواست ،حجاب باشد رابطه با

تـر   سیاهی چادر شما از سرخی خـون مـن کوبنـده    ،ريآ .]است[ سیاهی چادرتان
  .است
  

  )دهدشت 1341 – 1362( مرزکار فاصل خوش شهید 
 رسانم و امید است که با حجاب خود مشت محکمـی بـر   می خواهرانم را سالم

گوید خواهرم حجاب تـو   می پیام شهید این است که .دهان اسکتبار جهان بکوبند
از  ؛ چـرا کـه  پس خواهر حجاب خود را محکم نگاه دار .استتر  از خون من کوبنده

 .رسد می دامن زن مرد به معراج
  

  )شهرکرد 1347 – 1364( علی دارابی هارونی شهید 
 ازتـر   کوبنـده  این است که حجـاب تـو   شهیدان دیگر پیام من و ،خواهراناي  

  .خون من است
  

  )تهران 1339 – 1361( دقیقی بخشنده فرخ شهید 
ن حفظ حجـاب اسـت و ایـن مطلـب را     آم و اربه شما یک وصیت د ،خواهرانم

از خـون مـن   تـر   خواهرم حجاب تو کوبنده«: گویم می همچون تمام شهدا به شما
  .»است
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  )اهواز 1348 – 1365( داري راه ابراهیم شهید 
صـبر داشـته    )س(بعد از شهادت من مانند زینـب  ،عزیزممادربزرگ و خواهران 

از خـون مـن    ،شما با حجـاب صـحیح   .استله اصلی ئخواهران حجاب مس .باشید
  .حمایت کنید

  
  )کوهپایه 1348 – 1366(عبداهللا رجایی هرندي  شهید 

  .تر از خون من است حجابتان کوبنده ،مسلمان انخواهراي  
  

  )همدان 1351 – 1365( رجبیاهللا  عین شهید 
بـا   ،از خون من استتر  حجاب داشته باشید که حجاب شما کوبنده ،خواهرانم

  .کاري به منافقین بزنیداي  این حجاب خود ضربه
  

 )کاشمر 1348 – 1365( غالمرضا رجبیان شهید 
ایـن   .از خون من استتر  این را بدان که حجاب تو کوبنده ،خواهرمتو اي  و... 

اش بخاطر خـدا   حال از دست ما رفته و شهید شدند همهه همه رادمردانی که تا ب
پس سـعی کـن شـعایر اسـالمی را      ،و براي خدا بوده است و حفظ شعایر اسالمی

  .حفظ کنی
  

 )تهران 1343 – 1362( رضا رحمانی شهید 
که حجاب کامل اسالمی را رعایت نمـوده و بداننـد    و از خواهرانم تقاضا دارم... 

  .تر است از سرخی خون من کوبنده ،نهاآکه سیاهی چادر 
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  )آباد نجف 1345 – 1361(هاشم رحیمی سید شهید 

 .شـهید شـدند  اهللا   راه افتخار کنیـد کـه فرزنـدان شـما در     ،ري مادران شهداآ
شهیدان باشد و وظیفه رو  دنباله مادران و خواهران، شما راهی در پیش بگیرید که

   .باشد تر از خون شهیدان می است که کوبنده شما حفظ حجاب
  

  )کرمانشاه 1342 – 1366( فرزاد رحیمی شهید 
اي اسـت   تابی نکردن تو گلوله خواهر حافظ خون شهداست و بیتو اي  حجاب

  .ب شادي حق تعالی استئمقابل مصا کردن تو دربر قلب دشمنان و صبر 
  

  )مشهد 1336 – 1365(علی رحیمی یزدي  شهید 
خـواهرانم، حجـاب   شـما اي   ام را بر زمین نگذاریـد و  برادرانم، اسلحهاي   شما

   .تر از خون شهیدان است شما کوبنده
  

  )تهران 1343 -1366(اقی زغالمحسین ر شهید 
حجاب تـو تیـري اسـت بـر قلـب دشـمن و       حجابت را حفظ کن که ، خواهرم

 .است )س(موجب خشنودي قلب مطهر حضرت زهرا
 

  )تهران 1348-1367( رضا رسولی شهید 
همـواره بـازوي    ،شما خواهران در پشت جبهه :م دارما پیامی به خواهران دینی
فعالیـت خـویش را در پشـت    وار  امیدوارم کـه زینـب   .قدرتمند رزمندگان هستید

سـالح شـما    .ن که حجابتـان را حفـظ کنیـد   آاز همه مهمتر  وجبهه ادامه دهید 
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  .باشد می از خون ماتر  خواهران حجابتان است و حفظ حجاب شما کوبنده
  

  )تهران 1345 – 1363( حمیدرضا رضاعلی شهید 
 در حجاب خود کوشا باشی که حجاب زینـت زن  ]...خواهرم از تو می خواهم[

  . و قسمتی از پیام شهید است برایت
  

  )مشهد 1342 – 1362( غالمرضا رضایی شهید 
زیـرا   ،شود که حجاب خـود را حفـظ کنیـد    می به شما عرض ،خواهران عزیزم
از خون مـن خواهـد بـود و بـرادران عزیـزم شـما هـم سـنگر         تر  حجاب تو کوبنده

  .مدرسه خود را رها نکنید
  

 )شهر خمینی 1347 – 1362( آدریانی رضا رضایی شهید 
 که ایـن هـم خـدمتی    ؛حجاب اسالمی خود را حفظ کنید ،خواهرانمو شما  ...

بزرگ به اسالم است و اگر خواستید راه شهیدان را ادامه دهید بهتـرین راه حفـظ   
 .باشد می حجاب
  

  )شیراز 1350 – 1366( رضایی کوهنجانی غالمحسین شهید 
خـواهرم  «حجاب خود را رعایت کن زیرا به گفتـه شـهید    ،خواهرمتو اي  و... 

  .»خون سرخ من است ازتر  حجاب تو کوبنده
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  )بروجن 1341 – 1361( رضاییان بروجنی غالمعلی شهید 
سعی کنیـد   .از خون من استتر  گاه باشید که حجاب شما کوبندهآ ،خواهرانم

بر دهـان   است خود را که مشت محکمیکامل مرا و راه مرا از یاد نبرید و حجاب 
  .حفظ نمایید )فدایی اکثریت و اقلیت ،منافقین ،شوروي ،مریکاآ(ضد انقالب 

  
  )فراشبند 1348 – 1365(رفعت پناه  عوض شهید 

از تـر   حجاب اسالمی را رعایت کنید که حجـاب شـما کوبنـده    ،خواهران عزیز
  .خون سرخ ماست

 
  )استهبان 1346 – 1365(فرامرز رنجبر  شهید 

حجابتان را رعایت کنید که حجاب شـما از خـون مـن     ،خواهرانمشما اي  و... 
   .استتر  کوبنده
 

  )برخوارومیمه 1346 – 1367(بادي آفرهاد رنجکش محسن  شهید 
 ،اینگونـه خطـاب اسـت    تـو  از فاطمه بـه  ،خواهر عزیز و مهربانمتو اي  و اما... 
نصیحت من به خواهرانم ایـن اسـت کـه     .ین زینت زن حفظ حجاب استتر ارزنده

پـس حجـاب خـود را حفـظ      ؛اسـت تر  حفظ حجاب شما از خون سرخ من کوبنده
  .کنید تا مشت محکمی بر دهان امپریالیسم جنایتکار شرق و غرب زده باشید

خـواهم کـه بـا حفـظ حجـاب و صـبر و        می از تو ...، همسر عزیزمتو اي  اما... 
   .ه نحو احسن انجام دهیوظایف خود را ب ،استقامت خود

   



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    180

 

  )شیراز 1347 – 1364( روحانی تزنگی یار علی شهید 
حجاب را حفظ کنیـد کـه    صابر و شما هم باید مانند زینب باشید و ،خواهرانم

 .استتر  خون ما کوبنده حفظ حجاب شما از
 

  )مشهد 1345 – 1364( علیرضا روح بخش نباتی شهید 
  .تر است خون من کوبندهخواهرم این را بدان که حجاب تو از 

   تو از فاطمه اینگونه خطاب استه ب اي زن
  اب استــفظ حجــنت زن حـترین زی ارزنده

  
  )بندرگز 1346 – 1364( ریاحیاصغر  علی شهید 

پس حجـاب   ؛از سالح جنگی من استتر  حجاب تو کوبنده ،تو خواهرم و اما... 
  .خود را حفظ کنید

  
  )مشهد 1342 – 1362( وف مبینیئغالمحسین ر شهید 

خواهرم و بعدها خواهر کوچکمان این اسـت کـه بـه اسـالم     تو اي  پیام من به
 و ایمـان  .ا السالم را الگوي رفتار خود بسـازید مچنگ زنید و فاطمه و زینب علیه

خواهرم حجـاب  « :حجاب و عفت خود را حفظ کنید و این شعار هرگز یادت نرود
  .»از خون من استتر  تو کوبنده

 
  )شهر قدس 1346 – 1366( حمیدرضا زاجکانی شهید 

همچنان با رعایت حجاب  )س(خواهم که همچون حضرت زینب می از خواهرانم
خود، از آبرو و حیثیت هزاران شهید بخون خفته که ثمره انقالب هستند حراست 
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  .نمایند
  

  )شیراز 1336 – 1362( زکیاناکبر  علی شهید 
چرا که سیاهی چادر شـما   !حجاب، حجاب ،خواهران حجاباي   ،اي خواهرانم

چرا که استعمار از این حجـاب شـما    ،باشد می از سرخی خون من شهیدتر  کوبنده
ین زینـت  تـر  ارزنـده  پس حجاب خود را حافظ باشید چرا که .سخت مایوس است

  .است زن حفظ حجاب
  

  )ماکو 1347 – 1365( عسگر زینالی شهید 
حجـاب اسـالمی    زندگی نماید و مثل زینب خواهم که می عزیزم از خواهر و... 

سرخی خون شـهید بـر دشـمن     که سیاهی حجاب از. را تا حد توان رعایت نماید
  .استتر  کوبنده
 

  )شهر دره 1349 – 1366(غالمرضا زینی وند  شهید 
هایم را به تقوي و خواهران را به عفت و پاکدامنی و حفـظ حجـاب    همکالسی

  . نمایم است توصیه میتر از خون شهیدان  که کوبنده
  

  )تهران 1322 – 1365( غالمعلی ساجدي شهید 
کـنم کـه    مـی  تـو را وصـیت   .باشد می از خون منتر  خواهرم حجاب تو کوبنده

خـرت سـودي   آخود را مشغول دنیا نسازي که دنیا زود گذر است و پشـیمانی در  
  .ندارد



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    182

 

اگر خدا اجازه دهـد و  خوار من بودي  فکر و یار و غم راز و هم تو هم ،همسرم... 
تو همانند حال در دینت استوار باشی و حجابت را مانند حـال حفـظ کنـی و بـه     

تو را شفاعت خـواهم   ،حرفهایم جامه عمل بپوشانی البته اگر پروردگار اجازه دهد
   .چون تو مرا بیدار کردي تا من به این مقام برسم ؛کرد

  
  )اهواز 1346 – 1366( سبحانی فرزاد شهید 

را حفـظ   و شما خواهران عزیزم، صبر داشته باشید و با حجاب خـود سـنگر  ... 
 .کنید که سنگر شما سنگر ماست

  
  )شهر زرین 1348 – 1365( علیرضا سبکتکین ریزي شهید 

 خـواهرانم همچنـین شــما کوشـش کنیــد کـه الگویتــان زینـب و کارهــاي او     
خواهرانم طبق این پیـام شـهدا کـه گفتنـد حجـاب تـو        .باشد تانسرمشق زندگی

  .، حافظ حجاب خود باشیداز خون من استتر  کوبنده
  

  )اصفهان 1347 – 1365( جونی سیدمحمد سجادي شهید 
ن و اسالم خوشحال آدر مراسم من شیون و زاري مکن تا دشمنان قر ،خواهرم

نکند به خاطر عزاداري براي من خداي نکرده حجابـت پـس رفتـه و مـرد      .شوندن
 ،نامحرم تو را ببیند و تعدادي سودجو هم از چنین موقعیتی سوء اسـتفاده کننـد  

ن وقـت تـو   آ! خواهرم .دهی و نه راهم را ادامه روحم را شکنجه می اینگونهکه  چرا
حفظ کنی و فرزنـدانت   دهی که حجابت را به نحو احسن راه شهیدان را ادامه می

تربیت کنی تا باعث سرافرازي خود و اسـالم و  گونه  زینب گونه و را حسن و حسین
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  .جامعه اسالمی باشند
  

  )تهران 1344 – 1365( سیدمحمود سعیدي ابراهیمی شهید 
تر  کنم که حجاب خود را که از خون من کوبنده می از شما خواهشخواهرانم، 

را تـرك نکنیـد کـه نمـاز سـتون دیـن اسـت و        است حفظ نماییـد و نمـاز خـود    
کنم پدر و مادر عزیز من را اذیت نکنید و کاري بکنیـد کـه    می ملتمسانه خواهش

  .من احساس نشود ودنب
  

  )لردگان 1327 – 1363( بابا سعیدي ابواسحق علی شهید 
بدانیـد کـه ایمـان واقعـی      ،و تذکر به خواهران عزیزم این که خواهران عزیز... 

  .از خون من استتر  حجاب شما کوبنده .شما همان عفت و پاکدامنی شماست
  

 )دزفول 1344 – 1363( غالمرضا سگیر شهید 
گویم که حجاب خود را حفظ کنند و فرزنـدان   و به خواهرانم هم این را می... 

 .خوبی تحویل جامعه بدهند
خـواهم حجـاب را    از شما می .من است تر از خون خواهرم حجاب تو کوبنده... 

 .رعایت کنید و امر به معروف و نهی از منکر را حتما عمل کنید
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 )یاسوج 1345 – 1364( علی ویس سلیمانی شهید 
 از خـون شـهید  تـر   حجاب را رعایت کنید که حجاب شـما کوبنـده   ،خواهرانم

تـا همیشـه    عمـل کنیـد  ل اسـالم  ئاست و همچون زینب زندگی کرده و بـه مسـا  
   .دیسربلند بمان

  
 )تهران 1339 – 1362( عزیزاهللا سیار شهید 

حجـاب   وصیت من به عنوان یک برادر کوچکتر این است که سعی کنید کامالً
  .تر از خون ماست حفظ نمایید که حجاب شما کوبنده ،خود را که زینت شماست

  
  )شیراز 1343 – 1364( سیافان علی محمد شهید 

  . خون سرخ من است ازتر  حجاب تو کوبنده ،وخواهرم... 
  

  )نهاوند 1349 – 1365( حسین سیاهپوش علی شهید 
زیـرا کـه    ،وصیت من به تمام خواهران این است که حجابهـا را رعایـت کنیـد   

حجاب شما خـواهران مشـتی    .از خون من استتر  رعایت حجاب خواهران کوبنده
  .است.. . منافقین ول، شوروي، ئیمریکا، اسراآمحکم بر دهان 

 ؛خـوب تربیـت کنـی    ]را[ خالصه وصیت من این است که خواهرانم مادرم، ...
  .حجابت را خوب رعایت کن .تربیت کنیگونه  زینباو را   زینب که باید مخصوصاً

  
  )بجنورد 1345 – 1366( عبدالرضا شاکري شهید 

  .تر از خون من است حجاب شما کوبنده ،خواهران مسلمان
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  )قم 1341 – 1361( محمد شاملوییان علی شهید 
خواهم که حجاب خود را حفظ کنند و بدانند کـه   م میا و از خواهران گرامی... 

  . تر است نها از خون ما کوبندهآحجاب 
دست شما رسید همان نـدایی  ه ام ب وقتی که جنازه ،خواهرانمشما اي  و اما... 

مد و در برابر دشـمنان  آدر برابر نعش برادرش بیرون  )س(که از قلب شکسته زینب
شما هم با حجابتان روي اسالم  ،زمان را رسوا کرد نآایستاد و حکومت خودکامه 

  .را سفید و روي دشمنان اسالم را سیاه کنید
  

  )تهران 1348 – 1366( جویی علیرضا شاه شهید 
به خواهرانم بگویم که سعی کنند فاطمه زهرا را الگـوي خـود قـرار دهنـد در     

از دستورات امام  .خرت در همین امر استآتمامی امور و کارها که سعادت دنیا و 
بـه ایشـان عـرض کـنم کـه      ، پیروي کنند که فرزند به حق حضرت فاطمه اسـت 

   .از خون من استتر  خواهرم حجاب تو کوبنده: گوید می شهید
  

  )تهران 1344 – 1361( غالمعلی شرفی شهید 
شما که با بهتـرین   ،مسلمان خواهران مبارز وو اي  خواهرمتو اي  سالم بر و... 

 .کنید می علیه فساد مبارزه) حجاب سیاهتان(سالح ترین  انو برّ
 

  )فالورجان 1347 – 1365( عباس شریفی پاوایی شهید 
حجاب خود را حفظ کنـی کـه حجـاب    و چند کلمه هم با خواهرم دارم که ... 

  .تر از خون من است تو کوبنده
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  )آبیک 1347 – 1365(  شریفی زیارانیعبداهللا شهید 
تـر از   حجابتان را حفظ کنید که کوبنده ،اي خواهران زیارانی و خواهران خودم

  .خون شهیدان است
  

  )ممسنی 1342 – 1365( بخش شهادت علی شهید 
 چـون  ،حجاب اسالمی را رعایـت کنیـد   دارم که حتماًم تقاضا ناز تمام خواهرا

  .استتر  که حجاب شما از خون من کوبنده
  

  )شوشتر 1345 – 1362(علیرضا شهامی  شهید 
انـد   طور که شـهدا گفتـه   حجاب خود را حفظ کنید و همین ،خواهران محترم

  .تر از خون شهیدان است حجاب تو کوبنده
 

  )مشهد 1332 – 1365( اکبر شیوا علی شهید 
که با حجابت و پسـرم مصـطفی و مرتضـی و    ایندخترم تو اي  و نصیحتم به... 

کبیـر انقـالب    مجتبی با رفتارتان به انقالب کمک نمایید و گوش به فرمان رهبـر 
تـر از خـون مـن     از همکاران خواهرم تقاضامندم که با حجابتان که کوبنده .باشید

  .انگاري ننمایید  است اسالم را یاري نمایید و در این کار سهل
  

  )قم 1350 – 1367(علیرضا صالحی  شهید 
ام من را حالل کنیـد و حجـاب خـود را     زار دادهآخواهرانم از اینکه من شما را 

  .تر از خون من است کوبندهحفظ کنید که حجاب شما 
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  )آبادنجف 1344 -1362(غالمرضا صالحی  شهید 
زیرا حجـاب شـما   . خواهرانم بگویم که حجابتان را حفظ کنیدشما اي  باید به

خـورد و ایـن تیـر از خـون مـن مـوثرتر        می تیري خواهد شد که به قلب دشمنان
  .خواهد بود

  
  )فارسان 1346 – 1364( صالحی مقدم علیرضا شهید 

شما حجابتـان را رعایـت کنیـد کـه حجـاب شـما        ،خواهران مسلمانو اي  ...
  .از خون من استتر  کوبنده
 

  )گلپایگان 1345 -1365( صدرایی یعل شهید 
حجـاب شـما   و پیام بر خواهران این است که حجاب خود را حفـظ کنیـد،   ... 
  .نماید میاي به طرف دشمن رها  تر از گلوله سرخی است که هر رزمنده کوبنده
  

  )دامغان 1346 – 1365( صرفیاصغر  علی شهید 
تمـام   کـه  که حجاب را کامال حفـظ کنـی   خواهم می از تو ،خواهرمتو اي  و... 

 ل اسـت و همینطـور کـه امامـان فرمودنـد زنـان      ئجنگ مـا بخـاطر همـین مسـا    
  .از خون من استتر  پس مراقب حجابت باش که حجاب تو کوبنده .سازند انسان
  

  )گرگان 1343 – 1362( غالمرضا صفاري شاهکوهی شهید 
در جامعــه حرکــت کنــی و وار  خــواهم زینــب مــی از شــما ،خــواهرمو اي  ...

از خـون  تـر   کوبنـده را کـه  سرگذشت زینب را سرمشق خود قرار دهید و حجـاب  
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  .شهید هست کامال رعایت فرمایید
  

  )رودبار 1342 – 1364(زاده  عاشور طالب شهید 
سـالم و  و احجابـت را   ،اسـت  سالح ترین حجاب تو کوبنده ،خواهرمتو اي  و... 

   .را مستحکم نگهدار تدین
  

  )اهواز 1340 – 1362( رضا عباسیمغال شهید 
به امید خدا که پیـروزیم و حجابتـان مایـه     .حجابتان را حفظ کنید ،خواهرانم

 .است شکست دشمنان
 

   )اصفهان 1338 – 1365(نیکو  غالمرضا عباسی شهید 
داخلی مبارزه  با منافقانخواهم در پشت جبهه  می خواهران عزیزم از شما و... 

 کنید و حجاب خود را به نحو احسن انجـام دهیـد کـه دشـمن از راه فسـاد وارد     
   .شود می

 
  )املش 1347 – 1366(خسرو عبداللّهی  شهید 

خـواهم حجـاب اسـالمی را رعایـت کنیـد کـه بـا         می خطاب به همه خواهران
   .شهدا را از خود راضی کنید حجابتان

  
  )جرقویه 1345 – 1364(غالمرضا عبداللهی ایچی  شهید 

را رعایت کنید که حجاب شما  و پیامی براي خواهران عزیز دارم که حجاب... 
   .از خون من استتر  کوبنده
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  )مرند 1344 – 1362( فخر الدین عبدي دار انداش شهید 
  تر از خون من است  خواهر این را بدان که حجاب تو کوبندهتو اي  و... 
 

  )شاهرود 1348 – 1363( عیدمحمد عرب انصاري شهید 
از خـون سـرخ   تر  شما نیز با اسلحه حجاب که بسیار کوبنده ،خواهرانو اي  ...

وسیله حفظ حجاب مشـت محکمـی   ه شهید است با دشمن خود مبارزه کنید و ب
اگـر  . چشم دشمنان را با سیاهی چادرتـان کـور نماییـد    بر دهان منافقین بزنید و

ولی براي این کـه دشـمن    ؛اید شما حجابتان را حفظ نکنید به دشمن کمک کرده
   .حافظ باشید کنید حجابتان را می بداند با او مبارزه

 
  )شهرکرد 1348 – 1365(عرب مارکده  غالمرضا شهید 
از  کـنم و  مـی  راه خـدا دعـوت   استقامت در شما را به صبر و ،خواهرانم مادر و

خواهید مرا خوشحال کنیـد حجـاب خـود را     می اگر رام بگیرید وآخواهم  می شما
  .دیگر شهیدان است از خون من وتر  حفظ کنید که حجاب شما کوبنده

  
  )تهران 1343 – 1362( علی عقیلی شهید 

  .باشد تر از خون شهدا می و شما خواهران من حجاب شما کوبنده... 
 

  )خوي 1346 – 1365( یزادهلحسین ع علی شهید 
 تـو  چادر که سیاهیچرا  ؛حفظ کنید حجاب خودتان را ،خواهرانماي   نیز شما

دهـان   حفظ حجاب مشـت محکمـی بـر    پس با .استتر  خون سرخ من کوبنده از
  .غرب بزنید شرق و
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 )کازرون 1344 – 1361(علیزاده اهللا  عین شهید 
از تـر   حجابتان سنگی است کوبنده ،افتخار ماستخواهران حجابتان و وقارتان 

   .خون شهیدان
  

  )کاشان 1348 – 1365(عظیمی  علیعلی  شهید 
   .است از خون من و شهیدانتر  خواهرم حجاب تو کوبنده

  
  )تهران 1338 – 1365( غالمرضا فاتحی شهید 

و  دخواهر عزیـز امیـدوارم همچـون زینـب اسـتوار باشـی       :وصیتی به خواهرانم
البته ایـن را بگـویم کـه     .پدرمان و دیگر شهدا باشید نراه خودهنده  ادامه بتوانید

ل که مثل جهاد است و بر روي در و دیـوار نوشـته شـده اسـت ایـن      ئیکی از مسا
را بگـویم کـه در    البته این .از خون من استتر  است که خواهرم حجاب تو کوبنده

یـک جـواهر    مـثال،  .خـواهران اسـت  شود و سـخن بـه کلیـه     نمی خانه ما خالصه
قیمـت در جواهرفروشـی همیشـه جـایش محفـوظ اسـت و در گاوصـندوق         گران

ن مثـل همـان جـواهر    آولی یک جنس بدل کـه شـکل ظـاهر     .شود می نگهداري
شود که به این جواهر بدل  می قیمت است در پشت شیشه و ویترین گذاشته گران

ولی یـک جـواهر    .خورد می الت چشم هر دزد و چشم هر ،چشم هر پاك و ناپاك
 گاوصـندوق را بـاز   اول در نآصـاحب   ،رود مـی  نآاصل که خریـدار بـراي خریـد    

 ن را کنـار آکند بعـد پنبـه    می ن را بازآدر  ،وردآ می و بعد جعبه را بیرون کند می
  .کند می کرده و اگر خواست و پسندید خریداري ن را نگاهآزده و خریدار 
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و خواهران همسایه را به حجـاب و   دوستی نوع به هم کنم می شما را سفارش ...
 .کنم می حب خداوند سفارش

  
 )جرقویه 1341 – 1367( علیرضا فاتحی پیکانی شهید 

ول بدانید که سیاهی چـادر شـما از خـون    ئخواهران متعهد و مسشما اي  و... 
ماننـد   ،باشـید گونـه   زینب پس حجاب خود را حفظ کنید و. استتر  شهدا کوبنده

زینب بر ضد استعمارگران و ظالمان قیام کنید و بدانید کـه بهتـرین زینـت مـرد     
  .مرگ سرخ است و بهترین زینت زن حفظ حجاب

  
  )اقلید 1348 – 1365( عمران فتاحیسید شهید 

خواهم که حجاب خـود را حفـظ کنیـد و خـون      می از شما ،خواهراما اي  و... 
بخدا قسم اگر حجاب خود را حفـظ نکنیـد در پیشـگاه     .شهیدان را پایمال نکنید

  .کنم می خداوند از شما شکایت
  

  )بوانات 1343 – 1363( علیرضا فرخیار شهید 
خـواهر  اي   .از خواهران و همسرم تقاضا دارم که حجاب خـود را حفـظ کننـد   

  .از سرخی خون من استتر  حجاب شما و سیاهی چادر شما کوبنده
  

  )رودبار 1346 – 1366( رانی فتحعلی فردي نمک شهید 
سـیاهی چـادر تـو     ،خواهر ،خواهر تو باید حفظ حجابت را از زینت خود بدانی

 .تر از سرخی خون من است و این سخن شهیدان است کوبنده
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  )آباده 1347 – 1365( اکبر فرود علی شهید 
از شما تنها خواهشی که دارم ایـن اسـت کـه حجـاب      ،هرانماخوشما اي  و... 

را الگـوي خـود قـرار    ) س(اسالمی خود را رعایت بفرمایید و در طول زندگی زینـب 
اي   پـس  .تر اسـت  خواهرم حجابت از خون شهید کوبنده ،و طبق گفته امام. دهید

با حفظ حجاب اسالمی خود چه در خانه و در بیرون به تمامی جهانیـان   ،خواهرم
تن از یاران اسالم را ندیده  72در روز عاشورا بیهوده داغ ) س(نشان دهید که زینب

حجاب خـود را حفـظ نکنیـد یـا      شما باید توجه داشته باشید که اگر احیاناً. است
اعث پایمال شدن خون تمامی یکی از فرایض دینی خود را به موقع انجام ندهید ب

 جـواب  بایـد  و ول هسـتید ئخرت در پیشگاه خدا مسـ آد و در یشو می نشهیدانما
   .را بدهید) س(زینب
 

  )آبادان 1341 – 1359( غالمرضا قاسمی شهید 
حجـاب   و از خواهران گرامی تقاضا دارم که حجاب ظـاهري کـه چـادر اسـت    

نکه در خلوتگاه مواظب اعمال آیعنی  ؛باطنی خود را نیز پاسداري و حفاظت کنید
زیـرا حجـاب    ،و رفتار خود باشید و خود را از دیدگان حرام و هـرز پرهیـز داریـد   

   .از خون من استتر  مقدس و کوبنده
  

  )تهران 1346 – 1366(زاده  حمیدرضا قلی شهید 
  .پیام خون شهیدان این است که حجابت را حفظ کنی خواهرم،
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  )نوشهر 1347 – 1365( اباصلت قمی شهید 
امیدوارم شما هم بعد از شهادت بنده ناراحـت نباشـید، بلکـه بـا      ،خواهرانم ...

  .حجاب اسالمی خود دشمنان اسالم را کوبیده و روح شهداي اسالم را شاد کنید
 

  )شهرري 1348 – 1366( علی قنبریان علویچه شهید 
کننـد و حجـاب   گونه زیسـت   خواهم که زینب می و از خواهران گرامی خود... 

  .تر از خون من است نها کوبندهآچرا که حجاب  ؛خود را حفظ کنند
 

  )شهرري 1345 – 1364(چه علیرضا قنبریان علوی شهید 
خواهم کـه حجـابش را حفـظ کنـد کـه سـیاهی حجـاب تـو از          می از خواهرم

  .تر است سرخی خون من کوبنده
  

  )جرقویه 1342 – 1362( حسین قیدرلویی علی شهید 
اخالق و  !اما سخنی چند با تو همسرم، مبادا در امر حجابت کوتاهی کنیو ... 

و اما خـواهرم   .راهم باشیدهنده  ادامه خواهم که می از تو .باشدگونه  زینب رفتارت
از لولـه  کـه  ست ا  اي ن گلولهآاز تر  در امر حجابت کوشا باش که حجاب تو کوبنده

  .رود می کافران فروید و بر سینه دشمنان و آ می تفنگ من بیرون
 

  )شهرري 1344 – 1361( کاشانیاکبر  علی شهید 
از تـر   و خواهرانم حجاب خود را رعایت کنید که سـیاهی چادرتـان کوبنـده   ... 

  .سرخی خون من است
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  )زنجان 1343 – 1362(زاده  علی محمد کرم شهید 
از خـون مـن   تـر   تو نیز حجاب خود را حفظ کن که حجاب تو کوبنده! خواهرم

  .است
  

  )فسا 1343 – 1361( غالمعباس کرمی شهید 
سـت کـه حجـاب خودشـان را حفـظ      ا خرین پیامم به خواهران عزیز اینآو ... 
اسـت و دشـمن از حجـاب شـما     تـر   نها از خون مـن کوبنـده  آچون حجاب  ؛کنند

  .خواهران عزیز بیشتر وحشت دارد
  

  )تاکستان 1343 -1361(لی غالمحسین کرمی شا شهید 
 . تر از خون من است سوگند به خدا حجاب تو کوبنده. حفظ کنید حجابتان را

 
  )شهرکرد 1344 – 1365( غفار کریمی شهید 

  .خون من است ازتر  کوبنده بدان که حجاب تو این را ،خواهرتو اي  و... 
  

  )شهر قائم 1344 – 1363( فرزاد کریمی شهید 
از خون شـهید اسـت و   تر  که حجاب شما خواهر کوبندهاینوصیت به خواهرانم 

 .عمل کنید یاد بگیرید و )س(درس را از بانوي یگانه اسالم فاطمه زهرا 
امیـدوارم کـه    همسرم من از تو راضی بودم و خداوند از تـو راضـی باشـد و   ... 
راه شهدا را ادامه بدهی و حجاب خـودت را حفـظ کـن و در خـط امـام      وار  زینب
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اسـتقامت داشـته بـاش و جـزء     دوشادوش دیگر خواهران حرکـت کـن و صـبر و    
  .گان باشید تقواپیشه

  
  )تهران 1345 – 1362( باديآ عبداهللا کریمی اسماعیل شهید 

و سنگر حجاب را تـرك نکنیـد   نمایید حجاب خود را حفظ  ،و خواهران من... 
  .تر است که چادر سیاه شما از خون سرخ من کوبنده

  
  )تبریز 1349 – 1365(بخشایش  حمید کریمی شهید 

   .را رعایت کنید  همیشه به یاد خدا باشید و حجاب اسالمی
  

  )تهران 1343 – 1363(کریمی کرمانی  غالمرضا شهید 
تر از سرخی  این را بدانید که سیاهی حجاب شما کوبنده ،خواهران منو اي  ...

  .خون من است
  

  )قائن 1347 – 1365( صفر کمالی شهید 
سـعی کـن بـا حجابـت     . از خون من استتر  و تو خواهرم، حجاب تو کوبنده... 

  .یپاسدار خونم باش
  

  )تهران 1344 – 1362( علیرضا کنی شهید 
تـو بایـد در پشـت     .تـر از خـون مـن اسـت     حجاب شما کوبنـده  ،خواهران من

 ،کننـد  فرزندانی با ایمان تربیت کنی که جـاي مـرا پـر    ات خانهها در سنگر  جبهه
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ن و انقـالب  آشوند از اسالم و قر بزرگ میباید فرزندانی که در دامن شما تربیت و 
  .خمینی حمایت کنند ،و امام امت

 
   )قم 1344 – 1366(علی کهندانی  شهید 

  .تر از خون من است اي خواهرم حجاب تو کوبنده
  

  )شاهرود 1344 – 1364( صفرعلی گرزین شهید 
باید حجابت  ].است[ تر از خون سرخ من کوبنده حجاب تو ،و اما خواهرجان... 

  .کنی  را حفظ
  

  )آزادشهر 1345 – 1365( گرزیناکبر  علی شهید 
تر  کوبنده حجاب شما .شاد مراکامال رعایت کنید و روح  حجابتان را ،خواهران

  .از خون من است
  

  )تهران 1345 – 1365( گودرزياصغر  علی شهید 
را حفـظ   این است که حجابتـان ام  وظیفه شما خواهرانم و تمام خواهران دینی

  .از خون شهید استتر  کنید چرا که حجاب شما کوبنده
 

  )اصفهان 1341 – 1361( مارانیاهللا  فتح شهید 
و همه جا حجاب اسالمی خود را کامال حفظ نمایید چون که حجـاب شـما   ... 

 .باشد می شهدا از خونتر  خواهرانم کوبندهو اي  مادر
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 )اصفهان 1347 – 1364( برزانی  عباسعلی ماهرانی شهید 
تر از خـون سـرخ مـن     حجاب شما کوبنده ،خواهرانم: وصیتی با شما خواهرانم

باشـید و  ) س(و سـکینه  )س(راه زینـب دهنـده   ادامـه  حجابتان را حفظ کنید و ،است
ه و تـالش  ئـ نها با صبر و استقامت خود دشـمن را منکـوب و از طـرح توط   آمانند 

  .بیهوده مایوس سازید
  

 )اراك 1346 – 1363(زاده  حمید متقی شهید 
تـر   از شما این است که با آن حجابی که از خـون رنگـین   1]تقاضایم[و تنها ... 

  .باشد، راهم را ادامه دهید می
  

  )کرمانشاه 1341 – 1365( احداهللا محسنی شهید 
از دست دادن  ]با[ که ؛ الگو باشدباید  )س(براي شما زینب ،باري خواهران عزیز

امیـدوارم   .تاخـت  ملعونباز به یزید  ،عزیزانش در صحراي کربال و با وجود اسارت
  .راه شهدا باشیددهنده  ادامه حجاب که شما هم در سنگر

  
  )زهرا بوئین 1347 – 1363( احد محمدي شهید 

خواهم که حجـاب اسـالمی را    از شما می .کنم خدمت خواهرم سالم عرض می
   .تر از خون من است چون حجاب تو کوبنده ؛رعایت کنید

   

                                                             
 آرزویم: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1346 – 1363( حمید محمدي شهید 
د و بـا  یباشـ  علـم کنم که با ایمانی قوي مشغول به تحصیل  عاجزانه تقاضا می

  .حجاب خود خون تمامی شهیدان از دست رفته را حفاظت کنید
  

  )تهران 1345 – 1364( سیار عبدالعلی محمدي شهید 
شما نیز در شهادت تنهـا برادرتـان شـیون نکنیـد و      ،خواهران عزیزمو شما ... 

از بستگانش را شهید  بسیاريهمیشه بیاد حضرت زینب باشید که جلو دیدگانش 
شه سعی کنید حجابتان را حفظ نمایید زیرا که خـون شـهید خیلـی    میه .نمودند

پس مواظب اعمـال   ؛تر از خون شهید است ارزش دارد و بدانید که حجاب کوبنده
  .و رفتار خویش باشید

  
  )کلیبر 1341 – 1363( ولخمارزاده  محموداکبر  علی شهید 

از خون من تر  شما کوبنده این را بدانید که حجاب ،خواهران و برادرانو اي  ...
  .است
  

  )تهران 1346 – 1367(مراتی فنی  علی شهید 
انـد   خود به اثبات رسانیده و با دادن جاناند  این را تمامی شهدا گفته ،خواهرم

لذا حجاب خـود را حفـظ نماییـد و بـه      ؛از خون من استتر  که حجاب تو کوبنده
ب هستند تذکر و امر به معروف نمایید و امیدوارم که با ایـن  بدحجا خواهرانی که

  .کارتان شهدا و انبیاء و خدا را از خود راضی نمایید
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  )کازرون 1348 – 1364( حمیدرضا مرادي شهید 
دهد که سنگر حجـاب و   می خون بنده و امثال بنده این پیام را به خواهران... 

را که همان  1]آنها[عفت خود را رها نکنند و نگذارند که اجانب یکبار دیگر ارزش 
  .از بین ببرند ،حجاب و عفت و پاکدامنی است

  
  )مشهد 1344 – 1365(غالمرضا مرادي  شهید 

دیگرم از خواهران عزیزم این است که حجابشان را رعایت کننـد  و خواهش ... 
  .تر است نان از خون من برندهآ و بدانند که حجاب

  
  )برخوارومیمه 1346 – 1366(علی معینی کربکندي  شهید 

شما هم با حجاب اسالمی خـود مشـت محکمـی بـر دهـان       ،خواهرانو اي  ...
  . از خون من استتر  کوبندهتوانید بزنید زیرا حجاب تو  می منافقین

 
  )شیراز 1344 – 1362( مقدماکبر  علی شهید 

از خـون  تر  حجابتان را رعایت کنید که حجاب شما کوبنده ،خواهرانمشما اي 
  .من است در برابر منافقین

  
  )مشهد 1346 – 1365( غالمرضا مقدم چشمه شهید 

بـدان کـه    ام تو هم کـاري زینبـی کـن و    خواهرم اگر من کاري حسینی کرده
 .تر از خون من است حجاب تو کوبنده

                                                             
 شما :در اصل وصیت -1
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  حجاب و پرورش و تربیت فرزندان: فصل چهارم   
  

  )یاسوج 1342 – 1362( صیدي آرمین شهید 
نـان را  آ درس درسـتی و اسـتقامت بیـاموز و   گونـه   زینـب  دخترانم را ،همسرم

ت و فـ در حفـظ ع تربیت کـن و همیشـه     جامعه اسالمی رايانسانهایی نیکوکار بـ
بـر   ]اسـت [ حجاب خود و فرزندانت کوشا باش کـه حجاب شما مشـت محکمـی  

  .دشمنان اسالمدهان 
  

  )تهران 1347 – 1364( شوري بجستانیآعلیرضا  شهید 
شما با رعایت کردن حجاب سـنگر خـود را حفـظ کنیـد و      ،و شما خواهران... 

امـام   فرزندانی پرورش دهید که عاشق امام حسین باشـند و سـربازي از سـربازان   
  .باشند )عج(زمان
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  )تهران 1315 – 1361(کلخوران  یغالم احسان شهید 
بـدان   ،تویی که در تمام پیچ و خم زندگیم همـراه مـن بـودي    ،همسر مهربانم

اگر شهید شدم تو باید افتخار کنی و بهترین کار تو در برابر خـون شـهیدان ایـن    
  .است که حجابت را رعایت کنی و فرزندانت را خوب و صحیح تربیت کنی

  
  )همدان 1324 – 1365( حیدر احمدي شهید 

  .دخترانم را با حجاب تربیت کنید
  

  )تهران 1343 – 1363( علیرضا اکرمیه شهید 
را  خشـید و مـرا حـالل کنیـد و حجـاب     امیدوارم که مرا بب ،خواهرانمو اي  ...

فراموش نکنید فرزندان خودتان را هم مثل خودتان نمـاز خـوان و باحجـاب و در    
  .خط امام تربیت نمایید

  
  )تهران 1341 – 1365(داود امامی  شهید 

داریـد و  دختران عزیزم، وقتی بزرگ شدید حجاب را رعایت کنید، نماز را بپـا  
   .سرمشق بگیرید )س(از زینب کبري

  
  )کاشان 1333 – 1365( علی امامیان گزي شهید 

خواهم که در حجاب و تربیت فرزندانم دقت کننـد تـا فـرد     و از همسرم می... 
  .باشند جامعه یندهآخوبی براي 
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  )نائین 1332 – 1365(ایرجی اکبر  علی شهید 
در مرگ من صبر کنید و خداي نکرده کاري نکنید که  ،خواهرانمشما اي  و... 

شـما   ،خداوند از شما ناراضی شود و همانند زینب که در مرگ برادرش صبر کـرد 
خواهم که فرزندان خـود را بـا حجـاب تربیـت      می و از شما هم صبر داشته باشید

  .استتر  کنید که تربیت کردن فرزندان شما ارزشش از خون من با ارزش
  

  )نوشهر 1345 – 1365( غالمحسین بهرامی نیا شهید 
بـی   خواهم حجاب خودشان را حفظ نماینـد و مثـل بـی    می خواهران عزیزماز 
 برايو باسواد د و فرزندان خودشان را ندر برابر مشکالت صبر داشته باش )س(زینب

   .و جامعه و مردم بزرگ کنند اسالمخدمت به 
  

  )ساوه 1339 – 1364( مردان پیرهادي علی شهید 
ــز ...  ــادران عزی شــما  ،را بشناســید ارزش خــود ،و حــال شــما خــواهران و م

ـ  و در تربیت فرزندان باایمان بس سنگین یولیتئمس جامعـه   رايدختران باشرف ب
باحجاب باشید و پوشش خود را حفظ کنید و بـه اسـتعمارگران دسـت رد     .دارید
نیم و ذلـت و عروسـک بـودن را    آفهمانید مـا فرزنـدان امـام و قـر    بنها آبه  و بزنید
  .خواهیم نمی

  
  )کاشان 1326 – 1365( علی تاجر نیاسري شهید 

د کــه خــدا ین باشــآخــواهم کــه در حجــاب و فرزنــدانتان مثــل  از شــما مــی
  .خواهد می
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  )اصفهان 1343 – 1365( علی جانثاري شهید 
از شما التماس دعـا دارم و از شـما ایـن بنـده حقیـر       ،خواهران و مادران عزیز

خواهد که حجاب خود را در جامعه رعایت کنید و نگذاریـد فرزنـدانی کـه در     می
به قـول   ،فساد و فحشا بروند 1سويیابند به  دامان شما مادران قهرمان پرورش می

  :ن برادر اسیر که به خبرنگار گفته بودآ
   خطاب است اي زن به تو از فاطمه این گونه

  جاب است ــظ حــت زن حفــترین زین ارزنده
  .ن زنآگشاي بهشت است براي  حجاب زن راه

  
  )اندیمشک 1346 – 1364( جشنی محمد علی شهید 

تو این وصـیت هسـت کـه تـو بایـد مثـل زینـب         هاز من ب ،خواهرمتو اي  و... 
زینبـی کـه حسـینش را کشـتند و      ،زندگی کنی و او را الگـوي خـود قـرار دهـی    

ولی تحمـل   2ندفرزندانش را نیز به شهادت رساندند و خود او را نیز به اسارت برد
 را نیـز  کرد و تو نیز باید این همه بدبختی را در راه خدا تحمـل کنـی و حجابـت   
و رهـرو   سنگرت قرار دهی و با حفظ حجاب خود راه شـهیدان عزیزمـان را بـروي   

  .نان باشیآ
  

  )قائن 1341 – 1366( خشک داد جمعه علی شهید 
حجابتان را حفظ کنیـد و   ،فرزندانم زهره، زهرا، اکبر و اصغر کوچکم، دخترانم

                                                             
 روي :در اصل وصیت -1
 بروند :در اصل وصیت -2
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اکبر و اصغر شما نیز مانند پدرتان در این راه بکوشید که پیروزي نزدیک اسـت و  
  .ما راهی قدس عزیز خواهیم شد

  
  )تهران 1337 – 1362( فرهاد جهانی شهید 

وصیت به خواهرانم این اسـت کـه حجـاب و عفـت و پاکـدامنی را از حضـرت       
زنـان  ه سـید  یاد بگیرید و بیاموزید و مطالعه کنید در زندگی این بـانو  )س(فاطمه 

رفتار و  بنمایید و با شوهرانتان خوش عالم و زندگی خود را مطابق با رفتار این نور
هایتـان را خـوب    بچـه . بگذاریـد احتـرام  به آنهـا  نها باشید و آخلق و مطیع  خوش

  .مانند مادر خوب و مفید براي جامعه و فرزندانتان باشیده تربیت کنید و ب
  

  )تهران 1346 – 1365( ضا حیدرنژاد مایانیشهید علیر 
بـه خـدا همچـون گذشـته      شما را ،محبوبه و مریم ،خواهران محترمه و عزیزم

تربیـت   تـر اسـت و در   واجـب حجاب خویش را حفظ کنید، که از حفظ خون من 
  .دقت کنید که فردي مفید تحویل جامعه دهید) اهللا ءان شا(فرزندانتان 

  
  )تبریز 1347 – 1363( خدادادي عیوض شهید 

و چه از نظـر رعایـت حجـاب     ،باشیدگونه  فاطمههمیشه  ،وصیتی به خواهرانم
بـا تربیـت    و داري خانـه  شـوهرداري و  و تربیت فرزندان رفتار و چه ازنطر اخالق و

 .خوشبختی برسانید فرزندان خود کشورمان را به سوي کمال و
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  )جهرم 1345 – 1366( خراساصغر  علی شهید 
قـوي و محکـم   اي  شما نیز باید همچون فاطمه زهـرا روحیـه   ،خواهران عزیزم

نیکـی بـه    -3نمـاز   -2حجـاب   -1 :کـنم  مـی  داشته باشید و به شما سه نصیحت
  .همسران و فرزندانتان

  
  )اردکان 1343 – 1364(خطیبی عقدا ) محمود(علیرضا  شهید 

بـه بـار    اسالماي خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنید و فرزندان خود را طبق 
   .بیاورید و پیام خون برادر حقیر خویش را به گوش همه برسانید

  
  )داراب 1332 – 1366( درستکار علی عسکر شهید 

بـراي شـهداي   رامـی  آبـا  و خواهم که در مـرگم صـبورانه    می خواهران خود از
 همسـرم  از .سخنی نگویند که موجب غضب خداونـد شـود   و عزاداري دیگر کنند

تربیـت نمایـد   خـوب  هـا را   نآ ،و فرزندانم فکر کند شخواهم که فقط به خود می
تحویـل   ]را[ این فرزندان مخصوصا در حجاب خود و دخترانم کوشا باشد و طوري

   .و مسلمین باشند اسالم در خدمت  جامعه بدهد که
و  )س(خواهم که پیـرو واقعـی حضـرت فاطمـه     می شما از ،خواهران محترمه... 
مواظب باشید که شهدا بخـاطر   و باشید و حجاب خودتان را حفظ کنید )س(زینب

حفـظ نکردیـد بـه شـهدا     را که اگر حجاب خودتان  .ناموس و دین شما فدا شدند
  .اید خیانت کرده
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  )مشهد 1348 – 1364( علی رازقندي شهید 
ــا...  ــرا شــما اي  و ام ــروان زه ــواهران حــزب اهللا، پی ــب)ع(خ ــان زین ، )س(، وارث

دارندگان رسالت عظیم تربیت فرزندان، در حفظ حجاب خود کوشا باشید،  دوشبر
 شـیاطین انقالب شد اما  در خیلی جاها به اسم .له اهمیت زیاد بدهیدئبه این مس

کـم جوانـان را از راه    وردن زن در جامعـه کـم  آرایش درآنفوذ کردند و با به  در آن
خیلـی مواظـب حجابتـان     .انـد  ن انقالبها گردیدهآمنحرف کردند و موجب سقوط 

ن است تا فحشا و منکرات را در کشورمان توسـعه دهـد و   آباشید که دنیا به فکر 
جاب اعالم دارید که مـا پیـرو غربیهـا    با حفظ ح. ن شماییدآتنها عامل جلوگیري 

نیسـتیم و تنهـا الگویمـان بزرگتـرین زن جهـان       ،دانند حجابی را تمدن می که بی
  .است )ع(یعنی زهراي اطهر

  
  )یزد 1347 – 1365( پور علی راست شهید 

خـواهم کـه حجابتـان را حفـظ کنیـد و       از همگـی شـما مـی    ،خواهران عزیزم
دهید و بدانیـد کـه سـیاهی حجـاب      قرارخویش  حضرت زهرا را سرمشق زندگی

مکتـب حسـین و    را در تر است و امیدوارم که فرزنـدانتان  شما از خون من رنگین
  .اش زینب پرورش دهید زادهآخواهر 
  

  )شازند 1339 -1364( رجبیاکبر  علی شهید 
از دانم من براي شـما همسـر خـوبی نبـودم و امیـدوارم       می ،همسرماي  سالم

 ،شهدا باید بـراي مـردم الگـو باشـید    هاي  هدانواشما خ ،بگیریده زهرا عوض طمفا
باشد حفظ کنید و  میتر  که از خون من رنگین را حجابیکه شما باید سعی کنید 
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  .تربیت کنیداسالم  باید فرزندانم را براي
  

  )تهران 1345 – 1362(علیرضا رضایی  شهید 
فامیــل را وصــیت بــه حفــظ حجــاب و حیــا و تربیــت صــحیح  هــاي  و زن... 

 .کنم تقوا می و همچنینفرزندانشان براي این مملکت 
  

  )آباد نجف 1337 – 1365( بادچیآغالمحسین رضایی  شهید 
کنم که حتمـا دانـش کسـب کننـد تـا بتواننـد بـه         می به خواهران سفارش... 

حجاب و عفت خود را حفظ کنند تـا فـرداي قیامـت     ،گاهی دهندآفرزندان خود 
 نهـا رو آفـردا از   )س(پیش فاطمه زهرا روسفید باشند و کاري نکننـد کـه فاطمـه    

   .برگرداند
  

  )آران و بیدگل 1331 – 1362( آبادي غالمرضا رضایی علی شهید 
کـنم   مـی  به شما و دیگر خواهران و مادران سـفارش  ،تو همسر عزیزمو اي  ...

تـر   مرحله اول حجاب خود را حفظ کنید که از سرخی خـون مـن بـا ارزش   که در 
 اسـالم  نچنان طبق دسـتورات آفرزندان  ،است و دیگر اینکه شما و دیگر خواهران

  .دنخود بلرزه نها بآتربیت کنید که دشمن از دیدن 
  

  )جهرم 1329 – 1362( اسفلی رضويسید حسین  شهید 
زنـدگی  وار  زینب را حفظ کن و خودمن حجاب  از بعد ،همسرم مرا حالل کن

   .را درست تربیت نماها  کن و بچه
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  )مشهد 1344 – 1363(سعیدي اصغر  علی شهید 
م، من اگر در این دنیا بودم و توانستم با شما زندگی کنم از ا مادر و پدر گرامی

، حجـاب  اسـالم شما جز عفت، پاکدامنی، عبادت خدا، تربیـت فرزنـدان بـه روش    
  .خواهم و احترام به همه، چیزي از شما نمی زینبی
  

  )نرز 1349 – 1366( علی سفیدبري شهید 
حـافظ   شما هم با حفظ حجاب و تربیـت فرزنـدانی بـراي حسـین    ] خواهرم،[

  .خونم باش و همواره در مقابل سختی استوار باش
  

  )آشتیان 1341 – 1365( سلطانیاصغر  علی شهید 
  .پرورش بده دخترم را با حجاب و مومن ]همسرم[
  .و فرزندانم را با حجاب بزرگ کن و برایشان مادر خوبی باش ...
  

  )شوشتر 1346 – 1361( رضا سلطانیانیعل شهید 
نقدر باید تـالش  آدر حجاب و اخالق، تربیـت و پـرورش فرزندانتان  ،خـواهرم

  .نها را موثر و مفید براي جامعه خودشان سازیدآو کوشش کنید تا 
  

  )اراك 1338 – 1361( غالمحسین سلیمانی شهید 
در برابـر   )س(کبـري زینـب   ماننـد  خـواهم  مـی  همسر وفادارم از تـو اما اي  و... 

رسـان   پیـام  نامالیمات و سختیها چون کوهی استوار و مقـاوم ایسـتادگی کنـی و   
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 اسـالم و انقـالب   خون این شهدا باشی و با حفظ حجاب که از خون من هم بـراي 
  .يبه وظیفه شرعی خود یعنی تربیت و تعلیم فرزندانمان بپردازارزشمندتر است 

  
  )تایباد 1336 – 1365( شفیعیاکبر  علی شهید 

و در تربیت فرزنـدان مـن    یدخواهران عزیزم، سالم مرا بپذیرید و مرا حالل کن
حجاب خود را حفظ کنید که حجاب شـما خـواهران گرامـی سـنگر      .کوشا باشید

  .است
  

  )آباد خرم 1342 – 1365( عیسی شفیعی شهید 
کـه   )ع(و علـی  )س(خواهم که خواهران کوچکم را مانند زهـرا  می از پدر و مادرم

 .د و در حفظ حجاب کوشا باشندنکردند تربیت کن اسالمی بیترترا فرزندانشان 
قیـام  هـا   ملـ خواهم که علیـه ظ  می از شما ،برادران و خواهران مسلمانو اي  ...

جهاد علیه کفـر و خـواهران بـا حفـظ      با و در راه خدا جهاد کنید و برادران دکنی
  .حجاب جهاد کنند

  
  )ساوجبالغ 1337 – 1364( غالمحسن صابري شهید 

فرزنـدانتان را خـوب    ،حجاب را حفظ کنیـد  که جهاد شما خواهران این است
 . بدهید جامعه تربیت کنید و تحویل

  
  )جرقویه 1343 – 1361( محمد صادقی علی شهید 

خواهم که ایمانتان به انقالب و امام عزیز بیشتر شود و فرزندانتان و  از شما می
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شنا کنید، سعی کنید با انقالب باشید و هر کاري کـه  آ اسالم خودتان را بیشتر با
باشید و بکوشـید تـا    )عج(کنید در راه خدا باشد و همیشه از منتظران امام زمان می

  .زنان و دختران شما حجاب را بر تن داشته باشند
  

  )اردستان 1351 – 1367( غالمرضا صادقی شهید 
 .ایـد حاللـم کنیـد    خـواهم کـه اگـر بـدي از مـن دیـده       از شما مـی  ،خواهرانم

نها آبه کودکی شنایی دهید و راه راست را از همان ایام آن آفرزندانتان را با نور قر
حجـاب را   .که فردا فرزندي تحویل جامعه دهید که باعث افتخار شماستبگویید 

شما هم در پشت جبهه با دشمنان بجنگید و این را هـم   ررعایت کنید و با این کا
  .فرمود زیباترین زینت زن حفظ حجاب است )س(یادتان نرود که فاطمه

  
  )کاشمر 1326 – 1365( صحرایی سرمزدهاکبر  علی شهید 

 از شما ،رباب ،بتول ،فرزندان عزیزم فاطمه ،تک فرزندانم وصیت به تکو اما ... 
خـط  از  يو پیرواسالمی  جمهوري خواهم همانطور که من براي اهداف مقدس می

شما هم بایـد بـا رفتـار و گفتـار و در حـد       ،مرز شهادت پیش رفتم رهبري تا سر
امکان با درس خواندنتان مخصوصا با حجاب و شوهرداریتان طـوري رفتـار کنیـد    

  .خون شهدا باشدرسان  پیام و انقالب واسالم  نأش که در
  

  )سنندج 1336 – 1365( اوسط طهماسبی علی شهید 
د و یـ دریغ نفرمایدر مورد دخترم هدي با اصول و عقاید از هیچ گونه فداکاري 

 او را که بسیار دوست دارم به نحو احسن بزرگ و با پوشاندن حجـاب و یـاد دادن  
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تنها راه شجاعت و نجات انسـانها در ایـن دنیـا اسـت او را تربیـت       که ن کریمآقر 
  .نمایید
  

  )تهران 1335 – 1367( میشابی  عرب سرخیاهللا فتح شهید 
حجـاب   بادقت کنند که از نظر اخالقی  ،خواهران اعم از خواهران تنی و دینی

ل منفـی  ئبا تربیت فرزندان خود سعی نکنند با مسـا  و را بسازنداجتماع خودشان 
  .شوندنجبهه  مانع اعزام نیرو و تقویتمبارزه کنند و 

  
  )گلپایگان 1346 – 1362(علیرضا علیشاهی  شهید 

همچنان مانند زینـب باشـید و پیـام فرزنـدانتان را بـه       ،اي خواهران و مادران
حجابتان را حفظ کنیـد کـه    .باشید )س(دهندگان راه فاطمه جهان برسانید و ادامه

  .عفت زن از حجاب او هست
   اینگونه خطاب استاي زن از فاطمه 

  زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده 
 

  )فیروزآباد 1347 – 1365( غالمی غالمرضا شهید 
کنم که حجاب را رعایـت و بـه فرزنـدان خـود      می به خواهران مسلمان توصیه

 .بیاموزند به آنها را اسالمی لئخوب تربیت دهند و اخالق و مسا
 و کنم برایم ناراحـت نباشـند و گریـه و زاري نکننـد     می به خواهرانم توصیه... 

ء شا د تا اندر درس خواندن کوشا باشیشما هم برادرانم  .ایندحجاب را رعایت نم
  .سازان مملکت باشید یندهآاهللا  
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  )دزفول 1338 – 1359( سین فروغیانحغالم شهید 
خواهر محترم حجاب شما تیري اسـت در قلـب دشـمنان حجابتـان را حفـظ      

کنم که خواهران و مادران عزیز حجاب را رعایـت کننـد و سـعی     توصیه می .کنید
  .بسیار در تربیت صحیح فرزندان بنمایند

  
  )شهر زرین 1329 – 1361( علی قاسمی بیستگانی شهید 

ن رسـالت زینـب   آ و دولیت بسـی سـنگین بـه عهـده داریـ     ئمس ،اناي خواهر
شـما بـا رسـالت در     با کفار در سـتیزند و ها  برادران شما در جبهه .است )س(کبري

با تربیـت صـحیح    وهستید کوبنده ستمکاران  با حجاب غی رسا وپشت جبهه مبلّ
  .در پیش دارید در پیشبرد انقالب راه بسیار عظیمی رافرزندان 

  
  )تهران 1349 – 1364( پور سیروس قربانی شهید 

] بـه [تک به تـک سـوي خـدا رونـد و احکـام دیـن را بیاموزنـد و         ،برادرانم... 
تربیـت اسـالمی    گونـه  موزش دهند و مادران به دخترانشـان همـین  آفرزندانشان 

  .هللا ءشا ان ،اسالمی بیاموزند، و به دخترانشان حجاب ددهن
  

  )کرج 1346 – 1367(کشوري اکبر  علی شهید 
حفظ کنیـد و سـعی   تر  و خواهرانم حجاب خود را چون گذشته بلکه محکم... 

تربیت کنید و بـرادر کوچکتـان را حـالل    اسالم  کنید فرزندان خود را خوب براي
  .نمایید
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  )اصفهان 1343 – 1362( علی کالهدوزان شهید 
راه و رسم همسرداري و تربیـت   ،هاي معراج مرد گهوارهو اي  زنان مسلماناي 

را از زینـب بیاموزیـد و از    اسـتقامت و انقالبی بودن و روح  )س(فرزندان را از فاطمه
ه عنوان قفس و زندان بلکـه بـ  ه نه ب ،حجاب را ،عملش شعور و از گفتارش شعار را

ــینزادي خــویش از دســت ســودجویان آعنــوان ســندنامه  ــان  ب المللــی و بازرگان
   .صهیونیست انتخاب کنید

  
  )تهران 1341 – 1361( غالمرضا کندزي شهید 

فرزنـدان حـزب اللهـی تربیـت      ،در نماز به یاد خدا باشـید  ،ما خواهران گرامی
حجـاب   ،معاصی بپرهیزیـد  از .مطالعه زیاد نمایید هاکمک نمایید و کنید به جبهه

و همچنـین از بـانوان    مبلـغ خـون شـهیدان باشـید     و را صد در صد رعایت کنید
 )س(حضـرت فاطمـه زهـرا    ،گرامی تقاضا دارم همچون دخت گرامی پیامبر عالیقدر

نقـدر کـه   آمریکا و شوروي آزیرا  ؛ن رعایت کنندآمفهوم  حجاب را به تمام معنا و
 .ترسد از سالح برادران رزمنده و سلحشور ما هراس ندارد می نهاآاز حجاب 

  
  )تهران 1339 – 1359( کیانفر علی شهید 

و رعایـت   حجـاب کامـل   یگلستان که هر کدام گلی هستند در مبراي خواهران
  ].را خواهانم[ مطالعه کتاب مختلفه و تربیت صحیح فرزندان و کردن اخالق

  
  )برخوارومیمه 1343 – 1361( آبادي محمد محسنی حبیب علی شهید 

کوشا باشید و فرزندان خود را طوري تربیت کنید که  در حجاب،  خواهران من
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راه اولیـا و اوصـیا و   دهنـده   ادامه ن قدم بردارند وآو در خط قراسالم  حفظراه در 
  .شهیدان باشند

  
  )کرج 1332 – 1359( غالمعلی محمدرضایی شهید 

الگویشـان  و کـه راه زینـب عزیـز را بپیماینـد      دباید دخترانی تربیـت کنیـ   ...
و اي  خـواهرانم اي  .در حفظ حجاب سخت کوشـا باشـند   و باشد )س(زهراحضرت 
قیـد   در حفظ حجابتان سخت کوشا باشید و نخواهید که فرزنـدانتان بـی   ،عزیزانم
  .باشند
من سعی کن حجاب و تقوي داشته باشی و نمـاز را   بعد از ،همسرمتو اي  و... 

  .اهللا ءشا ان يبپاي دار
 

  )خوانسار 1344 – 1365( علی مقیمی شهید 
حجابتان را حفظ کنید و  .بدانید که چادر سیاهتان کوبنده است ،خواهرمو اي  ...

ــدان خــود را   ــد فرزن ــد   نآســعی کنی ــرورش دهی ــه شایســته اســت پ  .طــور ک
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  مبارزه با منافق، حجاب و: فصل پنجم   
   شیاطین استکبار و

  
  )شیراز 1345 – 1362( شکار بآغالمرضا  شهید 

را صـبر   )س(کبـري زینـب   ماننـد  خواهم کـه  خواهر مهربانم از شما میو اي  ...
پیشه خود سازید و صبور باشید و با حجابتان مشت محکمی بـر دهـان دشـمنان    

   .دل بزنید اسالم و این منافقان کور
  

  )دهدشت 1341 – 1365( تش پنجهآعبدمحمد  شهید 
هاي حضـور در صـف  اب و و باحجـ باشـد  گونـه   زینـب  خواهم می همسرم از و... 

  .دمریکا و ایادي مزدورش بکوبآنمازشان مشت محکمی بر دهان 
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  )دهدشت 1343 – 1362( شمسعلی آزمان شهید 
دهم حجـاب خودتـان را بـه خـوبی رعایـت       می شما را به زینب قسم ،خواهرم

  . مریکا بزنیدآت محکمی بر دهان مشکنید و 
  .خواهم که حجاب اسالمی را رعایت کنند میاهللا  خواهران حزباز تمام ... 
  

  )شاهرود 1345 – 1364( شوريآغالمرضا  شهید 
  .خواهرم حجابت را حفظ کنو اي  ...
را حفظ کنید و با حجـاب خـود مشـت محکمـی بـر       انخواهرها حجابتاي ... 

  . دهان منافقین بزنید
 

  )تهران 1346 – 1362( شیانهآعلیرضا  شهید 
خـواهم کـه حجـاب خـود را حفـظ کـرده و بـا         اهللا مـی  شما خواهران حزباز 

حجابتان مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزنید و البتـه ایـن را بـه خـاطر     
 همـه ها تمدن است پس حیوانـات از   حجابی به نظر غربی اگر بی داشته باشید که

پاسدار خون شهیدان باشید و در پشت جبهه با  انم با حجابتانخواهر. ترند متمدن
  .و اسالم را حفظ کنید رسواانقالب را  هوشیاري و در صحنه بودنتان ضد

  
  )دامغان 1341 – 1362( ل حکمتآفتحعلی  شهید 

باشید و با رعایت حجابتان مشت گونه  زینب شما ،اي خواهران عزیز و مهربانم
   .محکمی بر دهان ابرقدرتها بکوبید
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  )اقلید 1349 – 1367( باز اجتماعی علی شهید 
مریکـا و ایـادیش   آحجاب تو مشت محکمی است بر دهان  ،خواهرمتو اي  و... 

   .باشد اي براي مبارزه با دشمن می و حجاب تو وسیله
 

  )مشهد 1346 – 1362( بادآاحمد احمد نژاد بیرم  شهید 
با حجـاب خـود مشـت     خواهم که می و پیام دیگر بنده این است که از شما... 

بدانیـد  [ محکمی بردهان امپریالیسم جهانخوار و این ضد انقالبیون داخلی بزنید و
ریـزد در نـزد خداونـد مقـام      مـی  حجاب شما از خون شهیدي که روي زمین ]که

  .باالتري دارد
  

  )تهران 1350 – 1364( اسدي) ابوالفضل(صدراهللا  شهید 
در مقابل حوادث زمـان   )س(همچون زینبامید است که ، خواهران منو اي  ...

امیدوارم کـه   ،از شما تقاضا دارم که نماز و روزه خود را ترك نکنید .مقاومت کنید
خواهنـد از   با حفظ حجاب خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها و کسانی که می

  .حجابی ملت ما را از دین و ایمان عقب بیندازند بزنید راه بی
  

  )تهران 1336 – 1364( غالمحسین اسماعیلی شهید 
مشـت  تـا   نندحجابشان را رعایت ک و دنوار زندگی کن زینبدخترم و همسرم 

  .محکمی بر دهان ابرقدرتها باشد
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  )مبارکه 1348-1364( عباس اکبري شهید 
  .جهانی مشتی است به دهان استعمارترین  حجاب تو کوبنده ،خواهراي 

  
  )خرم بید 1343 – 1366( عبدالمطلب اکبري باصري شهید 

خواهم که با رعایت حجاب اسالمی مشت محکمـی بـر دهـان     از خواهرانم می
  .دشمنان اسالم بکوبند

  
  )باغملک 1349 – 1363( علی امیري شهید 

بـا   وو از خواهران مسلمان نیز تقاضا دارم حجـاب خـود را حفـظ بنماینـد     ... 
  .حفظ نمودن حجاب مشتی محکم بر دهان ابرقدرتان برنند

  
  )صدوق 1347 – 1367( دربرزي اکبر امینی علی شهید 

توانید با حفظ حجاب خود مشـتی بـه دهـان دشـمنان      و شما خواهرانم می... 
اي کـه   توانید در سنگر پشت جبهه کمک کنیـد بـه هـر انـدازه     بزنید و تا می دین
   .توانید می

  
  )اصفهان 1349 – 1366( غالمرضا باباصفري رنانی شهید 

حجاب اسالمی خود را رعایـت کنیـد و بـه درسـتان      :و سخنی با خواهرانم... 
حجابتان مشـت محکمـی بـه پـوزه ابرقـدرتهاي       ادامه دهید تا با درس خواندن و

  .شرق و غرب بزنید
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  )فیروزآباد 1345 – 1365( علی بخش باقري شهید 
سالح شـما ایمـان و   ترین  مهمترین و برنده ،و مهربانم عزیز و شما خواهران... 

ن معنویت خاصـی کـه اسـالم بـراي شـما      آبا  با حجاب کامل و ،حجاب شماست
  .ن بزنیدآقر دهان دشمنان اسالم و مشت محکمی بر ،ل شدهئخواهران عزیز قا

  
  )تهران 1345 – 1363( تهرانی غالمرضا بهروزي نژاد شهید 

که حجاب خود را حفـظ کنیـد کـه زیـرا حجـاب شـما        کنم می از شما تقاضا
   .مشتی است بر دهان کفار

  
  )امیدیه 1323 – 1366(بهمیی  علی محمد شهید 

حجابتان را کـاملتر و بهتـر کنیـد کـه ایـن       ،همسر و خواهران روستایی خوبم
   .خود مشت محکمی است بر دهان ضدانقالب

  
  )پاکدشت 1347 – 1364( علی پازوکی شهید 

و زینـب   )ع(که حسـین  همانگونهخواهم که فرزندانتان را  می از شمام، خواهران
نماییـد و همـین طـور     یبودند تربیـت نمـوده و تحویـل جامعـه اسـالم      )س(کبري

ن آگیرید و با حجابتان بر دشمنان اسالم و قر خودتان حجاب را بیش از پیش فرا
 .همانا حجاب شما مشت محکمی است بـر پیکـر پوسـیده اسـتعمار     .یورش ببرید

پس سعی کنید با اعمال و رفتارتان بهشت برین را براي خودتان خریداري کنیـد  
  .نکنیدو در تربیت فرزندانتان کوتاهی 
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  )اراك 1340 – 1365( عباس پورابراهیمی شهید 
بـا حجـاب خـود مشـت      و باشـید  )س(شـما همچـون زینـب    ،خواهرانمو اي  ...

  .بهاي خبیث بزنیدحجا بی نآمحکمی به 
حجابـت را   ،تو باید رفتار و اخالقت از همه لحاظ الگـو باشـد   ،همسرمو اي  ...

خـدا بـا صـابران     :فرمایـد  مـی  حفظ کن و صبر و استقامت داشته باش که خداوند
  .است
  

  )تهران 1343 – 1361( علی پورعلی شهید 
کـه مشـت    نها نیز با همان حجاب و پاکی واقعـاً آ ،خواهرانمو وصیتی نیز با ... 

ن سنگر حجاب را آکنم که  می پس خواهش .زنند می گویان محکمی بر دهان یاوه
کـم   همان چادرهاي سـیاه کـه کـم    ،بله .ترك نکنند و مانند دختران زینب باشند

سنگر ها امروز  ، همانرفت می شد و حجاب از یاد می داشت در رژیم طاغوت جمع
  .خواهران براي مبارزه با استعمار است

  
  )کرج 1342 – 1364( غالمرضا ترکیان شهید 

شما با حجاب خود و با رفتن در صفهاي نماز  ،بدانید که مادر و خواهر و برادر
توانید مشت محکمی را بر دهـان   ها می جماعت و نماز جمعه و پشتیبانی از جبهه

حجتیـه و  هـاي   انجمـن  ضـدانقالب مخصوصـاً  و   پراکنـان  شایعهو استکبار جهانی 
دوري کنیـد کـه ایمـان    هـا   شما از شایعه .زنیدبه اصطالح حامی خلق بهاي  گروه

  .شما را سست نکند و به تبلیغ اسالم بپردازید
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  )دامغان 1330 – 1364( سیدمهدي تقوي شهید 
اخالق اسـالمی و حجـاب اسـالمی را پیشـه خـود       ،هاي عزیزم بچهاهللا  ء شا ان
  .سازید
ــ ،بدانیــد ]خــواهرانم[...   ،حجــاب و دو ،یــک ،جبهــه شــما ،خــداي شــهداه ب
ــازك و   ؛]اســت[ جــویی درمنــزل صــرفه ــا جــوراب ن ــه تــذکر اســت کــه ب الزم ب
خدا شهدا از شما راضی نیستند و بلکه شـهدا  ه ب ،گردن افتادهه هایی که ب روسري

شما باید با حجاب اسـالمیتان مشـت محکمـی بـر دهـان       .دنکن میشما را لعنت 
  .گویان شرق و غرب بزنید یاوه

  
  )مشهد 1348 – 1365( علی تنگلی شهید 

مادر و خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنید و با رعایت حجاب مشت محکمی 
  .به دهان صدام و جنایتکاران بزنید

  
  )کاشان 1346 – 1365( غالمرضا توکلی برزکی شهید 

حجـاب خـود    :موزان خواهرآ اي به برادران و خواهران جوان و دانش چند جمله
برادر چشـم پوشـی   اي  .اي است بر دهان دشمنان را حفظ کنید که مشت کوبنده

این خود نیز باعث سرکوب شـدن دشـمن    که کن از دیدن ناموس مردم و نامحرم
  .است
  

  )کرج 1347 – 1365( علی ثناجو شهید 
خود و شرکت در نمـاز   توانید با حجاب می ، شماو شما خواهر و مادر عزیزم... 
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به دهان این ضد انقالب بزنید تا بدانند که بـا شـهادت مـن     یجمعه مشت محکم
  .دست از این انقالب و امام بزرگوارمان نخواهید برداشت

  
  )قم 1349 – 1366( نیا علی جعفري شهید 
 کوبنـده   مشـتی  خود  حجاب با خواهم می شما از ، اقوام دیگر و  مادرم و خواهر

  .باشد می  حجاب شما  براي بهترین جهاد همانا  که بزنید دشمنان  دهان بر 
  

  )قزوین 1346 – 1364( علی جهانشاهی شهید 
درست را بخوان و حجابت را حفظ کن تا مشـت محکمـی بـر    ! خواهر کوچکم

  .کن که خداوند برادرت را ببخشددعا  دهان دشمنان ذلیل اسالم بزنی و برایم
  

  )دزفول 1345 – 1365(چشم  علیرضا چراغ شهید 
کـه تـا   ] اسـت [هاي محکم ایـن انقـالب    اي از پایه حجاب شما پایه ،خواهرانم

جا مانده و مشت محکمـی بـر دهـان     بر هاي دیگر این انقالب پا بحال با بقیه پایه
  .اید جهان زدهو لرزي شدید در درون کفار شرق و غرب استعمار 

  
  )تهران 1339 – 1364( حسین حاج عبادي امیريمغال شهید 

حجابت را خوب نگهدار که بـا حجـاب مشـت محکمـی بـه       ،اي خواهر عزیزم
  .دهان منافقان و کافران بزنی

د و همیشـه ایـن جملـه بـه     یدر حفظ حجاب کوشا باشـ  از خواهران عزیزم... 
هـاي   مخصوصا کـه خـانواده  . تر از خون ماست ان باشد که حجاب شما کوبندهتیاد
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  .له را بیشتر باید رعایت کنیمئشهدا هستیم و این مس
 

  )نیشابور 1348 – 1365( لو علیرضا حاجی بیگ شهید 
باشند و حجاب خود را رعایت نمایند  )ع(خواهم که مانند زینب می از خواهرانم
از خون شهید است و با این عمل خود مشت محکمـی در   تر ارزنده که حجاب زن

  .بروي اسالم را حفظ نمایندآدهان منافقین و یاوه سرایان استعماري بزنند و 
  

  )اردبیل 1350 – 1366(زاده  علی حسن شهید 
وصیت من به شما این است کـه همیشـه    ،خواهر و خواهرانشما اي  و حاال... 

محکمـی بـر دهـان     زیرا شما با رعایت حجابتان مشـت  .حجابتان را رعایت کنید
سـالح بـه    زنید و شما نیز با رعایـت حجابتـان ماننـد رزمنـدگان     شرق و غرب می

 .جنگید اید و با کفار می دوش گرفته
  

  )شیراز 1338 – 1359(  عبدالحمید حسنی شهید 
جنـگ  هـاي   پشت جبهـه  خواهم که در می گرامی خواهران عزیز و پایان از در

مشت محکمی بـه   با حفظ حجاب خود و علیه باطل حافظ خون شهدا باشند حق
پشت جبهـه   دریغ خود در هاي بیحمایت را از ما غرب وارد نمایند و دهان شرق و
  .غافل نکنند

  
  )شیراز 1344 – 1361( سیدمحمدحسن حسینی شهید 

با این حجابتان به ضدانقالبیون بفهمانید که اسالم عزیز همیشه زنده و پایـدار  
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  .است
  

  )تهران 1339 – 1363( ابراهیم حیدرعربی شهید 
ابرقـدرتها و   خواهران حجابشان را رعایت کنند تـا مشـت محکمـی بـر دهـان     

   .دشمنان اسالم بزنیم
  

  )بروجن 1344 – 1362( عباس خانی بروجنی شهید 
راه همـه  دهنـده   ادامـه  حجاب خود را فراموش نکنید و ،خواهرانمشما اي  و... 

 .یان شرق و غربگو یاوه شهدا باشید که حجاب شما مشت محکمی است بر دهان
گونـه تربیـت کنیـد تـا     اکبـر   علـی  و استوار باشید و فرزندان خـود را گونه  زینب و

  .ینده براي اسالم و مسلمین مفید واقع شوندآبتوانند در 
  

  )نهاوند 1341 – 1364(خزایی اهللا  صحبت شهید 
تـان چیـزي از    شما نیز در این راه مقـدس وظیفـه   ،خواهرانماي   1شماو اما ... 

دیگران کم نیست و سعی کنید با رعایت حجاب مشت محکم خود را در ادامه راه 
  .بزنید شهدا بر دهان دشمنان

  
  )کاشان 1343 – 1362( عباس خسروي شهید 

حجابـت را حفـظ    .حجاب تو مشت محکمی است بر دهان ابرقـدرتها  ،خواهرم
  .کن که باعث خوشحالی من است

                                                             
 تو :در اصل وصیت -1
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 )رزن 1346 – 1365( فرزندعلی خلیلی شهید 

خواهرانم شماها با حجاب خود مشت محکمی بر دهـان شـرق و غـرب    اي ... 
  .بزنید
  

  )کوهدشت 1346 – 1365( احمد خنجرنژاد شهید 
حفـظ  ] بـا [باید بدانید که تنها سالح شما حفظ حجاب است و  ،و خواهرانم... 

گویان بزنید و ایـن شـعر را همیشـه مـد      محکمی بر دهان یاوه حجاب خود مشت
  :نظر داشته باشید

   تو از فاطمه این گونه خطاب استه اي زن ب
  اب استـجـظ حـفـنت زن حـرین زیـت ارزنده 

  
  )قم 1345 – 1366( مصطفی خوشروسید شهید 

وار  نها تقاضا دارم که با حجاب خـود زینـب  آاز  ،به خواهرانم سفارشی که دارم
  .دنگویان و ابرقدرتها بزن مشت محکمی به یاوه

  
  )ایالم 1327 – 1362( صیدحسن درویش نیا شهید 

تـوانی بـا    مـی  توانی پرچم از دست افتاده مرا برداري الاقـل  نمی اگر] خواهرم[
خـواهران خـودم و خـواهران عزیـز      یک پیام بـه  و .حجابت از خون من دفاع کنی

 ند،و در سنگر انقالب مشغول خدمت هسـت انقالبی و مسلمان که در سنگر دانش 
انـدازد حجـاب توسـت، بـا      مـی  مریکاي جنایتکـار را بـه وحشـت   آتنها چیزي که 

غربی و شرقی بزن و بـا حفـظ حجابـت     هايتحجابت مشت محکمی بر دهان دول
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  .ریزد حفظ کن خون مرا که به زمین می
  

  )اهواز 1344 – 1366( درویشی فرشاد شهید 
مریکـا و ایـادیش زننـد    آوار خود مشتی بر دهان  و خواهرانم با حجاب زینب... 

و  کننـد  مان را منحرف جامعه انقالبیحجابی  بی خواهند از راه ن مفسدین میآکه 
 .به فساد بکشانند

  
  )آباد خرم 1317 – 1366( شمسعلی دریکوند شهید 

کـنم کـه از    مـی  وصـیت  ،و اما خانواده عزیزم و همسرم و خواهرم و برادران... 
با دفاع مسلحانه و یا با قلم و یا با حجـاب مشـت محکمـی بـر      ،اسالم دفاع کنید

دین کامـل   1کهاسالم  به .دبیوکیان شرق تجاوزگر و حزب جنایتکار بگو یاوه ناده
  .باشید و همیشه به خدا توکل کنیدبند  پاي ،و تنها راه سعادت عالم بشریت است

  
  )یزد 1343 – 1360( دهقان بنادکی محمد لیشهید ع 

حجاب، عفت و پاکدامنی را بیش از هر چیز مـورد اهمیـت    ،خواهرتو اي  و... 
   .قرار بده چون حجاب تو مشت محکمی به دهان یزیدیان است

  
  )کازرون 1346 – 1365( شاکر دهقانی شهید 

چـون شـما بـا     ،رعایـت کننـد   را کامالً دارم که حجاب خوداز خواهران تقاضا 
  .توانید مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزنید می حجابتان

                                                             
 که اسالم :در اصل وصیت -1
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  )دهدشت 1351 – 1364( غالم دیوسوار شهید 
ان شـ د و حجابنزینب زمان باش و همانند زینب کهخواهم  می و از خواهرانم... 

خبـران   مشت محکم و سنگر مهمی علیـه کـافران و از خـدا بـی     نند کهرا حفظ ک
 .باشد
  

  )اصفهان 1346 – 1362( علیرضا ربانی شهید 
 توانید بـا حجـاب خـود    می شما. وقار شما در حجاب شماست خواهران عزیزم،

دهان دشـمنان   این عمل شما مشت محکمی است بر راه من باشید ودهنده  ادامه
  .خارجی داخلی و

  
  )کرج 1348 – 1365( داود ربیعی سیرایی شهید 

خواهرهاي عزیزم، حجابتان را رعایت کنید که حجاب شـما مشـتی در دهـان    
  .دشمنان اسالم است

خدمت زن داداشهاي عزیزم سالم، امیدوارم که حجابتـان را رعایـت کنیـد،    ... 
  .ترسد می براي اینکه دشمن از حجاب شما دالوران

  
  )کوهپایه 1350 – 1365( علیرضا رجایی هرندي شهید 

وصیتی به خواهرانم دارم، خواهرانم امیدوارم که حجاب اسالمی خود را حفـظ  
خواهرانم  .بکنید که این حجاب شما مشت محکمی است بر دهان استکبار جهانی

شما هم مانند او پیامبر خون شهداي کربال بود و  ،زینب ؛پیامبر خون شهدا باشید
   .کنیدباشید و چون کوه استقامت 
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  )اصفهان 1344 – 1361( اهللا رضایی رحمت شهید 
حسـین بـن   ه و بـرادرانم را  )س(ویید که خواهر راه زینبگبه خواهر و برادرانم ب

را ادامه بدهند و بجاست که در رابطه با این گفتـه خـود پیـامی بـه شـما       )ع(علی
اسـالمی  خواهران خود بدهم و پیام این است که شما خواهران بـا حجـاب کامـل    

غـرب فـرود    دهان دشمنان داخلی و ابرقـدرتهاي شـرق و   خود مشت محکمی بر
  .وریدآ

  
  )اراك 1342 – 1361( طارق رضایی شهید 

و همیشـه در حفـظ    )س(خواهرانم باید الگـو باشـید چـون زینـب    شما اي  و... 
حجاب خود کوشا باشید و با حجاب خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسـالم  

  .بزنید و انسان بودن زن در حجاب اوست
  

  )رودبار 1346 – 1363(فاضل رضایی  شهید 
حجابتان را رعایت کنید که با این کار مشت محکمـی   ،خواهرانمشما اي  و... 

را نیز بدانید که رعایت کردن حجابتان بیشتر از  زنید و این یان میگو یاوه بر دهان
  .مالد خون شهیدان کمر دشمن را بخاك می

  
  )اصفهان 1346 – 1362( رضا رعیتی خوراسگانی شهید 

خواهرانم، حجاب خود را رعایت کنید تا اینکه با رعایت کـردن حجـاب خـود    
  .مشت محکمی بزنید به متجاوزین
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  )بجنورد 1348 – 1366( علیرضا رفویی شهر کهنه شهید 
پیام من به خواهران شهرم این است که با حفظ حجاب خود مشـت محکمـی   

را  )س(بر دهان ایادي شرق و غرب بزنند و همیشه در زندگی سیره حضرت فاطمـه 
   .سرمشق زندگی خود قرار دهند

 
  )رودبار 1341 – 1362( عبداهللا رنجبر شهید 

 کـه نیـد  باشـید و حجابتـان را حفـظ ک   خواهرانم شما هم زینب زمان و اي  ...
  .باشید می مشت محکمی و سنگر مهمی علیه کافران و فداییان حجاب
  

  )شوشتر 1335 – 1363( باغبان زاده  محمد زابل عیدي شهید 
وار پیـام برادرانـت را بـه گـوش امـت مظلـوم ایـران و         خواهر زینبتو اي  و... 

حجاب خـود مشـت محکمـی بـه     جهانیان برسان و حجاب خود را حفظ کن و با 
  .دهان بیگانگان بزن

  
  )ابرکوه 1314 – 1367( سیدعلی زارع مهر آبادي شهید 

کـه همـان حجـاب     ،نمـایم  و در پایان شما را به حجاب اسالمی دعوت مـی ... 
باشـد و کـاري نکنـیم     اسالمی است که خود مشت محکمی در دهان منافقان می

  .که دشمنان شاد گردند
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  )اقلید 1342 – 1362( زارعیاهللا  عین شهید 
همیشه بـراي رضـاي    را حفظ کنید و شما باید حجاب خود ،خواهرانمو اي  ...

بهترین خدمت شما همـین   اسالم خدمت کنید و راه خدا و در خدا قدم بردارید و
  .باشد می مریکاآن اده حجاب است که مشتی محکم بر

 
  )ابرکوه 1345 – 1365( عباس زارعی اسفند آبادي شهید 

بـر دهـان منـافقین و ضـدانقالبیون و      یبا حفـظ حجـاب مشـت محکمـ     و... 
  .شرق و غرب بزنید  ابرجنایتکاران

  
  )تهران 1347 – 1363( عباس زرگر شهید 

و از خواهرانم این تقاضا را دارم که همیشه حجاب اسالمی خـود را رعایـت   ... 
  .ضدانقالبیون بزنندکنند و با حجاب خود مشت محکمی به دهان تمامی 

  
  )تهران 1345 – 1361( عبدالحر سابوته شهید 

  .زنی می یان شرق و غربگو یاوه تو با حجابت مشت محکمی بر دهان ،خواهرم
  

  )تهران 1343 – 1364( عیسی سامانلو شهید 
دهان  با حجابتان مشت محکمی به ،حجابتان را حفظ کنید! خواهران مهربانم
  .دشمنان اسالم بزنید
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  )تهران 1342 – 1365( فرامرز سبحانی شهید 
باشـد کـه    مـی ایـن   اولین وصیتم به شما شـش خـواهرم و مـادرم و همسـرم    

همچون گذشته تقوي و حجاب اسالمی را به نحو احسن رعایت کنید تا با حجاب 
ـ بان بزنید و حجا بی خود مشت محکمی بر پیکر پوسیده ا حجـاب خـود پاسـدار    ب

  .خون شهیدان باشید
خـواهم کـه بـا تقـوي و      مـی  از شـما  ،وصیتم به شما پدر و سه بـرادرم  دومین

تعهدهاي سـر   گویان و بی حجاب دلهایتان و رفتارتان مشت محکمی بر دهان یاوه
و  ،خانواده عزیزم را به حجاب چشم که نگاه نکردن بـه نـامحرم   1.زنیدبها  چهارراه

و حجاب زبان که غیبت کردن و تهمـت   ،غیبت به حجاب گوش که گوش نکردن
که با اجراي این وصیت روح مـرا شـاد   اهللا  ء شا کنم و ان می باشد دعوت می نزدن

  .خواهید کرد
  

  )داراب 1348 – 1365( علیرضا سلمان شهید 
 .یانگو یاوه حجاب تو مشت محکمی است به دهان ،خواهرماي   ماا

  گویم  می بار هم به تواین . خواهرم اسلحه من حفظ حجاب تو است... 
  از فاطمه اینگونه خطاب استاي زن به تو 

  ین زینت زن حفظ حجاب استتر ارزنده 
  

  )کاشمر 1344 – 1362( غالمرضا سلیمانی شهید 
و تو خواهرم، حجاب و عفت و پاکدامنی را بیش از هر چیـز مـورد اهمیـت    ... 

                                                             
 برسید: در اصل وصیت نامه 1
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  .قرار بده چون حجاب تو مشت محکمی بر دهان یزیدیان است
  

  )بجنورد 1348 – 1367( علی سنایی شهید 
و خواهرم حجاب را نگهدار که همانا حجاب تو سنگر توسـت و بـا حجابـت    ... 

 )س(بزن که با این عملت قلب حضـرت زهـرا  حجاب  بی نآمشت محکمی بر دهان 
  .را از خودت خشنود خواهی کرد

  
  )نیشابور 1339 – 1360(زاده  علی شاداب شهید 

و اما شما خواهران عزیزم از خداوند متعـال خواهـانم شـما نیـز بـا حجـاب       ... 
پاکتان بتوانید رهرو راه شهیدان بوده و مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها بزنیـد و  

  .نها بگویید حجاب مصونیت است نه محدودیتآبه 
  

  )نیشابور 1341 – 1360( علیرضا شرقی شهید 
خداوند متعال خواهانم که شما نیـز بـا حجـاب    و اما شما خواهران عزیزم از ... 

ابرقدرتها بزنیـد و   پاکتان بتوانید رهرو راه شهیدان بوده و مشت محکمی بر دهان
  .نها بگویید حجاب مصونیت است نه محدودیتآبه 

  
  )همدان 1339 – 1366(شعبانلو اهللا  عزت شهید 

جان بپذیرید  دل وا خواهم که پیام این حقیر را ب می خواهران عزیز از شمااي  
امیدوارم که شما  .خواهر حفظ حجاب توستتو اي  سالح برايترین  و اینک برنده

از  .ن را اجـرا نماییـد  آدستورات و فـرامین قـر   )ع(به پیروي از حضرت زینب کبري
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خواهم که با حفظ حجاب خـود مشـتی محکـم بـر دهـان       می خواهران خودم نیز
  .رهنمودهاي امام امت گوش فرا دهند منافقین بکوبند و همیشه به فرامین و

  
  )تهران 1343 – 1361(غالمرضا شعبانی فرد  شهید 

رفتار نمـوده و بـا   گونه  زینب کنم بعد از شهادتم می به خواهران عزیزم وصیت
   .دنمتانت خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزن حجاب خود و

  
  )باغملک 1345-1364(علیرضا شفیعی  شهید 

خواهر، حجاب و عفت و پاکدامنی را بیش از هر چیز مورد اهمیـت  تو اي  و... 
  .قرار بده چون حجاب تو مشتی محکمی به دهن یزیدیان است

  
  )قم 1341 – 1365( عباس شهبازي بروجنی شهید 

 ،اینکه حجاب شما سـنگر شماسـت   ،وصیتی به شما دارم ،و خواهران عزیزم... 
 بر دهـان  یمشت محکم ،زیرا که سرخی خون شهیدان و سیاهی حجاب خواهران

  .یان و ابرقدرتهاي جنایتکار استگو یاوه
  

  )گرمسار 1341 – 1365( عبداهللا شهروي شهید 
کنید و در مقابل منافقین بایسـتید و   شما نیز حرکتی ،خواهران عزیزشما اي 

و امام زمان را خشـنود نماییـد و مبـادا دشـمنان را شـاد       )س(کار کنید که فاطمه
حجاب خـود   .خداوند شما را از خدمتگزاران به اسالم و مسلمین قرار دهد .نمایید

  .را حفظ کنید که حجاب شما مشت محکمی است بر دهان ابرقدرتها
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  )کاشمر 1345 – 1364( باديآ غالمرضا شهیدي خلیل شهید 
. را بیـداري  من بخوان سـرود  اب را، زاديآمن بخوان سرود  با ،برادرم خواهرم و

 یزیـدیان را  و سخنان خویش یزید با )س(زینب هکمن گریه نکنید  خواهرانم براي  
دهان منافقـان   گریه نکردن مشت محکمی بر و حجاب خود هم با شما ،کرد رسوا

 .یان بزنیدگو یاوه و
  

  )شوشتر 1347 – 1365( شیرعلی غالمرضا شهید 
شـهیدان   خواهم که حجاب خود را حفظ نمایید که خون می خواهرانم از شما

گویـان شـرقی و غربـی     پایمال نشود و با حجاب خود مشت محکمی بر دهان یاوه
  .بزنید

  )تهران 1347 – 1365(بادي فراهانی آ  شیریناهللا فتح شهید 
 کردنـد خواهم همانگونه که حجاب خویش را حفـظ   می و از خواهران عزیزم... 
ب زندگی و انقالب را تحمل کنند و با حجـاب  ئوار مصا حفظ کنند و زینب باز هم

خود مشت محکمی بر دهان تمام ابرقدرتها و ابرجنایتکارها بزنند و امـام عزیـز را   
  .یاري کنند و همیشه در صحنه باشند

  
  )کاشان 1347 – 1365( صادقیاهللا  عزت شهید 

له حجاب شماسـت کـه از شـما    ئگرامی مستنها خواهش من از شما خواهران 
  .خواهم با حجاب خودتان مشت محکمی به دهان ابرجنایتکاران بزنید می
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  )شهر زرین 1345 – 1364(سده  عبدالرضا صالحی شهید 
خواهم که مرا حالل کنید و حجـاب اسـالمیتان را    می و اما از شما خواهران... 

  .سرایان یان و یاوهگو یاوه ن مشت محکمی است بر دهانآحفظ کنید که 
  

  )تهران 1347 – 1365( باديآ عبداهللا صالحی حسن شهید 
خواهم که با حجابتان و شرکت بیشتر در نماز جماعـت و دعـا    می مادر از شما

بـه   خواهم که کامالً می از خواهرانم .مشت محکمی به دهان دشمنان اسالم بزنید
حجابشان توجه داشته و در زندگی مطیع همسرشان باشند که روایـت اسـت اگـر    

  .اجازه شوهرش به نزدیکترین مکان بیرون از خانه برود حرام است زنی بی
  

  )گچساران 1336 – 1365( حسین صیاد علی شهید 
و پیامی که به خواهرانم دارم این است که حجاب اسـالمی را خـود رعایـت    ... 

کنید که این پیام شهدا است و با حجاب خود مشت محکمی به دهان ابرقدرتها و 
  .ن بزنیدآعوامل داخلی 

  
  )کاشمر 1341 – 1361( سیدعلی طاهري شهید 

ن سنگر آ باشد و می نهاآبه عهده  را که سنگري ،گویم می و به خواهرانم هم... 
کنند و هر خواهر مسلمانی باید با حجابش مشت شـود و بکوبـد    پر ،حجاب است
  .گویان بر دهان یاوه
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  )بجنورد 1348 – 1369(علیرضا طاهري  شهید 
زنـدگی  وار  و به خواهرانم بگویید که حجاب خود را رعایـت کنیـد و زینـب   ... 

منافق در انقـالب اسـالمی رخنـه     یانگو یاوه کنید و نگذارید که ضدانقالبان و این
   .کنند و با حجاب خود مشتی محکم به دهان این منافقان بزنید

  
  )زاهدان 1345 – 1362(سید مرتضی طباطبایی  شهید 

زیرا راضیم بـه رضـاي خـدا     ،از مادر و خواهرانم تقاضا دارم که برایم دعا کنند
و بـا حفـظ    .کنـد ] ام[ خـرت اسـت پیشـه   آخدا نیز تقوا را که بهترین توشـه   1که

ــان     ــه ده ــت مشــت محکمــی ب ــاي جمعــه و جماع حجــاب و شــرکت در نمازه
   .جهانخواران غرب و شرق بزنند

  
  )کازرون 1343 – 1363( عاملی) صفدر(کرامت  شهید 

کـه تجلـی شخصـیت     را خـواهم حجابتـان   مـی اهللا  و از شما خواهران حزب... 
جامعه ایفـا نماییـد و مشـت    رسالت خود را در گونه  فاطمه و شماست حفظ کنید

نها در انتظار فرصـتی  آچون  .محکمی بر دهان مستکبران شرق و غرب زده باشید
درك واصـل کنیـد تـا    ه نهـا را بـ  آرزوي آولی  ،هستند تا انقالبمان را از ما بگیرند

نهـا را  آرزویی نکنند و بفهمند کـه ایـن ملـت قهرمـان هـیچ وقـت گـول        آچنین 
  .نخواهند خورد

   

                                                             
 و :در اصل وصیت -1
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  )تهران 1344 – 1362( محمد تقی عباديسید شهید 
ولیت سـنگینی داریـد و شـما بایسـتی     ئشـما نیـز مسـ    ،خواهرانشما اي  و... 
باشید و نیز با حجابتـان کـه نشـانه عفـت و ایمـان و       )ع(دهندگان راه حسین ادامه

  .جهاد شماست مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بکوبید
  

  )تربت حیدریه 1346 – 1366( بنهنکیزاده  علیرضا عباس شهید 
رزوي من این است که شما این مملکت را که با خـون هـزاران   آتنها وصیت و 

مده به راحتی از دست ندهید و با حجاب خود و آجوان و شهیدان بسیار به دست 
با عمل کردن به دین خدا و اسالم مشت محکمی بر دهان استکبار جهـانی زده و  

 .میهن اسالمی ما تجاوز کننداجازه ندهید به خاك پاك 
  

  )ایالم 1347 – 1367( سرحد عبداللهی شهید 
خواهرانم، صبور و بااستقامت باشید و با عفت و حجابتان مشـت محکمـی بـر    

  .دهان منافقین و کفار بزنید
  

  )تهران 1347 – 1365( اهللا عسگري عین شهید 
به خواهرانم درس حجاب را بیـاموز و حجابـت را حفـظ کـن کـه       ،مادر عزیزم

   .گویان اوهیحجاب شما مشتی است محکم بر دهان 
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  )رودسر 1347 – 1366( علی عصمتی شهید 
خواهم که با حفظ حجاب خود که چیزي جز حفـظ ارزشـهاي    از خواهرانم می

  .دنگویان بزن مشت محکمی به دهان ضدانقالبها و یاوه ،ن نیستآ اسالم و قوانین
  

  )آباد خرم 1314 – 1365( عزیزاهللا عظیمی باغچه جوقی شهید 
خود  )حجاب(ادر چخواهران  ،کنم می برادران دینی خود توصیه خواهران وبه 

 و برادران با شرکت خـود در اجتماعـات اسـالمی    سالح وترین  عنوان کوبندهه را ب
  .مریکا بزنندآمشت محکمی بر دهان ها  جمعه نماز مساجد و

  
  )اهواز 1333 – 1365( عبدالحمید عقیلی شهید 

خواهم همچنان در سـنگر حجـاب و عفـاف مشـتی بـر دهـان        می از خواهرانم
  ب صابر باشیدئمریکا باشید و بر مصاآ

  
  )جهرم 1349 – 1365( شریف الدین علیپور شهید 

 که با حجابـت مشـت محکمـی بـر دهـان ایـن      خواهم  می خواهرم،تو اي  و... 
  .یان بزنی و با حجابت پاسدار خونم باشیگو یاوه

  
  )باغملک 1342 – 1365( عباس علیزاده شهید 

خواهیم با حفظ کردن حجـاب خـود بـر     می از شما :و به خواهران حزب اهللا... 
د و حجـاب را حفـظ   کوبیمشتی محکم ب یجمهوري اسالم يدهان تمام ابرقدرتها

  :که. نمایید
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   اینگونه خطاب استاز فاطمه اي زن به تو 
  اب استـجـفظ حـنت زن حـترین زی ارزنده 

  
  )بابل 1349 – 1366( غالمرضا علی تبار شهید 

خواهم با حجاب خود مشتی بر دهان ابرقدرتهاي شـرق و   می و از خواهرانم... 
  .غرب بکوبند

  
  )املش 1349 – 1366( محمدي ملجادشت علی علی شهید 

جهاد بر همه کس واجب است و من هم عـازم   ،اي با خواهر مهربانم چند کلمه
اگـر   ،بایستی صبر کنـی  ،هیچ ناراحتی ندارد ،جبهه شدم و جهادم را شروع کردم

خبر شهادتم به دستت رسید مثل زینـب کبـري مقـاوم بـاش چـون در صـحراي       
صبر را پیشه خود ساخت و تـو هـم بایـد     و کربال مصیبتهاي زیادي را تحمل کرد

صبر کنی و بزرگتر از همه حجاب اسالمی را رعایت کـن و بـا ایـن کـارت مشـت      
  .محکمی بر دهان منافقین پلید و امپریالیسم بزن

  
  )اراك 1347 – 1365(زاده  محمد عمرانیسید شهید 

حجاب شما پـرده عصـمت و عفـت شماسـت و نشـانه       ،خواهرانمشما اي  و... 
 خبـر زده  شخصیت شما و مشت محکمی است که بر دهـان منـافقین از خـدا بـی    

شود و نیز حجاب شما حافظ خون شهداست و بدانید که تمام کارهاي ما باید  می
  .در جهت رضاي خدا باشد و بس
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  )دزفول 1345 – 1361( محمودي علیرضا عیسوند شهید 
حجاب تو پاسداري از خون من است حجابت را حفظ کن کـه مشـتی   خواهرم 

  .زنید محکم بر دهان منافقین می
  

  )اهرم 1347 – 1365( عبدالحمید غالمی شهید 
 و بــاشید  شکیــبا  و خواهم که همچون زینب صبــور  می شما از ،خواهراناي  

 اسـتوار همچـون کـوه    رخ دهــد،  مـرگ مـن تــزلزلی بـراي شــما    مبـادا پس از
 کـه  رعایـت کنیـد   حــجابتان را  اسـت و  باطل پیروز که سرانجام حـق بر باشـید

  :دهان دشمنان بر باشد مشت محکمی می خود همین حجاب رعایت کردن شما
   از فاطمه اینگونه خطاب استبه تو اي زن 

  اب استـجـفظ حـت زن حـنـرین زیـت دهـارزن
  

  )تهران 1346 – 1366( ورآفخراصغر  علی شهید 
سعی کنید حجـاب اسـالمی خودتـان را نگهداریـد و      ،برادران و خواهران عزیز

بادکرده غربی شما را به سوي خود ببرند و نگذارید بین خودتـان   »...«نگذارید تا 
تفرقه ایجاد شود و حب و دوستی و صفاي خود را نگاه دارید تـا دیگـران از شـما    

  .درس بگیرند
عزیزم و بـرادرم از شـما کـه تحصـیل کـرده هسـتید و بهتـر        شما خواهران  ...

خواهم که حجاب و اخالق خود را در همه جـا حفـظ    می کنید می جامعه را درك
کرده و نماز و دعا و توسل و عبادات خویش را بیشتر کنید تا مشت محکمـی بـر   

  .نها و ضد انقالبیون زده شودآدهان ابرقدرتها و دست نشینهاي 
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  )آباده 1348 – 1366( فرخیاکبر  علی شهید 
دانم کـه دوري بـرادر بـراي     می امیدوارم که مرا ببخشید چون ،خواهران عزیز

خواهیـد راه شـهدا را    خواهر مشکل است اما صبر زینبی داشته باشـید و اگـر مـی   
چون پیامبران روي ایـن امـر    ،کنم در حفظ حجاب دنبال کنید شما را توصیه می

گویـان و منافقـان    زیرا حفظ حجاب مشت محکمی بر دهان یـاوه  ،اند تکیه فرموده
  .است
  

  )تهران 1341 – 1365( فالح شیروانی عبداهللا شهید 
و زینـب باشـید و بـا حجـاب خـود مشـت        )س(خواهران عزیزم چون زهـرا اي  

  .محکمی به شرق و غرب بزنید
 

  )کوهپایه 1334 – 1363(عبدالحسین قدیري  شهید 
مسلمان شما نیز حجاب اسالمی خود را حفظ کنید و بـا ایـن   خواهران اما اي 

  .کار مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزنید
  

  )زنجان 1346 – 1365(علی قره جلو  شهید 
که بـا عقیـده خـود و بـا     ام  گرمترین درودهاي خود را نثار خواهر حزب اللهی

ضد انقالبهـاي   گویان و و درس خواندن خود، مشتی بر دهان یاوه و اخالق حجاب
  . زند می داخلی و خارجی

خود، مـرگ   که با عقیده و تفکرام  را نثار برادر حزب اللهی درود فراوان خود... 
   .گوید می ...گوید و مرگ بر منافق و میحجاب  بی بر
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را رعایـت   و درود خود را نثار برادران دینی و خـواهران دینـی کـه حجـاب    ... 
  .فرستم می کنند، می کرده و
  .و مفسدین و محاربین اعالم نماییدحجاب  بی نفرت خود را از... 
  

  )مینودشت 1349 – 1365(علی اکبر قره سفلو  شهید 
رعایـت کنیـد چـون     خواهم کـه همیشـه حجـاب خـود را     می و ازخواهرانم... 

  .حجاب شما مشت محکمی است بر دهان دشمنان اسالم
  

  )یزد 1343 – 1363( جمالیزاده  علی قلی شهید 
خواهم که با حجاب خود مشت محکمی به دهان ضـدانقالب و   از خواهرانم می

   .مریکا بزنندآامپریالیسم و 
  

  )تهران 1343 – 1365( جز علی قیومی شهید 
خواهم همانطور که حجابتان را حفـظ کردیـد حفـظ     می و خواهرانم از شما... 
 زدهکه با همین حجـاب شـما مشـت محکمـی بـه دهـان ضـد انقالبیـون          کنید،

  .شود می
  

  )فردوس 1343 – 1365(علی کاظمی خانکوك  شهید 
که پوشـش مناسـب    کنم که حجاب اسالمی می و به شما خواهرانم سفارش... 

ونات یک زن است را حفظ کنید و با سـیاهی چـادر خـود    ئو یکی از مهمترین ش
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از تـر   مریکا بکوبید، زیرا سیاهی چادر شما سالحی قـوي آمشت محکمی بر دهان 
   .اسلحه سربازان در حال جنگ است

 
  )تفت 1344 – 1362( سیدمحمود کاظمیان شهید 

مریکـا  آ :همانطور که امام فرمودنـد  ،حجاب خود را حفظ کنید ،خواهران عزیز
  .نیز این طور است ترسد و واقعاً می از این حجابها

  
  )آران و بیدگل 1346 – 1362( علیرضا کریمشاهی بیدگلی شهید 

امیدوارم که مـرا حـالل کنـی چـون مـن       ،خواهر گرامی و مهربانماما اي  و... 
امیـدوارم   .براي من بودياي  ولی شما خواهر نمونه ،خوب برادري براي شما نبودم

در شهادت من ناراحت نشوي و گریه و زاري نکنی و همچون کوه اسـتوار بـاش و   
ن خـود مشـت   بطور کامل حجابت را حفظ کن که اگر حجابت را حفـظ کنـی ایـ   

   .محکمی بر دهان دشمنان اسالم است
  

  )تهران 1347 – 1362( وند خانقاه  عباس کریم شهید 
چون حجاب تـو مشـت محکمـی بـر دهـان       ،تو حجاب را رعایت کن ،خواهرم

  .باشد مریکا و منافقین میآ
  

  )دهدشت 1346 – 1364( سعید کریمی شهید 
به نوبه خود با حجاب اوالً پاسـدار  و اما شما خواهران، امیدوارم که شما نیز ... 

   .بر دهان جنایتکاران شرق و غرب بزنید خون شهدا باشید و ثانیاً



 

 )2(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت    246

 

  )ساوه 1346 -1365(علی کریمی  شهید 
که به خواهرم دارم این است که همچون زینب باشد و او را بشناسد و  وصیتی

جلـو  ن بزرگـی کـربال کـه    آمصـیبت بـه    را در 1اوباشد و تحمل صـبر   »مقلدش«
چشمش اتفاق افتاد سرمشق خود قرار دهد و با حفـظ حجـاب و نجابـت و عفـت     
خود او را خشنود نماید و با حفظ حجاب خود راه تمام شهدا و مرا ادامه دهد کـه  

  . حفظ حجاب نیز مشتی محکم بر دهان منافقان است
  

  )مسجدسلیمان 1346 – 1366(غالمرضا کریمی  شهید 
گفتـه اسـت و بدانیـد     نطـور کـه  آحجاب خود را خوب و درست رعایت کنید 

تر از خون دادن من است و بدانید با این کـار فسـاد    له مهمئرعایت نشدن این مس
ضربه محکمی با این عمل شما خواهند خورد و  دشمنان ،بندد از جامعه رخت می

  .دیگران را سفارش به رعایت کردن حجاب بکنید
  

  )ابرکوه 1345 – 1365( آبادي مریم عباس کریمی شهید 
 خواهم که حجاب خود را حفظ کنند که ایـن حجـاب   از خواهران و مادران می

تو از خون سـرخ مـن    حجاب  که شما مشتی محکم بر دهان دشمنان اسالم است
  .خواهراي   استتر  محکم
  

  )بروجن 1337 – 1361( شیر محمد کریمیان شهید 
از تـر   اثرحکمی است بر دهان ضد انقالب و پرحجابتان را که مشت م ،خواهران

                                                             
 من :اصل وصیتدر  -1
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خـون  رسـان   پیام امام را دعا کنید و زینب زمان و. باشد حفظ نمایید می خون من
  .من باشید

  
  )داراب 1346 – 1364( عبدالرضا کشاورز شهید 

ن چند سـال زنـدگی کـه در کنـار هـم      آامیدوارم  ،خواهر بزرگوارمتو اي  و... 
حاللـم کنیـد و بـا حجابتـان مشـت       بودیم و رنجهایی از من دیده اید ببخشید و

  .مریکا و عمالش بزنیدآمحکمی بر دهان 
  

  )دیلم 1338 – 1361( عبدالعلی کنار کوهی شهید 
مشـت محـکمی بـه   با حـجابت از سنگر اسالم دفاع کن و ،خواهرمتو اي  و... 
   .دهیم تا اسالم پایدار باشد می خونهم در سنـگر  ما .یـان بزنگو یاوه دهـان
  

  )نیشابور 1349 – 1366( غالمحسین گاوکوشی شهید 
 وار باشـید  خواهم که بعد از مرگ من گریه نکنید و زینـب  می خواهرانم از شما

حفظ حجاب خود چنان مشت محکمی به دهان ابرقدرتها بزنید که نداننـد  ] با[و 
   .راهشان کجاست

 
  )قم 1345 – 1363( عبدالرحیم گلستان شهید 

تر است و شما با همین حجاب مشتی  حجاب شما از خون ما رنگین ،خواهرانم
   .زنید می به دهان صدام و صدامیان کافر
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  )کرج 1337 – 1367( عباس گل محمدي شهید 
امیدوارم همانگونه که از اوایل انقالب در تـالش   ،سالم ،جان خواهر عزیزم زهره

وصیت من به تو ایـن اسـت کـه     ،بودي تا سهمی داشته باشی در این کشور الهی
سـیاهت کـه از خـون     بـا چـادر  . دبعد از شهادتم این تبلیغات و کمکها بیشتر شو

 ن را بخـوان و آاست مشت محکمی بر دهان منافقان بکوب و قرتر  شهیدان کوبنده
خواهران را به حجاب . شدم مرا ببخش می اگر موجب ناراحتی تو ،ن عمل کنآبه 

  .اسالمی دعوت کن
  

  )تربت حیدریه 1348 – 1367( گنابادياکبر  علی شهید 
خواهرم دوست دارم که حجاب خود را نگهداري که حجاب تو مشت محکمـی  

  .به دهان دشمن بزند
  

  )تهران 1348 – 1367(گوهري باغچه  علیرضا شهید 
خواهران عزیزم امید است در جامعـه اسـالمی قـدم نهیـد و حجـاب خـود را       
محکم نگاه دارید که حجاب شما مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها باشد و شـهید  

شـود و زن بـا محکـم     مـی  تبارك و تعـالی نزدیـک   »به خداي«با ریختن خونش 
  .دکردن حجاب خو

  
  )فسا 1344 – 1365(واصل آبادي  سید یحیی محبی شهید 

خوشـحال بـاش کـه     ،مادرجـان اي   ؛و اما مادر مهرپرور و خـواهران عزیـزم  ... 
پـس اگـر مـن     ،چنین فرزندي را در دامان خود پروراندي و به اسالم هدیه کردي
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مرا ببخشید و  ،خوبی باشم واهرانم برادرخنتوانستم براي شما فرزند خوبی و براي 
زندگی کنید و با حجاب خودتان مشت محکمی وار  حاللم کنید و با عفت و زینب

  .بر دهان ابرقدرتها بزنید
  

  )گرمسار 1344 – 1363( سعیدرضا محمدزاده شهید 
خواهرم، امیدوارم که به وظیفه خود عمل کنید و پدر و مادر که مـا  شما اي  و

آور خون پـاك شـهدا    ست را اذیت نکنید و ما باید پیامرا با خون دل بزرگ کرده ا
برساند، ولی شما  معهو هر فردي با وظیفه خود باید این پیام شهدا را به جاباشیم 

باید با حجاب اسالمی خود که یک فوز اسالمی و خود پیام خـونین شـهدا اسـت    
  .عمل کنید و با حجاب خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرتهاي جهان بزنید

باشـید و مشـت   آور خون شـهدا   م دوست دارم که با حجاب خود پیامهمسر... 
  .محکمی بر ابرقدرتهاي جهان بزنید

  
  )تهران 1343 – 1362( محمدي عبدالرضا شهید 

امیدوارم همانطوري که در سنگر الهی هسـتی رزمنـدگان اسـالم و     ،و مادر... 
نمـاز جماعـت شـرکت کـافی را بکنـی و       امام خمینی را از یاد نبري و در سـنگر 

حجاب خود را حفظ کنی و این حجاب شما مادران یک مشت محکم است بـراي  
نکـه روزي خبـر مـرگ    آبـه امیـد    .مریکـایی آاین منافقها و این مزدوران عراقی و 

  .صدام بگوش تمام جهانیان برسد
دت نرود خواهر گرامی دوست دارم حرفهایی را که برایت گفته بودم یاو اي  ...

و عمل کنی و حجاب خود را حفظ کنی تا این حجاب تو یک تجربه خوبی باشـد  
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  .براي خواهران خودت
  

  )اراك 1341 – 1365( محمد محمدي علی شهید 
 کـن هـم سـعی    دانم که شما صبرتان زیاد است بـاز  می ،خواهر عزیزمو اي  ...

 و با حجـاب خـود   کن صبر بیشتري داشته باشی و با خواهران شهیدان همدردي
کنم زن برادرهایم  می مشت محکمی بر دهان جنایتکاران و منافقان بزن و وصیت

   .و سایر بستگان حجاب خود را حفظ کنند
  

  )تهران 1340 – 1362( علیرضا محین شهید 
کنم در تربیت فرزنـدانت کوشـا بـاش     و من از تو خواهر عزیز درخواست می... 

نهـا چـون حجـاب    آدر مورد حجاب  به خصوصکه به شیوه اسالمی پرورش یابند 
  .پرستان شرق و غرب که مخالف اسالمند مشت محکمی است بر دهان اجنبی

  
  )دامغان 1350 – 1365( سیدمحمد مرتضوي شهید 

هرگز یاد مرا فراموش مکنید و همیشه حجابتان را رعایت کنید کـه   ،خواهرانم
  .مشت محکمی است بر دهان دشمنان اسالم

  
  )جهرم 1347 – 1362( سعید مزدور جهرمی شهید 

چـون بـا رعایـت     ایندخواهم که حجاب خود را کامالً رعایت نم می از خواهران
  .زدد نیان خواهگو یاوه کردن حجاب خود مشت محکمی بر دهان
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  )سبزوار 1346 – 1365( علی مزینانی شهید 
خواهید راه شـهیدان را ادامـه دهیـد بایـد حجابتـان را       و خواهرانم، اگر می... 

تـر از   دانید کـه حجـاب شـما کوبنـده     چون که خواهرانم، خودتان می ؛حفظ کنید
ن منـافقین زده  اتوانید با حجابتان مشت محکمی بـر دهـ   شما می. خون من است

   .باشید
  

  )تهران 1347 – 1365( علیرضا مصري شهید 
ما تا زمانی که جان در بدن داشتیم و  :سخنی نیز با مادران و خواهران و غیره

ولی شما حال سعی  ،از شرف و ناموس و غیرتمان دفاع کردیم.. . بودیم در خانه و
باشید و حجاب خود الگویی براي جامعه  نمایید با اینکه ما دیگر نیستیم با اخالق

حجـاب   و بـی  اي بر دهان دشـمنان  و با این اخالص صحیح و مثبت مشت کوبنده
  .بزنید
  

  )اردکان 1347 – 1361( علیرضا مصیبی اردکانی شهید 
و پیام من به شما خواهران عزیز این است که حجاب خـود را حفـظ کنیـد    ... 

  که حجاب شما مشتی است بر دهان دشمنان 
  

  )تهران 1344 – 1365( باديآمطلبی حسین  صالح شهید 
 ،حفظ حجـاب اسـت   ،کنم می ن خیلی زیاد تکیهآکه روي چیزي  ،خواهرجان

شـرق و غـرب    یانگو یاوه سعی کنید با حفظ حجاب خود مشت محکمی بر دهان
  .بکوبید
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  )مشهد 1346 – 1365( علی مظاهري گنجی شهید 
امیدوارم که مرا حالل کنـی چـون مـن     ،م و مهربانما خواهر گرامیاما اي  و... 
امیدوارم در  .براي شما نبودم ولی شما خواهري نمونه براي من بودید یخوب برادر

شهادت من ناراحت نشوي و گریه و زاري نکنـی و همچـون کـوه اسـتوار بـاش و      
بطور کامل حجاب را حفظ کن که اگر حجابـت را حفـظ کنـی ایـن خـود مشـت       

   .تمحکمی بر دهان دشمنان اس
  

  )قروه 1333 – 1359( مظفرياهللا  عزت شهید 
شهادت  از مهربانم این است که بعد و فداکار مادر و وصیت اینجانب به همسر

نالـه کـردن دل دشـمنان     صداي بلند گریه کردن و با زیرا ؛گریه نکنند من هرگز
رعایـت نمـودن    رعایـت حجـاب اسـالمی و    همچنین بـا  و شود می خشنود و شاد

  .حفظ نمایند شهیدان را فرهنگی راه امام وونات ئش
حفـظ   بـا  و نبرید یاد از هرگز شهیدان گلگون کفن انقالب را سخنان امام و... 

اخـالق   بـا  و انقالبیـون بزنیـد   دهـن ضـد   بـر  نگاهتان مشت محکمی را حجاب و
  .خوبتان انگشت نماي مردم باشید

  
  )اراك 1346 – 1365( سعید معبودیان شهید 
در  کنید که حجاب را به طـور کامـل رعایـت کنیـد،     سعی خواهرانم،و  مادرم

گونـه   زینـب  د و در مصـیبتم یـ تربیت فرزندان خود جوانب اسالمی را در نظر بگیر
  .باشید
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  )تهران 1346 – 1366( سیدمحسن معصومی شهید 
خـواهم کـه حجـاب     رسـد مـی   نها میآاز کلیه خواهران گرامی که پیام من به 

خود را حفظ کنند و با اینکار مشتی محکم بـر دهـان دشـمنان اسـالم و انقـالب      
انحراف و تزلزل انقالب ما همیشگی بود و  ،نها نبودآبزنند و بدانند که اگر حجاب 

توانید با حفظ این فریضه الهی سالح گرم شهدا را که هنوز بـر   بدانید که شما می
  . ده برداریدزمین نیفتا

  
  )تهران 1345 – 1362( مقرب علی شهید 

از  تـر محکم یو شما خواهران حجابتان را حفظ کنید که حجاب شما مشـت ... 
 .خون ما بر دهان جهانخواران است
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