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                                                               سخن ناشر  
  

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

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

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

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

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

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

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

، انقالب و اسالم، )علیهم السالم(روحانیت، حجاب، بسیج، شهید و شهادت، اهل بیت
  .شودرا شامل می... هایی به ملت، مسئولین، خانواده و شناسی، توصیهدشمن
تخراج این فهرست موضوعی از وصایا با توجه به موضوعات شـاخص مطـرح   اس

توانـد نشـانگر   نامه قشر فرهنگی صورت گرفته و خود این امـر مـی  شده در وصیت
  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغدغه

عنایـات پروردگـار متعـال و     در سـایۀ  توانسـته  بالد کـه به خود می نشر شاهد
را بـه سـامان    این مجموعـه  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(رتوجهات حضرت ولی عص

 آثـار بعـدي  خـود را در   هاي آیندةفعالیت دورنمايامید است که بتواند برساند و 
  .ترسیم نماید

زهـرا  سـعیده اصـغري آذر،   هاي مستمر خـواهران  در پایان الزم است از تالش
     وین ایـن مجموعـه   کـه در تـد   ملیحـه وفـا مقـدم    وفـر  انلـیال میرزایـ   پـور، ملـک 

  .قدردانی نماییماند؛ کوشیده
  

  نشر شاهد
  91مهر 
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                                                                 پیشگفتار    
  

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

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

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

د و تنها خدا را دیدن؛ و این چنین است روزگار دریادالنی کـه  طلبوسعت دریا می
. خود از نسل پاك دریا بودند و دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید 

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

خواهـد و سـیمرغی کـه تـا        رسیدن به این گسستگی اتصالی به بلنداي قـاف مـی  
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ي آن رسیده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـتگان و      قله
هـایی کـه روزي بـر پیکرشـان شـقایق روییـد و       همان! رسیدن را بال پرواز از نیاز

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

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

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

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

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

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

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

قامتانه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      راست
مردانی که از سنگر مدرسـه بـر سـنگر جهـاد پیشـانی سـاییدند و بـا گذشـت از         

شتن خویش، عین اصالت انسانیتی شدند که هماره تاریخ را تبلور رنـج همـه   خوی
مصداق حدیث علوي، آنجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـرت      . ها باشندانسان
هـاي  اند و شـیران عرصـه  هاي شباینان نیایشگران نیمه«: فرمود) علیه السالم(علی

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

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

  . کرد
هاي شهداي فرهنگی کشور در میان خیل عظـیم شـهداي   نامهیتمطالعه وص

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

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

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

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

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

هـاي  راتی است که در میـان همـه اندیشـه   تفکر و اندیشه بسیجی ماوراي تفک
تعقلی دنیایی است و فرهنگ بسیج، تنها فرهنگ پایداري که ریشـه در احسـاس   

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

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

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

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

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

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

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

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

تواند بشـریت امـروزي را در راه   هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش
  . گر باشدپرفراز و نشیب زندگی، هدایت

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

تـر     تـر و نمایـان  آنچه در این میان از دیگر نکات موجود در وصایا برجسـته اما 
  . گر است، پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب استجلوه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :است
 دعا و نیایش .1

 والیت فقیه .2

 شهید و شهادت .3

 جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمی .4

 به فرهنگیان و دانش آموزان  توصیه .5

 ملت و مسئولینسخنانی با جوانان،  .6

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

 حجابو  ، حدیث نفس، تقوانماز و روزه، احکام اسالمی .8

 شناسیدشمن، بسیجوحدت،  .9

 و حاللیت طلبیدنصبر و بردباري  .10

دفـاتر ده گانـه شـهداي     –شـهدا   این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه
حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسـان متخصـص در امـر تصـحیح و      -فرهنگی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـر  شود که تحقق آن نمایان مییش هاي فرهنگی بیش از پپاسداري از این ارزش
کـه خـود   یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی      عهدة

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

هـاي  مهوصیت ناساز از منبع غنی و فرهنگ را کر و دست نخوردهشد که وصایاي ب
گزیـده موضـوعی    اي تحت عنواندر ده جلد در مجموعهمعلمان شهید استخراج و 

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

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

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

 . مستجاب دارند
  اداره کل امور شاهد و ایثارگران

 شروزارت آموزش و پرو
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  جوانان سخنی با: فصل اول    
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  مسئولیت جوانان در قبال خون شهدا : بخش اول  
    و مشارکت در اداره کشور

  
  )شهر فرخ 1341 - 1366( شهید بهرام آرامی قهفرّخی 

ام را برگیریـد و بـر    سالح بـر زمـین افتـاده   ! برادران عزیز و به خصوص نسل جوان
توانیـد   تان بفشارید که این تنها یادگار من است و شـمایید کـه بعـد از مـن مـی      سینه
اش را در سینۀ دشمن فرود آریـد و جـاي خـالی مـن سـنگر اسـت؛        هاي سربی گلوله

  .خون من و تو دارد] با[عزیز، امروز نیاز به آبیاري  سنگرم را پر کنید که اسالم
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  )ریز نی 1322 - 1364( شهید سیدمهدي افسر 
آرزو دارم امت اسالمی ایران، به خصوص جوانان و نوجوانان، موقعیت ایـن انقـالب   

اي  ، جامعـه 1تر درك کنند و با کسب معارف اسالمی بـه فراخـور حـال خـود     را عمیق
وجود آورند که در غیر این صورت، در محضر خدا شـدیداً محکـوم و   نمونه و ممتاز به 

  .در برابر خون شهدا مسئول خواهند بود
  

  )همدان 1339 - 1364(  شهید حسن بدیع 
سـالم  (غریب است؛ قبـر زهـرا   )السالم علیه(کربالي حسین! و اما شما دوستان عزیزم

جهــان گرفتارنــد؛ نشــان اســت؛ قــدس عزیــز اســیر اســت؛ مســلمانان   بــی )اهللا علیهــا
اند؛ همت کنید، مبـارزه کنیـد بـا قـامتی بـه       مستضعفین در بند چشم به شما دوخته

مبادا این کشور عزیز، جوانانی چون شما داشـته باشـد و تـن بـه صـلح      . بلندي ابدیت
دنیا هنوز قـدرت اسـالم را درك نکـرده    . ترین ننگ است تحمیلی بدهد که این بزرگ

دشمنان اسـالم  ]. بود[ایی عظیم قدس، روز حمایت از جنگ پیم است و شاهد آن، راه
  گیرند؟  کور و کر هستند؛ چرا درس عبرت نمی

  
  )مالیر 1344 - 1366( شهید داود بهرامی 

آن روز که همـه  ! عزیزانم. مان است روي سخن من با جوانان عزیز مملکت اسالمی
یمـان بسـتیم تـا    شاهی را سرنگون کردیم، با خـون شـهیدانمان پ  با هم حکومت ستم

زمانی که به کلیۀ اهدافمان که همانا برقراري و تثبیت کامل نظام اسالم در ایـران بـود   
کفـن جنـگ    ، از پاي ننشـینیم و بعـداً نیـز دیـن خـون شـهداي گلگـون       ]ایم نرسیده[

                                                             
  در فراخوانی حال خود: در اصل وصیت -1
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تـر شـد و لـذا بـر      تحمیلی به عهدة ما قرار گرفت و وظایف ما بیش از پـیش سـنگین  
وظیفه تا آخرین لحظه و تا آخرین قطرة خـون در سـنگر بـه     ماست که به عنوان اداي

هـاي   خون نشسته، از حرم اسالم، قرآن و انقالب پاسداري کنـیم و بـه دفـاع از آرمـان    
  .واالي اسالم و انقالب و شهیدان بپردازیم

  
  )خمین 1342 - 1365( علی تدبیري شهید غالم 

یگـر وقـت آن نیسـت کـه     د! اما کالمی هم با جوانـان عزیـز دارم کـه اي عزیـزان    
پـس وظیفـۀ مـا    . خبـر  هاي منافقین و افراد از خدا بیتفاوت باشیم نسبت به توطئه بی

لیاقـت را از   دشـمنان و ولگردهـاي بـی   . است که دیگر امور جامعه را به دست گیـریم 
نـه بـا تـرس و وحشـت، بلکـه بـا اتّحـاد و همبسـتگی و بـا          . صحنۀ روزگار کنار بزنیم

شمن مبارزه کنیم و اسـالم را در همـۀ نقـاط کشـور خـود حـاکم       تشکیالت قوي با د
نـد،  اها که یاور انقالب کنیم و وظیفه است که خائنین را بشناسیم و به مردم و بسیجی

ها به سرنوشت شوم خود برسند و در تمـام امـور، دسـتور اسـالم و      معرّفی کنیم تا آن
  .امام عزیز را نصب العین قرار دهید

  
  )بافق 1339 - 1361(وکّلی بنیزي شهید ابراهیم ت 

کـه موجـب      ] خـواهم  مـی [از خواهران و بـرادران عزیـز بـاالخص جوانـان پرشـور      
مال شدن خون این همه شهید که سراسر ایران را رنگـین کـرده اسـت، نشـوند و      پاي

  ].بیابند[تقاضا دارم که طریق زندگی را 
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  )داراب 1343 - 1367( شهید عبدالحمید حامدي 
طـرف بـودن نسـبت بـه مسـائل کشـور و       خیـال بـودن و بـی   امروز بی! اناي جوان

] بـه [جمهوري اسالمی و جنگ، خیانتی بزرگ است که شاید نابخشودنی باشد؛ پـس  
پیش گیرید تا به کمـال انسـانیت برسـید و    ] در[خود بیایید و راه و صراط مستقیم را 

ام    قدر جوانی را بدانید و به طور صحیح از آ. پشیمان نشوید ن استفاده کنیـد و ایـن ایـ
  .پرارزش را در مسیر رسیدن به کمال صرف کنید

  
  )کاشان 1342 - 1364(زاده  حسین حسن شهید غالم 

ه کنیـد     هـاي دل  به خانواده! شما اي عزیزان جوان و دوستان گرامی شکسـته توجـ
 بـه ! حق است یا خیر؟ و شما اي جوانان عزیز و دوسـتان گرامـی  ] ها آن[که آیا سخن 

ها قرار دارنـد، بیشـتر   سرا در رأس آنهاي شهدا و اُشکسته که خانوادههاي دل خانواده
ها را در هـر مـوردي   محبت نشان دهید و مهربانی بورزید و تا توان دارید، خواهش آن

ها بودند که با تالش و کوشش خـود در طـی عمرشـان، قطـرة آب     رد نکنید؛ چون آن
و مانند تبدیل کردند و فداي اسالم کردنـد کـه همـان    گندیده را به جوانی رشید و سر

. ها کـه شایسـته بـراي پروردگـار خـود بودنـد       خوشا به حال آن. هدف من و شماست
ت  ] ها این خانواده[درست است که این کارها اجري معنوي دارد، ولی  احتیاج به محبـ

  .و کمک دنیوي نیز دارند
  

  )داراب 1343 - 1365( شهید محمدحسین خسروي 
سـرا کوتـاهی   هـاي شـهدا و اُ  کنم که از سرکشی به خـانواده سفارش می! دوستانم
دانم که خداونـد قـیم   شکسته، مرهم باشید و خوب میکودکان دل] زخم[نکنید و بر 
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بـا توکّـل   . اي بیشتر نیستیم؛ پس نگران نباشیدباشد و ما وسیلههاي شهدا می خانواده
  .به اهللا به اداي تکلیف همت ورزید

  
  )کاشان 1339 - 1362(علی رزاقی  شهید عباس 

تپـد و امیـد امـام هسـتید،      شما جوانان اسالم که قلبتان براي انقالب اسالمی مـی 
. ترسـند  هرچه بیشتر متشکّل گردید که دشمنان خارجی و داخلی، از اجتماع شما می

ها، پـاك   لوث وجود این جرثومه] را از[امت زجرکشیده و مظلوم . سالح ایمان برگیرید
به کالبد نـاتوان  ] شما هستید که[سازید که چشم همۀ مسلمانان جهان به شماست و 

  .بخشید آن توان می
  

  )تفرش 1342 - 1362( ینیشهید علی زرچ 
ها را خالی نکنید و براي یک مرتبـه هـم کـه شـده، پـا بـه        جبهه! اي جوانان عزیز

کـه بـر   ] را[ام  واهم اسـلحه خـ  از شـما مـی  . جبهه بگذارید تا نور خدا را مشاهده کنید
شـود،   ها که در راه خدا ریخته می زمین افتاده، به دوش گیرید و نگذارید که این خون

  .مال گردد پاي
  

  )فسا 1343 - 1365(شهید سیدجالل ساداتی  
سـازان و وارثـان خـون مقـدس      شما آینده! و جوانان عزیز] نا[نآموزان، نوجوا دانش

نقالب به دست شـما سـپرده خواهـد شـد و مسـئولیت      شهیدان هستید و آیندة این ا
بـه همـین   . شما بسیار سنگین است؛ چرا که شما پاسدار خون این شـهیدان هسـتید  

گـذاري  تفـاوتی شـما، سـرمایه   علّت امروز دشمنان اسالم و انقالب بـراي اغفـال و بـی   
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ـ   باید امروز به هوش باشیم که لحظه. اند کرده رادران اي غفلت کردن، خیانت به خـون ب
ت نکنیـد     از مسـائلی کـه در جامعـه رخ مـی    . شهیدمان است دهـد، کورکورانـه تبعیـ .

هـاي  ها و تبعیتبه مدل] شما[خواهند با سرگرم کردن  دشمنان داخلی و خارجی می
خواهنـد بـا سـرگرم    غربی، شما را از مسائل انقالب، خصوصاً جنگ غافـل کننـد، مـی   

جوانی و ایام شما با ایـن همـه زیبـایی و    . ل کنندکردن به خود، شما را از یاد خدا غاف
مانیـد و  دهـد و شـما مـی   شادمانی، به زودي جاي خود را به کهولت و ایام سستی می

هـا و  خوشی. از این لحظات زندگی و جوانی در راه خدا استفاده کنید. حسرت گذشته
هـاي مـادي   تاز ایـن لـذّ  . ها زودگذر و رفتنی هستند و عقوبت گناهان، مانـدنی لذّت

هاي خداوند جسـتجو کنیـد   لذّات را در عبادت. بگذرید و به دنبال لذّات معنوي بروید
هـاي خداونـد،   یکی از عبادت. و از خدا بخواهید تا شیرینی عبادتش را به شما بچشاند

هـا  جهاد در راه اوست که براي چشیدن شیرینی و حالوت این عبادت، باید بـه جبهـه  
  .نار این جهاد اصغر، جهاد اکبر و مبارزه با نفس را انجام دهیدروي آورید تا در ک

  
  )کاشان 1338 - 1363(شهید نوراهللا سبزواري  

باشید، بکوشید که از این آزمایش، موفّق و پیـروز  هر آن که مورد امتحان الهی می
به خود بیاییـد  ! برادران. درآیید و پرونده و شجرة امتحان را در دست راست قرار دهید

ایـد و بـا عـزم    افتخار کنید در راه اسالم و حفظ نوامیس قرآن به فـوز الهـی رسـیده    و
قدر به هـدر   راسخ و ایمان خود ثابت کنید ما نخواهیم گذاشت خون این شهداي گران

  .برود
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  )بوانات 1349 - 1367(اهللا عباسی  شهید کرامت 
. الی نگذاریـد سنگر مسجد را خ! جوانان عزیز که آیندة کشور در دست شماهاست

افراد ضـد خـوانین و منـافقین و یـاور     ] جزو[در نماز جمعه و جماعات شرکت کنید و 
  ].باشید[محرومان و مستضعفان 

  
  )تهران 1347 - 1364(شهید محمد عزیزي  

از دست برادرتان افتاده را بردارید و راهش را ادامـه دهیـد   ] اي که[اسلحه! برادرانم
مسـئولیتی بـزرگ بـر    ]: گـویم  می[هاي عزیزم  کالسی هم به. و پشتیبان انقالب باشید

کـه  ] در درس خوانـدن [همان سعی . درس خواندن است] همان[دوش شما است که 
است بر سـینۀ آمریکـا؛ لـذا بعـد از مسـئلۀ درس،      ] مشتی[باشد، خود  در دستتان می

. روز امتحـان رسـیده اسـت   ! جبهه یک وظیفۀ شرعی است و شما اي امت شـهیدپرور 
تنهـا  ]. شـوید [مبادا فریب این دنیاي فانی و زودگذر را بخوریـد و از یـاد خـدا غافـل     

  .وصیت من به شما این است که امام را تنها نگذارید و پشتیبان والیت فقیه باشید
  

  )اراك 1338 - 1362( محمدي شهید حمیدرضا علی 
را فرامـوش  خواهم که پاسداري از خـون شـهیدان    از تمامی جوانان و نوجوانان می

هـا را کـه در ایـن راه، تسـلیم حضـرت حـق        فشـانی و ایثـار آن   نکنند و این همه جان
هـا   خواهم آنچه را که شایستۀ ملّت ماست، نصـیب آن  نمودند، از یاد نبرند و از خدا می

  .ها نشان دهد بگرداند و راه هدایت را به آن
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  )بوشهر 1342 - 1364(رضا فرهمند  شهید غالم 
شود مسجد را محلّ تقرّب خود بـه سـوي خـدا و     نوجوانان توصیه می به جوانان و

  .محلّ جذب مردم به سوي حق قرار دهند
  

  )ریز نی 1336 - 1364(شهید حبیب کردگاري  
هـا و لذایـذ    از هـوس . شما امیدهاي آیندة ایـن مـرز و بـوم هسـتید    ! جوانان عزیز

آییـد و قـدر خـود را    بـه خـود   . ها سرابی بیش نیست پوشی کنید که این دنیوي چشم
به جوانـان عزیـز حـزب اهللا    . بدانید و در دام شیطان، به عناوین مختلف گرفتار نشوید

اقتدا کنیـد و ببینیـد کـه چگونـه بـا ایثـارگري خـود، شـرق و غـرب را بـه وحشـت            
سوز و ولگردي و دنبال منکـرات رفـتن را    شما هم اعتیاد، این بالي خانمان. اند انداخته

. توانید جوانان مفیدي براي این کشور عزیـز باشـید   مئن باشید که میرها سازید و مط
کـه تخلّـف از ایـن امـر،     ] باشید[تداوم انقالب و حفظ آن به عهدة شماست؛ به هوش 

هـاي   تداوم انقـالب، بسـتگی بـه شـناخت چهـره     . غضب خداوند قادر را به دنبال دارد
امـروز  . بـه انقـالب ضـربه نزنـد     هاي انقالب را شناخت تا کسی باید چهره. انقالب دارد

هاي حافظ انقالب همین جوانان مؤمن حزب اهللا هستند که چه در جبهه و چـه   چهره
  .کنند در پشت جبهه، از انقالب حفاظت می

  
  )کازرون 1333 - 1365( اهللا محمودیان شهید هدایت 

اگـر  ! هایم را پوشاندید و جز خوبی چیزي از شما ندیدم اي دوستان خوبی که بدي
گاه نشد که خـداي نخواسـته    بدانید که هیچ. سر قبرم آمدید، برایم طلب مغفرت کنید

کـردم   همیشه به یادم بود و به یادم هست کارهایی که مـی . ام را فراموش کنم گذشته
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شدم، اما با خدا وعده کردم و از خـدا کمـک   دادم و مرتکب میو گناهانی که انجام می
کسـان را فرامـوش    داد بـی . یتیمـانم را فرامـوش نکنیـد    هایم و بچه! عزیزانم. خواستم

از . سعی کنید بـه فریـاد مظلومـان برسـید    . کسان برسید سعی کنید به داد بی. نکنید
دانـم کـه    مـی . پایگاه را خالی نکنید. کنم که پایگاه را فراموش نکنیدشما خواهش می

ن و عیـال و خانـه   دانم که بار زندگی سنگین است؛ بار فرزنـدا  زندگی سخت است؛ می
ها در کنار خون شهیدان، هیچ است و ادامۀ خـون   سنگین است، اما بدانید که همۀ آن

  . شهدا این است که پایگاه را گرم نگه دارید
  

  )خمینی شهر 1336 - 1361( شهید سیدمحمد موسوي درب امامزاده 
] ایـن [ارنـد،  هـا را د  وظیفۀ تمام ملّت و خصوصاً جوانانی که توانایی آمدن به جبهه

هاي شرافت و انسانیت را ادامه دهنـد کـه ایـن اسـت     ها و چراغاست که راه این شمع
دین اسالم و قرآن، امروز امانتی اسـت کـه   . ها فقط پیام شهیدان و رزمندگان در جبهه

به ما رسیده است و باید ما به هر نحـوي   )صلی اهللا علیه و اله و سلم(از طرف خدا و پیامبر
ولو اینکه تمام ما فداي اسالم و قرآن شویم، باید او را حفظ کنـیم کـه اگـر    که هست، 

 و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (خداي ناکرده کوتاهی کنیم، فرداي قیامت در پیش خدا و پیامبر
صـلی اهللا  (بدانید که خطّ سرخ شهادت، خـطّ پیـامبر  ! عزیزان. روسیاه خواهیم بود )سلم

و اولیاء اهللا بوده است؛ پس چـه بهتـر کـه     )علیهم السالم(نو ائمۀ طاهری )علیه و آله و سلم
ها باشـد کـه ایـن بهتـرین سـعادت       روي آن یک مسلمان، این خط را برگزیند و دنباله

  .است
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  )همدان 1343 - 1365(شهید تقی نوري  
از شما جوانان عزیـز، مخصوصـاً بـرادران حـزب اللّهـی و بـرادران سـپاه، عاجزانـه         

جوانـان  . برّي را هیچ موقع فرامـوش نکننـد و بـدان عمـل نماینـد     خواهم تولّی و ت می
هـا، در برابـر    همۀ ما، از بـزرگ گرفتـه تـا کوچکمـان، مسـئولیم در برابـر ملّـت       ! عزیز
برخیزید و بکوشید به یـاري اهللا و اسـالم و   . هاي تحت ستم و در برابر خون شهدا ملّت
این انقالب را به پیـروزي کامـل    گران نجات دهید تالهاي مظلوم را از چنگ چپاو ملّت

 )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (اش، حضرت ولی عصـر  برسانیم و به دست صاحب اصلی
اي ... کس نهراسـید   در این راه جز از خداوند سبحان از هیچ! شما مردم. تحویل دهیم

  .ها را تقویت کنید و امام را تنها نگذارید جبهه! جوانان
  

  )فریدن 1342 - 1365( شهید رضا یوسلیانی 
نگذارید سالح بـر زمـین افتـادة شـهیدان روي زمـین بمانـد، آن را       ! برادران عزیز

بردارید و با توکّل بر خداي یکتا به دشمن زبون و پست صدامی حمله کنیـد تـا درس   
با برنامـۀ امـام امـت    ... عبرتی باشد براي کسانی که قصد ضربه زدن به اسالم را دارند 

در حرف بـاقی نمانیـد؛ عمـل    . خودسازي فرموده، خودتان را بسازیدکه چند کار براي 
البتـه تـا شـما از گناهـان دوري نکـرده      (افراد دیگر را بسازید از نظـر اعتقـادي   . کنید

  .)توانید کسی را بسازید باشید، نمی
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  لزوم اهتمام جوانان در سنگر : بخش دوم  
    خودسازي و جهاد علم،

  
  )بندرعباس 1339 - 1365(طلب  صشهید محسن اخال 

بیشتر بـه جبهـه رو   . شما امروز باید سنگرها را پر کنید! اما برادران و جوانان روستا
بـه  . توانـد دیگـران را بسـازد    آورید و خود را بسازید؛ زیرا انسان تا خود را نسازد، نمـی 

به فرمـان او  قدر رهبر را بدانید و گوش » .جنگ، نعمت بزرگی براي ما بود«گفتۀ امام 
  .باشید و دنبال هوي و هوس نباشید

  
  )جهرم 1341 - 1364( شهید اسداللّه احمدنیاي مطلق 

بار است انسان در حالی که مکتبش، ایـن همـه   جوانان عزیز بدانند که چقدر ذلّت
هاسـت، انسـان در بسـتر     احتیاج به فـداکاري دارد و االن کـه خداونـد مشـتري جـان     



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     32
 

هـا گذشـت؛   ببینـیم کـه گذشـته   ] و[ین امروز به فکـر بیفتـیم   از هم! برادران]. بماند[
ها بر چه استوار بوده، ولـی راه،   اي که معلوم نیست اعمال ما چگونه بوده و نیت گذشته

اگـر  . اي خالی از هرگونه گنـاه و آلـودگی  باز است و ما آینده را در پیش داریم و آینده
را به خدا سپرد و همواره بـه یـاد    خودتان بخواهید باید فرصت را غنیمت شمرد و دل

باید ابتدا به سراغ قلبمان برویم و زنگارها را بشـوییم و حسـد، کینـه، بغـض،     ... او بود 
اي درخشـان بـراي   جا آینده ریا، دروغ، غیبت و تهمت را از خودمان بشوییم و از همین

. را بدانیـد  انقالب خود را پاس داریم و قدر رهبـر عظـیم الشـأن   ... خودمان پی بریزیم 
هـاي  نگذاریم که استکبار جهانی چراغ پرفروغ انقالب اسالمی را که نور امیدي بـر دل 

هاي فردا بر مـا سـالم و   که نسل] کنیم[مستضعفین برافروخته، خاموش کند و کاري 
. امام را گرامی دارید و از امام، اطاعـت نماییـد  . رحمت فرستند، نه لعن و نفرین نمایند

بـر جوانـان   ... را محکم نمایید و در این نبرد مقدس اسـتقامت کنیـد   سنگرهاي جهاد 
ها را پـر کننـد و بـه یـاري خـدا، شـرّ صـدام از         عزیز است که با اطاعت از امام، جبهه
تـر بتـوانیم قـدس عزیـز را از چنگـال اسـرائیل        خاورمیانه پاك شود و ما هر چه سریع

رتجع عربی را خلع ید کنیم، قـدرت  پوشالی نجات دهیم و با فشار بتوانیم دیگر دول م
هـاي در   عظیم انقالب اسالمی را در برابر دیدگاه جهانیان به نمـایش بگـذاریم و ملّـت   

 تعـالی  اهللا عجـل (بند را مژده و بشارت رهایی دهیم، زمینه را براي ظهور آقا امـام زمـان  
  .مساعد کنیم و جهان را به دست صاحبان اصلی آن بسپاریم )الشریف فرجه

  
  )کاشان 1343 - 1364(ید مجید ادیبی شه 

دهم که نکنـد خـداي نـاکرده در غفلـت      هایم تذکّر می محل من به دوستان و بچه 
خواهم که فکر کنید و با بینش روشن، راه خود را انتخـاب کنیـد و    از شما می. بمیرید
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خواهید بکنید، ولی مسیر خـود را طـوري قـرار دهیـد کـه پشـیمان        هر کاري که می
  .نشوید
  

  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی  شهید علی 
هـایی کـه از اول    خـواهم آن  از جوانان عزیز ایرانی به خصوص از رفقاي خودم مـی 

هـایی هـم    اند، به همان راهشان ادامه دهنـد و آن  انقالب در خطّ امام و حزب اهللا بوده
] بیشـتر [ند، هر چـه  اند خودشان را با خطّ امام و اسالم ساز ده که تاکنون موفّق نشده

به خودسازي خودشان بپردازند و خودشان را براي مقابله با کفّار آمـاده کننـد، وگرنـه    
  .ها مسلّط خواهد شد و در ناآگاهی و غفلت خواهند ماند شیطان بر آن

  
  )اصفهان 1341 - 1365(شهید اکبر باباجانی ریزي  
اگـر  . لـوي آن را اي که االن در نظرم هست، مسـئلۀ فحشاسـت؛ بگیریـد ج    مسئله

مواظب فرزنـدان و نوجوانـان خـود باشـید و از مسـائل      . شود نگیرید، دامنگیر همه می
جداً خودداري کنید و بدانیـد  ] به نامحرم[چرانی به ناموس دیگري و نگاه کردن  چشم

. برنـد  کنند و عفّت را از بین مـی  چرانی می اگر جلوي آن را نگرفتید، به ناموست چشم
ض و میکروب و بیماري است در بـین جامعـه کـه نقشـۀ آن را دشـمن      ترین مر بزرگ

کشیده است و در بین جوانان منتشر کرده است و این آخرین ضربه بوده است و شـما  
  .باید جلوي آن را بگیرید
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  )شهرکرد 1340 - 1363(شهید ایرج بابانژاد  
ا بیشـتر خـدایی   اعمال و افعـال ر . بیشتر به خود بپردازید! جوانان عزیز و حزب اهللا

از کبر و غرور بکاهیـد  . ١»کونوا دعاه النّاس بغیر السنتکم«کنید تا دعوتتان مؤثرتر باشد؛ 
  .و بر تواضعتان بیفزایید و در همه کار به امامتان اقتدا کنید

  
  )فردوس 1344 - 1365(شهید مهدي بخشایش  

طانی، هــاي شــی پــدر و مادرهــا فرزندانشــان را کنتــرل نماینــد تــا مبــادا وسوســه
هایشان را به لعنت ابدي دچار کند و جوانان آگاه و مـؤمن، مواظـب اعمـال     جگرگوشه

خود و دیگر دوستان باشند و با توکّل به حق و امر به معـروف از خـدمت بـه اسـتعمار     
خواهد هر طور شده جوانان عزیز ما را از راه راسـت   جلوگیري کنند؛ چون استعمار می

  .باز دارد
  

  )فریدن 1344 - 1365(ی شهید اژدر بهمن 
جبهه را گرم نگه دارید و نگذارید ایـن جنایتکـاران شـرق و    ! جوانان شجاع و غیور

صفتان صدمه بزنند که صدمه خوردن انقالب، مطابق با صـدمه خـوردن    غرب و فرعون
شـوند و از جبهـه وحشـت    اسالم و قرآن است و به آن کسانی که غرق در مادیات مـی 

  .برسانید دارند، پیام شهدا را
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  )مسجدسلیمان 1348 - 1364(گاه  شهید نادعلی چراغی 
مبادا که در بستر از این دنیـا  ! اي عزیزان: پیامی دارم براي دوستان و جوانان عزیز

علیـه  (اصـغر شـش ماهـه    هـا، علـی  تـرین آن تمام جوانان صدر اسالم که کوچک. بروید
ند که ماننـد مـردم کوفـه، امـام را     نک... بود، در میدان نبرد به شهادت رسیدند  )السالم

اگـر  ! ها نخواهند رویید؛ پـس بـرادران  اگر باران نبارد، الله! تنها بگذارید که اي عزیزان
  .من و یا تو به جبهه نرویم، اسالم پیروز نخواهد شد

  
  )تهران 1339 - 1365(شهید سعید چیذري  

هـا   و خیابـان  هـا  ابتدا بـه جوانـانی کـه متأسـفانه بیشـتر وقتشـان را کنـار کوچـه        
خواهید عمـر کنیـد کـه     اوالً شما مگر چند سال می! برادران من: گویم گذرانند، می می
طـور وقتتـان را    گذرانید؟ آیا از مرگ خود خبر دارید که این طور ساعات خود را می این
گذرانید؟ مگر غیر این است که سعادت انسان در آخرت، باید در همـین دنیـا و بـا     می

ایـد ایـن    مگر شما نشـنیده ! ها تأمین شود؟ ها و دقیقه اده از همین ساعتحداکثر استف
دارد، مگـر اینکـه جـواب ایـن دو      کس قدم از قدم برنمـی  حدیث را که در قیامت هیچ

ات را چطـور و در چـه راهـی صـرف      عمرت را چگونه گذراندي؟ جوانی: سؤال را بدهد
] مطلـب . [از گناهان بزرگ اسـت کردي؟ دیگر اینکه زمینۀ گناه را فراهم کردن، خود 

هـاي مختلـف،    به جاي اینکه به بهانه! برادران: گویم به جوانان متعهد می] اینکه[دیگر 
کنار بکشید و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید، وظیفـۀ شماسـت کـه مسـئولیت     

  .در کارها توکّل بر خدا کنید. سنگین تداوم انقالب را به دوش بکشید
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  )گرمسار 1299 - 1365( حسنی شهید احمد 
ــز ــان عزی ــا و مجاهــدت بهشــت در ســختی! اي جوان ــالش ه ــا و ت ــت و از  ه هاس

گردد؛ پس به خـود آییـد و پیوسـته     طلبی و آسایش دنیوي، بهشت حاصل نمی راحت
هـا مبـارزه در    تالش کنید و از جهت معنوي و روحی و نظامی قوي باشـید کـه سـال   

خواب و اسـتراحت کـم کنیـد و بـراي جهـاد      ] زا[بر خود سخت گیرید و . پیش است
تفـاوت نباشـید و انقـالب     به مسئلۀ جنگ و انقالب و رهبري، بی! عزیزانم. آماده باشید

  .را ساده نگیرید
  

  )همدان 1349 - 1365(شهید حمیدرضا حسنی  
در محـراب عبـادت شـهید     )السالم علیه(مبادا در غفلت بمیرید که علی! اي جوانان
در راه  )السـالم  مـا علیه(اکبـر حسـین   تفـاوتی بمیریـد کـه علـی    حال بـی شد و مبادا در 

مبـادا از رفـتن فرزنـدانتان بـه     ! و با هدف، شهید شد و اي مـادران  )السالم علیه(حسین
را  )سالم اهللا علیهـا (توانید جواب زینبجبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمی

ل خانـدان وهـب، جوانانتـان را بـه     همـه مثـ  . تن شهید را نمـود  72بدهید که تحمل 
: هاي نبرد بفرستید و حتّی جسد او را هم تحویل نگیرید؛ زیرا مادر وهب فرمـود  جبهه

استغفار و دعا را از یاد نبریـد  ! برادران» .گیرم ام، پس نمی سري را که در راه خدا داده«
در راه خـدا  ها براي تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و  که بهترین درمان

کننـد، گـوش    دشمنانی که بین شما تفرقه ایجاد مـی ] به حرف[قدم بگذارید و هرگز 
  . ندهید
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  )ممسنی 1339 - 1365( شهید سیداسماعیل حسینی 
در [به یاد آرید این نعمت بزرگ خـدا را کـه   ! اي جوانان عزیز، دانشجویان بزرگوار

ت و مهربانی انداخت و مـا بـرادر   هاي ما الفبا هم دشمن بودیم، خدا در دل] حالی که
. خـدا شـما را نجـات داد   . دینی یکدیگر شدیم؛ در صورتی که در پرتگاه آتـش بـودیم  

باید در سنگر علـم  . حال مکتب اسالمی، نیاز به ایثارگري و فداکاري شما عزیزان دارد
و اخالق و جهاد با کافران، دست به دست یکدیگر داده و همدیگر را در کارهـاي مهـم   

ت شـما در ایـن جبهـه دارد و     . اري نماییمی استقالل انقالب اسالمی بستگی به فعالیـ
اي بسـتگان  . سعی کنید دین خود را نسبت به اسالم و ملّت شـریف ایـران ادا نماییـد   

بدانید تداوم و شکوفا شدن ایـن نهضـت، ضـامن تـالش و     ! محترم و اي همکاران عزیز
  .دا، انقالب نیاز به شما عزیزان داردبکوشید که امروز و فر. فعالیت شماست

  
  )داراب 1337 - 1366(شهید قاسم خسروي  

] اي[هـاي خـاکی روسـتایمان بـزرگ شـدیم،      جوانان عزیزي که با هم در کوچـه 
زنم و هم بـا همـۀ کسـانی کـه     هم با شما حرف می! شناسمکسانی که من شما را می

مکتب و مذهب ما هـدف از خلـق    مگر نه اینکه در... شناسمشان  نمی] من[ند و اجوان
و بـراي اینکـه بـه    . »قولوا ال اله الّا اهللا تفلحوا«شدن انسان، رسیدن به رستگاري است؟ 

اي شـروع کننـد و ابتـدا خودشـان را در     رستگاري برسید، مگر نه اینکه باید یک عـده 
کنـد،  دانید که انسان تـا خـودش را خـدایی ن   برابر خدایشان قربانی کنند؟ و این را می

بنابراین، براي اینکه انسان تکامـل پیـدا کنـد، خـدا زمینـه را      . شود جامعه ساخته نمی
ا   همه قبول داریم که خورد و خوراك تنها انسـان را کـور مـی   . کندفراهم می کنـد، امـ

هـا  براي همـۀ عصـرها و نسـل   ] خداوند[کند؛ براي همین  مشکالت انسان را مقاوم می
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هـاي خـدا   بته درست است که ما مانند و شبیه کامل نمونهال. نمونه معرّفی کرده است
 )السـالم  علیـه (شویم، ولی باید بتوانیم ادعا کنیم خدا بـراي بزرگـان ماننـد حسـین    نمی

نشـینی و بـراي مـا نیـز صـحنۀ       سال سکوت و گوشه 25 )السالم علیه(کربال و براي علی
و بایـد کسـانی جلـو     .هـا مشـکالت   اي آورد و بـراي پشـت جبهـه    پیکارها به وجود می
. هاي از خون سرخ را براي رسیدن به رستگاري بـه وجـود آورنـد    حرکت کنند و جاده

اي کـم در  و مگر نه اینکـه عـده  ! هاست به دست استکبار است؟مگر نه اینکه دنیا سال
پس ما بایستی دفـاع  ! ... اند؟ دنیا، میلیاردها انسان را به بردگی فکري و جسمی گرفته

 اهللا عجـل (توانیم پشت سر حضرت مهدي ناً خود را بسازیم تا ثابت کنیم میکنیم و ضم
    حـرف مـا ایـن اسـت کـه      . ... ، دنیا را به حکومت خـدا بـاز گـردانیم   )الشریف فرجه تعالی
ت و قـدرت و علـم     می خواهیم این وضع را به دنیا ثابت کنیم که هر چیز دسـت مادیـ

ابت کنیم که با ایمان و با شور حسـینی و  خواهیم ثما می. نیست، بلکه دست خداست
  . عشق به شهادت بر دنیا پیروز خواهیم شد

  
  )اهواز 1336 - 1361(شهید محمدحسن خلقتی  

منـدي   باید بدانید که ایـن زیبـایی و عالقـه   . بدانید که دنیا زیباست! دوستان عزیز
ی اسـت  چیزي نیست جز آزمایشی براي ما و این دلبستگی مانند وابسـتگی بـه حبـاب   

داشتنی اسـت   که هر لحظه امکان دارد بترکد و بدانید که آنچه قابل پرستش و دوست
  .و آنچه که جاودانگی و همیشگی است، خداست
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  )دهدشت 1335 - 1364( خواه شهید یوسف دانش 
و در درجـۀ اول ایمـان داشـته    ] باشـند [تمام جوانان ایرانی بایـد مردانـی جنگـی    

شته باشیم، کارمان تمام خواهد بود، ایمـان بـه همـان سـالح     باشیم؛ زیرا اگر ایمان ندا
  ).اهللا اکبر(هاي اول انقالب  سال

  
  )تفت 1338 - 1360(نیري   شهید احمدرضا دهقان 

 علیـه (و فرزندش حسین )السـالم  علیه(بار علی جوانان فدایی راه خدا و مکتب شهادت
با خـون  . قطع خواهیم کرداند که دست هر متجاوزي را  چنان درسی به ما داده )السالم

  .در آن غرق خواهند شد] متجاوزان[خود چنان گردابی فراهم خواهیم آورد که 
  

  )کازرون 1345 - 1365(نسب  شهید مصطفی دیانتی 
امروز اسالم عزیز به کمـک و یـاري شـما نیـاز     ! اي جوانان و اي غیرتمندان روزگار

ه بـا خـون، ارتبـاطی تنگاتنـگ     شیع. تاریخ شیعه، تاریخی خونین و خونبار است. دارد
هاي تکبیر خود گرم کنید و اگر بیرق از دوش یکـی از   هاي جنگ را با نعره جبهه. دارد

شما افتاد، رزمندة دیگري ایـن بیـرق را بـه دوش بکشـد و ایـن درس فـداکاري را از       
به خـدا دسـت از دامـان امـام نکشـم،      «: بگیرد که فرمود )السالم علیه(ابوالفضل العباس

و این را بدانید که در جبهۀ حق، شکسـت وجـود   » .رم دست ببرّند و برآرندم پوستاگ
، یعنـی بـه یکـی از دو    1»احـدي الحسـنیین  «چه بکشیم و چه کشته شویم، به . ندارد
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شویم، با پیروزي بر سـپاه کفـر و یـا شـهادت فـی سـبیل اهللا و روزي        خوبی، نائل می
  .خوردن در جوار حق تعالی و زندگی جاوید

  
  )نوشهر 1337 - 1364( هید توفیق دیوساالر کورکورسرش 

خـواهم سـعی کننـد    انـد، مـی  که تا حـاال در اشـتباه بـوده   ] ى[ناز جوانان و برادرا
رونـد؛ چـه    خودشان را اصالح کنند و بدانند که در این دنیا ماندنی نیستند و همه می

حاضـر شـوند، ان    بهتر که در راه حق قدم بردارند و با عمل صالح در سفرة پهن الهـی 
انـد، خواهـان   از تمامی دوستان خود که از نظر معنوي و فکري با مـن بـوده  ... شاء اهللا 

  .پیشۀ خود کنند] را[آن هستم که صبر و تقوا و نماز 
  

  )شهرکرد 1340 - 1362(شهید محمود رضوي قهفرخی  
کنیـد   کاري. مبادا کاري را براي جز رضاي خدا انجام دهید! برادران، دوستان عزیز

رضـا النـاس   «: فرمود )السالم علیه(در این رابطه امام رضا. که فقط براي رضاي خدا باشد
کنیـد،   مبادا در کاري کـه مـی  » .رضایت مردم بعد از رضایت خداست«؛ ١»بعد رضا اهللا

  .خدا را فراموش کنید و در فکر این باشید که از این مقام به مقام دیگري برسید
  

  )گرگان 1342 - 1361(زینه شهید مسعود رمضانی او 
هـا بیشـتر بـا خـداي خـود راز و نیـاز کنیـد و        در سنّ جوانی سعی کنید که شب

نگذارید که قلب رئوف و پاکتان با مال حرام و سخن زشـت، آلـوده شـود و هـر وقـت      
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اسالم و قرآن احتیـاج بـه خـون داشـت، در دادن خـون از دیگـران سـبقت گیریـد و         
  .قدم باشید پیش
  

  )بروجرد 1319 - 1357(نجبر شهید رضا ر 
هـاي خـود دارم، ایـن اسـت کـه جوانـان عزیـز، اي         وصیتی که به همسنّ و سـال 

از یـاري کـردن   ! کسانی که سرمایۀ مملکت هستید و تمام امید رهبرمان به شماسـت 
خـراي شـما   این انقالب و همراه بودن با امام امت دست برندارید؛ زیرا سعادت دنیـا و اُ 

مطیع بودن به دستورات اسـالمی و پـرداختن بـه تهـذیب     . امر است در گرو همین دو
همیشه به یاد خدا باشید؛ زیرا تنها یـاد خـدا اسـت کـه     . نفوس خود را فراموش نکنید

هـاي  فکر نکنید که چیزهایی غیر از این، باعث تسـکین دل . 1دهد ها را آرامش می دل
. واي نفـس و شـیطان اسـت   اگر غیر از ایـن باشـد، بدانیـد کـه آن هـ     . گردند شما می

  .هاي شما خیلی حساس است و بکوشید که قلبتان تنها جاي خدا باشد دل
  

  )مالیر 1347 - 1364( شهید اسماعیل روزبهانی 
بـراي هسـتی   . براي دنیا نیستی. اي بدان که تو براي آخرت آفریده شده! اي جوان

پـس  ... رت هسـتی  باشی و در سراي موقّت و در راه به سـوي آخـ   و براي زندگانی می
  .بترس از اینکه مرگ تو را دریابد و تو در حال گناه باشی
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  )داراب 1334 - 1361(اصغر زاهدي  شهید علی 
نـداي آزادي اندیشـه را از حلقـوم    ! خـوردة شـرق و غـرب    شما اي جوانـان فریـب  

  .٣»سنه ٢ینمن عباده سبع ١تفکّر ساعه خیر«: بشنوید که فرمود )السالم علیه(علی
  

  )خمین 1323 - 1360(حیدرعلی زیدي شهید  
ات هیچ کوتاهی نکن و تا آنجـا کـه در تـوان داري،     از خواندن درس مدرسه! پسرم

نکند که یـک وقـت   . به تحصیل ادامه بده و براي این کشور اسالمی، فردي مفید باش
چون که این تنهـا آرزوي مـن   ... خداي ناکرده، جوانی نامرتّب و سربار جامعه بار بیایی 

وده و هست که داراي فرزندانی با ایمان به خدا و دین اسالم و قرآن کـریم و خـدمت   ب
  .به مردم باشم

  
  )تهران 1343 - 1367(شهید سیدمحمدرضا سلطانی  

در  )السـالم  علیـه (مبادا در رختخواب ذلّـت بمیریـد کـه امـام حسـین     ! جوانان عزیز
:] فرمـود [که  )السالم علیه(ناین بود منطق موالیمان، حسی! آري. میدان نبرد شهید شد

مـرا  ! مانـد، پـس اي شمشـیرها    اگر دین جدم جز بـا ریخـتن خـون مـن برپـا نمـی      «
ما نیز مـرگ سـرخ همـراه شـرف را بهتـر از ننـگ و زنـدگی ننگـین         ! آري ٤».دریابید

و  )السـالم  علیـه (مگر ما پیـرو مکتـب علـی   ! زنید اي کسانی که دم از صلح می. دانیم می
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نباشیم، مگر پیـرو راه شـهیدانمان نباشـیم کـه تـن بـه صـلح         )السالم علیه(امام حسین
جنـگ  «: کـه فرمودنـد  ] هسـتیم [همۀ ما شهیدان، پیرو سخن امـام عزیزمـان   . دهیم

کنـیم و فریـاد    امضـا مـی  ] آن را[ما نیـز بـا خـون خـود     . »جنگ تا رفع فتنه در عالم
  .»هیهات منّ الذلّه«: زنیم می

  
  )نهاوند 1337 - 1365( شهید فرزاد سلیمانیان 

صحبتی هم با ورزشکاران عزیز دارم که در طول عمر، افتخـار ایـن را داشـتم کـه     
از همۀ شـما انتظـار دارم   ! برادران عزیز: مدتی در بین این برادران فعالیت داشته باشم

اقتدا کنید و در زمـین ورزشـی، اخـالق اسـالمی را سـرلوحه و       )السالم علیه(که به علی
قدر شما را خوشحال نکند که از خـدا غافـل    یک پیروزي آن. ر دهیدسرمشق خود قرا

باعث افسردگی بیش از حد شما نشود؛ بلکـه در همـه حـال    ] هم[یک شکست . شوید
باید حالت تعادل داشته و تمـام کارهـا را مشـیت الهـی بدانیـد، چـه شکسـت و چـه         

ایـن مسـائل کـه     و به واجبات دینی خیلی اهمیت بدهید؛ چـرا کـه تمـام   . پیروزي را
بینید، زودگذر است و خیلی دوام ندارد و ماها کـه اعتقـاد بـه قیامـت و روز      شماها می

  .جزا داریم، باید براي آخرتمان توشه برداریم
  

  )ردشهرک 1341 - 1362(شهید مهراب سلیمی شهرکی  
ها خودداري نکنند و تا مظلـومی در  کنم که از آمدن به جبههبه جوانان توصیه می

ها جلـوگیري   از آمدن فرزندان خود به جبهه! اي مادران. هست، از پاي ننشینند جهان
نکنید و بگذارید تـا جوانانتـان بـه جبهـه بیاینـد و پشـتیبان حـق باشـند تـا فاطمـۀ           

  .از شما راضی باشند )سالم اهللا علیها(و زینب کبري )سالم اهللا علیها(زهرا
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  )آبادان 1331 - 1366(شهید ناصر سیار  
توانند درس بخواننـد و جامعـۀ خـود را    آموز خواهشمندم که تا می نان دانشاز جوا

هاي علمی مطالعـه نماینـد    کتاب. سربلند و از قید وابستگی به شرق و غرب رها سازند
  .و نمازهاي خود را در مسجد بخوانند

  
  )قزوین 1341 - 1365(اکبر صادقیان  شهید علی 

ها را گرم نمـوده و پشـت دشـمن را بـه      شما که تاکنون جبهه! جوانان حزب اللّهی
] او حـامی [دشمنی که همۀ ستمگران دنیـا و سـران فاسـد دنیـا     ] و[اید  خاك مالیده

هـا را خـالی نگذاریـد و تـا     اید، باز هم این جبهـه  هستند را به خاك سیاه ذلّت نشانده
بـا   زمانی که جبهه احتیاج به نیرو دارد، به جبهه بروید و بدانید که جنـگ مـا، جنـگ   

جنگ ما، جنگ تمـام اسـالم   ! اي بیش نیستند ها حشره صدام و حزب بعث نیست؛ آن
کشم، سرنوشت ایـن جنـگ    هاي آخر را می اکنون که نفس هم... برابر تمامی کفر است 

به دست شماست و شما باید با قدرتی کـه خداونـد بـه شـما داده، ایـن جنـگ را تـا        
  .کند ا را یاري میخداوند هم شم. پیروزي نهایی ادامه دهید

  
  )همدان 1336 - 1361(زاده  محمد صباغ شهید علی 

خـواهم   از شما می! اید برادر بوده] مثل[شما دوستان فداکارم که براي من همیشه 
توانیـد   که همیشه با هم خوب باشید و از غیبت و تهمت دوري کنید و تا آنجا که مـی 

همیشه به یاد خـدا باشـید؛   . دون منّتبه خاطر رضایت خدا کار مردم را انجام دهید، ب
  .زیرا به یاد خدا بودن حد و مرزي ندارد
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  )آران 1342 - 1362( شهید داود صالتی آرانی 
بشـتابید بـه سـوي    ! کنـد  جوانان عزیز، اي فرزندان امام که امام به شما افتخار می

یـن  ت و ابشتابید که فتح شهادت در انتظار شماسـ . آوران خسته نشوند ها تا رزم جبهه
و الیمکن الفرار من حکومتک«: نظر داشته باشیدرا مد«.  
  

  )قزوین 1339 - 1359(محمد طالقانی  شهید علی 
اید؟ به پا خیزید و به نـداي رهبرتـان پاسـخ گوییـد و      پس چرا نشسته! اي برادران

بازگشت همـه بـه   . به امید پیروزي بیشتر. هاي شیطانی هیچ کس نشوید قربانی وعده
  .ست که هیچ جاي نگرانی نیستسوي خدا

  
  )قزوین 1335 - 1361(شهید نوراهللا طاهرخانی  
شـهادت، افتخـار   . به جوانان بگو که مرگ سرخ به از زندگی ننگـین اسـت  ! برادرم

  .مردانی است که از شهادت نهراسند
  

  )خمین 1342 - 1365( شهید اسداهللا عبدي 
ـ  د بـه شـما تـوان رزم عنایـت     اي برادران نسل جوان ایران و اي برادرانی که خداون

 )السـالم  علیـه (بیایید دانشجوي دانشگاه امام حسین. برخیزید که فردا دیر است! فرموده
ها بشـتابید   امام را لبیک گویید و به سوي جبهه» هل من ناصر ینصرنی«نداي . بشوید

 جـل ع(و بر قلب کثیف و پلید دشمنان اسالم بتازید و زمینه را براي فرج موال بقیـه اهللا 
  .فراهم کنید )الشریف فرجه تعالی اهللا
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  )مرند 1340 - 1365(شهید میرحسن فیض حسینی  
از شـما تقاضـایم   ! کـردیم  اي دوستانم، آنان که اوقاتی را با هم بودیم و درد دل می

  این است که همیشه پشتیبان اسالم و حافظ آداب اسالمی در جامعـه باشـید و هـیچ   
سیاسـی را از یـاد نبریـد تـا بـه       - هاي مذهبی  رنامهوقت رفتن به جبهه و شرکت در ب

یاري خداوند متعال، حکومت اسالمی بتواند به طور کامـل در جامعـه پیـاده شـود، ان     
  .شاء اهللا
  

  )همدان 1341 - 1364(شهید محمد قادري  
ایـن امـام را   ! شما اي برادران و عزیزانی که در سنین نوجـوانی و جـوانی هسـتید   

در دعاهـا حتمـاً   . کنید با خداي خـویش ارتبـاط برقـرار کنیـد     غنیمت بدانید و سعی
آلـود، روح را لطیـف    شرکت نمایید و آب دیدگان خود را فرو بریزید که چشمان اشک

پیـروي از امـام کنیـد و بـا دشـمنان      . نمایـد  و قلب را آمادة پذیرفتن فرامین الهی می
و ائمـۀ   )علیـه و آلـه و سـلم   صلی اهللا (ایشان که همان دشمنان واقعی خدا و رسول گرامی

  .هستند، دشمن باشید )علیهم السالم(معصومین
  

  )بوشهر 1325 - 1367( شهید محمد قائد عبدي بوشهري 
دوست دارم، این است که فریب هـواي نفـس    استدعایی که از جوانان عزیز و میهن

رهبـر  . ها غلبـه کنـد   ها ستیز کنند و نگذارند مشکالت بر آنخود را نخورند، با سختی
گاه ترك نگویید؛ زیـرا بـا یـاد نـام و راه اوسـت کـه       عظیم الشأن، امام خمینی را هیچ

شـماري از یـاران امـام     هاي بی هر روز ما شاهد موقعیت! آري. تپد ها در جبهه می قلب
خـواهم کـه هرگـز بـه شـرق و غـرب       از ایـن جوانـان مـی   . هستیم )السالم علیه(حسین
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اري را کـه جـز بـدنام کـردن و نـابودي انقـالب و       شـم  منحرف نشوند و تعداد انگشت
  .رسوا نمایند ،خواهند جمهوري اسالمی چیزي نمی

  
  )ایذه 1340 - 1365( شهید فتّاح قریشوندي آبجوکی 

خـداي  . این راه راست، راه انبیاست کـه در پـیش داریـد   ! جوانان عزیز حزب اللّهی
شـمن گمـراه خیـال    پشت نکنید که دشـمن شـما را ببینـد؛ چـون د    ] به آن[ناکرده 

داننـد کـه    ها نیز خودشـان مـی  البتّه این قدرت. خواهید فرار کنیدبرد که شما می می
هسـتید و از دشـمن    )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (سرباز اسـالم و سـرباز امـام زمـان    

بدانید که اسالم همیشه با خون بهترین عزیزانش رشد کـرده  ! اي جوانان. هراسید نمی
  .است

  
  )اقلید 1343 - 1365( اصغر کریمی شهید علی 

در امام بیشـتر دقیـق شـوید و همگـی     ! اي برادران ما، اي جوانان ما، اي همکاران
و اخـالص خـود را    1سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت

  .همچنان حفظ کنید
  

  )شستکان - فسا 1337 - 1361(اهللا کشاورززاده  شهید نبی 
پرسـت و   نماهاي ماديهاي این انسانشما جوانان این است که به حرفوصیتم به 

ساز گوش ندهید کـه اینـان همـه     پرست و منافق و شایعه پرست و پول هواپرست و جاه

                                                             
  در صداقت: در اصل وصیت -1
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ه کنیـد و فقـط بـراي         ١وفقط . یزیدیان هستند فقط به معنـاي راسـتین اسـالم توجـ
به بـرادران پاسـدار هـم    . یدرضاي خدا کار کنید که اگر غیر از این باشد، مشرك هست

کنم رضاي خدا را در کار در نظـر بگیرنـد   باشند، وصیت میها شهداي زنده می که آن
  .که پیروز هستند

  
  )شهربابک 1338 - 1362( شهید مجید محمودي 

شـرم کـرده و    )السـالم  مـا علیه(اکبـر حسـین   خواهم کـه از علـی   از جوانان عزیز می
. ه، این نوجوانان کم سنّ و سـال، بـه جبهـه بیاینـد    هاي نشکفت نگذارند این همه غنچه

اي در برابـر ایـن مسـئولیت بـزرگ، مـردود اسـت؛ چـون بـه فرمـودة امـام            هر بهانـه 
  .بزرگوارمان، شرکت در این مسئله واجب کفایی است و بر مسائل دیگر مقدم است

  
  )سمنان 1337 - 1365( شهید محمد مرادي 

هـا   تر به جبهـه هرچه سریع] خواهم می[دارند، هایی که قدرت جنگیدن را  از جوان
هـا، مسـجدها را   ها نیاز به شما جوانان عزیز دارد و در پشت جبهـه  بیایند و االن جبهه

  .شکن جمعه و جماعت شرکت کنید پر کرده و در نماز دشمن
  

  )گرمسار 1299 - 1365( شهید احمد حسنی 
آمـادة نبـرد   . تان را بسـازید خود: خواهشی از جوانان عزیز و جوانمردان شجاع دارم
هاي کـاخ اصـلی کفّـار در شـمال      مستقیم با شیاطین و کفّار باشید و بدانید که ستون

هـا بتازیـد و از    بـر آن . این کشور الهی و شیطان بزرگ در آن سوي دنیا شکسته است
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ها بتازیـد و   بر آن. ها همه، تارهاي لرزان عنکبوتی هستند ها نهراسید که این ظواهر آن
  .این غاصبان را از زمین خدا بیرون رانید که وارثان اصلی زمین شمایید

  
  )رامسر 1341 - 1365(شهید محمد مشکوري  

خواهم که در جبهه بیشـتر حضـور پیـدا کننـد و      از جوانان عزیز و حزب اللّهی می
این یک تکلیف شرعی است که بـر همـه واجـب    ] زیرا[بیشتر به اسالم خدمت کنند؛ 

  .است
  

  )فسا 1340 - 1365( نژاد محمدرضا مصلّیشهید  
   بخـش واقعـی    براي نسـل جـوان انقـالب کـه فرزنـدان راسـتین انقـالب و تـداوم        

وقتتـان را بـراي کسـب فضـائل و     ! ان عزیـز برادران و خواهر: ند نیز پیامی دارماانقالب
بـراي  . کوشـش کنیـد خودتـان را بسـازید و اصـالح کنیـد      . ل سپري کنیـد ترك رذائ

! برادران و خـواهران عزیـز  . وقت بگذارید و در این باره از خدا کمک بطلبید خودسازي
گشـاي دنیایتـان و ذخیـرة     تواننـد راه  هایی در مکتب اسالم وجود دارد که می گنجینه

! نخـورده باشـد   ها دست خوبی براي آخرتتان باشد؛ نکند مرگتان فرا رسد و آن گنجینه
هـاي  کتـاب . نخـورده بـاقی بمانـد    چنان دسـت هاي باارزش دیگر هم نگذارید کتاب... 

مطهري و دستغیب، پر از معنویت و صفاست، پر از عشق و پـاکی و لطافـت و زیبـایی    
ها نیز همان قرآن، نهج البالغه و احادیـث اسـت،    هر چند منبع اصلی این کتاب. است

یکـی  . هاي زیادي کشیدند و مطالب را تهیه و تنظـیم نمودنـد   ولی این بزرگان زحمت
. خواهند از دریچۀ جهل بر ما غالـب شـوند   هاي دشمنان اسالم این است که می از دام

سـخنان  . سعی کنید با کسب دانش و باال بردن سطح افکارتان بر دشمنان غالب شوید
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آمیز دو اندیشمند بزرگ اسالم را که بـراي اسـالم و مسـلمین، خصوصـاً شـما       حکمت
ري و      نسل جوان، فداکاري کردند فراموش نک نیـد؛ آن دو انسـان بـزرگ، شـهید مطهـ

اندیشۀ تابناك این دو تفکّر اسالمی باید در محافـل و مجـالس   . شهید بهشتی هستند
هـاي اسـتاد   در کتـاب ]. نکنـد [بر ما بتابد تا با تابیدنش ظلم و قـدرت، عـرض انـدام    

ت و   این نوشته. مطهري سیر کنید عشـق بـه   ها با قلبی سلیم، پر از تقوا و پـر از محبـ
]. اسـت [کردند، نوشته شـده   خدا و پر از درد و رنج از آنان که افکار جوانان را آلوده می

به راستی او تطهیرکنندة افکـار آلـودة جامعـه    . مطهري حقّ زیادي به گردن همه دارد
هایش وادي و مسکنی است براي آنان کـه   کتاب. اندیشی است اندیشی به درست از کج

جوانـان  . پیماینـد  لغزند و هـر روز مسـیري مـی    هر روز با بادي می فکر متزلزل دارند و
شما براي اینکه استقالل فکـر داشـته باشـید و بـا شـجاعت و رشـادت، مـدافع        ! عزیز

هـا را بخوانیـد،    فکران بداندیش نشوید، حتمـاً ایـن کتـاب    افکارتان باشید و تسلیم کج
کدام؟ اما شهید بهشتی، مظلـوم  دانند راه کدام است و چاه  خصوصاً آنان که هنوز نمی

ۀ      تش در هـر کـوي و بـازار، قصـت؛ او در زمان حیاتش مظلوم بود و داستان مظلومیام
اي نسـل جـوان، مخصوصـاً شـما خـواهران و بـرادران مسـلمان و        ]. است[مردم شده 

د باشـید و نگذاریـد بهشـتی راهـش،        ! مؤمن به انقالب و به جمهـوري اسـالمی متعهـ
  .آمیزش مظلوم بماند کالم حکمت اندیشۀ پاکش و

  
  )کنگاور 1343 - 1365( شهید سعید منصوري 

هـا   کنم مبادا خداي ناکرده اختالف سـلیقه  به کلیۀ برادران و دوستانم سفارش می
شـما را بـه خـدا اي    . و اختالف عقیده را به حساب آوریـد و از همـدیگر جـدا باشـید    

  .یاور یکدیگر باشید دست به دست هم دهید و یار و! جوانان حزب اهللا
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  )اصفهان 1341 - 1362(شهید عبدالعلی میرزایی  
براي رشد فکـري بایـد   . از رشد فکري خود غافل نباشید! مسلمان] و[جوانان عزیز 
ري، شـهید     هاي علماي متعهد اسالمی، مانند کتاب به مطالعۀ کتاب هاي شـهید مطهـ

از رشد سیاسـی خـود   ... دازید دستغیب، شهید بهشتی، شهید باهنر و امثال ایشان بپر
بـرادران  . باشـد  غافل نمانید که تنها وسیله براي شناختن دغلکاران و مسـتکبرین مـی  

از شما تقاضا دارم که مبارزه با مستکبران را سرلوحۀ کارهـاي خـود قـرار دهیـد     ! عزیز
هـیچ زمـان از   . یک جهاد دائمی در راه آن] این کار[که زندگی، زندگی عقیده است و 

  .ارزه دلسرد و ناامید نباشیدمب
  

  )استهبان 1342 - 1362( شهید سیدمحمد نجیب 
ساکت ننشینید، قیـام کنیـد و   ] دهم که ن میتا[قسمبه خدا ! شما اي جوانمردان

 اهللا عجـل (حقّ ولی عصر، امام زمـان شکن زمان، نائب بر حسین زمان، این امام عزیز، بت
به پا خیزیـد اي  . رید خداي ناخواسته تنها بماندرا یاري کنید و نگذا )الشریف فرجه تعالی

و کافران و مسـتکبرین را بـر زمـین زنیـد و پـرچم پرافتخـار اسـالم را در        ! جوانمردان
آمـاده  ) روحـی لـه الفـدا   (سراسر گیتی به اهتزاز درآورید و جهان را براي ظهور ولی عصر

آخـرین قطـرة خـون     شما را به خدا امام را تنها نگذاریـد و تـا آخـرین نفـس و    . کنید
عزّت و عظمت از دسـت  . کربال و قدس عزیز را آزاد کنید. بجنگید تا به پیروزي برسید

گران را نابود گردانیـد تـا بـه عظمـت و عـزّت       منافقین و توطئه. رفتۀ خود را باز یابید
  . برسید
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  )آباده 1336 - 1366(شهید محمدمهدي نقی  
آموزان دارم که اي نور چشمان امام امت و  سفارشی به نوجوانان و نونهاالن و دانش

توانید به راحتی پشت  بدانید شما تا وقتی می! اي امیدهاي آیندة انقالب اسالمی ایران
هاي مدرسه به تحصیل علم و فراگیري علـوم اسـالمی ادامـه دهیـد کـه       میز و نیمکت

ت را فانوس اسالم و مسلمین در خطر نباشد؛ پـس بکوشـید و درس بخوانیـد و فرصـ    
ها بخواهید که مسـائل   غنیمت شمرده، از استادان و معلّمین خود اطاعت کنید و از آن

و احکام اسالمی و پرورشی را به شما بیاموزند و علوم و فنون نظامی را هم یاد بگیریـد  
هاي جنگ را تقویت کنید که در این صورت تعلیم و تربیت شما ارزش خواهد  و جبهه

  .د، ان شاء اهللاداشت و موفّق خواهید ش
  

  )ریز نی 1346 - 1365(شهید بهزاد نگهداري  
زمینه را حتّی االمکان براي رشد فساد باز نگذارید و تـا پـاي   ! اهللا  اي جوانان حزب
ه     ] با آن[جان هم که شده،  هـا در   مخالفت کنید؛ چون خـدا را خـوش نیایـد کـه بچـ

وسوسـۀ  ! ... بنـد و بـار   نـان بـی  و اما اي جوا. ها جان دهند و فساد رشد پیدا کند جبهه
هـا،   جـوان ] از[چه شده که شـما مثـل بعضـی    . بردار نیست شیطان از سر کسی دست

آالیش و پاك نیستید؟ حس شیطانی خود را خفه کنید تا چند سال بعـد کـه پیـر     بی
شدید و مجال همه چیز را از دست دادید و دنیـاي پشـیمانی بـر سـرتان فشـار آورد،      

  .باشید 1]آسوده[
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  )تویسرکان 1336 - 1361( شهید مجتبی نوروزي 
بـراي  . سفارش برادرانۀ این بندة خدا را بپذیرید و نماز شب بـه پـا داریـد   ! دوستان

اخـالق اسـالمی را رعایـت کنیـد و     . خودسازي خودتـان، گـاهی اوقـات روزه بگیریـد    
ی اسـالمی  اگر امکان دارد، به جبهه بیایید؛ به خدا زندگ. خودتان را الهی درست کنید

 )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(اینجاست؛ انسان اینجا همیشه به یاد خداست؛ امام زمان
ت  ! دوسـتان . اینجاست؛ مخلصین خدا اینجا هستند هـایی کـم گیـر     همچنـین موقعیـ

  .ها را بدانید قدر این موقعیت. آید آید؛ جهاد کم گیر می می
  

  )همدان 1335 - 1365(شهید احمد وزیري امجد  
خواهم که به فرمان ولی فقیـه گـوش فـرا داده و    ز تمامی جوانان امت اسالمی میا

هاي جنگ بشـتابید   ها و جبهه لباس رزم بپوشید و براي نبرد با دشمنان خدا به میدان
اگـر چنانچـه در ایـن    . و بدانید که سعادت دنیا و آخرت، در دفاع از اسالم عزیز اسـت 

. ایـم  ه و کشته شویم، به آرزوي دیرینـۀ خـود رسـیده   راه، جان خود را نیز از دست داد
گذرد و ما را هم بـا شـهداي    خداي متعال هم ان شاء اهللا از سر تقصیر و گناهانمان می

  .کند اسالم محشور می
  

  )آران و بیدگل 1342 - 1362( نژاد شهید محسن هاشمی 
بیر، عـزّت  جنگ را فراموش نکنید که به گفتۀ امام عزیز و ک! اي دوستان و جوانان

یـاران زمـان   ] بعضـی از [خـداي نخواسـته چـون    . و شرف ما در گرو این جنگ اسـت 



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     54
 

کـرد،   نباشید که هر زمان آنان را براي جنگ دعوت می )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(پیامبر
  .ند]د[آور می 1]بهانه[
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  مسئولین سخنی با: فصل دوم    
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  ش جمع مسئولین لزوم پاالی: بخش اول  
    از افراد خائن و ناالیق

  
  )میمهبرخوارو 1341 - 1360(شهید مهدي اسماعیلی  

هـاي  دهم به اینکه ایـن ادارات بـا زحمـات و شـهادت    ام پیام می به برادران ایمانی
ها مراقـب باشـید   ؛ بنابراین شما بر احوال این اداره]است[زیادي به دست اسالم افتاده 

  .اگر لیاقت ندارند، ساکت نباشید. کنند یا نهها کار میآیا آنو توجه کنید که 
  

  )دزفول 1339 - 1359(زاده شهید عبدالعلی افضل 
از شوراي انقالب جمهوري اسالمی تقاضا داریم که به جاي اضـافه کـردن حقـوق    

طور که خـود کارمنـدان بارهـا    ها، همانکارمندان دولت و دادن امتیازات بیشتر به آن
اند، به وضع بیکاران رسـیدگی کننـد و ضـدانقالبیون را از ادارات تصـفیه و     ردهاعالم ک

  .ها به کار گمارندجوانان باایمان را به جاي آن
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  )مالیر 1340 - 1365(شهید محسن بهرامی  
روي سخنم با مسئولین محترم جمهوري اسالمی ایران عزیز، خادمین مخلص 

! عزیـزان . ه حق، موفق امتحـان دادیـد  سالم خدا بر شما که ب.] باشد می[و نستوه 
بینی و بدبینی را  هاي خوشعینک. کنم چشمانتان را بهتر مسلّح کنیداستدعا می

را بهتـر   1به چشمان بزنید و حول و حوشـتان ] را[بینی  کنار انداخته و عینک حق
خـواهم انقالبـی   مـی    از شما . بنگرید و دگر بار افراد جمعتان را بازشناسی کنید

تر از انقالبمان، در محور ادارات سازمانی و تأسیسات دولتی و خصوصـی بـه    معظی
پا کنید و هر ناالیق خائنی را که میزش یا مسئولیتش را به منزلۀ مسند حکومـت  

، مردانه دور افکنده و در اجتماع مسلمین، ذلیـل مطـرودش   ]بیند می[بر ضعیفان 
  .نمایید
  

  )تویسرکان 1340 - 1365(ولی  شهید عبدالرضا حاج 
روزي  ضمن تشکّر و قدردانی از زحمات شبانه! و اما شما اي مسئولین مملکتی

اند و  ها به شما داده شما، شمایی که این پست و مقام را شهدا و با ایثار حزب اللّهی
اید، با خون شهدا و فداکاري افـراد حـزب اللّهـی بـه شـما      پشت میزي که نشسته

باشید که از این انقالب، خوب پاسداري کنید و بـه  رسیده است، بدانید و هوشیار 
باز و چاپلوس و منافق میدان ندهید و طبق دستوري که امـام عزیـز بـه     افراد زبان

اند، برادران حزب اللّهـی را در رأس کارهـا بگذاریـد کـه در      شما دربارة افراد داده
  .، آسوده و راحت باشید]خود[پیشگاه خداوند و وجدان 
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  )بوشهر 1337 - 1361(پور حیدريشهید محمود  
شما اي مسئوالن که در جمهوري اسالمی، مسئولیت امور جامعـۀ مسـلمان را بـر    

کنیم که مادري یگانـه پسـرش را    اي زندگی می دانید در جامعه آیا می! اید عهده گرفته
کنیم کـه انقالبـش    ما در کشوري زیست می! کند؟ با دست مبارکش تقدیم جامعه می

در . خ بیش از هشتاد هزار شهید و شصت هزار معلول به ثمر رسـیده اسـت  با خون سر
مـان  ساز که خون پاك جوانان در خوزستان و غرب کشـور اسـالمی   این برهۀ سرنوشت

امـام در بیشـتر   . انگـاري نیسـت   کـاري و سـهل   کربالیی تازه ساخته، دیگر جـاي کـم  
ایـن همـه، در کارهایشـان    بـا  » .طبقۀ ضـعیف بـاال بیاینـد   «: فرمایند فرمایشاتشان می

! اي برادر و خواهر عزیزم، تو که پشت میزِ مسـئولیت نشسـته  . دهد انگاري رخ می سهل
منافقان از کفّار هـم  «کنی؟  کند که تو از او حمایت می مگر اسالم با منافق سازش می

سوگند به خدا اگر به نداي رهبر لبیک نگویید و در راه طبقـۀ  ) امام خمینی(» .بدترند
  .اید مال کرده ضعیف گام برندارید، قطره قطرة خون شهیدان را پاي

  
  )داراب 1337 - 1366(شهید قاسم خسروي  

دهـیم و هـدف از ایـن کـار هـم، آزاد      اوالً ما داریم کار مهمی در دنیـا انجـام مـی   
ها و ثانیاً شـما بعـد از سـاختن خـود و     ها و ظلمهاست از محرومیت ساختن همۀ ملّت

ایـن را  . جلوي افراد منحرف که ظاهري مؤمن دارنـد را خواهیـد گرفـت   خدایی شدن، 
ایـن  [زننـد و در آینـده هـم    اي که زده شده و مـی ترین ضربهبه شما بگویم که بزرگ

گیرنـد،  خواننـد، روزه هـم مـی    دشمن شما هستند، کسانی هستند که نماز مـی ] افراد
کننـد و همیشـه هـم در    اً عمـل نمـی  گویند، ثانیخوانند، اما اوالً دروغ می قرآن هم می

شما کـم کـم   . خواهند ریاست کنند و نفع ببرنداند، میعین حالی که مرد عمل نبوده
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اند و رنگ جبهه را هـم  ها را اشغال کردهها را بشناسید؛ کسانی که پست توانید اینمی
راي اسـتفادة خـود،   ها را هم بآن. انداند و رفتهاند، بازدیدي کرده اند و یا اگر دیده ندیده

نـد و بـا فسـادگران و    اکسـانی کـه بـا رزمنـدگان و شـهیدان دشـمن      . خوب بشناسید
ریزنـد تـا ازشـان بارکشـی     هایی که علف جلویشـان مـی   ثروتمندان دور و برشان و آن

   هـا را از بـاال بـه پـایین بکشـید؛ هـرکس       کنند و با این جور افراد دوست هستند، این
در موقع مناسب وقتی طوري باشـد  . خواهد داشته باشد ی میخواهد باشد؛ هر پستمی

که وحدت بین خود مردم حفظ شود، وقت این کار اسـت و اول همـه را آگـاه کنیـد،     
] برکنـار کنیـد و  [سپس افراد صالح را انتخاب و افراد ناصالح را بدون ترس و وحشـت  

  . ها را بنشانید اگر خودشان سر جایشان ننشستند، شما به زور، آن
  

  )گناباد 1336 - 1365(رضا رادمرد  شهید غالم 
کنم با تمام وجود با معرّفی اشخاصـی کـه در بـاطن     به امت حزب اهللا سفارش می

با اعمـال  ] و[اند  هاي انقالب جا زده مخالف انقالب هستند و خود را در نهادها و ارگان
را بـه انقـالب ادا    ، دیـن خـود  1کننـد  به انقالب ناراضی می] نسبت[خالفشان، ملّت را 

] را[فروشان به شدت مبارزه کنند و شرّ ایـن زالوهـایی    کنند و نیز با محتکرین و گران
  .مکند، از سر ملّت کوتاه کنند که خون ملّت را می

  
  )سمنان 1336 - 1362(ربانیان ) حسین(شهید سهراب  

ب، انقـالب  انقـال «: به قول شهید مظلوم بهشتی. اي نیز به مسئولین دارم توصیه... 
هاي مکتبـی و میـزان فـداکاري و اخـالص      در برخورد با افراد به مالك» .هاست ارزش
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نباشـد کـه خـداي نـاکرده     ] طـور  ایـن . [هـا  ها توجه کنید، نـه بـه ادعاهـا و رابطـه     آن
طلــب،  ي صـادق و مــؤمن و بــاتقوا تحـت فشــار و جوســازي افـراد فرصــت   ]هــا[نیـرو 
هـاي مکتبـی فرامـوش     وند و در نتیجـه ارزش نشین شوند و از صحنه خـارج شـ   گوشه

و چنانچه شرایط سخت و دشـوار شـود،    1خواهندشود؛ چرا که میدان را براي خود می
هـاي   ها به زندگی شـیطانی حتمـی اسـت و چـون اسـالف خـود، ارزش       بازگشت این

  .در این صورت در پیشگاه خداوند مسئولید] شما[کنند و  مکتبی را فراموش می
  

  )تهران 1335 - 1364(حسنی  ب شیخشهید طهماس 
هاي دولتی و نهادهاي انقالبی، بـه خصـوص سـپاه و بسـیج را بایـد       مراکز و ارگان

  .نیروهاي مؤمن و معتقد و دلسوز اشباع نمایند
  

  )گرمسار 1322 - 1361(شهید رضا عرب عامري  
. مدرسین و کادر اجرایـی مراکـز را کنتـرل کنیـد    ! اي مسئولین مراکز تربیت معلم

  .شما را به خدا بیشتر توجه کنید. وظیفۀ ما سنگین است
  

  )اردبیل 1331 - 1365(شهید میکائیل کاظمی اردبیلی  
سرپرستان اداري در انتخاب مسئولین اداري و مدیران مدارس، کمـال همکـاري و   

.        گونـه امـور شـود    بازي اقـدام بـه ایـن    دقّت را نمایند تا مبادا از روي دوستی و دوست
  .اء اهللا چنین نخواهد بودان ش
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  )شهرکرد 1341 - 1363(شهید سیدرسول کاظمی قهفرّخی  
سـراها از کاغـذبازي و سـرگرم کـردن     مسئولین ادارات و کارکنان مدارس و دانش

هـا را در اسـرع وقـت انجـام دهنـد و همـه       مردم و محصلین پرهیز نماینـد و کـار آن  
آن را محکوم کنند و نگذارند افـراد   ند که هرجا حرکت زشتی از کسی سر زد،امسئول

هاي انقالبـی، ماننـد کمیتـۀ انقـالب یـا      الابالی در جاهاي حساس مثالً نهادها و ارگان
هاي انقالب در رأس کار قرار گیرند و زیر لواي اسـالم، ظلـم و    سپاه پاسداران و دادگاه

هبـر انقـالب سـوء    هاي رفشار و نظر شخصی خود را به نام اسالم پیاده کنند یا از پیام
  .استفاده کنند

  
  )رشت 1342 - 1366(شهید احمد متّقی مریدانی  

خواهم پشتیبان نیروهاي حزب اهللا باشند و نیروهـاي فعـال   از برادران مسئول می
مذهبی را منفعل نکنند و در آموزش و پرورش که رکن استقالل کشور اسـت، بیشـتر   

  .دقت کنند و صالحین را روانۀ مدارس کنند
  

  )شهر خمینی 1320 - 1362(ید محمدحسین مظاهري فروشانی شه 
قدر این انتصاب را بدانید و این نعمت رهبري را، ! اي کسانی که در ادارات هستید

  .کند تا ضربه بزند و مردم را ناراضی نگه داردکه ضدانقالب در ادارات نفوذ می
  

  )سبزوار 1341 - 1365(اکبر وکیلی شهید علی 
شـب و روز بیـدار باشـید و بـا     ! مسـئولین محتـرم کـه اي عزیـزان    و اما سخنی با 

هـا   ها و انحرافات جامعه را در سطح ادارات، دادگستريرويهاي تیزبین خود کج چشم
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تحت نظر مستقیم داشته باشید کـه خـداي نکـرده کوتـاهی از جانـب       1و بقیۀ نهادها
در بعضـی از ادارات   هنـوز . شما باعث به هدر رفتن این خون شهداي عزیز خواهد بود

ها اشخاصـی هسـتند کـه خـود را بـا معیارهـاي        دادگستري] نچو[هماجرایی کشور 
ام کـه ان  اند که تا به حال چندین مورد را به عینه مشـاهده نمـوده   اسالم تطبیق نداده

شاء اهللا با نظارت مستمر مردم و مسئولین، جاي این عناصـر بـه افـراد الیـق سـپرده      
  .شود

کـنم کـه همیشـه بـر     مستضعف و محروم روستاها و شهرها توصیه می به اهالی... 
امور مسئولین نظارت داشته باشند و ان شاء اهللا که مسئولین ما در جمهوري اسـالمی  

در . از افراد برگزیده و صادق این امت هستند، ولی با این حال با آنـان همگـام باشـید   
نگذاریـد  ! و اي مسئولین و مردم. دیدهاي ابهام، متذکر آنان گرصورت مواجهه با نقطه

خبـر روز بـه روز بـه سـرمایۀ مـادي      فروشان از خدا بیخواران و ظالمان و قاچاق زمین
بایـد مسـئولین مـا    ... خود بیفزایند و هرچه بیشتر در ابعاد ایمانی از خـدا دور گردنـد   

ر و ها در سطح جامعه بکوشند و در غیر این صـورت کفـ  بیشتر در جهت تعدیل ثروت
  .ناسپاسی عدة زیادي از مردم بر عهدة آنان خواهد بود

  
  )همدان 1338 - 1361(اصغر یزدانی فرجام شهید علی 

هـا، افـراد    و به جـاي آن ) سازيپاك(افراد غیراسالمی را از ادارات بیرون کنید 
  .اسالمی بگذارید
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 65     رســـم دوســـتـــی   

 

  
  
  
  
  
  
  

  ؛خدمت به اقشار مختلف مردم: بخش دوم   
    مسئولین ترین وظیفه مهم

  
  )دهدشت 1336 - 1365(شهید بیژن آبگون  

به عنوان یک بسیجی گمنام از کلّیۀ مسئوالن و کادر محترم ادارات توقّع دارم کـه  
رهنمودهـاي امـام   در حد توان به کار مردم رسیدگی کنند، مخصوصاً قشـر محـروم و   

  .عزیز فراموش نشود
  

  )استهبان 1344 - 1365(پور  شهید رضا ابراهیم 
بـه  . وصیت دیگرم به کارمندان محترم ادارات است، مخصوصاً معلمـان بزرگـوار  ... 

هاي انقالب، این امیدهاي آینده کمک کنیـد و حـداکثر    آموزان، به این نهال این دانش
  .بتوانید خدمتی انجام دهید] به کار ببندید تا[توان خود را 



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     66
 

  )شاهرود 1324 - 1364(شهید جواد ابراهیمی  
خواهم که کار مردم را بـه امـروز و فـردا نیندازنـد و     ادارات دولت نیز می از سایر... 

  .سریع به کارهاي مردم رسیدگی نمایند
  

  )اصفهان 1342 - 1361(شهید محمدرضا احتشامی  
هـاي نبـرد،   مـردم مستضـعف مـا کـه هـر روز در جبهـه      ! دولتمردان کشور اسالم

کـه شـما    1ند، چشم انتظـار هسـتند  کنبهترین جوانان خود را هدیه به این انقالب می
قوانین اسالم را در تمام سطوح کشور به اجرا درآوریـد و ایـن فاصـلۀ طبقـاتی کـه در      
جامعۀ اسالمی ما وجود دارد، هرچه زودتر از بین برود و کشوري بسازیم کـه اسـالم را   

  .بلند کند]سر[در جهان سرافراز و 
  

  )ننائی 1341 - 1365(شهید محمدرضا احمدي زمانی  
دوسـتانی  . مواظب فطرت پاك و اخالص ناب این مردم، مخصوصاً جوانـان باشـید  

ایم، دوستان عزیز کـه در   که در سپاه و آموزش و پرورش چند صباحی با هم کار کرده
مبـادا از جامعـه کنـاره    . روي سخنم با شماست؛ هرچند که الیق نیستم! حوزه هستید

از  2ث یـا کـار کنـیم؛ زیـرا خـط اسـالم      بگیرید و فقط اوقات خود را صرف درس و بح
در عزلت زندگی کردن، بسی گمراهـی و خـالف سـیرة    . گذردوسط جامعه و مردم می

ام و  به کارهاي محولۀ خود اکتفا نکنید و هرگز نگوییـد خسـته  . است )علیهم السالم(ائمه
ـ     عاشقانه کار کنید؛ زیرا آنان که رفتند، کاري حسـینی کـرده   د، انـد و آنـان کـه ماندن
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سعی کنید در کارتان عاشق باشید؛ زیـرا اگـر در چیـزي عشـق     . رسالتی زینبی دارند
  .بریده است نبود، آن کار ابتر و دم

  
  )تویسرکان 1340 - 1366( پور شهید احمد اسماعیل 

از شما تمنّا دارم که ارباب رجـوع خودتـان را تـا    ! برادران و خواهران کارمند ادارات
نهایت سعی خود را در انجام کارهایشـان بنماییـد و آنـان را    حد امکان احترام کرده و 

بین فرمایید و مخصوصاً کارهاي این بـرادران رزمنـده    نسبت به انقالب و اسالم، خوش
  .را حتماً انجام دهید

  
  )بوشهر 1331 - 1362(شهید کرم بحرانی  

 خـواهم  انـد، مـی  کردهاز همۀ برادرانی که در شورا و انجمن با من همکاري می
. که بیش از پیش فعالیت کنند؛ چون حقیقتاً اسالم به ترویج و ارشاد احتیاج دارد

. بـراي ایـن مـردم کـار بکنیـد     ! اي برادرانی که در شوراي اسالمی عضویت داریـد 
  .ها مانند سابق محروم بمانند نگذارید آن

  
  )تهران 1346 - 1364(علی بحري  شهید 

هاي ریختـه شـده   به حقّ این خون] را[ا شم] که[گویم به کارگزاران دولت هم می
، به این ملّت مستضعف خدمت کنید تا در آن دنیـا بـا پرونـدة خـوبی     ]دهم قسم می[

  .که سید و ساالر شهیدان است، برویم )علیه السالم(پیش امام حسین
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  )فومن 1340 - 1365(شهید ایوب پورخوش سعادت  
خواسـتارم کـه در کنـار همـۀ     از مسئولین عزیز نظام جمهوري اسـالمی عاجزانـه   

هـاي آینـدة    هـا سـرمایه   مشکالت به مسائل نسل جوان اهمیت بیشتري بدهنـد؛ ایـن  
عجـل  (سعی کنید امانتدار خوبی براي سربازان امام زمـان . کشور و جهان اسالم هستند

  .باشید )اهللا تعالی فرجه الشریف
  

  )زرند 1339 - 1361(شهید ابراهیم توکّلی بنیزي  
] از ایشـان . [هـا رجـوع نماینـد    رأس امور هستند و مردم باید بـه آن مسئولین در 

هـا را حـل    خواهم که با مهربانی و خوشرویی با مردم برخورد نماینـد و مشـکل آن   می
که مسـئول خـون شـهیدان     1مرتّب از این اتاق به آن اتاق نفرستند] ها را آن[نمایند و 

  .هستند
  

  )لنگرود 1336 - 1365(اهللا حیدرپور سیارنالکیاشري  شهید ولی 
ها را زیر چتر حمایت خود بـیش از پـیش   که این خانواده] خواهممی[از مسئولین 

  .گیرند
  

                                                             
  او را نفرستند: در اصل وصیت -1
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  )گناوه 1336 - 1364(شهید جهانگیر رشیدي  
مسئوالن نیـز سـعی کننـد کـه خـدمتگزاران صـدیق و دلسـوزي بـراي اسـالم و          

ایـن  . ضـی نگـه دارنـد   تواننـد مستضـعفان را را  مسلمانان باشند و تا آنجـایی کـه مـی   
  .اندنگه داشته 1مستضعفان هستند که تاکنون انقالب را با چنگ و دندان خود

  
  

                                                             
  بر روي چنگ خود: در اصل وصیت -1
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  بندي به اخالق اسالمی ضرورت پای: بخش سوم  
    در میان مسئولین

  
  )ریز نی 1343 - 1366(شهید حسین استقبالی  

انید کـه ایـن پیـروزي،    شما را به خدا موقعیت خود را درك کنید و بد! اي عزیزان
انـد و   هاي بسیاري را متحمل گشـته  ها و مشقّت ملّت، رنج. ارزان به دست نیامده است

هـا از جامعـه رخـت     عـدالتی  تا اسالم حاکمیت پیدا کنـد و ایـن بـی   ] اند[ها داده خون
. خداي ناکرده روابط را جایگزین ضوابط کرده و تبعـیض قائـل شـویم    1]مبادا. [بربندد

اي آشنا یا دوست را بر رضایت خداوند ترجیح دهـیم؟   ح است که رضایت عدهآیا صحی
کدام از اعمال ما از او پوشـیده نیسـت    دانیم در محضر خداوند هستیم و هیچ ما که می

  .و همۀ ما مسئولیم و باید مراعات کنیم
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )اصفهان 1341 - 1365(شهید اکبر باباجانی ریزي  
پارید که بـاالخره یـک روزي شـما بایـد زیـر      این کالم را همیشه در ذهن خود بس

بلـه، بـا شـما    . خروارها خاك بروید و در آنجا فقط اعمال شماست که همراهتان هست
) پ(مسئولین و خدمتگزاران و کارمندان پشت میز نشسته هستیم کـه هنـوز از بنـد    

و این از دهید  دانید اشتباه است، ولیکن باز هم انجام میبا اینکه می! کنید استفاده می
کـارش راه  ... اگر شخصی از خودشان باشد، پولدار باشـد  ] که[ام دیده. نادانی شماست

کنـد   شود و سالم نمـی افتد، ولی اگر یک یقه چرکی بیاید و مراجعه کند، بلند نمیمی
       گویـد؛ در عـوض از ایـن اتـاق بـه آن اتـاق       دهـد، بلـه قربـان نمـی    و جواب سالم نمی

به خـون شـهیدان و بـه آه و    ] قسم[ولی به واهللا، . کندرا ناراضی می فرستد و مردممی
نالۀ مادران شهدا، آنـانی کـه یـک فرزنـد، دو فرزنـد و سـه فرزنـد مثـل مـادر شـهید           

اند، عاقبت بالیی ناگوار گریبانگیرتان خواهـد شـد ان شـاء اهللا، ولـی      ها داده سبکتکین
  .متوجه نیستید

  
  )قزوین 1333 - 1365(شهید محمدهادي بازیار  

آن این اسـت  شنوي و  اي که پیامم را میخطاب به مسئولین مملکت و تو شنونده
پرســتی و  پرســتی و مقــام از هــواي نفــس و شــهوت! ۀ شــماهاکــه مســئولین و کلیــ

جـز زیـان نبـوده و    ] چیـزي [طلبی جداً و قویاً پرهیز نمایید که در ایـن کارهـا    قدرت
شـهید بـه خـون غلتـان کـه در راه اسـتقالل،       مال کردن خون هـزاران   پاي کاري جز

اند، نیست و همچنین عملـی جـز بـه    آزادي، جمهوري اسالمی جان خود را نثار کرده



 

 73     رســـم دوســـتـــی   

 

فشـانی و ایثـار    دریغ این همه مجروح انقالب کـه در حـد جـان    هدر دادن زحمات بی
  .1باشد کوشیدند تا به این روز افتادند، نمی

  
 )امینور 1338 - 1362(شهید محمود پازوکی  

سخن دیگرم به برادران مسئول و متعهد است که خودشان را در برابـر اسـالم و   ... 
کننــد و پرچمــداران  قــرآن کــریم و رهنمودهــاي امــام عزیــز، مســئول احســاس مــی

کننـد و هـدفی    جمهوري اسالمی در منطقه هستند و با تمام وجود از آن حراست می
با وجود اینکه به تمام این مطالـب  : کنند یجز اهللا ندارند و تنها براي رضاي او تالش م

هاي خودتـان را افـزایش    کنم بیش از پیش فعالیت ایمان دارم، عاجزانه درخواست می
طور نباشد کـه دشـمنان، مـا را     ها باشید که خداي نخواسته آن دهید و مواظب توطئه

به یکدیگر بـدبین کننـد و خودشـان حـاکم شـوند و مـن بـه کسـانی کـه انتقـاد یـا            
کنم که اگر مخلص هسـتند، بـه مسـئولین امـر گـزارش       یشنهادي دارند، توصیه میپ

بدهند؛ نه آنکه خداي ناخواسته آن را طوري بیان دارند که دشـمنان مـا بـه خصـوص     
در شرایط فعلی از آن  سوء استفاده کنند و باید آگاهانه با مسائل برخـورد کـرد و مـن    

ن مسائل را کامالً صـادقانه بررسـی کننـد،    کنم قبل از هر اقدامی، خودشا پیشنهاد می
  .اند نه با تذکرات کسانی که از این انقالب ضربه خورده

  
  )آباد نجف 1339 - 1361(شهید ابراهیم پزشکی  

ــی ــئولین مملکت ــید   ! اي مس ــهیدان باش ــون ش ــدار خ ــران و پاس ــد نگ ــما بای . ش
اهللا قابـل   توجهی و خداي نکرده خیانت به ملّـت حـزب   انگاري و بی ترین سهل کوچک

                                                             
  باشند نمی: در اصل وصیت -1



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     74
 

انـد و چـه    بخشش نیست و فکر کنید که چه کسانی شـما را بـه ایـن مسـند نشـانده     
  .انتظاري از شما دارند

  
  )آباد نجف 1325 - 1361(آبادي  شهید اسماعیل جاللی نجف 

من به سهم خودم که براي پیروزي اسـالم و عظمـت مسـلمین اشـتیاق فراوانـی      
انگـاري مسـئولی، ضـایعات بـه      ی و یـا سـهل  کفایت داشتم، اگر خداي ناکرده در اثر بی

  .اسالم و مسلمین وارد شود، در روز قیامت جلوي او را خواهم گرفت
  

  )سمنان 1338 - 1365(پور  شهید علی حیدري 
آموز، شـما کـه عضـو     برادران و خواهران عضو انجمن اسالمی، اعم از معلّم و دانش

ۀ انجمـن اسـالمی بـراي شـما     باید آگاه باشید که همین کلمـ ! انجمن اسالمی هستید
آورد و شما مسئولید که اول خودتان را با اسالم تطبیق کنید و اخـالق و   مسئولیت می

از شـما عاجزانـه   . رفتار خود را اسالمی کنید، بعد محیط اطراف خود را اسالمی نمایید
درس غافل نشوید و خداي نخواسـته عمـل زدگـی    ] از[خواهم که از مطالعۀ خارج  می

  .ما به وجود نیایددر ش
  

  )سمنان 1340 - 1362(شهید احمدرضا خالصی  
اما شما مسئولین که امور امت حزب اهللا در دست شماست و شریان خـون شـهدا   

بهـا را بـا کارهـایی کـه در شـأن یـک مسـئول در         مبادا این خـون ! در دست شماست
انوادة جمهوري اسالمی نیست، به هدر دهید و باعث دلسردي مردم و به خصـوص خـ  

  .شهدا شوید که در پیشگاه شهدا سرافکنده خواهید بود
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  )سبزوار 1341 - 1366(رضا داورزنی مقدم  شهید غالم 
تنها خواهش من از مسئولین شهر و شاید بعضی دیگر از مسئولین این باشـد کـه   

شـما  ] خصـوص [بگذارید تنها از جانب ضدانقالب خون دل بخـوریم و ایـن مـورد در    
جوان که سعی در حفـظ انقـالب دارنـد،    ] و[برادران عزیز حزب اللّهی از . جاري نباشد

کونوا دعاه للنـاس  « 1تقاضامندم که به جاي خشونت، راه عطوفت را در پیش بگیریـد و 
  .باشید ٢»باعمالکم

  
  )اردستان 1329 - 1360(شهید جعفرعلی رهبري  

اي خودشـان  و همه چیـز را بـر   3گوییم که تیشه به ریشۀ خود نزنندبه رهبران می
  .براي همۀ گروه باشند، نه براي خودشان و جز رضاي خدا انجام ندهند. نخواهند

  
  )ابهر 1331 - 1364(اهللا رحمانی شهید حکمت 

اندرکاران، شما که در سر کار هسـتید و مسـئولیت بیشـتري    اي مسئولین و دست
هـا از   ان و خانوادة آنانتظار شهدا، مفقودین، جانباز! ها بر عهده داریددر ادارات و ارگان

بابـا و برادرشـان    4ها که چشم انتظار دیـدار  شما بیشتر است؛ مخصوصاً بازماندگان آن
کننـد کـه   عملکرد شما و برخورد شما با مستضعفین نظاره مـی  5هستند، به چگونگی
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کنید یا نـه؟ و اگـر خـداي نکـرده در کارتـان      ها را برآورده میآیا خواسته و آرزوي آن
کـاري کنیـد، بـه خـدا در پیشـگاه       تقوا نداشته باشید و یـا سسـتی و نـدانم   اخالص و 

طلبـی و زرق و بـرق    مواظب باشید فریب ریاسـت . خداوند متعال مؤاخذه خواهید شد
  .این دنیا را نخورید

  
  )کهکیلویه 1331 - 1367(نسب  شهید احمد شاکري 

ند ایـن  سفارش و وصیت من به همۀ مسئوالن محترم این است کـه مواظـب باشـ   
آیـد و   ها همه گرفتنی است؛ یک روز مـی ها فریبشان ندهد؛ چرا که اینمیزها و سمت

خداوند را شاهد اعمال خود بدانید و خـالف  . دیگر روز ممکن است از شما گرفته شود
  .رضاي او عمل نکنید

  
  )فارس 1341 - 1366(شهید محمدرضا شریفی  

متی،   . ت خود را بزرگ شمارمسئولی! اي برادري که در رأس کار قرار داري هـر سـ
ترین اصول که در هر پست و مقـامی بایـد    از مهم. شرایطی دارد و هر شرایطی، اصولی

بدان توجه داشت و بدان تحمل نمود، اسالم است که تـا بـه حـال بـا خـون بـیش از       
  .خداجو به دست ما رسیده است] و[ها انسان پاك  میلیون
  

  )اردبیل 1331 - 1365(میکائیل کاظمی اردبیلی  شهید 
. مـورد پرهیـز کنیـد    هاي بی براي حفظ شخصیت واالي خود از شوخی! اي عزیزان

و در ] باشـند [برخـورد اسـالمی داشـته    ] باید[مسئولین ادارات جهت جذب کارکنان 
  .رسیدگی به امور فقط براي خدا عمل کنند
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  )کاشمر 1335 - 1365(اکبر محمدنژاد شهید علی 
اند و در این جامعه مسئولیت دارنـد، بـه    ه خودشان را تزکیه نکردههایی ک امروز آن

طلبان را که فقـط در فکـر جـاه و     بر ما و شماست ریاست. باشندحال انقالب مضر می
باشند، خوب بشناسـیم و نگـذاریم کـه در جامعـه رشـد      مقام و موقعیت خودشان می

بـراي ریاسـت دو روزة دنیـا،     ها را گره کنید و به دهان کسانی بکوبید که مشت. کنند
  .آن همه مصائب بر امت حزب اهللا روا داشتند

  
  )کنگاور 1343 - 1365(شهید سعید منصوري  

آگاه باشید که خدا هر روز شـاهد بـر اعمـال و فـرداي     ! ها مسئولین ادارات و ارگان
ها به حساب اسـالم  ترین لغزشباشد و خداي ناکرده کوچکقیامت حاکم و قاضی می

شود؛ پس به خدا پناه ببریـد و از شـرّ شـیطان غافـل     وري اسالمی گذاشته میو جمه
  .نشوید
  

  )بوشهر 1341 - 1361(شهید خضر نامور  
ام به برادران انجمن اسالمی آن است که نگذاریـد خـطّ رهبـر و انقـالب در      توصیه

مـن  از بـرادران انج . بیـنم بنده خطّ رهبر را در منطقه، مظلوم می. منطقه مظلوم بماند
خواهم که طرز برخوردشان با مردم صد در صد اسالمی باشـد؛ چـون اگـر     اسالمی می

  .کندبرخورد اسالمی باشد، مردم را به اسالم جذب می
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  ملت سخنی با: فصل سوم    
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  )بهشهر 1343 - 1365(شهید بابک آبشار  
پـس خوشـا بـه حـال آن     زندگی جز گذرگاه و محلّ آزمایش چیز دیگري نیست؛ 
اي خواهران و بـرادران  ... کسانی که این گذرگاه را با جوانمردي و استقامت پیمودند 

خواهید که من ناراحت نباشم و به شما افتخار کـنم، راهـم را ادامـه     اگر می! عزیز
مـان را  دهید و در تربیت فرزندان کوشا باشید که این عزیزان باید مملکت اسالمی

تـوانیم   د و به تمام جهانیان نشان بدهند که ما در پرتو اسـالم مـی  محافظت نماین
ام در زمین دفن شود؛ بلکه  روي پاي خود بایستیم و اینان نباید بگذارند تا اسلحه

ام را بر دوش بگیرند و جانانه با کفر بـه مبـارزه    باید اسلحۀ خونین و به کار افتاده
  .تحقّق یابد بپردازند تا حاکمیت مستضعفین بر مستکبرین

  
  )دهدشت 1336 - 1365(شهید بیژن آبگون  

قـدر ایـن   . فرصت را از دسـت ندهیـد  : اهللا  اي با امت شهیدپرور و حزب چند جمله
رهبر را بدانید و با پشتیبانی از والیت فقیه و حمایت از رزمندگان، مشت محکمـی بـه   

گاه  با هوشیاري کامل، هیچانتظار دارم ! برادران و خواهران. دهان ابرجنایتکاران بکوبید



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     82
 

پـروردة امپریالیسـم شـرق و     هاي دست هاي ضد خدا و بهتر بگویم بادکنک فریب گروه
  .غرب را نخورید

  
  )ابرکوه 1343 - 1366(آبادي  شهید سیدابوالفضل آتشی مریم 

خـواهم کـه فرزنـدان خـود را بـه اخـالق نیکـو آراسـته          از خواهران شهیدپرور می
ال اله الّـا  «پرچم [امروز و به اهتزاز درآورندگان  1کودکان، امیدهاي نمایند؛ زیرا که این

خواهم که دعاي کمیل و توسل و سایر دعاهـا را   از ملّت شهیدپرور می 2.]هستند» اهللا
  .و همیشه براي سالمتی رهبر دعا نمایند 3فراموش ننموده

  
  )دزفول 1339 - 1367(شهید علی آخوندرجب  

ت دالور، اي خـواهران و بـرادران   : سخنی چند با امت حزب اهللا امـروز، روز  ! اي امـ
از خداوند سبحان بخواهیـد همـۀ مـا ایـن آزمایشـات الهـی را بـا        . آزمایش الهی است

ت  . جنگ، بهترین و بـاالترین آزمـایش اسـت   . موفقّیت و سربلندي سپري کنیم اي امـ
مختلـف، مـورد   بدانید که خداونـد تبـارك و تعـالی، همـۀ شـما را بـه وسـایل        ! اسالم

کنـد   امتحان مـی [دهد؛ گاهی شما را به وسیلۀ مال و ثروت  آزمایش و امتحان قرار می
. زمانی به وسیلۀ اوالد و گاهی به وسیلۀ کمبود امکانات و مواد غـذایی یـا گرسـنگی   ] و

هـاي مختلـف، موفّـق باشـید و     از خداوند متعال عاجزانه بخواهید که در این آزمـایش 
کارهایتان را هر کاري که باشـد، بـراي   . وفّقیت، اخالص در عمل استبدانید رمز این م

                                                             
  امیدان: در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
  ننمایید: در اصل وصیت -3
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هاي خود را خالص گردانید که اعمال بـااخالص بـه درد    رضاي خدا انجام دهید و نیت
اعمال به دور از اخالص بـه درد شـما   . خورد، هرچند که کوچک و ناچیز باشد شما می

قدر ولی فقیـه را بدانیـد   ! ت اسالمپس اي ملّ. خورد، هرچند که بسیار بزرگ باشد نمی
  .و همیشه پشتیبان او باشید تا اسالم شما، کشور شما و حیثیت شما حفظ گردد

  
  )شاهرود 1332 - 1361(شهید مجید آخوندي  

و بــا منــافقین و ) خواهرهــا و بــرادران حــزب اهللا اســت(روي ســخنانم بــا مــردم 
. شوند، صـحبتی نـدارم   شی میها و کسانی که نخود هر آ کن کارها و رنگ عوض سازش

اولـین  . گویم که کامالً در خطّ امام و پیرو والیت فقیـه هسـتند  فقط با آنانی سخن می
شـود،   ام و در مجالسی که به خاطر شهدا برپا میوصیتم این است که در تشییع جنازه

 فقط برادران و خواهران حزب اهللا شرکت کرده و با تمام وجود بکوشند و نگذارنـد کـه  
منافق شرکت کرده و سوءاستفاده کنند؛ حتّـی  ] افراد[کاران و شافراد غیرمکتبی و ساز

! اي بـرادران و اي خـواهران حـزب اهللا   ... این افراد اگر از اقوام بسیار نزدیک ما باشـند  
اي با عنـاوین مختلـف    نگذارید که منافقین در هر شکل و لباسی و در هر گروه و فرقه

هـا را شناسـایی کـرده و بـه      هایشان فعالیت کننـد؛ آن  بر چهرهو با زدن ماسک اسالم 
  .ها فرصت ندهید آن

  
  )ابرکوه 1332 -  1361(شهید حسین آدمی  
عـالَم  ] بداننـد کـه  [خواهم  هاي مسلمان به ویژه از امت شهیدپرور ایران می از ملّت

ـ       غ و اسالم، کشورهاي اسالمی و مستضعفان، نیـاز شـدیدي در حـال و آینـده بـه مبلّ
ري و     اسالم د و مبارزانی همانند شهید مظلـوم، بهشـتی و مطهـت متعهشناس، روحانی
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کـه  د ]ن[اي و دیگر همسنگران ایشان دار مفتّح و شهیدان شاهدي همانند آقاي خامنه
  .در حوزه فراوان هستند و در کاغذ جاي اسامی همۀ آنان نیست

  
  )شهرکرد 1341 - 1366(شهید بهرام آرامی قهفرّخی  

. بدانید که باید همیشه به خدا توکّل کنید که خدا توکّل کنندگان را دوسـت دارد 
اسراف نکنید و کم بخورید که خوراك زیاد، خـواب زیـاد   . هاي بیجا بپرهیزید از اسراف

ها زیر خـاك بمـانیم؛    ما که باید سال. آورد الزم دارد و خواب زیاد هم قساوت قلب می
یار کم بخندید؛ زیرا دلیلی براي خنده نیست و خنـدة  بس! چرا هوشیار نباشیم؟] پس[

. رفتار باشید که بدخویی، کار شیاطین اسـت  با هم بسیار خوش. مؤمنین، لبخند است
بسیار با هم صمیمی باشید و پشتیبان همدیگر و همگی پشتیبان امام باشید که امیـد  

اري کننـدة او هسـتید و   بعد از خدا، شما ی. به خداست و بعد به شما] اول[امام، امروز 
  .شما هم او را یاري خواهید کرد

  
  )فسا 1330 - 1365(شهید احمد آریا  

قبــل از هــر چیــز از خــانوادة گرامــی و همســر و فرزنــدان، بــرادران و خــواهرانم،  
دوستانم، آشنایان، همکاران و امت شهیدپرور خواهشمندم کـه در مراسـم و مجـالس    

طول عمر و عزّت و سالمتی امام امت و پیـروزي  مذهبی و نمازهاي جمعه و جماعات، 
ر      رزمندگان و آزادي اُ سرا و شفاي عاجـل مجـروحین و معلـولین و شـادي روان مطهـ

سرا را از خداوند تبـارك  و اجر عظیم براي خانوادة محترم شهدا و مفقودین و اُ] شهدا[
وار بـوده، در  همچون گذشته گوش به فرمان امام عزیز و بزرگـ . و تعالی مسئلت نمایید

هیچ شرایطی امام را تنها نگذارید و قدرت و عظمت اسالم را بیش از پیش در صـحنۀ  
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سرا و مفقودین و جانبـازان و معلـولین،   گر نمایید و بدانید که پیام شهدا و اُ گیتی جلوه
  .باشد فرمانبرداري و اطاعت از امام در هر زمان و تحت هر شرایطی می

  
  )مرودشت 1328 - 1361( بخش شهید عبداهللا آزادي 

دهم در تمام امـور   به عنوان یک برادر کوچک، شما را قسم می! خواهران و برادران
در برابر خـون شـهدا، خـود را مسـئول بدانیـد و      . و موارد، خدا را شاهد و ناظر بگیرید

از . زخـم زبـان نزنیـد   . اسراف نکنید و از اسالم و شرف و حجاب خود جانبداري کنیـد 
خداوند ستّار العیـوب  . یار مظلوم و دشمن ظالم باشید. غیبت نکنید. کنیدغرور دوري 

ام، حاال بایستی جهت ابقـاي  من دیگر عمر خودم را کرده. است؛ شما هم رازدار باشید
بـه عنـوان یـک    ... هاي پیري چون من از درخت قطـع گـردد    هاي جوان، شاخه جوانه

شـما سـربازان امـام    ] کـه [کـنم   برادر بسیجی به بـرادران گـروه مقاومـت عـرض مـی     
روز بـه روز،  . از سـختی نترسـید  . و جنـد اهللا هسـتید   )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(زمان

شـما  . نهج البالغه و قرآن را فرامـوش نکنیـد  . ایمان خود را قوي سازید و درست کنید
ار و باید الگو و سرمشق باشید، پاك باشید، با افراد پـاك و منـزّه ماننـد بـرادران پاسـد     

  .روحانیون، نشست و برخاست کنید
  

  )فریدن 1347 - 1365(اهللا آقایی  شهید حبیب 
مـا  . انقالب اسالمی یک نعمت الهی است که نصیب ما شـده اسـت  ! اي ملّت ایران

! اي ملّــت ایــران. بایــد در حفــظ آن بکوشــیم و آن را بــه تمــام جهــان صــادر کنــیم 
  .هاي امام را گوش دهید نصیحت
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  )فریدن 1341 - 1361( آقایی اهللا شهید قدرت 
هاي الهی را کـه بعـد از انقـالب، نصـیب مـا       کنم قدر این نعمت به ملّت عرض می

کـه  ] را[نعمت رهبري یا رئیس جمهوري یـا همـین جنـگ    ] قدر. [شده است، بدانید
  .دهد، بدانید جوانان ما و پدر و مادران ما را در معرض امتحان قرار می

  
  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  

نهج البالغه، صحیفۀ سجادیه و کتـاب  . بیشتر قرآن بخوانید و عمل به قرآن بکنید
دعاهاي دیگر، مخصوصاً مفاتیح الجنان را که دشمن تا کنـون بـا مکـر و فریـب از مـا      

ایم، بیشتر مطالعه کنید و بـه آن عمـل    دریافته] آن را[گرفته بود و حاال با خون پاکان 
بیشتر کار کن کـه دسـت   ! کارگر عزیز. ت دنیا و آخرتمان در این استنمایید که سعاد

بـراي خـدا   . سـوزد در آتش جهنم نمـی  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(تو بنا به حدیث پیامبر
یـک درخـت اگـر بـراي خـدا بکـاري،       ! کشاورز عزیز. کار کن تا محتاج اجنبی نشویم

بیشـتر و بیشـتر بکاریـد تـا     . ددهـ  در بهشت به همان اندازه درخت به تـو مـی  ] خدا[
بیشتر صبور باشید و با حوصـله، فرزنـدانتان را تربیـت    ! مادران و پدران. خودکفا شویم

  .نداها حافظ اسالم و مرزهاي اسالم اسالمی بکنید که در آینده، این
  

  )سلماس 1341 - 1362( شهید خلیل احمدپور 
بدانیـد  ! هـا  اي انسان. باشی با خدا باش تا جاودان باشی و از خورندگان روزي الهی

کسانی کـه شایسـتۀ زنـدگی    . که ما هر لحظه در حال حرکت و تحولی دائمی هستیم
در بهشت هستند، به بهشت رسند و به تسبیح خدا مشغول باشـند و کسـانی کـه بـه     
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انـد، در جـاي شایسـتۀ خـویش، یعنـی جهـنّم جـا         کثافت و پلیدي روحی دچار شده
  .گیرند
  

  )اصفهان 1344 - 1366( ورشهید محسن احمدپ 
امیدوارم که در کنار خانواده، زندگی خـوب و باصـفا را سـپري    ! خواهران و برادران

ت خـویش، گـل     هـاي روییـده را    کنید و از آن لذّت ببرید و از این زندگی پـر از محبـ
رسـند، داراي فطرتـی پـاك     فرزندانی که به شما در طول زندگانی مـی . پرورش دهید

ها را به درخـت پرثمـر و پرمیـوه    این نهال 1یفۀ شما عزیزان است کههستند و این وظ
  .تبدیل کنید و فرزندانی مسلمان، تحویل جامعۀ اسالمی دهید

  
  )اندیمشک 1325 - 1361(شهید کریم احمدنژاد  

خاك بـودي و در برابـر   ] بدان که[اي که هستی،  از هر فرقه و دسته! برادر و خواهر
مغرور مباش که روزي به خـاك بایـد برگـردي؛ پـس چـه       2خداي مهربان، اندکی نیز

ر    ست و مقام یا مال این دنیاي فـانی، تکبـارزشی دارد از مردم جدا شدن و به خاطر پ
. بدان که فروتنی در برابر خداي بزرگ سبب رسیدن به آرامش اسـت ! ورزي و مخالفت

رات بدهیـد و  خیـ . بر سر قبرهاي شهدا بروید و براي شادي روحشان فاتحـه بخوانیـد  
گر باشید که انفاق و ایثار است که روح بخشـندگی و انسـان بـودن را در انسـان      انفاق

ال   . به خانوادة شهدا، مخصوصاً نزدیکان، رسیدگی نمایید. بخشد تکامل می انسـانی فعـ

                                                             
  و: در اصل وصیت -1
  اندکی هیچ: در اصل وصیت -2
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منزوي زنـدگی کنیـد و   ] اینکه[و دلسوز باشید تا احساس مسئولیت در شما باشد، نه 
  .نداشته باشیدکاري به کار کسی 

  
  )داراب 1337 - 1361(شهید ناصر اخوان  

اگـر  . گـردانم  هاي خدا می شما را متوجه قیامت و عذاب! زنید کسانی که تهمت می
گـذرد و بـه بـرادران و     از شما گذشـتند، ولـی خـدا از شـما درنمـی     ] هم[در این دنیا 

هـا و   گونه گروهـک  کنم به تقوا و صبر و مبارزه با هر خواهران حزب اللّهی سفارش می
  .ها خالف شرع

  
  )فومن 1338 - 1365(رضا ادبی مهذّب  شهید غالم 

دعا سالح مؤمن اسـت؛ بـا ایـن سـالح بـه جنـگ       . امامت و امام را فراموش نکنید
  .وارثان شهدا را فراموش نکنید. شیطان نفس بروید

  
  )جهرم 1337 - 1361(پور  شهید عبدالرّسول ارسالن 

مطیع فرمان امام کبیـر باشـید و همـواره    ! ان و شهیدپرورامت اسالم و مردم مسلم
بـه مسـئوالن   ] خطـاب . [ها را از نیـروي مـادي و نیـروي انسـانی یـاري دهیـد       جبهه

. اوالً اگر ممکن است این را مقام ندانید، بلکه مسئولیت بدانیـد : رسیدگی به امور شهدا
ت او    سـر دهیـ  » یا حسـین «ثانیاً در تشییع جنازة من تنها فریاد  د و بـه یـاد مظلومیـ

و بودجـۀ بیـت   ] استفاده نکنـد [گونه تجمالت  هیچ] از[ثالثاً کسی برایم . اشک بریزید
کاري باالي قبـر و غیـره نکنـد؛ زیـرا در حـال       المال را صرف کارهاي تبلیغاتی و چراغ

رابعاً اگر کسی خواست از ایـن  . دهد حاضر کمبود برق در کشور، مجال این کار را نمی
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نامه بنویسد، تنها بنویسد کـه او بنـدة گناهکـاري بـود کـه خـدا        دة گناهکار زندگیبن
  .اصالحش کرد و توبۀ او را قبول کرد و به بارگاه قرب خود فرا خواند

  
  )شمیران 1338 - 1360(شهید احمدعلی ازگلی  

در دعـاي  . 1: کـنم  توصیه مـی . همۀ شما باید امام زمانی باشید و در راه او بکوشید
ذکر رکـوع و  . 3. دعا زیاد بخوانید. 2. و کمیل شرکت نمایید و قرآن زیاد بخوانید ندبه

 تعـالی  اهللا عجـل (براي امام زمان. 5. از نماز شب غافل مباشید. 4. سجود را طوالنی کنید
براي انقالب زیاد کـار  . 7. نماز را با سوز و گداز بخوانید. 6. زیاد دعا کنید )الشـریف  فرجه
  .ه دعاگوي رهبر انقالب باشیدهمیش. 8. کنید
  

  )ریز نی 1343 - 1366(حسین استقبالی  
اي الهـی بـر مـا دمیـده کـه ماننـد دم        االن که خداوند بر ما منّت گذارده و نفحـه 

ه ایـن خطـر     1کند، دشمنانها را زنده می عیساي مسیح، مرده را بیش از پیش متوجـ
ایـم و خداونـد    قـرار گرفتـه  در اینجاست که ما در بوتۀ آزمـایش سـخت   ]. است[کرده 

بـر ماسـت کـه بـه     . کنـد  وظایف و تکلیف ما را بر زبان رهبري پیامبرگونه جـاري مـی  
هـا و مشـقّات را بـه جـان خریـدار      وظایف الهی خود عمل کرده و در این راه، سـختی 
ه  باشیم و فکر این نباشیم که بعدش چه پـیش مـی   اش را بـه خداونـد قـادر    آیـد؛ بقیـ

خواهد و هر چه از او بـه مـا   خداوند همیشه خیر و صالح ما را می. نیممتعال واگذار بک
اگـر عقـابی بـه مـا برسـد، نتیجـۀ       . رسد، خیر است و نیکی و بسته به عمل ماستمی

هاي خودمان است و نه اینکه خداوند خواسته ما را عقـاب کنـد و زمـانی کـه مـا      عمل
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دعاهـا را  ... رسـد  مـا مـی   شایستگی فیض و بخشش او را پیدا کنیم، بـدون شـک بـه   
هرچه بیشتر بخوانید و معنویت را در خودتان تقویت کنید که ما هرچه داریـم، از ایـن   

ق [ها داریم و قرآن را هرچه بیشـتر بخوانیـد و در آن    دعاها و معنویت کنیـد و   1]تعمـ
 توجه داشته باشید که فریب زرق و بـرق . روح آن را در خود و جامعۀ خود پیاده کنیم

ه    ] اسـت [دنیا را نخورید و دنیا شما را فریب ندهد که دنیا زودگذر  و اگـر انسـان توجـ
و جـاي خداونـد   ] شود[شود که انسان از یاد خداوند غافل  نداشته باشد، باعث این می

نگـه داریـد   [روح اخوت و برادري را در بین خود زنـده  . دل بگیرد] چیز دیگري در[را 
  .ان باشیدبا یکدیگر رئوف و مهرب] و

  
  )بم 1337 - 1362(شهید محمد اسحاقیه میبدي  

همیشه همسنگر این مبارزان باشید، وگرنه در صحراي محشر و بعد از چند سـالی  
که این عمر فانی گذشت و قبر، جسم نحیف شـما را دریافـت، در قیامـت و صـحراي     

ی جـز  همیشه وحدت و یگانگی خود را حفظ کـرده و راهـ  . محشر جوابگو خواهید بود
مـان  راه خدا نروید و با جان و مالتان از اسالم و قرآن و امام و دیـن و انقـالب اسـالمی   

هـاي شـیاطین    مبادا وسوسه! ام برادر، خواهر و امت انقالبی و حزب اللّهی... دفاع کنید 
هاي ایـن دنیـاي پسـت و فـانی و زودگـذر، شـما را فریـب دهـد و از راه          و زرق و برق

بـه  ] مبـادا شـما را  [و ] کنید[پشت به اسالم و انقالب اسالمی ] و[د مستقیم باز گردان
گاه روحانیت، ایـن مبـارزان علیـه     هیچ. تنها گذاشتن امام و رهبرمان، خمینی، وا دارد

هـا   هاي شایستۀ خدا را تنها نگذاشته و دسـتورات آن  ظلم و ستم در جهان و این بنده
  .را کوچک نشمارید
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  )کرمانشاه 1333 - 1362(حسین اسدي  شهید ملک 
از تمامی امت مسلمان خواهانم که حامی اسالم و قرآن و مجـري رهنمودهـاي امـام    
خمینی، رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوري اسـالمی و حـامی محـرومین و    

امیـد اسـت امـت اسـالم بـه زودي      . مستضعفین و منجی آنان در سراسـر گیتـی باشـید   
رسـیدن بـه حکومـت عـدل الهـی در      . پهنۀ گیتی برقرار نمایـد حکومت عدل الهی را در 

سراسر جهان، تقوا، خودسازي، از خود گذشتگی، ایثـار، شـجاعت و ایمـان الزم دارد کـه     
. پرشور ایران اسالمی وجـود دارد ] و[بحمداهللا در اکثریت امت اسالمی و جوانان مسلمان 

کـه دسـت از ضـدیت بـا جمهـوري       ها گفته شـود  ها و ضدانقالب ضمناً، به کلیۀ گروهک
اسالمی بردارند و تا زود است به طرف خدا روي آورند و از هالکـت و رفـتن بـه جهـنّم،     

خواهم به طور همگانی و بـا اخـالص    از عموم امت مسلمان ایران می. خود را نجات دهند
د کـه  در امر انتخابات شرکت نمایند و از خون شهیدان عزیز اسالم پاسداري نمایند؛ باشـ 

  .باشد )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(ساز حکومت حضرت مهدي مجلس آینده زمینه
  

  )اراك 1344 - 1366(شهید ابوالفضل اسدي عراقی  
نگري دچار نشویم و مسئلۀ شهدا برایمان عادي نشـود   باید مواظب باشیم به عادي

ت صـبر بخو     ...  انیـد و خـدا   در موقع مالمت و زخم زبان مخالفان اسـالم، نمـاز بـه نیـ
سـفر را طـی   ] و ایـن [ایـن عمـر   . هاي شما نازل خواهد کرد خودش آرامش را در دل

اگـر مـوالي مـا    . کنیم، چه بهتر که براي او حرکت کنیم و در خطّ او گام بـرداریم  می
دوست دارد ما را آغشته به خون ببیند، چه سعادتی از این باالتر؛ اگر دوسـت دارد مـا   

اگـر  . کنیم، باید تن به گرداب بـال بـدهیم   ه ادعاي عشق میسختی ببینیم، خوب ما ک
امید به فضل او داشـته باشـید، در کارهایتـان موفّـق     ] و[در کارها توکّل به خدا کنید 
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دندان این خطّ خونین را ادامه دهید و ایـن  ] و[توانید با چنگ  هرچه می. خواهید شد
احقـاق حـق و رسـیدن بـه     قـومی کـه بـراي    . اش برسـانید  امانت را به صاحب اصـلی 

کـاري بـه   . استقالل، مرگ را با لب خندان اسـتقبال نکنـد، مسـتحقّ زنـدگی نیسـت     
. تـان را بایـد انجـام بدهیـد     کنند؛ شما وظیفه دیگران نداشته باشید که دیگران چه می

تـرین افـراد کسـی اسـت کـه       بـدبخت . خطاي همۀ عالم جواز براي تخلّف شما نیست
یا باید از اسالم دسـت برداشـت یـا بایـد بـه      . یگران بفروشدآخرت خود را به دنیاي د
ه بـه شـناختی کـه از شـما دارم،         جنگ مشکالت رفت و آن ها را حل کـرد و بـا توجـ

کـنم شـما را بـه اینکـه      می 1سفارش. دانم یقیناً به جنگ با مشکالت خواهید رفت می
ع مقـدس اسـالم   در زندگی مقید به شر. اطاعت خدا کنید و از معصیت دوري گزینید

گویم گریه نکنید؛ گریه کنید، اما نه به حـال مـن؛    اگر سعادت نصیبم شد، نمی. باشید
خبرانی گریه کنید که حتّی طوفان سهمگین جنگ هم نتوانسته اسـت   به حال آن بی

برخیز؛ نه وقت خواب است که بـدبخت قـومی   ! برادر. خواب غفلت را از سرشان برباید
سعادت انسان در ایـن اسـت کـه     2.]غفلت رفته باشند[خواب  که جوانانش به] است[

خود را به خدا نزدیک کند و در کنار او منزل گزیند که آرامش و صـفا در آنجاسـت و   
  .فهمند ها که این مطلب را خوب می خوشا به حال آن

  
  )شاهرود 1342 - 1361(شهید احمد اسدیان  
بـا کـار و صـحبت    . اهم واجبات است این را بدانید که اکنون یاري امام از! برادران

توانیم، امام را یاري کنیم و خداي ناکرده نکنـد   هر صورتی که می] به[بیشتر، با قلم و 

                                                             
  خواهش: در اصل وصیت -1
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
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. در دعاي کمیل حتماً شـرکت نماییـد  . گاه دعا یادتان نرود ما او را تنها بگذاریم و هیچ
  .قت فراموش نکنیدو دعاي توسل را زیاد بخوانید و این دعا که الهام شده است را هیچ

  
  )بافت 1335 - 1362(حسین اسکندرزاده افشار  شهید ملک 

دعاي کمیل و توسل را حتمـاً  . مسجدها را پر کنید. نمازتان را به وقت انجام دهید
اش را بـه   اي که توانست شیطان بزرگ، آمریکـا و ایـادي   بدانید تنها حربه. برگزار کنید

. والـدین خـود را احتـرام بگذاریـد    . واهـد بـود  زانو درآورد، معنویت بـود و هسـت و خ  
امـام را  . هـا نباشـد   ها بلند نشود و صدایتان باالتر از صداي آن دستتان باالي دست آن

ت،          یاري کنید و گوش به فرمـان وي باشـید و از خـدا بخواهیـد تـا ظهـور امـام حجـ
  .، امام را زنده بدارد)الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(مهدي
  

  )شهرري 1342 - 1365(زاده  مشهید رضا اسال 
را در پـیش   )السالم علیه(کف، راه حسینامروز رزمندگان جان بر! اهللامت حزب 

شـهید غمخـوار   ! بـرادر حـزب اهللا  . رسـند  گونه به شـهادت مـی   اند و حسین گرفته
باشد که شما ادامـه دهنـدگان راه شـهدا    . خواهد خواهد، بلکه شهید رهرو می نمی

را به دست گیرید و با رزم خود، سـیلی آخـر    1شان مین افتادهباشید و اسلحۀ بر ز
حامی دولت باشـید و بـا   ! امت حزب اهللا. اش بزنید را بر دهان امپریالیسم و ایادي

با هم متّحد باشـید  . کمبودها بسازید و آبرو و حیثیت اسالم و خود را حفظ کنید
سالمی باشـد و ایـن امـر    جامعۀ ما باید ا. که تفرقه، آرزوي دیرینۀ دشمنان ماست

ممکن نیست، مگر زمانی که در صدد خودسازي شویم و با نفس سرکش مجاهده 
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به فکر مرگ هم باشید و از . در کارهایتان فقط رضاي خدا را در نظر گیرید. کنیم
اي  اي براي آخرت خود باشید؛ چرا کـه دنیـا مزرعـه    فکر توشه] به[آن نهراسید و 

اي  مرگ هراس دارد که منزل آخرتش را به خرابـه  است براي آخرت و آن کس از
  .مبدل کرده باشد

  
  )جهرم 1342 - 1365(شهید خلیل اسالمی جهرمی  

همیشه به یاد خدا باشید و از دعا کردن غافـل نشـوید؛   ! اي برادران و اي خواهران
و » رود دعا زودتر از نیـزة آهنـین فـرو مـی    «: فرماید می )السالم علیه(زیرا که امام صادق

همچنین در نمازهاي جمعه و جماعت شرکت کنیـد کـه مشـت محکمـی بـر دهـان       
  .باشد استکبار جهانی می

  
  )تویسرکان 1340 - 1366(پور  شهید احمد اسماعیل 

ایـد، در   طوري که تا به حال در صحنه بـوده  امیدوارم که همان! برادران بازاري
ن انصافی خـرج دهیـد   چنا و در فروختن اجناس، آند ]ی[شاین امر بیشتر کوشا با

ان شاء اهللا هر کـس  ! و دیگر اقشار مردم. که مردم احساس گرانی و کمبود نکنند
به یاد خون شهداي عزیزمـان  ] ثانیاً[در شغل خود اوالً که خدا را در نظر بگیرد و 

کارهایتـان را بـا نـام    . باشـیم  ها در روز قیامت مسئول می باشید که همۀ ما انسان
. گویید به نام خدا، واقعاً عملتان نیـز بـا نـام خـدا باشـد      وقتی می. خدا آغاز کنید

و شـما هموطنـان عزیـزم و    . باشد ها، باتقواترین شما می پرهیزکارترین شما انسان
کنم که این خطّ سرخ حسـین   شما را توصیه می! شما برادران و خواهران مسلمان

 تعـالی  اهللا عجـل (امـام زمـان  تا جان و توان دارید، انقالب و . زمان را فراموش نکنید
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سـوة مسـلمانان را یـاري    ب بـرحقّش، ایـن پیـر جمـاران، ایـن اُ     و نائ )الشریف فرجه
اعمالتان باشـید کـه خـداي نـاکرده در جهـان آخـرت       خیلی مواظب . فرمایید

 علیـه (ما بایستی از موالي متّقیان، علی. این دنیا ارزشی ندارد. پشیمان نشوید
تـا جـایی   . ها را فراموش نکنید جبهه... رس عبرت بگیریم ، امام اول خود د)السالم
طـوري کـه امـام     همـان ] و[ام و اطّـالع دارم   هـا سـر زده   جانب حقیر به جبهـه  که این

ان شاء اهللا برادران عزیـز اسـتفادة   . باشد ها واقعاً دانشگاه می فرماید، جبهه عزیزمان می
در [تواننـد از نظـر شـرعی     کـه نمـی   برادران، پدران، خواهران و مادرانی. کامل نمایند

، یعنی واقعاً عذر شرعی دارند، تا جایی که امکـان دارد ایـن جـان    ]جهاد شرکت کنند
را کمـک و یـاري    )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(]عصر[برکفان، ایثارگران، سربازان امام 

  . نمایند
  

  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی  شهید علی 
توانید دعـا بخوانیـد و شـما مـادران از رفـتن      تا آنجایی که می! اي ملّت حزب اهللا

هایتان به جبهه جلوگیري نکنید که اگر جلوگیري کردید، در برابر اسـالم مسـئول    بچه
براي پیروزي اسالم دعـا کنیـد و   . هستید و جواب شهیدان را نخواهید توانست بدهید

تا بتوانید از یـاران   )الشـریف  فرجه یتعال اهللا عجل(خودتان را آماده کنید براي ظهور مهدي
مواظـب  . ایـد  اکنون شما در صحنۀ آزمایشات الهـی قـرار گرفتـه   . باوفاي ایشان باشید

خیلـی بـه ایـن دنیـاي     . باشید که همچون ابوذرها از صحنۀ آزمایش الهی بیرون آیید
ارزش دل نبندید و از کشته شدن در راه خدا نهراسید، چون براي هر انسـانی یـک    بی

ایـن  . بار مرگ هست؛ پس چه بهتر که این مـردن و کشـته شـدن در راه خـدا باشـد     
آگـاه و  . انقالب و جنگ یک موهبت الهی بود که خداوند به مردم ایران ارزانـی داشـت  
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هـایی   چنین موقعیت بیدار باشید تا حداکثر استفاده را از این موقعیت بکنید؛ چون این
  .کشته شدن، شهید محسوب شود] اکسی ب[آید که  کم به کم به دست می

  
  )میمهبرخوارو 1341 - 1360(شهید مهدي اسماعیلی  

را فرامـوش  » هیهـات مـنّ الذّلـه   «اید، شـعار   کنم شما را که تا زندهمن وصیت می
اي کـرده،   این آمریکاي پوشـالی فکرهـاي بیهـوده   . نکنید و با زور و ظلم مبارزه نمایید

  .تی باالتر از قدرت اهللا نیستکه هیچ قدر] چرا[تواند؛  ولی نمی
  

  )تهران 1337 - 1363(شهید جواد اصانلو  
اش غرّه نشوید که دنیا مثل لهو و لعب و بـازي چنـد روزه    به دنیا و مظاهر فریبنده

در شهادت من جزع و فزع نکنید و از خود ضعف نشان ندهید که دشـمن، شـاد   . است
  ].شود[

  
  )نخمی 1339 - 1364(محمد اصغري  شهید علی 

ه تـالوت   . از قرآن فاصله نگیرید که هر بند و آیۀ آن درسی بزرگ است با توجـ
] از[از دعاها غفلت نکنید، ... کنید آیات جهاد را، آیات جهنّم را، آیات بهشت را و 

اش راهنماي ماست و نجات دهندة ما و توسل جویید با  دعاي کمیل که هر جمله
هـر روز  . ها کمـک بخواهیـد   از آن] و[ )السالمعلیهم (دعاي توسل به ائمۀ معصومین

گـو، ایـن درخـت     اسالم در خطر است و بایستی با خون جوانان ایثـارگر و لبیـک  
ۀ شرعی، سعادت این حقیر ضعیف ناتوان نیز بر حسب وظیف. تنومند آبیاري گردد
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شما نیز در کسب این سـعادت  . بینم فنا شدن در این راه می خود را در شهادت و
  .دبکوشی
  

  )کرمانشاه 1343 - 1364(شهید فرزاد اصغري  
مراقب عبـادات خـود   . مراقب باشید معصیت خدا را نکنید. شما مراقب خود باشید

مبـادا  . مبادا امام را تنها بگذاریـد . مراقب انقالب باشید. مراقب نماز خود باشید. باشید
  .از جنگ خسته شوید و مبادا مشکالت شما را دلسرد کند

  
 شاهرود 1336 - 1364( د اصفريشهید محم(  

هـا را پـر    اما پیام این حقیر به ملّت مسلمان و شهیدپرور ایران این هست که جبهه
کرده و نگذارند کسانی که در اینجا هستند، خسته بشوند و حضور در صـحنۀ خـود را   

شـود، حتمـاً    حفظ نموده و در نماز جمعه و جماعـت و در دعاهـایی کـه برگـزار مـی     
اي از فـرامین امـام غفلـت ننماییـد تـا مبـادا گرفتـار گوسـالۀ          ید و لحظهشرکت نمای

گوییم که رهبر و مرجـع مـا یکـی اسـت و      از همین االن می. هاي زمان گردید سامري
سـواد   اما پیامی به کلیۀ برادران و خـواهران بـی  ... باشد  آن امام امت، خمینی کبیر می

هاي نهضت سوادآموزي شـرکت   در کالس تر، تا فرصت از دست نرفته، که هرچه سریع
تـا مبـادا بـر اثـر ضـعف فرهنـگ اسـالمی در         1نموده و به مسائل اسالمی آشنا شوید

خواهم کـه   در پایان از همۀ ملّت شریف می. هاي زمان واقع گردید معرض طعمۀ گرگ
اتّحاد و یکپارچگی خود را حفظ نموده و به این وسـیله ضـربۀ نهـایی را بـر دشـمنان      

  .وارد آورید اسالم
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  )کرج 1340 - 1361(شهید سیدساعد افتخاري  
امیدوارم که همیشه اطاعت خـدا کنیـد و در مبـارزه علیـه کفـر و الحـاد و نفـاق        

  .اي درنگ نکنید داخلی لحظه
  

  )دماوند 1337 - 1362(شهید سیدمحمود افتخاري  
یمانتـان  دانید اگر یک نفر مسلمان گرسنه بخوابد، حتمـاً شـما بایـد بـه ا     مگر نمی

ریزي و باسواد شدن، به فقر خویش خاتمـه دهیـد    با برنامه! شک کنید؟ و شما اي فقرا
گاه مغرور نشـوید، حتّـی در    هیچ. برنامگی شماست سوادي و بی که فقر شما معلول بی

گـاه   گاه مأیوس نشوید، حتّی در اوج ناتوانی و ضعف و هیچ اوج قدرت و پیروزي و هیچ
مواظـب باشـید بـا    ... بـه یـاد خـدا بیفتیـد و     ] و[اوج حسادت حسد نورزید، حتّی در 

همه با هم باشید و همـه بـا هـم    . تهمت زدن، رقیبان خویش را از میدان به در نکنید
از کمبودها ننالید، بلکه با فکر و کار و تالش، کمبودها را جبـران  . این چرخ را بگردانید

د؛ آخر وابسـتگی تـا کـی؟ پـس اقلّـاً      قدر کاالهاي خارجی وارد شو نگذارید این. نمایید
را کنار بگذارید و بعد بـه واردات بپردازیـد   » استقالل، آزادي، جمهوري اسالمی«شعار 

! گوییـد مـا مبـارزیم    اي بازاریان، اي کسانی که مـی . تا به حساب اسالم گذاشته نشود
ول و بـه جـاي اینکـه بـه فکـر پـ      . اسالم نیاز به فکر و عمـل دارد . مبادا فریب بخورید

. گـري بـه تولیـد بپردازیـد     تجارت باشید، به فکر استقالل باشـید و بـه جـاي واسـطه    
ترین قشر ایـن سـرزمین هسـتید و شـمایید کـه شـعار        شما زحمتکش! کارگران عزیز

! اي اقشار مختلف مـردم . بخشید را تحقّق می] »آزادي، جمهوري اسالمی[استقالل، «
ها، به مراکز تولیـد   نید به روستاها، به مزرعهبروید مهاجرت ک. آخر اندکی به خود آیید
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چشـمانتان را بـاز   . بـه فکـر باشـید   . است] ما[خود ] میان[استقالل ما اینک در . و کار
  .اي خدا را یاد کنید لحظه! شما اي ثروتمندان. کنید
  

  )یزد 1339 - 1361(شهید اصغر افسر گاوافشادي  
ادران رزمنـده بجنگیـد، هرچـه از    کنید کـه در کنـار بـر    اگر توفیق آن را پیدا نمی

و کوتـاهی  [آید، کوتـاهی نکنیـد کـه اگـر خـداي نکـرده غفلـت کنیـد          دستتان برمی
شهداي صدر اسالم تا کنون و آن کودك شـیرخواري کـه   ] از[فرداي قیامت  1]نمایید،

پدرم خـونش را بـه خـاطر    : گویدگیرد و میپدرش را از دست داده، جلوي شما را می
  .آن روز، سخت روزي است. ی شما توجهی نداشتیداسالم داد، ول

  
  )دزفول 1339 - 1359(زاده  افضل) نورعلی(شهید عبدالعلی  

دهـیم کـه از    کنیم و هشـدار مـی  دست یاري دراز می! خواهران و برادران مسلمان
ت بـه ضـدانقالبیون کـه سـعی        تجربه الیـهاي تاریخی پند بگیرید و بار دیگر اجـازة فع

  .2هاي خونخوار شرق و غرب باز کنند، ندهید ه را براي نفوذ ابرقدرتکنند زمین می
  

  )فارس 1343 - 1367(شهید طمراس اقبالی  
مـن از ایـن دنیـاي تنـگ و     . خطاب به شماست! اید اي کسانی که بعد از من زنده

کـه از دنیـا و فضـاي محـدود دنیـا بـه فضـاي        ] است[رفتن من هجرتی . تاریک رفتم
فریـب ایـن   ! اکنون تو اي خواهر و تو اي بـرادر . رت گرفته استوسیع صو] و[گسترده 

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  ندهند: در اصل وصیت -2
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کنیـد، قـدري هـم    همچنان که براي این دنیا کار و تالش مـی . چند روز دنیا را مخور
  .براي آخرت، اعمالتان را خالص گردانید و دین خدا را با تمام وجودتان حفظ کنید

  
  )نائین 1342 - 1361(شهید احمد امامی بافرانی  

، در صـحنۀ زنـدگی   ]است[هاي اعتقادي، عملی و اخالقی  که شامل برنامه قرآن را
ۀ اطهـار  . آورده و به فرامین آن عمل نماییم السـالم  علـیهم (به نهج البالغه و بیانات ائمـ( 

جامعۀ اسالمی باید از نظر اخالقی، پیشرفت علمی و صنعتی و عـدالت،  . اهمیت دهیم
آموزان و اقشار مـردم از وجـود    را بپردازند و دانشباید علما زکات علمشان . نمونه باشد

ها نشـان   حضورمان را در همۀ صحنه. حوزة علمیه گسترش یابد. ها استفاده نمایند آن
به فرمان امام عزیز به نبرد علیـه دشـمن   . هاي جنگ بکوشید دهیم و در تقویت جبهه

  .بپردازید
  

  )قم 1334 - 1361(شهید حسن امجدي  
؛ خدا بـا صبرپیشـگان اسـت کـه در مکتـب      1»اهللا مع الصابرین انّ«در قرآن هست 

از تمـام  . خون و شهادت حق، پیروز است و بدانید که این جنـگ تمـام نخواهـد شـد    
خـواهم از   باشـد، مـی  شان بر اساس تفکّر و منطق مـی کنند و نماز هایی که فکر می آن

د، مبـارز و بیـدار     ت متعهـرا ] هـا [کـه همـه آن  ] هسـتند [یاران امام که همان روحانی
شناسند، با کمال قدرت حمایت کنید و گوش به فرمان خطّ امـام و اسـالم باشـید     می

  .که در جامعۀ اسالمی همه مسئول هستند
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  )مرودشت 1342 - 1367( شهید شیرزاد امیري 
اکنون مسئولیتی عظـیم بـر دوش داریـد کـه هـر لحظـه       ! شما خواهران و برادران

و شما ملّتی هسـتید  ... سازد؛ پس همیشه آماده باشید  ل میغفلت، جبران آن را مشک
ایـد و   که انقالبی ده ساله، باتجربه و زورآزموده را با وجود همۀ موانع تا به اینجا رسانده

 فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (اش، امـام قـائم   وقتی پیروزید که آن را به دسـت صـاحب اصـلی   
  .تحویل نمایید )الشریف
  

  )شاهرود 1342 - 1362(شهید عباس امیري  
ت حـزب     بندة حقیر کوچک تر از آنم که به عنوان شخصی باشم که براي شـما امـ

گـویم کـه    ولی این را می. اهللا چیزي بگویم؛ چون به قول امام، ملّت ما الهی شده است
خدا را در هیچ حال فراموش نکنید و همیشه به یاد خـدا  ! اي امت قهرمان و حزب اهللا

توانید در صـحنه باشـید و    و تا می 1گیرد ها آرام می یاد خداست که دلباشید و تنها با 
 اهللا عجـل (انقالبی که به پا شده، باید بـه انقـالب مهـدي   . خستگی را از تن بیرون کنید

متّصل شود، اگر به قیمت جان هم تمام شود و انقالب، جوشـان بـه    )الشریف فرجه تعالی
ریزد و راه حقیقی همانا پیروي از رهبـر حـق،    ها را به دور می رود و ناخالصی پیش می

سعی کنید که انقالبتان از روحانیت جـدا  . باشد ولی فقیه و روحانیت مبارز و اصیل می
ها را به خـاطر خـدا بـه کنـار بریزیـد و بـا یکـدیگر         اختالف و نزاع! برادران عزیز. نشود

کنیـد،   دست وحدت را محکـم کنیـد و بـراي خـدا کوششـی کنیـد کـه اگـر غفلـت         
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هـاي منافقـان و    مبـادا نغمـه  ! اي عزیـزان . پشیمانید و همه در پیشگاه خدا مسـئولید 
  .اید اشتباه بزرگ مرتکب شده 1شوید و]می[خائنان در شما اثر کند که نیست 

  
  )همدان 1341 - 1365(شهید اسماعیل امینی  

کـر خـداي   همواره خدا را در نظر داشته باشید و در کارها بر او توکّل کنیـد و از ذ 
مال شود؛ چرا که فـرداي قیامـت هـم در     نگذارید خون شهدا پاي. متعال غافل نباشیم

  .پیشگاه خدا مسئول خواهیم بود
  

  )خرم بید 1340 - 1366(رضا امینی  شهید علی 
  ما باید تا کی در خواب باشیم و توجه به معارف عالیۀ الهی و معاد نداشته باشیم؟

  مچشـ  این همه رفتند و مـاي شـوخ  
 

  هیچ نگـرفتیم از ایشـان اعتبـار   
 

  . »و الیمکن الفرار من حکومتک«. ها برداریم کاري بیایید دست از ندانم
  

  )لنگرود 1329 - 1361(شهید محمدعلی امینی فتیده  
خواهم که به عنـوان یـک مسـلمان از اسـالم کـه مـورد حملـۀ         ها می محلّی از هم

ها را محکم و استوار نگه داریـد   ت جبههبیگانگان واقع شده است، حمایت نمایند و پش
  .هایشان را قطع نمایید و نگذارید که منافقان کاري انجام دهند و دست
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  )ممسنی 1331 - 1360(قلی انصاري  شهید اهللا 
اکنـون کـه رژیـم خودفروختـه و کـافر      . سالم! امت رزمنده و وارثان خون شهیدان

هر روز گروهـی از زنـان و کودکـان و    بعث عراق، جنگ را بر ملّت ما تحمیل کرده که 
کشند، بر هـر فـرد مسـلمان و     گناه شهرهاي کشور ما را به خاك و خون می مردان بی

متعهد واجب است که با هر چه قدرت که در توان دارند، بـراي سـرکوبی صـدام کـافر     
هاي پوشـالی شـرق و غـرب بـه      تا کی ماها در صحنه نباشیم؟ ابرقدرت .... آماده شوند

! ها خاموش گردانند؛ زهی خیـال باطـل   خواهند نور خدا را در دل ال باطل خود میخی
! هـا خـاموش کـرد؟ اي مـردم     شود با خدا طرف شد یا نور خـدا را در دل  آخر مگر می

را » هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «: گویند را که می )السالم علیه(صداي رهروان امام حسین
  شنوید؟ نمی

  
  )فیروزآباد 1342 - 1361(شهید رضا ایلون کشکولی  

ها سفر کنیـد،   از زمین و خاك رها شوید و به سوي آسمان! اي برادران و خواهران
هـا؛   ها و از شهرها بـه سـوي جبهـه    ها به سوي ستاره ها به سوي نور و از خانه از تاریکی

هـا را   آنجا که نور خداست و مکان مقدس و منزه که نواي قرآن، صداي مخـوف گلولـه  
به پا خیزیـد و بـه   . بر توپ و تانک مسلّط است» اهللا اکبر«؛ آنجا که نداي کند خفه می

فما متاع الحیوه الدنیا فی االخره الّـا  «مقایسه نیست؛ ] قابل[خود آیید که دنیا با قیامت 
  ).38سوره توبه؛ آیه ( »قلیل
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  )اصفهان 1341 - 1365(شهید اکبر باباجانی ریزي  
که ایـن مـردم کـه بـا     ] این است[و اصناف دارم،  ها و مشاغل سخنی که با بازاري

شـوند، شـما هـم     گردند، اسیر و جانباز می کنند و معلول می جانشان از اسالم دفاع می
روایـت گردیـده،    )علیهم السـالم (چنانی که از ائمه ها بردارید و آنبیایید و دل از این پول

خواهیـد در روز  ه مـی کـنم کـه چگونـ   هـا سـؤال مـی   فروش و از شما گران. عمل کنید
آنان کـه راه و  ] نیز[پاسخ بدهید و  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(قیامت به امام و رسول خدا

هـا جمـع    چـه از ایـن پـول   دانیـد هر  اند و با توجه به اینکه می روش را به ما نشان داده
بـر  واي . کنیـد  گذارید و بار خودتـان را سـنگین مـی    کنید، همۀ آنان را براي وارث می

  .فروشی خود نسبت به انقالب بدبین کنید احوال شما اگر شخصی را با اعمال و گران
  

  )شهرکرد 1340 - 1363(شهید ایرج بابانژاد  
و دعاي کمیـل و دلجـویی از   ] برگزار کنید[نماز جمعه را با شکوه ! امت شهیدپرور

] انیـد کـه  بد[هاي جنـگ بکوشـید و   در تقویت جبهه. خانوادة شهدا را فراموش نکنید
. تنهـا نگذاریـد  ] امـام را . [بهاي شـهداي عزیـز اسـت    هاي به دست آمده، خون پیروزي

کاري نکنید که خداي ناکرده قلب امام به درد آیـد و در هـر کـاري، خـدا را شـاهد و      
ها بـه وجـود    با مشکالتی که ابرقدرت...  1»انّ اهللا بصیر بالعباد«ناظر اعمال خود بدانید؛ 

به استقبال شدائد و مشکالت بروید و بدانید که . له کنید و تحمل نماییداند، مقاب آورده
هـا و معضـالت برایتـان بـه     خدا شما را دوست دارد و به شما عنایت دارد که سـختی 
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بدانیـد  . بکوشید که از این امتحان بزرگ الهی، سربلند بیرون آیید]. است[وجود آمده 
  .١»ه الدنیا مراره االخره و مراره الدنیا حالوه االخرهحالو«: )السالم علیه(که به قول موال علی

  
  )همدان 1331 - 1359(اکبر بادپا همدانی  شهید علی 

دنیا را سبک شمارید و براي آخرت توشه برداریـد کـه مهلـت دنیـا بسـیار انـدك       
ام ایـن راه را بـروم، ولـی آمـوختم کـه بهتـرین راه        من که نتوانستم در زنـدگی . است

و ] بـوده [کنم شما را کـه وقـت زنـدگی بسـیار کـم       سفارش می. ستجاودانی همان ا
اي براي آخرت برندارید و حیف است که در صـحراي   حیف است که تلف شود و توشه

هر آن به یاد او باشید کـه  ] و[از خدا بخواهید . اي وارد شوید محشر بدون هیچ سرمایه
اي بـه شـما بدهـد کـه      نـایی چنان توا از خدا بخواهید آن. بهترین یار و انیس، خداست

  .حافظ حدودش باشید
  

  )خوزستان 1350 - 1366( شهید محمد باسیوس 
کنم که ملّت عزیز ایران، قدر ایـن رهبـر بزرگـوار را کـه نعمـت الهـی        سفارش می

بـه وصـیت   . هاي گوهربار او اطاعـت نماینـد   از فرمان. است، بدانند و او را تنها نگذارند
  .شهدا عمل نمایند

  
  )قصرشیرین 1328 - 1365(حمدحسین باقري شهید م 

هاي  گیري و احیاناً برچسب زدن از جبهه. در اجتماعات مسلمین شرکت کنید
ها و فرامین امام نیز خوب اندیشه کنید و بـا رهنمودهـاي    در گفته. ناروا بپرهیزید
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امام، این هدایتگر ما از ظلمـات  . این قلب تپندة امت، قدم برداشته و حرکت کنید
وقت  کنندة دین مبین اسالم را هیچاه سوي نور، این امید مستضعفین جهان و احیب

خـون شـهداي   . تنها نگذارید و همیشه او را دعا کنید و گوش به فرمـانش باشـید  
هایی که خون این شهدا  قدر اسالم و انقالب اسالمی را پاس بدارید و از ارزش گران

طور که امام امت  همان! جوانان عزیز. یدبه ارمغان آورده است، به دقت مراقبت نمای
. ها را زنده نگه دارید همیشه جبهه. فرموده است، حال مسئلۀ اصلی ما جنگ است

  .مبادا از یاد جبهه و جنگ غافل شوید
  

  )فارسان 1344 - 1365( ییده کرانشهید حکمت بال 
. ولیدتا جان در بدن دارید، در مقابل خـون شـهدا مسـئ   . این انقالب را حفظ کنید

  .خداوند مسلمین را از شرّ بیگانگان و کافران و منافقان و خیانتکاران نجات دهد
  

  )تهران 1346 - 1364(علی بحري  شهید 
هـایی کـه در غفلـت بـه سـر       آن. عمر کوتاه است و فرصت بازگشت، کـم ! عزیزانم

خـود  انـد و در راه خـدا بـا مـال و جـان       اند و آنان که ایمـان آورده  برند، ضرر کرده می
اند و به حـق و بـه صـبر، مؤمنـان را سـفارش       اند و عمل صالح انجام داده هجرت کرده

الزمۀ تداوم انقالب اسالمی مـا زدودن فرهنـگ   ! برادران و خواهران. نداکردند، رستگار
کفرآلود گذشته و جایگزین نمودن فرهنگ اصیل اسالمی است و این تنها بـا اسـتفاده   

  .باشد قرآن میسر میقدر اسالم و  از منابع گران
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  )شبستر 1340 - 1360(اهللا بخشیان  شهید فیض 
همیشـه در  ! خواننـد  ام و کسانی که نامه را می اما شما برادران دینی و حزب اللّهی

... زندگی، قرآن را معیار شناخت و راهنماي زندگی خود قـرار داده تـا رسـتگار شـوید     
هایتـان،   شـمنان خـدا بجنگیـد و عمـل    در هر کجا که هستید با منـافقین و کفّـار و د  

ط     ] در[خالص براي خدا باشد و در ضمن  جامعۀ خودمان یـک انجمـن اسـالمی توسـ
  .افراد صالح که از آرزوهایم بوده، تشکیل بدهید

  
  )تهران 1342 - 1366(شهید سعید برزآبادي فراهانی  

تمـام  شـاید  . هایش دنیایی اسـت گـذرا و بـس    این دنیاي فانی با تمام زرق و برق
ایم، در این دنیا موجبـات سـرافرازي مـا شـود،      چیزهایی که ما به آن دل خوش کرده

مـال و منـال ایـن دنیـا و تمـام      . غیر از روسیاهی چیزي نخواهـد بـود  ] اما در آخرت[
ایـم تـا    به طور یقین ما نیامده. ها و لذّات آن، غیر از روسیاهی چیزي نخواهد بود خنده
انـد و   بس و نام اشرف مخلوقات را به این خاطر بر ما نگذاشته ها استفاده کنیم و از این

هـا را شـناخت؛    ل دنیا که بایـد آن دوري از رذائ ]از[شود غیر  آن سرافرازي پدیدار نمی
آن هم باید یاد گرفت براي چه؟ بـراي  . حال با مطالعه یا کالس یا غیره و انجام فرایض

ت و اینکـه در روابطمـان تجدیـدنظر    اسـ ] او[نزدیکی بیشتر به آن کـه جـان در گـرو    
و  )سـلم  و آلـه  و علیه اهللا صلی(چنان کنیم که مابین رسول اهللا هایمان را آن کنیم؛ دوستی
و هـارون بـود و چشـم از ایـن دنیـا بـا        )السـالم  علیه(و موسی )السالم علیه(امیرالمؤمنین

کـت درآوریـد و بـا    هاي این انقالب را به حر با دست توانایتان، چرخ. متعلّقاتش ببندیم
چنان نکو و پسندیده همدیگر را پنـد دهیـد کـه گویـا در صـدر اسـالم،           اعمالتان، آن
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و با مناجات عارفانـۀ خـود،    1دهد می] پند[به مردم  )سلم و آله و علیه اهللا صلی(رسول اهللا
را خشـنود سـازید کـه او بسـیار از دسـت       )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(دل آقا امام زمان

اختالفـات و اخـتالف   . کنند، رنجیده اسـت  سانی که به اصطالح ادعاي مسلمانی میک
کنـار بگذاریـد و بـا یکپارچـه      )علیـه السـالم  (ها را به خاطر خشنودي آقا اباعبداهللا سلیقه

و نـداي آزادي و   2شدن، همراه یکدیگر شوید و ره چهارده ساله را یـک روزه بپیماییـد  
  .جهان برسانید استقالل جمهوري اسالمی را به

  
  )شاهرود 1338 - 1365(شهید محسن بسطامی  

  .از همۀ امت مسلمان ایران حمایت از رهبري و انقالب را تقاضا دارم
  

  )آباد نجف 1340 - 1362(شهید علی بلندباال  
ایـد و بـدون    طور که از اول جنگ پشتیبان بـوده  خواهم که همین از ملّت عزیز می

و ] داده[هـاي خـود ادامـه     گیرد، حال هـم بـه کمـک    یپشتیبانی شما جنگ انجام نم
که همان مساجد است، حفظ نمایید و همیشه در بین نماز، دعـا  ] را[سنگرهاي اصلی 

و طـول عمـر بـراي نائـب بـرحقّش را       )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(براي فرج امام زمان
  .فراموش ننمایید
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  )تهران 1348 - 1364( جمالشهید سیدمجتبی بنی 
هایتان را خوب بخوانید و راه مـرا خـوب    وصیت من به برادرانم این است که درس

بـه بـرادران و خـواهرانم کـه     ] کنم می[سخنانم را هدیه ... و به نحو احسن ادامه دهید 
را در نظـر   )السـالم  علیـه (خواهم همیشه این جملـۀ گوهربـار امـام علـی     من از شما می

رید به جاي لکّۀ ننگ، دامن شما به خـون آغشـته   داشته باشید که مبارزه کنید و بگذا
هنوز ارزش زمـانی را  . اند اي در خواب حیوانیت فرو رفته ننگ است که هنوز عده. باشد

پرستی، چشـم   مال. به دنبال مادیات هستند. دانندکنند، نمی زندگی می 1]آن[که در 
. زننـد  شهدا زخم زبـان مـی  همان افکار مادي، به خانوادة  2]و با[ها را بسته  و گوش آن

  .خدا نبخشد چنین افرادي را
  

  )اراك 1343 - 1366( شهید اسماعیل بهاري 
از برادران، خواهران، تمامی اقوام، خویشان و دوستانم خواستارم که بـراي پیـروزي   

گذاري کننـد و بداننـد، همچنـان کـه      اسالم بر کفر جهانی از جان و مال خود سرمایه
ها این انقالب و هدایت الهـی مـا    ري از نعم که فقط یکی از آنآگاه هستند، شکر بسیا

  .به وسیلۀ اهللا است را شاید تا آخر عمر نشود به جا آورد
  

  )مالیر 1340 - 1365(شهید محسن بهرامی  
راهی را که اماممان، رهبري فرمود و بـا آگـاهی و آزادي انتخـاب کـردیم،     ! عزیزان

تـا  . ایـد  نظیري را فراموش کردهقیمت و بیذيهاي مبادا فراموش کنید که چه سرمایه
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اید و قلب مستضعفان زنده است، مطیع و امربرش باشـید و مطمـئن باشـید کـه      زنده
کنـد   ، فرمـانی را صـادر نمـی   )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(رابطه با موال بقیه اهللا اعظم بی
جماعـت شـرکت    در نمـاز جمعـه و  . آورداطمینان خاطر و صفاي باطن مـی ] که این[

مستحبات، به خصـوص تعقیبـات   . ترین تیر است به طرف شیاطین کنید که زهرآگین
  .را ترك نکنید

  
  )کازرون 1342 - 1361(شهید داریوش بهروزیان  

راه خمینـی و راه  . گویـد  خواهم راهـی را انتخـاب کنیـد کـه خـدا مـی       از شما می
  .روحانیت را فراموش نکنید

  
  )شهرکرد 1348 - 1366( دانژاکبر بهشتی شهید علی 

هـا در   این. ها هم قدر خودشان را بدانندپیام من به پاسدارها این است که این
کند و باید مردم حواسشـان جمـع    لباسی هستند که دنیا به این پاسدارها فکر می

طور که  باشد که به هر لباس سبزي که رسیدند، فکر نکنند که پاسدار است؛ همان
پیام من به تمامی مردم این . هر لباس سبزي، پاسدار نیست: شهید رجایی فرمودند

آیا تا به حال کسی بـوده  ... است که مبادا امام امت، این پیر نورانی را تنها بگذارند 
که بتواند در این دنیا عمر جاودانی داشته باشد؟ باالخره همۀ ما روزي خـواهیم رفـت؛   

زنـد؛ پـس بیاییـد در    انۀ همه زانو مـی البته نوبت به نوبت و این شتري است که در خ
ما چیزي داریم کـه بـاالتر   . مادیات فرو نروید و غرق در شهوات و امیال نفسانی نشوید

از همۀ این مادیات است و آن خداي متعال اسـت کـه بایـد در راه رسـیدن بـه آن، از      
  .دیگران سبقت بگیریم و از همۀ مادیات بگذریم
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  )مدانه 1335 - 1360(شهید تقی بهمنی  
در این موقع از زمان نشان بدهید که مـا آزاده هسـتیم و پیـرو    ! اما شما مسلمانان
  .مکتب اسالم هستیم

  
  )فسا 1335 - 1363(شهید علی بیژن کوچی  

کارت تمام شـد، بنشـین و چنـد    ] که[بیا بعد از هر روز ! ... برادر و خواهر مسلمان
اي، چه کـار   امروز چه کار کرده ]و ببین[بنشین . اي با خداي خودت خلوت کن دقیقه

خواستی انجام بدهی، اما انجام خیري از دستت انجام شده و چه کاري بد بوده که می
اگر براي رضـایت خـدا بـوده و کـار بـدي انجـام       . اياي، به خاطر چه انجام نداده نداده
هسـتی  اي، بدان که هر کجا و در هر لباس که باشی، حافظ اسالم و سرباز اسالم  نداده

. و فراموش نکنید که خداوند از ذره المثقال نخواهد گذشت، حاال چه خیـر و چـه بـد   
در هر کجـا هسـتی، سـنگرت را نگـه دار و الگـو و نمونـۀ یـک        ! پس برادرم و خواهرم

اي خوف نداشـته بـاش، در صـورتی     از بنده. مسلمان واقعی باش و نظرت به خدا باشد
  .که کارت براي رضاي خدا باشد

  
  )خوزستان 1337 - 1363( مراد بیگدلی د حاجتشهی 

خواهم دست از اسالم عزیز برندارید و ظواهر فریبندة دنیا، شما را گـول   از شما می
هـا کـه در ایمـان سسـت     کنـد و آن  شیطان، آدم را وسوسه مـی ] که[دانید  نزند و می

کـه   ماننـد  شوند و از راه حـق و حقیقـت بـاز مـی    باشند، تسلیم فرمان شیطان می می
ان شاء اهللا راه مرا کـه همانـا راه امـام    . ها را به عذابی سخت خبر داده است خداوند آن

در کارهایتـان خـدا را مـد نظـر بگیریـد و سـعی       . است ادامه دهید )السالم علیه(حسین
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کنید مساجد را خالی نگذارید و اخالق و رفتارتان را اسـالمی کنیـد و در راه اسـالم از    
  .ماییدهیچ کوششی دریغ نن

  
  )ورامین 1338 - 1362(شهید محمود پازوکی  

ه      برادران و خواهران درخواست می] از[ شود که به فـرامین امـام، بسـیار توجـ
کنند و نگذارند دشمنان اسالم، مسائل ناچیز را بزرگ جلوه دهند و اهـداف شـوم   

هـاي پـاك و    خود را براي به گمراهی کشاندن فرزندان این آب و خاك کـه قلـب  
بـه سـیاهی و نـادانی و غفلـت از     ] ها را عملی کنند و آن[هاي نورانی دارند،  هچهر

اسالم و قرآن بکشند و من به چنین اشخاصـی کـه هنـوز دسـت از توطئـه علیـه       
ترین حرکت ضدي کـه   ند که با کوچکااند و منتظر آن جمهوري اسالمی برنداشته

م کـه دسـت بردارنـد و    کـن  شود، همراه و همگام شوند، توصیه می گاهی دیده می
اینک که هنـوز  . عبرت بگیرند از کسانی که دستشان آلوده بود و الیق مرگ بودند

حیات شما باقی است، به دامن اسالم برگردید و تصور نابودي جمهـوري اسـالمی   
پـیش ببریـد و بـه    ] از[توانیـد کـاري    تردیـد نمـی   را از سرتان بیرون کنید که بی

کـنم   کنند، توصیه مـی  انسانی طاغوت را دنبال میغیره مسائل کسانی که هنوز را
هـا را   آن] خداونـد [که دست بردارند و به یاد آرند قوم لوط را که در قرآن کـریم،  

دهـد و خداونـد متعـال همـۀ آنـان را کـه نافرمـانی         قومی مستحقّ مرگ قرار می
  .کردند، به نابودي کشاند که مستحقّ آن بودند
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  )حیدریه تربت 1343 - 1365(ج رن محمد پاي هید غالمش 
خطاب و پیامم به تمامی بازماندگان، مخصوصاً برادران عزیـز، دانشـجویان تربیـت    

مانـدگی از کـاروان حـقّ و     عمر کوتاه است و عقب! معلّم این است که اي برادران عزیز
کاروان فضیلت رفت و ما بازمانـده از ایـن قافلـه و در خسـران بـه سـر       . حقیقت بسیار

هـا از   م؛ بنابراین هرچه زودتر به خود آمده، در جهـت تهـذیب و زدودن پلیـدي   بری می
طلبـی و   دامن روحمان اقدام کنیم و این کار میسر نیست جز در سایۀ دوري از راحـت 

داري و اخالص به درگاه ربوبی که ایـن دنیـا،    زندهشبها و  تقرّب به خدا و احیاي شب
که از زیر و رو شدن روزگارش، روحشـان را بـه    نداایام آزمایش است و کسانی رستگار

از ایـن محـدودة عمـر کمـال     ! ساحل نجات برسانند؛ بنابراین سعی کنید برادران مـن 
استفاده را بنمایید و سعادت ابدي را نصیب خود کنید کـه جـزو نادمـان در صـحراي     

 سـحرخیز باشـید و در آن موقـع کـه    . با قـرآن زیـاد مـأنوس باشـید    ... محشر نباشید 
جـا گسـترده اسـت، بشـر را رهـا       جا را فرا گرفته است و پردة شب بر همه  سکوت همه

. عاشقانه به درگاه او سجده کنیـد . کرده و لحظاتی را با خداي خودتان راز و نیاز کنید
تمـام  . یقین داشته باشید بـه جهـان آخـرت   . این اوقات جزو ایام نورانی عمر شماست

رسـد، جـز   زتاب دارند و آنچه در آن جهـان بـه مـا مـی    اعمال ما در پیشگاه خداوند با
  .بازتاب عمل ما در این دنیا نیست

  
  )تهران 1341 - 1364(شهید احمد پروندي  

قدر نعم الهی، مخصوصاً سالمتی و امنیت را بدانید و شکر آن را به جا آورید و 
ۀ خانه قرآن را تنها در گوش. شکر آن، این است که در راه رضاي خدا استفاده شود

قرار ندهید، بلکه هرچه بیشتر در راه یادگیري و فهم و عمل کـردن بـه آن سـعی    



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     114
 

را در دل ایجاد  )علیهم السالم(احادیث اهل بیت] شوق عمل به[بر شما باد که . کنید
را گرامی بدارید و در تحقّق این امـر،   2و ایام والدت ایشان 1نمایید و ایام عزاداري

تمام ... از افراد آگاه استفاده نمایید ] و[حلّی غافل مباشید هاي م تشکیل هیئت] از[
متابعـت نماینـد و درس صـبر و     )سـالم اهللا علیهـا  (مادرها و خواهرها از حضـرت زینـب  

او کـه در یـک روز، بهتـرین بـرادران و فرزنـدان خـود را در راه       ] از[شکیبایی بگیرند، 
  ].کرد[خداوند فدا 

  
  )قوچان 1337 - 1361( ديپورمهشهید هادي  

حـاالن کـه سـر     ها، این شوریدهامید من است که این عاشقان و این از بند گسسته
، امیدوارم که در راه اهللا قدم گذاشـته  ]اند[شناسند و از دنیا و مادیات بریده از پاي نمی

] باشـند [اهللا و رضاي او قدم برنداشته و قدمی نگذاشـته  ] خاطر[و امیدوارم که جز به 
چـه  ] و[رفتن و براي خدا رفتن و به خاطر خدا جهاد کردن چه زیباسـت   و به راه خدا

ریا و مشتاقانه و عاشـقانه در راه   بی. گونه طلبی ندارد ریاست؛ چون بنده از خدا هیچ بی
بیایید در راهی که امـام عزیزمـان بـه مـا نشـان داده و در      . او سر دادن، محبوب است

هـا،   ه و فقط و فقط از او طلب کمک کرده، منها فقط به اهللا فکر کرد ترین زمان سخت
راه ایـن  ] در[راسـخ   3عزمـی ] با[صدا و همچون تنی واحد و  ما شویم و یکپارچه و یک

ابرمرد، این امید، این پیر قدم نهاده و تا آخرین قطرة خـون راه او را کـه راه انبیاسـت،    

                                                             
  در ایام عزاداري: در اصل وصیت -1
  آن: در اصل وصیت -2
  عظمی: در اصل وصیت -3
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عجـل  (تا انقـالب مهـدي   !خدایا! خدایا«: صدا فریاد برآریم رفته و بیایید یکپارچه و یک
  ».، خمینی را نگه دار)اهللا تعالی فرجه الشریف

  
  )فومن 1340 - 1365(شهید ایوب پورخوش سعادت  

دنیا را به بازي بگیرید و نگذاریـد  . دنیا زیباست، ولکن زیباترین نیست! ها اي انسان
به آن را بـر   از روي این پل با سرافرازي بگذرید و ذلّت پایبندي. شما را به بازي بگیرد

سعی کنید همیشه به دنبال زیباترین باشید کـه جـز بـا عشـق بـه      . خود حرام نمایید
نشیند و آن، عشق بـه خداسـت کـه     آید و جز در جان در جاي دیگري نمی دست نمی

شما را به اخـالص در عمـل   ! اي برادران و اي خواهران... رضوان الهی را به دنبال دارد 
خـدا را دوسـت بداریـد و    . کـنم ت و شکر نعمت سفارش میو صبر و استقامت در طاع

از رشـتۀ پیونـد بـا درگـاه     . به رحمتش امیدوار باشید. با عشق به لقاي او زندگی کنید
] از[یک لحظه غافل نباشید که هرچه داریـم،   )علیهم السالم(الهی، یعنی ائمۀ معصومین

ادة سربازي در هـر یـک   خود را وقف انقالب اسالمی کنید و آم. فیض وجود آنان است
تـان قـرار   هاي زندگی جنگ را در سرلوحۀ برنامه. از سنگرهاي خالی این انقالب باشید

  .دهید
  

  )آباد نجف 1337 - 1361(شهید محمد پورقوریان  
سـفارش  [انـد،   در رابطه با سایر کسانی که از دور یا نزدیک با من آشـنایی داشـته  

فاً بـه خـاطر خـدا انجـام دهیـد کـه در ایـن        اینکه همۀ اعمال خود را صر] کنم به می
امید اینکـه ان شـاء اهللا   ] به[صورت بسیاري از اشتباهات از بین خواهد رفت و باالخره 

سکّان مملکت ما که چشم جهانیان بدان دوخته شده است، بـه سـمتی حرکـت داده    
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م در تحصـیل علـ  ... شود که رضایت خدا در آن باشد و سعادتمند آخرت و دنیا باشیم 
آید یا انسان مرتکـب   ها می و تقوا کوشا باشید و بدانید که هر مصیبتی که بر سر انسان

باشد و به عنوان آخرین کالم اینکه بـا سـالح    شود، بر اثر نداشتن علم می می] گناهی[
خدا بروید و مطمئن باشید کـه در  ] دشمنان[هاي آتشین  علم و ایمان به جنگ سالح

  .حال پیروز و موفّق خواهید بود این صورت همیشه و در همه
  

  )ابهر 1335 - 1362(شهید جمشید پیرجان  
هـل  «به پـا خیزیـد و نـداي    ! مسلمان، اي برادران و اي جوانان] و[اي مردم غیور 
هـاي   را لبیک گویید که فردا خیلی دیر است و نگذارید با دسیسـه » من ناصر ینصرنی

ته بـه شـرق و غـرب، مملکتتـان،     هـاي منـافقین وابسـ    داخلی و خارجی و بـا توطئـه  
واقعاً ننگ است براي مـا کـه   . اسالمتان، قرآنتان و شرفتان خداي نکرده به خطر بیفتد

بـه خـدا قسـم ایـن     . بنشینیم در خانه و دشمن به ما حمله کند و ما ساکت بنشینیم
مـان  شان براي رضاي خدا گذشتند و براي دفاع از خاك اسالمیعزیزان از همۀ زندگی

  .فدا کردندجان 
  

  )خوي 1331 - 1361(شهید منوچهر پیرسمساري  
سـعی  ! ایـد  برادران و خواهران من که تحت تأثیر افکار منحرف و ناباب قرار گرفتـه 

انـد   کنید محتواي ذهن و مغز را مجدداً ارزیابی کنید و از مطالبی که آزادانـه توانسـته  
  .دیدنظري بکنیدو تج] به عمل آورید[به فکرتان راه یابند، یک آزمایش 
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  )خمین 1342 - 1365(علی تدبیري  شهید غالم 
گذاریـد یـا خـداي     چرا تربیت فرزندان خود را به امید دیگران می! پدران و مادران

هاي گذشته، فرزنـدان   تفاوت هستید؟ چرا همچون زمان نخواسته نسبت به این امر بی
کننـد؟ از شـما عاجزانـه    گیرید که با چه کسانی رفت و آمـد مـی   خود را زیر نظر نمی

ه بـه دسـتورات اسـالم تربیـت کنیـد و آن       می از[هـا را   خواهم که فرزندان را با توجـ [
مواضع گناه دور بدارید و در عمل کردن به احکام اسالم نسبت به آنان بیشـتر عنایـت   

کننـد و ایـن قسـمت از     ها بسیاري از خیرهاي خـود را االن درك نمـی   کنید؛ زیرا آن
به عنوان مثـال  . عمل کردن به احکام اسالم است، به عهدة پدر و مادر استتربیت که 

محیط مدرسه انتظار داشت که فرزند شـما را نمونـه   ] و[توان از آموزش و پرورش  نمی
دهـد کـه در آنجـا هـم     بار آورد، بلکه از لحاظ عملی، این وظیفه را مدرسه انجـام مـی  

که چه چیز در مغز فرزندان معصـوم شـما    نظارت پدر و مادر الزم است که شما بدانید
رود که مبادا روزي بفهمید که دیگر فرزنـدتان مطیـع اسـالم نیسـت؛ پـس از       فرو می

سنین کودکی، فرزندان خود را به انجام فرایض الهی عـادت دهیـد، اگرچـه بـا اجبـار      
در امـر پـر   . ها به خیر و عاقبت خود آگاه نیسـتند، ولـی شـما آگاهیـد     باشد؛ چون آن

روید، فرزندان شـما   ردن مساجد کوشا باشید؛ زیرا امروز که شما پدران به مسجد میک
فکـر  ] بـه [هـاي دنیـا ناراحـت نباشـید و      از آمد و رفـت ... بسیارشان از مساجد دورند 

از تفـریح و ورزش  . آخرت باشید تا خداوند ان شاء اهللا ما را به راه راست هـدایت کنـد  
  .کنند ببینید با چه کسانی بازي میها جلوگیري نکنید و فقط  بچه
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  )اهواز 1339 - 1361(شهید محمدعلی ترکان محمدآبادي  
کنم مانعی بر سـر راه پیـاده نمـودن احکـام اسـالم       توصیه می! برادران و خواهران

در پایان هر شب اعمال خود را بررسی کنید و بیندیشید به عملی کـه انجـام   . نباشید
خون حدود دویست هزار نفر شهید واقعی و صد هـزار معلـول و   در مقابل ] تا[اید،  داده

گیرنـد و مـادران پیـر و     مـی ] را[فرزندان معصوم و نازدانۀ شهدا که مـدام سـراغ پـدر    
  .دیدة این جوانان، خجل و سرافکنده نباشید، ان شاء اهللا داغ

  
  )شهرکرد 1345 - 1364( انیگاهللا ترکی هرچ شهید امین 

 )سـالم اهللا علیهـا  (امت مسلمان، اي کسانی که رسالت زینبسالم و درود بر شما اي 
این را بدانید هر قطرة خونی که بر روي زمـین داغ و سـوزان   ! اید به دوش کشیده] را[

باشد ریختـه   می )السالم علیه(دشت خوزستان که به راستی مصداق بارز کربالي حسین
شدگان راه خداست کـه مـا    گردد و این پیام کشته تر می ها سنگین شود، مسئولیت می

ایـم اسـالم    به چه گناهی کشته شدیم؟ آیا گناهمان غیـر از ایـن اسـت کـه مـا گفتـه      
خواهیم؟ من بـه شـما ملّـت همیشـه در صـحنۀ ایـران        خواهیم، ما زور و ستم نمی می

د رسـول اهللا  «و » ال اله الّـا اهللا «کنم که فقط و فقط در زیر پرچم  وصیت می و » محمـ
و نائـب برحـقّ او، ایـن     )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(فرماندهی آقا امام زماندر زیر سایۀ 

هـاي بـزرگ و   هـاي ایـن شـیطان   شکن تاریخ، حرکت کنید تا با نصرت حق، پـوزه  بت
اي از زمـان واقـع   دارم کـه مـا در برهـه    به شما عـرض مـی  . کوچک را به خاك بمالید

انمان و ارادة اسـتوارمان بـه وجـود    ترین لغزشی در ایم اگر چنانچه کوچک] که[شدیم 
در مقابل خدا و نسل آینـده  ] را[ترین ننگ  آید و خداي ناکرده شکست بخوریم، بزرگ

  .خواهیم داشت
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  )کرمانشاه 1335 - 1367(حسین تکلو  شهید غالم 
هـم کـه عـرض     خـوا  اگر لیاقت آن را ندارم که به دوستانم اندرزي بدهم، اجازه می

. دنیاي دون در دل جاي داشته باشد، آنجا جـاي خـدا نیسـت   این ] زمانی که[کنم تا 
دانـد   جوید، اما نمـی پرستد و تنها از او یاري می کند که خدا را می گاه انسان گمان می

که اگر هوشیارانه برگردد و درون را بنگرد، متوجه خواهد شد که هنوز قیـودي هسـت   
خداونـد مهلـت   . »قطـاع الیـک  الهی هب لی کمـال االن «که موانع سخت در راه اویند؛ 

محدودي به ما داده تا مأموریتی که در قرآن برایمان وضع نموده، به انجـام برسـانیم و   
ت     . به جایگاه اصلی خویش که بهشـت اسـت، برگـردیم    وقـت، تنـگ اسـت و مأموریـ

هـا   اي؟ آن مأموریت خویش را انجام داده! آیا تو اي برادر و خواهر مسلمان من. سنگین
ر را   ها جهد نمودند، ناراضی رفتند؛ خدایا ما چه کار کنیم؟ من یک راه میـان  که سال بـ

  .جهاد در راه خدا با نیت پاك و صادقانه: کنم پیشنهاد می
  

  )جیرفت 1345 - 1365(شهید محمد تناور  
هاي خـود را افـرادي مفیـد و اشخاصـی تربیـت       بچه: دارم، این است] که[وصیتی 

  .ها گریزان باشند از ننگ آن] اینکه[ودشان افتخار کنند، نه کنید که دیگران به وج
  

  )همدان 1333 - 1365(شهید ایرج تیموري  
قبل از هر چیز، شما را سفارش به پیروي از احکام علیۀ اسالم و خطّ رهبري امـام  
عزیز نموده و تقاضا دارم اجازه ندهید عوامـل اجانـب در کشـور آیـۀ یـأس بخواننـد و       

  .امۀ راهشان باز دارندمردم را از اد
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  )سمنان 1342 - 1363(شهید حسین جدیدي  
ایم که خداوند مسئولیتی عظیم بر دوش مـا   ما در زمانی واقع شده! اهللا امت حزب 

نهاده است و این بار گران را اولیاء اهللا در صدر اسالم و از بدو آفرینش پیـامبران الهـی   
هم کردن رضایت خـدا باشـیم کـه راهـی     اند و بر ماست که در پی فرا بر دوش کشیده

  .جز انجام وظایف شرعی جهت کسب رضوان خداوندي نیست
  

  )بروجن 1339 - 1364(شهید محمد جعفرپور بروجنی  
طـوري   روي خون شهیدان باشید و با عمل خودتان این را ثابت کنید؛ همـان  دنباله

مـا وظیفـۀ   . رقـه کردیـد  ، مـا را بد »ما اهل کوفه نیستیم، امام تنها بمانـد «که با شعار 
خودمان را انجام دادیم و اکنون نوبت شماست کـه بـا عمـل و کـردار خودتـان ادامـه       

ان شـاء اهللا کـه   . نمـایم  از همگی شما آرزوي دعاي خیر می. دهندة راه شهیدان باشید
هـاي امـام عزیـز و     این بندة حقیر را حالل خواهید کرد و با عمل به اسـالم و رهبـري  

دعـا  : سفارشم را انتظـار دارم انجـام دهیـد   . ، مرا خوشحال خواهید کردقدر فقیه عالی
و  )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (براي فرج منجی عالم بشریت، حضرت صاحب الزّمـان 

  .طول عمر امام امت و پیروزي رزمندگان اسالم
  

  )قم 1337 - 1365(فرد  علی جعفري شهید عباس 
چـه  . آنچه را بنا هست، پیدا کنیـد . شود می عمري از همه سپري! برادران و پدران

از همـین  . کنید؟ تصمیم گیرندگان، فرزندان شما هستند و جوابگویان قیامت، شما می
بـه خـاطر   . حاال در پیدا کردن و خارج کردن آن تجدیدنظر کنید که فـردا دیـر اسـت   

دیـدار   امیدوارم همدیگر را در بهشـت معلّـی  . مطامع دنیوي، آخرت خود را فنا نسازید



 

 121     رســـم دوســـتـــی   

 

] را[اگر مادري ندارم که برایش پیغام و صحبتی ادا کنم، ولی تمام زنان مؤمنـه  . کنیم
کـرده و   1ند، بـه جـاي مـادر خـود تلقـی     اکه مادران فرزندان رشید و متّقی این جهان

قـدر شـما را    اید و خداوند آنهایی داشته خوش به حال شما که چنین لیاقت: گویم می
امیـدوارم همیشـه   ]. اسـت [قـامی را بـه شـما عطـا کـرده      دوست داشته که چنـین م 

  .موقعیت خود را حفظ کرده و قدر خود را بدانید
  

  )یزد 1344 - 1367(شهید عبدالمجید جعفري ندوشن  
ها چشـم   رزمندگان را دعا کنید و خانوادة محترم شهدا را احترام کنید که این

شـا باشـید و در تـرك    همگـی در انجـام واجبـات الهـی کو    . نـد او چراغ این ملّـت 
  .محرّمات، جدیت به خرج دهید

  
  )یزد 1330 - 1363(نسب اشکذري  شهید محمدحسین جعفري 

در شـب   )السـالم  علیـه (مواظب باشید که ماننـد بعضـی از یـاران حسـین    ! اي یاران
اینکـه زن و   را تنها گذاشتند و رفتنـد، بـه بهانـۀ     )السالم علیه(عاشورا نباشید که حسین

زن و فرزند و بچه نداشت؟ مگـر اهـل بیـت امـام      )السالم علیه(مگر حسین. دفرزند دارن
ــه(حســین ــد؟ مگــر حضــرت زینــب  )الســالم علی ــز نبودن ــا(عزی ــر )ســالم اهللا علیه ، دخت

نبود؟ خوب، وقتی دیـن در خطـر    )سالم اهللا علیها(، عزیز فاطمه)السالم علیه(امیرالمؤمنین
م این مصائب را تحمل کردند؛ چـون هـدف،   تما )السالم علیه(بود، اهل بیت امام حسین

همۀ کسـانی کـه شـهید    . داریم ما هم زن و بچۀ خود را دوست می... بسیار بزرگ بود 
مـن هـم خیلـی فرزنـدانم را دوسـت      . شدند، به پدر و مادر و بچۀ خود عالقه داشـتند 
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تري داشتم و راهی کـه قریـب پـانزده سـال انتخـاب کـرده        دارم، ولی هدف بزرگ می
  .دنبال دارد] به[خواهد و شهادت را  خواهد، ایثار می دانستم فداکاري می ودم، میب

  
  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید محمدعلی جعفریان قهفرّخی  

گـاه از   در همۀ کارها از خدا استمداد بطلبید و به او پناه ببرید و ذکر خدا هیچ
بینی نکنید، بلکـه   هکوت. بین باشید نسبت به کارهاي هم خوش. زبانتان قطع نشود

اي  زود در هیچ رابطه. مسئله را، همۀ جوانبش را بررسی کنید و بعد قضاوت کنید
تعمق کنید، فکر کنید، مسئله را خوب زیر و رو کنید و بعد . نظرتان را بیان نکنید

ها دارم و  سفارش کمی نیز با عزیزان اداري و کارمندان اداره] و[تذکّر . حرف بزنید
ت   : ن استآن مهم ای براي رضاي خدا هم که شده است، سعی کنید مـردم را اذیـ

توانید کار مردم را زود برایشان  تا می. نکنید و بدون دلیل، سرگردان و علّاف نکنید
آید و این طرف و آن طرف مردم را ندوانید؛ چرا که  حل کنید اگر از دستتان بر می

اشتباه و خطاي یـک نفـر را بـه    مردم عام که بعضی مسائل را در جریان نیستند، 
شوند و البته نسبت به انقالب بدبین می] و[گذارند  حساب همه و حتّی انقالب می
که کار به انقالب ندارند و هنوز باعث ] هستند[ 1ها طرف صحبتم آن عده از اداري

نفاق و ناراحت شدن مردم هستند که اوالً حسابشان با خداست و در مرحلۀ بعد با 
ها را هیچ صحبتی برایشان ندارم، جز اینکه  هاي انقالب و امت حزب اهللا و آن دادگاه

براي خدا کار کنید و تبلیغات اسالمی . بگویم باید از خدا و عاقبت کار خود بترسید
هایتـان را بیشـتر    جلسات و گردهمـایی . کنید تا مورد رضایت خداوند قرار گیرید

اهللا از یکدیگر چیزهاي بیشتر یاد بگیریـد و   کنید با نیت سازندگی الهی تا ان شاء
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این را بدانید که اگر هر چند وقت یک بار دور هم جمع . براي هم نافع واقع گردید
نشوید و همدیگر را مالقات نکنید و ذکر خدا را براي هم نگوییـد و مسـائل را بـه    

تفاوتی  یگیري و ب کم گوشه هایتان فسیل خواهد شد و کم یکدیگر تذکّر ندهید، روح
  .بر شما دست خواهد داد

  
  )نهاوند 1344 - 1365(رمضان جاللوند شهید  

توانـد   پیامم جز خونم نمی. پیام من هم جداي از پیام دیگر شهدا نیست! اي مردم
ت    باشد؛ یعنی اینکه در راه انجام وظیفه که همان دفاع از دین خدا و دفـاع از حاکمیـ

این را بدانید که دفاع ما و جنگ مـا بـا   . رزه کنیداهللا است، تا آخرین قطرة خونتان مبا
مـا نبایـد بـراي پیـروزي     . دشمنان اسالم جز یک انجام وظیفه و تکلیف الهـی نیسـت  

اش به دست خداست و مطمئنّاً ما در ایـن دفـاع   بجنگیم؛ زیرا شکست و پیروزي همه
مـا  . داده استمقدس پیروزیم؛ زیرا خداوند در قرآن مجید وعدة پیروزي را به مؤمنان 
ایـم و در نـزد    اگر در این جنگ پیـروز شـدیم کـه وظیفـه و تکلیفمـان را انجـام داده      
ایـم کـه امـام     خداوند روسفید هستیم و اگر شـهید شـدیم، بـه مقـامی دسـت یافتـه      

هـا قـرار   ایم و در جوار آنرسیده است و راه اولیاي خدا را ادامه داده )السالم علیه(حسین
  .یۀ افتخار ماستایم و این ما گرفته
  

  )فراشبند 1342 - 1361(شهید عبداهللا جاللی  
کـه  ] را[اکبـر  ] جهـاد [وصیت من به شما برادران و خواهران این است که مرحلـۀ  

همان خودسازي است، هرچه زودتر شروع کنید و بدانید که اگر ایـن جهـاد را شـروع    
بیاییـد  ! و خـواهران  باشـید و بـرادران  نکنید، هرگز عضو مفیدي براي این جامعه نمـی 
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تـا  . فکر آخـرت باشـید  ] به[هاي زودگذر این دنیا دست بشویید و  هرچه زودتر از لذّت
. توانید نسبت به هم محبت کنید و همیشه و در همه حال ایثـارگر باشـید   آنجا که می

  .ها نباشید توانید تالش کنید تا محتاج ابرقدرت تا آنجا که می
  

  )دلیجان 1338 - 1364(شهید محمدعلی جاللی  
توجه بیشتري به مراسم مذهبی مخصوصاً نماز جماعت و جمعـه و دعـاي کمیـل    

دوسـتان و بـرادران   ... داشته باشید؛ زیرا هرچه که ما داریـم، از همـین مراسـم داریـم     
بیشتر به خدمتگزاري انقـالب اسـالمی بپردازیـد و کارهـاي اداري و مشـکالت      ! مؤمن

  .دمت و ایثار دور نکندخانوادگی، شما را از صحنۀ خ
  

  )سمنان 1343 - 1366(شهید اسماعیل جمال  
هـا و   هـا و ناکـامی  هـا و مصـیبت  خـود را بـراي رنـج   ! ملّت قهرمان و شجاع ایـران 

ها آمـاده سـازید و دل قـوي داریـد کـه خداونـد متعـال، پشـتیبان و نگهبـان           ناروایی
و عاقبـت شـما را بـه     بخشد شماست و تنها اوست که شما را از شرّ دشمنان نجات می

ایـن  . گرداند ها دچار میها و شکستدشمنان شما را به انواع عذاب] و[گرداند  خیر می
هـا و  فشانی ها، زودگذر و تمام شدنی است، ولی به پاداش این جان ها و سختی مصیبت
پایان خداوندي خواهید رسید و بر سـر در کرامـت    هاي ابدي و بی ها به نعمت فداکاري

خواهید در مقام و عظمت شما خللی وارد نشـود،  اگر می. واري تکیه خواهید زدو بزرگ
کاهـد،  گاه زبان به شکایت نگشایید و آنچه را که از قدرت و منزلت الهی شما مـی  هیچ

بر زبان نیاورید و همواره پشتیبان والیت فقیه باشید و اطاعـت از رهبـري را فرامـوش    
، اطاعـت از  ])الشـریف  فرجـه  تعالی اهللا عجل(زمان[امام نائب ] و[نکنید که اطاعت از رهبر 
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و اطاعت از خداوند متعال است که در این صـورت   )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (رسول خدا
  .خداوند شما را یاري خواهد کرد

  
  )اصفهان 1333 - 1360(شهید اکبر جمالی دستگردي  

در خـدمت دیـن   [ کارتان براي خدا باشد که در جبهه، انسـان بـا تمـام وجـودش    
افتد و کـار فقـط بـراي خـدا ارزش     باشد که تا خدا نخواهد، هیچ اتّفاقی نمی می] خدا
  .دارد

  
  )زرند 1337 - 1362(آبادي  زاده تاج شهید اکبر جمالی 

پرور این است کـه راه شـهدا را کـه     وصیت آخر من به امت اسالمی و امت قهرمان
است، ادامـه دهیـد و تـا زمـانی      )السالم ماعلیه(علی  بن  همانا راه ساالر شهیدان، حسین

  .که کشورهاي استعمارگر بر روي زمین وجود دارند، دست از مبارزه برندارید
  

  )و بیدگل آران 1339 - 1361( شهید حسین جمشیدي آرانی 
ز سـازید و خـود را        ! اي برادران و خواهران عزیـزم  خـود را بـه سـالح ایمـان مجهـ

. د که شـما نیـز بتوانیـد سـهمی در انقـالب داشـته باشـید       همیشه آماده و مهیا سازی
فرزندانتان را چنان تربیت نمایید که فقط خدا را در نظر داشـته باشـند و فقـط بـراي     

  .خدا کار کنند
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  )گرگان 1339 - 1367(شهید شهباز جوادي اشرفی  
 هسـتید و درود بـر   )السـالم  علیـه (درود بر شما امت حزب اهللا که پویندة راه حسین

درود بر شما مادران حـزب اهللا کـه   . پرستانید کنندة نسل قهرمان و حقتشما که تربی
جویان آیندة اسالم هستید که عاشقانه به پیش خواهنـد   مادر شجاعان و عارفان و حق

هـاي   رفت و پرچم پرمحتواي توحید را به فرمان پیر جماران، روح خدا، بر ویرانـۀ کـاخ  
برافراشته خواهند نمود و درود بر شما مادران حـزب   ظلم و ستم کرملین و کاخ سفید

پرست و خداجوي آینـده از دامنتـان بـه معـراج رفتـه و عروجشـان،        اهللا که نسل حق
هاي گـره   کافران را به نیستی خواهد کشانید و درود بر شما امت حزب اهللا که با مشت

ها، دشـمنان   پیمایی تان در نمازهاي جماعت و جمعه و در راه کرده و شعارهاي کوبنده
افکنید و درود بر شما که با مطیع فرمان رهبر بودنتـان، شـرق    اسالم را به وحشت می

  .و غرب را به نابودي کشاندید
  

  )آباد نجف 1335 - 1361(شهید محمدعلی جوشیري  
بدانید که این عشق را بـه خـدا و بـراي رسـیدن بـه محبـوب بورزیـد و        ! ها انسان

  .کنید که علّت هر خواري و ذلّت استهاي دنیوي را رها  عشق
  

  )ارسنجان 1336 - 1360(شهید تقی جوکار  
را به خدا قسم، قدر و ارزش یکـدیگر را   1شما: پیام به همۀ برادران و خواهرانم

بدانید و از غیبت و حسد و کبر و دروغ و حب دنیا، خالصه رذائل اخالقـی پرهیـز   
شـود کـه احسـاس    ر ایمانتان قوي میقد ها دوري جستید، این وقتی از این. کنید
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بهتـرین هـدف اهللا اسـت و کسـی کـه      ! عزیـزانم . بینیـد  کنید خدا را دارید می می
تواند ما را زودتر به اهللا برساند، خطّ والیت فقیه اسـت کـه بنـا بـه آیـۀ قـرآن        می

 ؛ پس باید از ولی فقیه اطاعت کرد1»اطیعوا اهللا و اطیعوا الرّسول و اولی األمر منکم«
هـاي سـرد منافقـان     به نغمه. که در غیر این صورت در ضاللت و گمراهی هستید

. قـرآن و نهـج البالغـه و مفـاتیح را بخوانیـد     . مطالعه را بیشتر کنید. گوش ندهید
هـا را بـه هـم نزدیـک      قلـب . شود فکرانه نگیرید که این بالي شما می ژست روشن

زند، آن براي این؟ خالصه بـرادر،  این دنیا چه ارزشی دارد که این براي آن ب. کنید
رسـاند و اگـر    سخنان امام را مو به مو عمل کنید که شما را به لقاء اهللا می! خواهر

شوید که خود، خودتـان را بـه    یک ذره غفلت و کوتاهی کنید، یک باره متوجه می
  .صف ضدانقالبیون و ضداسالمیون درآوردید

  
  )مشهد 1334 - 1363(رضا چکشیان خراسانی  شهید علی 

چیزي که از بـین  . خود را بندة دنیا مکنید] که[سفارشم به شما عزیزان این است 
. مایه را به پایش نریزیـد  عمر گران] و[رفتنی است، وفایی به شما ندارد؛ رهایش کنید 

تـرین   امـروز کوچـک  . به آغوش معبودي روید که جز او نیست و هرچه هست، او است
انگـاري بـه قیمـت تیـره و تـار شـدن        فاوتی و کمترین سـهل ت تفاوتی و کمترین بی بی

رخسار گلگون اسالم عزیز خواهد بود و این گناهی اسـت نابخشـودنی؛ چـرا کـه ذات     
ها که متـاع دو روزة دنیـا را    تعالی ناظر بر اعمال شماست و فرداي قیامت براي آن باري

خـداي نـاکرده در    به آخرت ترجیح دادند، روزي خوب نخواهد بود و بدانیـد کـه اگـر   
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ها سکوت کنید و سر خـود را پنـاه گیریـد، شـریک در جنایـاتی کـه        عدالتی مقابل بی
  .وعدة خدا حق است] که[گیرد، خواهید بود  صورت می

  
  )سمنان 000 - 1361(شهید محمدرضا چلویان  

هـا   هایی که باعـث دوري افـراد و باعـث سـنگدلی     بیایید دست از کارها و حرف ...
ت    ري گزینید و اینشود، دو می قدر فکر بیکاري نباشید و کمتر به مسائل مـادي اهمیـ

گذارید و بیشتر به اصل انقالب فکر کنید و این را هم بگویم که این چند روز بخـواهی  
اي بـراي خـود نـداریم و     شود و در آن موقع است کـه دیگـر توشـه    نخواهی سپري می

کـه هـر کـدام از     1]کـنم  سفارش مـی [شویم و به دوستان عزیز و مهربانم  پشیمان می
رسان انقالب و خون ناچیز شهدا باشند؛ البته از نظر اهـداف اسـالمی، خـون     ها پیام آن

  .باشد این شهدا بسیار پرارزش می
  

  )کبودرآهنگ 1347 - 1366(تپه  شهید محمدقاسم حاتمی گل 
مـن و  به یاد مرگ . در مرگ من گریه نکنید؛ چون الیق گریستن نیستم! اي مردم

. براي شادي روح من، به نداي حسین زمان لبیک گویید و سالح خـونینم را برگیریـد  
سرنوشت جنگ را در میدان نبرد به نفع اسالم و مستضعفان تعیـین کنیـد تـا پـرچم     

هـاي   بـر عرصـۀ گیتـی سـایه گسـترده و غنچـه      » محمد رسول اهللا«و » ال اله الّا اهللا«
همیشـه بـه یـاد خـدا باشـید و در نمازهـا       . کفدهاي مظلومان جهان بشـ  لبخند بر لب

  .گونه اقامۀ صاله نمایید که گویی آخرین نماز شماست حضور قلب داشته باشید و آن
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  )تویسرکان 1340 - 1365(ولی  شهید عبدالرّضا حاج 
قرآن بـراي آزادي  ] و[من نیز چون دیگر سربازان رشید اسالم ! مردم قهرمان ایران

روم تـا نمـانم کـه مانـدنم،      مـی . رزمـم  س ایران اسـالمی مـی  و استقالل و حفظ نوامی
مـن  . اگر به شهادت رسـیدم، بدانیـد کـه نـه چـپ بـودم و نـه راسـت        . گندیدن است

توصـیۀ  ... اي از اقیانوس بیکران حزب اهللا هستم و براي حزب اهللا فعالیت کـردم   قطره
ایسـته هماننـد   من به شما برادران و خـواهرانم ایـن اسـت کـه فرزنـدان باایمـان و ش      

  .خودتان براي جامعه و انقالب تربیت کنید که این ارزشمندترین کارهاست
  

  )همدان 1335 - 1361(بابایی  رضا حاجی شهید علی 
، )الشــریف فرجــه تعــالی اهللا عجــل(ســازان قیــام مهــدي شــما اي مؤمنــان، اي زمینــه

بـارزة حـق   ، اي سلحشـوران حاضـر در صـحنۀ م   )السالم علیه(گویان فریاد حسین لبیک
در بقاي دین بکوشید که همانـا اسـتقرار   ! علیه باطل و اي تمامی شمایی که مسئولید

رین و غلبـۀ تقـوا بـر       قانون خداوند و به امامت رسانیدن مستضعفین و کوبیـدن متکبـ
  .کفر و به قلّۀ معراج سعادت رسیدن است

  
  )داراب 1343 - 1367(شهید عبدالحمید حامدي  

ایم که خـدا را عبـادت کنـیم و امتحـان      اي این آفریده شدهدنیا زودگذر است و بر
الهی بشویم تا معلوم شود چه کسی از این امتحان پیروز و چه کسی شکسـت خـورده   

! عزیـزانم . آید؛ باید سعی کنیم تا از امتحان الهی پیروز و موفّق بیرون بیـاییم  بیرون می
رود  جاودان به پـیش مـی  به بهشت ] و[سوي آخرت ابدي ] به[کاروان حرکت کرده و 

نکند خداي ناکرده زمانی متوجه بشویم که کـار  . و سعی کنیم تا به این کاروان برسیم
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از کار گذشته و لحظۀ مرگ فرا رسیده باشد و هیچ کاري از دستمان ساخته نباشـد و  
طالقـه   اقتدا کنیم و دنیـا را سـه   )السـالم  علیه(بیایید همگی به موال علی. پشیمان شویم

و از اسارت بیرون بیاییم و کمی به خدا نزدیک شویم تا بتوانیم سعادت ابـدي را   کنیم
انـد،  و در فـرداي قیامـت پـیش شـهدا و دوسـتانمان کـه شـهید شـده        ] کرده[کسب 
  .زده و شرمنده نباشیم خجالت

  
  )سراب 1336 - 1361(اهللا حدیدي  شهید نعمت 

گی دنیـوي را حـول سـه    در تمام شئونات زندگی از یاد خدا غافل نباشـید و زنـد  
، بـیش از پـیش   )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صلی(به اسالم ناب محمدي. 1: محور قرار دهید

از رهبري نهضت که همان روحانیت اصـیل و مبـارز و   . 2. عقیده و ایمان داشته باشید
وحـدت و  . باشد، اطاعـت و پیـروي نماییـد   ها امام میوالیت فقیه که در رأس همۀ آن

به دوستان و آشـنایان توصـیه   . خود را حفظ و از نفاق و تفرقه دوري کنیدیکپارچگی 
تر برگزار کننـد و   وقت اقامه نمایند و نماز جمعه را باشکوه] اول[کنم که نماز را در  می

هرگز امر به معروف و نهی از منکر را از یاد نبرند و با منافقان و کـافران هرگـز سـازش    
از جهاد اکبر که مبارزه با نفس اماره اسـت، غافـل   . اشندبه فکر جبهه و جهاد ب. نکنند

ها با مارقین، نـاکثین و قاسـطین مبـارزه کننـد و هرگـز بـه        نباشند و در پشت جبهه
  .طلبان اجازة اظهارنظر ندهند فرصت
  

  )کاشان 1342 - 1364(زاده  حسین حسن شهید غالم 
م فقیـر و صـبور و   اي مردم مسلمان جهان و اي امت شـهیدپرور ایـران و اي مـرد   

من به عنوان یک فرد مسلمان از ایـن سـرزمین، بـه عنـوان     ! حق از بین رفته و مؤمن
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طرفـدار طبقـۀ محـروم و    ] خـواهم  می[برادر یا هر کسی که خود شما احساس کنید، 
پوشی نکنید و بـه حـرف حـق از هـر      مستضعف باشید و در هیچ موردي از حق چشم

ود شخص و ثـروت شـخص و خصوصـیات مـادي     کسی که باشد، تن در دهید و به خ
شخص توجهی نداشته باشید، بلکه به هدف و نیت و سخن توجه کنید که آیـا سـخن   

  .حق است یا نه
  

  )کازرون 1334 - 1365(زاده رستمی  شهید مجید حسن 
بدانید و آگاه باشید که دنیا دار فانی است و آخـرت دار بقاسـت؛ پـس    ! اي عزیزانم

آباد کنید تا لحظۀ هجرت بـه آن جهـان، آسـان و راحـت باشـد و      بکوشید و آخرت را 
پس از هجرت و انتقال به آن جهـان در رضـوان الهـی بـا نیکـان و مـؤمنین محشـور        

بکوشید تا خود را به مقام عالی و بلند بندگی خدا برسانید تا بـا درك بنـدگی   . گردید
را خلـق نکـرد، مگـر بـراي     او از هر قید و بندي رهایی یابید؛ چه خداوند متعال انسان 

و لقد بعثنا فـی  «: و نیز فرمود 1»و ما خلقت الجنّ و االنس الّا لیعبدون«: بندگی که فرمود
؛ یعنی رمز آفرینش بشـر و سـرّ بعثـت    2»کلّ امه رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطّاغوت
حقّـق همـین معنـا    هاي اسالمی را بـراي ت  انبیا را بندگی مقرّر فرمود و لذا تمام برنامه

تبیین فرمود؛ پس بر ماست تا با درك مقام بندگی و شناخت آن، تمام قـواي خـویش   
را به کار بندیم تا این مهم را ممکن نماییم و خود را با رساندن به ایـن مقـام منیـع، از    

هـا و نیـز    خسران و زیان دو سرا نجات دهیم و بدانید که معیار مقایسه و بررسی انسان
ها در گـرو بنـدگی خداسـت و اساسـاً بنـدگی، معیـار سـنجش         وط انسانکمال و سق
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هاي فردي و اجتماعی است که هرچه در جهـت ایـن امـر باشـد،      ها و ضدارزش ارزش
باارزش است والّا ضدارزش خواهد بود و براي رسیدن به این مقام باید کـه بـه قـرآن و    

یگر و مناجات و راز و نیاز با خـدا  تمسک جسته و به نماز و عبادات د )السالم علیهم(ائمه
توجه کافی مبذول داشت تا با تأییدات خداي تعالی به مقصود رسیده و لـذّت بنـدگی   

  .را درك نمود که هرچه هست، در بندگی خداست و بقیه سرابی بیش نیست
  

  )تهران 1344 - 1361(زاده  شهید علی حسین 
ازان بزرگوار انقـالب را، آه و نالـه   شهیدان عزیز را، اسیران و مفقودین عزیز را، جانب

هاي معظّمشان را از یاد نبرید و با اطاعت از فـرامین   و سوز دل یتیمان شهدا و خانواده
هـاي پـاك    و از خـون ] را حفـظ کنیـد  [الهی روح خدا، خمینـی عزیـز، ایـن انقـالب     

هـاي نبـرد و    شهیدان، حفاظت و حراست نمایید و با حضور گستردة خویش در جبهه
این دانشگاه بزرگ، این راه مقدس را تداوم بخشید تا در صحراي محشر در محضـر  در 

  .خداوند متعال سرافکنده و روسیاه و شرمسار نباشید
  

  )جیرفت 1348 - 1365(شهید سیدعباس حسینی  
وقت از امام جدا نشوید؛ زیرا اگـر یـک لحظـه از امـام      هیچ! قهرمان] و[مردم دلیر 

وقت از امام و روحانیت جـدا   هیچ. 1کنید مال می دان را پايجدا شوید، تمام خون شهی
ها بیایید و اسـلحۀ بـر زمـین     توانید از نیرو پر کنید و به جبهه ها را تا می جبهه. نشوید

] و[جنـگ، جنـگ اسـت    ! آري. افتادة برادرانتان را بردارید و بر دشـمن زبـون بتازیـد   
ایـن راهـی کـه مـا     . زات اسـت مـیهن مـا در گـرو همـین مبـار     ] و[عزّت، شرف، دین 
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ۀ اطهـار    )سـلم  و آلـه  و علیه اهللا صلی(راه پیامبر] و[رویم، راه اهللا  می علـیهم (اسـت، راه ائمـ 
هـم بـا یزیـد     )السـالم  علیـه (امام حسـین . است )السالم علیه(است، راه امام حسین )السالم

 یـه عل(جنگید و در ظاهر شکست خورد، ولی در بـاطن پیـروز شـد و حـاال راه حسـین     
ایـد،  به جبهه نیایید، خیانت به خون شهیدان کرده] اگر[واهللا ! مردم. ادامه دارد )السالم

به واهللا اگر به خون شهیدان خیانت کنیـد، فـردا بایـد    ! مردم. اید خیانت به اسالم کرده
قدر شهید دادیم؛ حاال اگر از جبهه دست بکشیم، فـردا پـیش خـون     این. جواب دهید

هـایی کـه    هایی که رفتند، کـاري حسـینی کردنـد و آن    آن! آري. ..شهیدان مسئولیم 
بـه درجـۀ رفیـع    ] و[هـایی کـه آمدنـد در جبهـه      آن. ماندند، باید کاري زینبی کننـد 

هایی کـه در پشـت جبهـه ماندنـد،      شهادت نائل آمدند، کار حسینی انجام دادند و آن
  .را بر دوش بکشند )سالم اهللا علیها(باید رسالت زینب

  
  )استهبان 1341 - 1367(محمود حسینی شهید  

کــنم کــه کمتــر  هــاي محتــرم ایرانــی و پــدران و مــادران تقاضــا مــی  از خــانواده
گیري کنند و مانع فرزندانشان براي شرکت در جبهه نشوند؛ چون باید آن دنیـا   سخت

طور که در قرآن کریم آمـده، تـا عمـر کسـی پایـان نیابـد، بـاقی         همان. جواب بدهند
رود؛ چـه بهتـر کـه در راه     بیاید، در هر کجا باشد از بین مـی ] پایان[گر هم ماند و ا می

چند روز دنیا ارزش ندارد کـه بـه خـاطر    . اسالم و خدا باشد که اجرش هم با خداست
  1.]را فدا کرد[آن حیات جاوید آخرت 
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  )شمیران 1341 - 1365(شهید عباس حصارکی  
ارك و تعالی، مسئولیت تالش و مبـارزة  باید بدانید که خداي تب! اي امت حزب اهللا

خونبار چندین قرن تاریخ شیعه را بر عهدة شما نهـاده و بـدین وسـیله شـما را مـورد      
تـرین آزمایشـات    تـرین و بـزرگ   آزمایش خود قرار داده است و بدانید که یکی از مهـم 

یـد  دان الهی بر شما، جنگ تحمیلی و ادامۀ آن تا پیروزي نهایی است و حتماً هـم مـی  
ولی عاقبـت  . باشد ها و مشکالت همراه بوده و می که ادامۀ جنگ با بسیاري از نارسایی

  .فتح و ظفر از آن مؤمنان و صابران و متّقین است
  

  )مرکزي 1341 - 1365(شهید شکراهللا حضرتی  
انسان، ارزش واالیی دارد و اگر قدر خـود را بدانـد، بـر اثـر تـالش و کوشـش       

گذشتۀ تلـخ  . نزدیک شود )علیه السالم(ار برسد و به ثار اهللاتواند به لقاي پروردگ می
دهد که اکثـر مـردم قربـانی جهـل و غفلـت و تغافـل خـود         تاریخ به ما نشان می

 1»الـدنیا و اآلخـره   خسـر «هاي دشمن افتاده و در نتیجـه   اند و به دام توطئه بوده
غـافلین از جهـل و   در واقعۀ کربال بیشترین سوءاسـتفاده را معانـدین و مت  . اند شده

غفلت مردم نمودند و مردم ساده و جاهل را به نام جنگ بـا خـارجی و جنـگ بـا     
خواندند، علیه فرزند  امیرالمؤمنین می] او را[دشمن یزید که به خاطر جهل مردم 

بسیج نمودنـد، ولـی آن    )سلم و آله و علیه اهللا صلی(و سبط پیامبر )سالم اهللا علیها(زهرا
صلی اهللا علیـه  (به عنوان امام مسلمین و فرزند رسول اهللا )السالم هعلی(مردم با حسین
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نـد و دوسـت و دشـمن خـویش را     ااما امروز مردم ما آگـاه . نجنگیدند )و آله و سـلم 
  .شناسند می

  
  )دهدشت 1330 - 1367(جو  شهید محمدحسین حق 

آن و سعی کنید تا آخرین قطرة خونی که داریـد، از قـر  ! شما ملّت شهیدپرور ایران
اسالم و امام عزیز دفاع کنید و مبادا خداي ناکرده فریب شـیطان را بخوریـد و اجـازه    

سر دو راهی حـق و  ] بر[هایتان به جبهه بیایند؛ چون امروز این جنگ ما را  ندهید بچه
البتـه کـه ان شـاء اهللا امیـدوارم     . کنـد  باطل قرار داده و تا لحظۀ آخر ما را آزمایش می

یر سرور شهیدان را انتخاب نمایید و چـه در جبهـه، چـه در پشـت     شما راه حق و مس
خـورده، صـدام و    جبهه رزمندگان را یاري کنید و نگذارید که دشمنان زبـون و فریـب  

کـنم   هاي جهان، بیش از این به ملّت شما ظلم کنند و از شـما خـواهش مـی    ابرقدرت
مایید؛ چون واقعاً همـین  که سپاه را یاري کنید و همچنین جهادگران اسالم را یاري ن

کـه کشـور را نگهـداري و اسـالم را بـا خـون خودشـان آبیـاري         ] ند[هست] نیا[هسپا
شـما  » .اگر سپاه نبود، کشـور هـم نبـود   «: طور که امام عزیزمان فرمود همان. کنند می

  .همین حرف امام را در نظر بگیرید، ببینید واقعاً سپاه چقدر ارزش دارد
  

  )برازجان 1341 - 1362( شهید عبدالرّضا حکیمی 
همدیگر را . نماز شب یادتان نرود و در دعاهاي نیمۀ سحر خود، امام را یادتان نرود

پیـروزي  . را طلـب کنیـد   )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(دعا کنید و ظهور حضرت حجت
غیبـت  . رزمندگان، شفاي مجروحان و جانبازان و آزادي اسیران حزب اهللا از یـاد نـرود  

. احترام همدیگر را نگه دارید. ا نکنید که منشأ هر فسادي همین غیبت استهمدیگر ر
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. کنـد  صـفت مـی   در طلب روزي حالل باشید که یک لقمه روزي حرام، انسان را خوك
دهد و اگر هم نخواست،  اطمینان داشته باشید که روزي دهنده خداست؛ به ما روزي می

از دنیا براي خود بگیریم و زیاد آن را براي فقط به اندازة نیاز خویش . کند آن را قطع می
  .در مقابل بالیا و گناهان صبر کنیم تا ایمانمان قوي شود. دیگران بخواهیم

  
  )سمنان 1338 - 1365(پور  شهید علی حیدري 

اي، کـه در ایـن صـورت     فکر شما فقط این نباشد که پوستري بچسبانید و پارچـه 
ید که هرچه بیشـتر فکـر و روح خـود را    ؛ پس سعی کن]هستید[تهی  مانند طبل میان

از شـما تقاضـا دارم کـه    ! برادران و خواهران دینـی ... با مطالعه و دعا پرورش دهید 
اي بیندیشید و متوجه مسئولیت خطیر خود  موقعیت انقالب را درك کنید و لحظه

سبت اگر خداي نکرده ن. باشید و ببینید تا به امروز چقدر براي انقالب مؤثّر بودید
توجه باشید و از حریم و حدود انقالب خود پاسداري نکنیـد، فـرداي    به انقالب بی

در مقابل هر خطوط انحرافی دیگر که احیاناً دشمنان به ] چه جوابی دارید؟[قیامت 
کنند، قاطعانه ایستادگی کنید که خـداي   خاطر تفرقه بین امت اسالمی مطرح می

نزند و با شرکت خود در نماز جمعه و جماعت و اي به خطّ امام  ناکرده دشمن ضربه
مراسم مذهبی، مساجد را که سنگر اصلی اسالم است، پـر کنیـد و نگذاریـد ایـن     

ترین مسئلۀ خود قرار دهیـد و   جنگ را مهم. سنگرها خداي ناخواسته خالی بماند
  .رفتن به جبهه را فراموش نکنید
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  )سمنان 1340 - 1362(شهید احمدرضا خالصی  
ت   ! حکـم والیـت  ] پیرو[شهیدپرور، اي دلیرمردان ] اي امت[شما  برخیزیـد و همـ

لباس رزم پوشیده، عـزم را  . کفن را برگیرید کنید و سالح از کف افتادة شهداي گلگون
]. اسـت [جزم کرده و راهی صحنۀ نبرد شوید که امروز صحنۀ کربال دوباره تکرار شـده  

دیر است و اگر امـروز حسـین زمـان را یـاري      مبادا از قافله عقب بمانیم که فردا بسیار
نکنید، در دنیا و آخرت مورد خشم و غضب الهی خواهید بود و شهدا بر شما نخواهنـد  

  .بخشید
  

  )ارومیه 1342 - 1361(اهللا خامی  شهید رحمت 
نمازتان ترك نشود و هـر روز  ... هر روز به مسجد بروید و اقامۀ نماز جماعت کنید 

پـیش از آنکـه دسـتتان را مسـلّح کنیـد،      . ا روحتـان شـاد شـود   صبح، قرآن بخوانید ت
  .ما را به حربۀ علم و ایمان و اخالق و تقوا مسلّح بفرما! خدایا. مغزتان را مسلّح کنید

  
  )بهبهان 1340 - 1361(بخش خبازي شهرکردي  شهید جهان 

از ! همۀ شمایی که استعدادتان براي راه خدا رفتن بیشـتر اسـت، در هـر سـطحی    
هـاي درسـی را بـراي فهمیـدن و فهمانـدن هرچـه        خواهم که حـوزه  عاجزانه می شما

آیا وقـت  ! کشیده هاي مسلمان رنج اي اقیانوس انسان. بیشتر و بهتر اسالم تقویت کنید
و در مقابـل  ... باره قیام کرده، بساط کفر و دشمن خـدا را بـرچینیم   کآن نرسیده که ی

جواب دهـیم و بـا خـدا     1»یقرض اهللا قرضاً حسناً من ذا الّذي«: فرماید کالم قرآن که می
ما هـم بـه ایـن    ! هایمان به خدا بگوییم که خدایا وارد معامله شویم و با اموالمان و جان
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دهیم، هر چند با پنج ریـال، هـر    بازار وارد شدیم و تو را طرف خطاب و معامله قرار می
را در صـحنه شـرکت    چند با یک سوزن ناقابل؟ اگر ما بـا همـۀ مستضـعفانمان خـود    

هایی که از اسالم بنا بـه دالیلـی    از تمامی آن... ایم  دادیم، خدا را از خود راضی کرده
خواهم کمی بیشتر فکر کنند؛ واقعاً خـود را در رابطـه بـا مسـئلۀ      اند، می دور شده

ببیننـد آیـا چنـان نیرویـی مکتبشـان دارد کـه       ] و[شهادت کمی ارزیابی کننـد  
آیا مکتبشان بعد از این دنیـا، دنیـاي   . تر از آن بدانند شیرین شهادت را براي خود

نیکشان را ببینند؟ اگـر  ] اعمال[ها قائل هست که در آنجا پاداش  دیگري براي آن
دارند، خدا یارشان و اگر ندارند با انتخابشان خود را از قهـر و غضـب خـدا در روز    

  .قیامت نجات دهند، ان شاء اهللا
  

  )زرین شهر 1332 - 1361( دادي چمگردانیمحمد خدا شهید علی 
از شکسـت  . خـواهم در صـراط مسـتقیم گـام برداریـد     از شـما مـی  ! برادران عزیـز 

 1.هاسـت  نهراسید و فقط اهللا را در نظر داشته باشید که یاد اهللا تسـکین دهنـدة قلـب   
  .توانید قرآن بخوانید و به فرزندان خود یاد بدهید نماز را ترك نکنید و هرچه می

  
  )تهران 1340 - 1362(هید حمید خسروي هزاره ش 

خواهران و برادرانی که بر زبانتان همیشه نام خدا جـاري اسـت و قلبتـان همـواره     
اکنون اسـالم  . همچون شماست] افرادي[اکنون اسالم عزیز نیازمند ! تپد براي امام می

ن را آکنـده  دلتـا . بیشتر از هر زمان دیگري به فداکاري شما جوانان عزیز نیازمند است
با یک دسـت قـرآن   . دارید، خدا را به یاد آورید از نام خدا کنید و با هر قدمی که برمی
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را و با دست دیگر سالحتان را به کف گیرید و از اسالم و قرآن دفـاع کنیـد؛ زیـرا کـه     
بـه  . به یاد آورید که چه کسی خالقمان اسـت . مکتب ما مکتب شمشیر و عبادت است

. باشـد  مانتی بیش نیستیم و اکنون صاحب امانت در طلب امانـت مـی  یاد آورید که ما ا
مـان تجـاوز کـرده و منافقـان     دشمنان بیگانـه از یـک سـو بـه خـاك وطـن اسـالمی       

ترین فرزندان این امت را ناجوانمردانه به خاك و خـون   پرست از دیگر سوي پاك بیگانه
ئولیتی سـنگین بـر دوش   کشند؛ بنابراین بعد از رفتن یاران و شهادتشـان، مـا مسـ    می
در  1اگر در مواقع سختی و نامالیمات به یاد خدا باشیم، این همه بـار گـران  . کشیم می

همۀ کارهایتان را با نام خدا شـروع کنیـد و بـه یـاد داشـته      . نماید نظرمان کوچک می
باشید که راه ما، راه حق است و در این راه، همۀ مشکالت دنیا بر مـا هجـوم خواهنـد    

ها گوارا خواهـد شـد و بعـد از     اما از آنجا که کار براي خداست، همۀ این ناگواريآورد، 
اي از یاد امام غافل نشوید؛ زیرا که او تمامی وجودمان اسـت، کـه ذره    خدا هرگز لحظه

عجـل  (ذرة وجودمان است؛ زیرا که او تپش قلبمان است؛ زیرا که او نائب امـام زمانمـان  
ایـن دنیـاي چنـد روزه    ! ام برادران عزیز و خواهران گرامـی . است )اهللا تعالی فرجه الشریف

هاي زودگذر دنیوي سرگرم نمـاییم و خداونـد    ارزش این را ندارد که خود را به بازیچه
و «؛ »دنیا جز بازي و لهو چیز دیگـري نیسـت  «: متعال بارها در قرآن کریم فرموده که

و انسـان بایـد    2»ه خیر للّذین یتّقون أفال تعقلونما الحیوه الدنیا الّا لعب و لهو و للّدار االخر
 علیـه (خودش را براي سفر آخرت آماده نماید و این سفري است که به قول مولی علـی 

، راه طوالنی است و باید در این سفر طوالنی، توشه بـه انـدازة کـافی بـه همـراه      )السالم
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عنـی بـه معبـود و    داشته باشیم تا بتوانیم صحیح و سالم بـه مقصـد نهـایی برسـیم؛ ی    
  .معشوق خود برسیم

  
  )اهواز 1336 - 1361(شهید محمدحسن خلقتی  

را بگـویم کـه    1]حـق [خدا را فراموش نکنید و دل به دنیا نبندید و سخن ! عزیزانم
غیبـت نکنیـد و   . از نظر حال، به تهیدستان و از نظر معنویات، بـه باالدسـتان بنگریـد   

به خـاطر چیزهـاي دنیـا از همـدیگر ناراحـت      همدیگر را با لطف و مرحمت بنگرید و 
ت و       . ها همه، آزمایشات الهی است نشوید که این امیـدوارم کـه بـین همـۀ شـما محبـ

  .تر و پایدارتر باشد دوستی، محکم
  

  )گچساران 1334 - 1363(زاده  شهید عبدل خواجه 
اگر آنچه را کـه  . ها و مشکالت است خداترس بودن انسان، حلّال همۀ گرفتاري

دهد، از روزنۀ معنوي بیرون آید، مشکلی به نام  ان در خلوت و جلوت انجام میانس
نخواهد داشت؛ مشکلی به نام احساس حقارت ] وجود[وحشت و اضطراب و دودلی 

انسان خداترس، اعمال و . و زبونی و ضعف و سستی در خود مشاهده نخواهد نمود
. سازش نخواهـد داشـت   افعال و حرکاتش عین عدالت است و با ظلم و ستم هرگز

هاي جابر و ستمگر براي بقاي خویش دست به انواع حیله و دسـایس   اگر حکومت
هـاي   هـاي غیرانسـانی، دسـتگاه    هاي جاسوسی، آن هم با شـیوه  زنند و سازمان می

کنند، علّتش آن است که خـدا اسـاس کارشـان     امنیتی با شرایط خاص ایجاد می
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] بر[خواهند با آن  اند و می جایگزین خالق کردهمخلوق را ] و[عواملی مادي . نیست
  . شوند و افکار خود را بر قانون خدا چیره نمایند 1نیروي خدا غالب

بایست  در این بعد فقط خداترسی است که می! برادران و خواهران دینی: توصیه
چون و چرا از فرامین و فتاواي کسی  اطاعت بی: دوم. بر همۀ ابعاد آن آگاهی یابید

 )علیهم السـالم (اگر دوستدار اهل بیت... ایم  که او را به عنوان رهبر و مرجع برگزیده
خـواهیم در خـطّ    هستیم، یار واقعی او باید باشیم و به عقیدة این ضعیف، اگر می

خواهیم به عنوان حافظ خطّ  واقعی امام که همان اسالم است، قرار بگیریم و اگر می
. ، راهی به جز عمل به رسالۀ امام باقی نمانده اسـت امام و پیروانش شناخته شویم

و ] بـود [تر خواهیم  هرچه بیشتر و بهتر به این کتاب بنگریم، باتقواتر و خطّ امامی
ان شاء اهللا خداوند ما را موفّق به این مهم  .له استخطّ امام، عمل به رسالۀ معظّم 

.] داشته باشند[ها  جبهه ها این است که حضور در توصیۀ من به خطّ امامی. بگرداند
  .... عدم حضور در جبهه از طرف هر کسی باشد، نشانۀ خروج از خطّ امام است 

هاي پیروزي در  ترین سالح تقوا یکی از مهم. 1: نمایم چند نکته را یادآوري می
. ان شاء اهللا امیدوارم در سرلوحۀ کار قرار گیرد. تمام میادین مادي و معنوي است

زي براي آیندة جامعه؛ اگر معتقد هستیم که این نظام حق است و باید ری برنامه. 2
ریزي و باال بـردن  براي اعتالي آن تالش کرد، این همه میسر نیست مگر با برنامه

. سعۀ صدر در کارها، خود حلّال مشکالت است. 3. نگري ها با توجه به آیندهکیفیت
اسـتفادة  . 5. اي بار آمـدن  رساله توجه بیش از پیش به رعایت موازین شرعی و. 4

وحـدت و یکپـارچگی،   . هاي نظـام الهـی   بحق از خون شهدا در جهت تقویت بنیه
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سرکشی به خانوادة شـهدا و نـوازش و التیـام آنـان، حفـظ و نگهـداري مـردم در        
  .ها صحنه
  

  )داراب 1342 - 1365( شهید یداهللا خوشرو 
دارم؛ زیـرا زمـانی   حـذر مـی   هـاي زودگـذر بـر   شما را از خوشـی ! برادران مهربانم

بینیـد دسـتتان تهـی اسـت و بـه هرجـا       ها از بین رفته و میرسد که تمام خوشی می
یابید و آن وقت با تمـام اعضـا و جـوارح و بـا روح و     اي نمیاندازید، دستگیره دست می

شنوید که چون خودش در ورطۀ هالکت اسـت، شـما   روانتان، استهزاي شیطان را می
در تمام زنـدگی، خـداي مهربـان را حاضـر و نـاظر بـر       . دهدودي سوق میرا هم به ناب

اعمالتان ببینید و او را رها نسازید و تنها او را بپرستید و براي او زنده باشید و بـراي او  
زندگی کنید و به جز او همه چیز را از خود دور کنید؛ زیرا خداشناس واقعی هرگـز در  

یرد و ذکر و فکر و عملش را به غیر رضـاي دوسـت   گ نمی] به دوستی[دل، دو دلبر را 
بـه کتبـی مراجعـه    ... خواهـد   خدا بـرایش مـی  ] که[دهد و خشنود است به آنچه  نمی

کنید که صحت آن با خون مغز متالشی شدة آیت اهللا مطهري و دیگر شهیدان به مـا  
دریـغ  رسیده است و اسالم را پاس دارید و حتّی در راه پاسداري آن از خـون خـویش   

تـرین آن   ها در پاي درخت اسالم ریخته شـده کـه بـا ارزش    نورزید؛ زیرا بهترین خون
  .و خانواده و یارانش بوده است )السالم علیه(ها، خون اباعبداهللا الحسینخون
هـا  به علم و دانش اهمیت دهید و از جهالت بپرهیزید که تمام بـدبختی ! برادرانم 

اگر شیطان بـر  ] که[کشد  را به وادي هالکت میاز جهل است و جهل است که انسان 
  .ما پیروز است، به خاطر جهل است
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  )مراغه 1334 - 1360(آباد  شهید رضا خیري بلوك 
هاي دنیا، از همه کس و همـه چیـز، از   دلبستگان به دنیا بدانند که تمام موجودي

ه پاینده اسـت و  باشد کبین رونده و نابود شونده است و تنها و تنها ذات اقدس اهللا می
  .انسان از دست نخواهد داد

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

بدانید که هر شـهیدي در  ! برادران و خواهران، پدران و مادران، اي امت شهیدپرور
دفاع از اسالم و میهن به خون خـود غلتیـد و روي خـاك افتـاد، مسـئولیت شـما دو       

] پس نگذاریـد [گذارید خون او به هدر رود؟  را شما هستید و میشود که چ چندان می
  .میراث شهید، بیشتر حفاظت باید بکنید] یعنی[خون او به هدر رود و از خون او، 

  
  )بوشهر 1349 - 1367(شهید مرتضی دشتی  

خـواهم از   از شـما مـی  . تر از آن هسـتم کـه وصـیت کـنم     من کوچک! امت اسالم
جنگ را فراموش نکنیـد؛ چـون سرنوشـت    . امام دست نکشیدپشتیبانی این انقالب و 

آینده و عزّت اسالم به این جنگ وابسته است و به گفتـۀ امـام عزیزمـان، ایـن جنـگ      
استغفار و دعا را از یاد مبرید که بهتـرین درمـان   ! برادران عزیز. یک موهبت الهی است
اه او قدم برداریـد و از  در ر. همیشه به یاد قیامت و خدا باشید. براي تسکین دردهاست

همیشه حضور خود را در جبهه ثابـت نگـه داریـد تـا     . لغوگویی و غیبت اجتناب کنید
  .دشمن نتواند در بین شما تفرقه بیندازد
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  )بابل 1336 - 1365(چی  شهید محمدرضا دقمه 
حسـین زمـان، خمینـی روح اهللا     1هـاي  خواهم که در مورد فرمـوده  تان می از همه

وده و تا حدي که در توان دارید، به اسالم عزیـز کمـک کنیـد و در راه    گوش به زنگ ب
  .نهراسید] از هیچ چیز[خدا 

  
  )قصرشیرین 1338 - 1361(دالوري   شهید قدرت 

ۀ   . همیشه در کارهایتان خدا را در نظر گرفته و فقط براي خـدا کـار کنیـد    بـه ائمـ
خواهید، بـراي دیگـران    ود میآنچه براي خ. توسل داشته باشید )علیهم السالم(معصومین

پیوسته در خـطّ امـام باشـید و ادامـه     . هم بخواهید و با یکدیگر رئوف و مهربان باشید
موقعی که پدر شـهید جلـوي او   . ها را خالی نگذارید دهندة راه شهیدان باشید و جبهه

اگـر در زمـان امـام    ! گوید پـدر جـان   باشد، می گیرد و مانع رفتن او به جبهه می را می
چـرا  : گویـد  کردید؟ پـدر مـی   معاویه مبارزه نمی بودید، آیا با یزیدبن )السالم علیه(حسین

ایـن همـان زمـان    ! پـدر جـان  : گویـد  می] او[نمودم و  جانم را فداي او می! کردم؟ نمی
ما باید به پشتیبانی از خمینی عزیز برخیزیم و با صـدام و صـدامیان مبـارزه    . باشد می

خواهنـد و جوانـان    خواهـد، پـدران و مـادران کـربال را مـی      می خمینی اسالم را. کنیم
  .شهادت را

  
  )ریز نی 1338 - 1360(العابدین دلداري  شهید زین 

به همۀ همفکران، همسنگران و پیروان راه توحید و تشـیع سـرخ علـوي    ] سخنی[
پـرچم خـونین اسـالم را برداریـد و     . شهادت آري، اسارت هرگز: بگویم و آن این است
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هـا بتازیـد    جانی و جنایتکار، با سالح ایمان بر آن] و[هاي جبار  همه از همۀ قدرتوا بی
  :که مسلمان بودن با شیعۀ علی بودن دوتاست و به قول شاعر

  نه هر کس را مسلمان شـد 
 

  توان گفتش که سلمان شـد   
 

اسالم با عمل، آري و اسالم منهاي عمل ارزشـی نـدارد و هماننـد مکاتـب دهـان      
  .ماند پرکن می

  
  )بندر دیر 1347 - 1364(دوراهکی قاسم  شهید 

. گوش به حرف منافقان و استعمارگران ندهیـد . امام را تنها نگذارید! اي ملّت ایران
اسـالم را تنهـا نگذاریـد و    . جنگ را فرامـوش نکنیـد  . همیشه هوشیار باشید! اي ملّت

  .را ببوسید )سالمال علیه(به جاي من، قبر امام حسین. سالم مرا به امام برسانید
  

  )مراغه 1337 - 1365(شهید اسماعیل دوستان  
اگر فریاد مظلومانۀ ملّتی را به گوش بشنوي و تازیانه و شلّاق ابرجنایتکـاران را  
بر سر مظلومان ببینی و اشک چشـم فرزنـدان شـهید را بنگـري و دلـت بـر ایـن        

امـام عزیزمـان،    ما به رهبري! آري. اي ها نسوزد، اگر بمیري مسلمان نمرده صحنه
 عجـل (ب به حقّ امام زمـان و نائ )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (این ساللۀ پاك رسول اهللا

ایم؛ خواه شما ما را به حق بدانیـد یـا بـه     ، همان کار را کرده)الشریف فرجه تعالی اهللا
هاي نبرد حضور نیـابی، آن   هر عاملی که تو را باعث آن شود که در صحنه. اشتباه

یک رب النوع است که در مقابل اهللا قرار گرفته است و باید تمـامی رب   به عنوان
تـا پیـروزي بـا شـور     ! خواهرم و برادرم... ها را بخري تا اهللا باقی بماند  ها و الهه النوع

اي؛  تا دیروز با احساسـات مبـارزه کـرده   . اي؛ از امروز با شعور به میدان بیا مبارزه کرده
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] امـروز [منظّم و تکی آمده بودي؛ هاي غیر تا دیروز در صف. کنامروز با آگاهی مبارزه 
تا دیروز خودت را وابسـته بـه یـک قشـر     . تر بیا با سازمان و تشکیالت هرچه مستحکم

بـرادران و خـواهران   . خودت را از آنِ تمامی قشـرها بـدان  ] امروز[دانستی،  خاصی می
شما سبقت گرفتیم، اما شـما نیـز   ما از این جهان رخت بربستیم و در این امر بر ! مبارز

  .از پس ما خواهید آمد
  

  )آذربایجان غربی 1343 - 1363(شهید احمد دوستی  
بـه خـاطر غـرض و مـرض     . هرگز خداي ناکرده نسبت به دیگران حسادت نورزیم
در مبارزه با دشمنان، هرگـز  . کسی را ناراحت نکرده و با شخصیت دیگران بازي نکنیم

ه و سعی نماییم خصم دون را ساقط و به کلّی منـزوي سـازیم   سستی به خود راه نداد
تـر باشـد و    توجه داشته باشید که هرچه برخوردهایمان اسالمی! برادران حزب اللّهی... 

ایـم   هر قدر گفتار و کردار و نحوة برخوردمان اصولی و منطقی باشـد، بیشـتر توانسـته   
وظّفیم که همیشه حسن گفتـار  ما م. سایرین را به سوي مکتب و انقالب جذب نماییم

  .را مدنظر داشته باشیم و با مردم از روي دوستی و برادري صحبت نماییم
  

  )کازرون 1342 - 1365(شهید داریوش دهداري  
ت بدهیـد و    از شما می خواهم که به نمازها و دعا و واجبات و ترك محرّمات اهمیـ

مـا از خـداییم و   «؛ 1»لیـه راجعـون  انّـا هللا و انّـا ا  «کنم؛ چـون   شما را به تقوا وصیت می
خودتان را به ظاهر این دنیاي زودگذر دلخوش نکنیـد  » .بازگشتمان به سوي خداست

                                                             
  156سوره بقره؛ آیه  -1



 

 147     رســـم دوســـتـــی   

 

داشـتی از مـردم    هـیچ چشـم  . خـواهم  من براي خدا رفتم و اجر خود را از خدا مـی ... 
  .ندارم، به جز اطاعت از امام و ادامۀ راه سرخ شهدا

  
  )تهران 1338 - 1366(شهید حسن دهقان منشادي  
ا در واقـع زنـده نیسـتند؛ انسـان       ها زندگی می بدانید خیلی! مردم هـایی   کننـد، امـ

ولـی  . نداها در حقیقت مردگان آشامند؛ این خورند، می روند، می هستند که فقط راه می
هـا   کننـد؛ آن  شان واقعاً زنده هسـتند و زنـدگی مـی   هایی هستند که در زندگی انسان

دانید مرگ فرا خواهد رسـید و زمـان کمتـر یـا بیشـتر مهـم       ب. همان عاشقان هستند
دلی که بـه یـاد خـدا    . روي، عاقبت به خیر باشی نیست؛ مهم آن است که هر وقت می

کـنم،   سفارش به نماز خواندن براي همـه مـی  . باشد، آن دل دیگر جاي شیطان نیست
هـا   از ایـن فرصـت  . حیف اسـت ایـن فرصـت را از دسـت بدهیـد     . مخصوصاً اول وقت

. تر از جهاد با نفـس اسـت   بدانید جهادي که ما کردیم، خیلی کوچک... استفاده کنید 
خودتان را بسازید تا در آینـده نیـز بتوانیـد حـداقل خـانوادة خودتـان را خـدایی بـار         

سعادت شما در این است که در این چند صباحی که در این دنیا هستید، بـه  . بیاورید
ادا کنید و دوستانی برگزینید کـه شـما را بـه خـدا بیشـتر      یاد خدا باشید و عبادت را 

  .نزدیک کنند
  

  )تفت 1338 - 1360(شهید احمدرضا دهقان نیري  
اگر در راه خدا کشته شدم، کسی برایم گریه نکند؛ چـون راه خـدا و عاشـق خـدا     

قـدر   شخصـیت شـهید آن  . بودن و فنا شدن در راه او هرگز نباید باعث گریۀ افراد شود
نیسـت و  ) شـهادت (بزرگ است که هیچ مقامی واالتر، بهتر و برتر از این مقام عظیم و 
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باید به شهیدان این کشور افتخـار کنیـد و بـه کـوردالن دنیـا      ! شما اي شاهدان تاریخ
در ایـن   )السـالم  علیـه (بفهمانید که تا فرد فرد مسلمانان عاشق خدا و پویندة راه حسین

  .مردم را زیر بار ظلم و ستم خود قرار دهد تواند این مملکت هست، هیچ احدي نمی
  

  )یزد 1343 - 1364(علی دهقانی اشکذري  شهید بمان 
خواهم کـه بـه پسـران و دختـران      از شما شهیدپروران می: پیامم به مردم دیارمان

ها را به قرآن خواندن بفرستید و بگذارید به مدرسـه برونـد کـه     آن. خود قرآن بیاموزید
هـاي   نگذارید منافقین از ایـن جـدایی  . وحدت را حفظ کنید مدارس هم سنگر است و

. بـا هـم رفـت و آمـد کنیـد     . بین شما سوءاسـتفاده کننـد و ضـربه بـه اسـالم بزننـد      
جلسـاتی تشـکیل   . یک اختالف کوچک را بـزرگ نکنیـد  . هایتان را حل کنید اختالف

ر باشـید و  گوش به فرمان امام امت، خمینی کبیـ . ها را حل کنید دهید و این اختالف
خواهید از امام نافرمانی نکرده باشید، باید گـوش بـه حـرف امـام جمعـۀ خـود        اگر می
بیشـتر قـرآن بخوانیـد و    . وقت از قرآن و دیگر کتب اسالمی جـدا نشـوید    هیچ. بکنید

هاي قرآن را و تا آخرین لحظۀ عمرتـان، دسـت از امـر بـه معـروف و       عمل کنید گفته
مر به معروف و نهی از منکر کنید، در هر حـال پیروزیـد و   نهی از منکر نکشید که اگر ا

هاي توحیدي کوشا باشید و منافقین را به شـدت سـرکوب کنیـد و     براي تحقّق آرمان
ت مبـارز و     دست از راز و نیاز با خدا و دعا برندارید و دعا کنید در حقّ امـام و روحانیـ

خواهم کـه راهـی جـز     ن اسالم میاز شما جانبازا: پیامم به رزمندگان. رزمندگان اسالم
  .نگزینید]بر[ )السالم علیه(خدمت به اسالم و مسلمین و راه سرخ امام حسین
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  )کازرون 1345 - 1365(نسب  شهید مصطفی دیانتی 
هـاي بیـدار ایـن اسـت کـه       پیام و سفارشم به دوستان و عزیزانم و به کلّیۀ انسـان 

زود باید این خرقۀ خاکی را بگذاریـد و   دیر یا. فریب این دنیاي مغرورکننده را نخورید
هـاي شـما طعمـۀ مارهـا و      به یاد روزي باشـید کـه الشـه   . رهسپار عالَمی دیگر شوید

ه   به یاد خانۀ تنگ و تاریک قبر باشید و براي تاریکی. شود ها می عقرب اش چراغی تهیـ
ـ . براي تنهایی آن انیسی داشته باشید. کنید ه کنیـد  براي این منزل خاکی، فرشی تهی

چیزي گنجی بفرستید و همۀ این چیزها به جز عمـل صـالح    و براي این خانۀ فقر و بی
  .نیست
  

  )تهران 1338 - 1365(رضا رابعی  شهید علی 
امروز خداوند ما را در معرض امتحانی بسیار سخت و سنگین قـرار داده اسـت   

ایـن   هاي ها و مصیبتتا درجۀ خلوص هرکدام از ما در کشاکش حوادث و سختی
تـر،   تر خواهد بود که خـالص امتحان عظیم مشخّص شود و مطمئنّاً آن کس موفّق

تر باشد و ایـن خلـوص و صـداقت و تقـوا و بنـدگی را در       تر و بنده تر، متّقی صادق
میدان عمل بـه نمـایش گذاشـته و در راه رسـیدن بـه حقیقـت و کمـال مطلـق،         

بهشـت را بـه بهـا    «: بهشتیاستقامت از خود نشان دهد که به قول شهید مظلوم 
راز نـزول فرشـتگان رحمـت خداونـدي و دسـت      ! آري» .بدهند و به بهانه ندهنـد 

که بـه شـعار   ] کسانی هستند که. [یافتن به وعدة حق تعالی، در استقامت ماست
هاي درونی و برونی به ایمان قلبی دارند، ولی در جهت زدودن الهه» ال اله الّا اهللا«

ورزنـد و   یزند و در راه اثبـات ایـن شـعار، اسـتقامت نمـی     خ جهد و کوشش برنمی
هـاي صـبر و   سوهو ما شاگردان مثلّثی هستیم که سردمدارانش، اُ. نداسخت ریاکار
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گـاه در برابـر مشـکالت سـر فـرود       انـد و هـیچ   استقامت در برابر نامالیمـات بـوده  
و ایـن بـار    امروز ما مصمم هستیم که این خطّ خونین را ادامـه دهـیم  . اند نیاورده

امروز اسالم به دسـت مـا   «: گران را به سرمنزل مقصود رسانیم که اماممان فرمود
   بنـدان شـرق و غـرب، هـر روز      پـس بگـذار قلـدران و قـداره    » .سپرده شده اسـت 

بگذار نوکران حلقـه بـه گـوش بـدبخت و     . اي بچینند و آوازي نو ساز کنندتوطئه
بگذار ایـادي خودفروختـۀ   . خونمان کشند زبونشان بر ما یورش آورند و به خاك و

هـا کـه   بگذار همۀ آن. ها را از خونمان گلگون سازند شان، سنگفرش خیابان داخلی
بیننـد، از   ند و فناي خود را در بقاي انقالب مـی ابا اسالم و انقالب اسالمی مخالف

  .هر طرف چنگ و دندان نشانمان بدهند
  

  )هدشتد 1338 - 1365(شهید خداخواست رازنهان  
فضل، بخشش، احسـان و کرامـت خداونـد شـامل حـال      ! اي امت شهیدپرور ایران

شما شده است و این نهضت بزرگ را در ایران منور گردانید تا ما از پرتـو عالیـۀ آن در   
هاي جاودانه و همیشگی شویم؛ پـس آن را بـا جـان و مـال      دنیاي دیگر صاحب نعمت

مـان  ب خدایی را از دست دادیم، تمـام زنـدگی  اگر این انقال] بدانید که[حفظ کنید و 
هـا،   هـا، رنـج   ناهنجاري قرار خواهـد گرفـت و آنگـاه تمـام زحمـت      1در معرض عوامل

. مـال و نـابود خواهـد شـد     تر خون شهدا و مکتب و قرآن پاي ها و از همه مهم مقاومت
فلسـطین،  به پا خیزید که مردم افغانستان، لبنـان،  ! شما اي جوانان و همۀ اقشار مردم

اند و تا مشعل فـروزان بـه   ها قرار گرفتهعربستان، عراق در بند ذلّت و خواري ابرقدرت
دست شما باال نرود، این ستمگران و فرعونیان دست از سر ما مسـلمانان بـر نخواهنـد    
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وعـدة صـدیق الهـی کـه همـان      ] بـه [داشت و شما مردم سلحشور هستید کـه بایـد   
مۀ عمل بپوشانید و اگـر شـما امـروز طالـب سـعادت      پیروزي حق علیه باطل است، جا

هـا  ابدي هستید، بدانید که شهادت، مقاومت و پایداري است که انسان بـه وسـیلۀ آن  
تواند به سعادت همیشگی و کمال عالیۀ اخروي دست یابـد و نعمـت شـهادت بـه     می

شـود مگـر بـا شـناخت      آید مگر با شناخت خدا و شناخت خدا میسر نمـی  دست نمی
د و شناخت خود نفس امکان ندارد مگر اینکـه پـردة غفلـت از دیـدگان کنـار زده      خو

بیایید از خانۀ دنیاپرستی پیاده شـویم  . ها از قلوب پاك گرددها و زشتیشود و کدورت
دنیـا  ! اي مـردم . و جام وجود خود را براي پذیرایی شراب عشـق الهـی آمـاده سـازیم    

اي است براي به دست آوردن توشـۀ   اینکه مزرعهگونه ارزش و قابلیتی ندارد، مگر  هیچ
از کلّیۀ برادران و خواهرانی که در ادارات دولتی اشتغال بـه کـار دارنـد، تقاضـا     . آخرت

دارم که کارهایتان فقط براي رضاي خـدا باشـد و خـانوادة شـهدا کـه چشـم و چـراغ        
گـوش  . پیـدا کننـد  اي  ترین ناراحتی ها را احترام کنید و نگذارید کوچکند، آناانقالب

هـاي   به فرمان رهبر کبیر انقالب اسالمی باشید و تمـام کارهـاي منـافقین و گروهـک    
  .ملحد را مدنظر قرار دهید

  
  )خمین 1335 - 1361(شهید حیدر راعی  

باشد، بروید تا رسـتگار  خطّ مستقیم را که همان خطّ حاکمیت اهللا و خطّ امام می
عزیـز و پیـروزي رزمنـدگان، در سـر نمـاز و      براي سالمتی و طـول عمـر امـام    . شوید

  .جمعی دعا کنید عبادات دسته
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  )سمنان 1336 - 1362(ربانیان ) حسین(شهید سهراب  
خواهم در انجام فرایض دینی، پاسـدار خـوبی    از همۀ برادران و خواهران ایمانی می

]. باشـید [مقلّد واقعی ایشـان  ] و[قدر امام عزیز را بدانید . و حریم الهی باشید 1*براي 
در افشـاي  . از یاري دهندگان خطّ امام باشـید تـا بـه سـعادت دنیـا و آخـرت برسـید       

رغم ظاهر فریبنده، بـاطنی پلیـد و    مرموز بکوشید؛ زیرا علی] و[انگیز  هاي شبهه جریان
  .مکّارانه دارد

  
  )زرین شهر 1336 - 1361( جاییشهید محمدرضا ر 

 فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(امیدوارم که سربازان خوبی براي امام زمان! خواهران و برادرانم
فرزندانی تربیت کنید که شایستگی خـدمتگزاري بـه اسـالم را داشـته     . باشید )الشریف

     بـراي زمـان خودشـان کـه      )السـالم  علیه(باشند و فرزندانتان را بر طبق سخن امام علی
ان شاء اهللا پیروزي قطعی مستضعفین بر سر مستکبرین است، تربیت کنید تا بتواننـد  

امیدوارم کـه در خـدمت اسـالم و جمهـوري اسـالمی و انجـام       . پرچمدار اسالم باشند
  .فرامین امام موفّق باشید

  
  )شهرکرد 1334- 1365(پور قهفرّخی شهید خداکرم رجب 

مـن خـود   ! شناسید، چه از دور و چـه از نزدیـک   برادران و خواهرانی که مرا می. 1
دانم و دنبالش رفتم تـا سـرحد جـان و از شـما     ام و آن را حق می راه را تشخیص داده

به یاد آخـرت  ! خبران اي دنیاپرستان و از خدا بی. 2. خواهم که راه مرا ادامه بدهید می
ضـاي خـدا کـاري    به خود آییـد و اگـر بـراي ر   ! شما اي کارمندان دولت. 3. هم باشید
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انجام ندهید، فرداي قیامت مثل این دنیـا پسـت و ریاسـت در کـار نیسـت و شـما را       
خوردگان و اي کسانی کـه در   ها و فریب شما اي گروهک. عذابی سخت در انتظار است

  .شرم کنید و راه انقالب را پیشۀ خود سازید! خطّ امام نیستید
  

  )سمنان 1323 - 1361(اهللا رجبی  شهید نعمت 
امر به معروف و . فروشی بپرهیزید از گران. رعایت حال مستضعفین را بکنید! متمکّنین

سعی شود نماز را در اول . تولّی و تبرّاي الهی را رعایت نمایید. نهی از منکر را از یاد نبرید
اگر . از مطالعۀ کتب مفید و ارزنده غافل نباشید. وقت و حتّی االمکان در مساجد برپا دارید

بـا قـرآن و معـانی آن آشـنا شـوید و      . جنبد ها بجنبد، مؤمن در مقابل مشکالت نمی کوه
در کارها تقـوا را نصـب   . از ذکر خداوند غافل نباشید... دستورات آن را به کار بندید 

از دستورات والیـت فقیـه، نهایـت کوشـش را     ] در پیروي. [العین خود قرار دهید
 اهللا عجل(نیا به دست توانمند حضرت مهديبنمایید تا پرچم عزیز اسالم در همۀ د

برافراشته شود و این انقالب اسالمی که با خون هـزاران شـهید    )الشریف فرجه تعالی
 ...پابرجا بماند  )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(پاك بنا نهاده شد، تا ظهور حضرت مهدي

 و علیه اهللا صلی(کرمطبق فرمایشات رسول ا. ها به دور باشید ها و غیبت از حسدها و تهمت
بـر همـۀ مسـلمانان الزم اسـت کـه      . نـد ا، فقها امانتدار و جانشینان پیـامبران )سلم و آله

ایجاد هرگونه خطوط . همان دستورات الهی است، تبعیت نمایند] که[دستورات آنان را 
  . انحرافی در کنار خطّ والیت فقیه باعث گمراهی و ضاللت است
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  )ابهر 1331 - 1364( اهللا رحمانی شهید حکمت 
خوانیـد   نامۀ مرا مـی  اي پدران و مادران، اي برادران و اي خواهران عزیز که وصیت

تقاضایی که از همۀ شما دارم، این است کـه همیشـه و همـه وقـت     ! دهید یا گوش می
ت در خـطّ      فقیه زمان، امـام بزرگـوار و روحانیـ در صحنه باشید و گوش به حرف ولی

اي از روحانیت جدا نباشـید و بـا ضـدانقالب و منـافقین، برخـورد       هامام بدهید و لحظ
  .قاطعانه داشته باشید

  
  )گنبد کاووس 1343 - 1364(شهید حسین رحیمی  

بـر دنیـا لبخنـد بـزن و بـر      ! پیام من به خانوادة شهدا این است که اي مادر شهید
، اي پدر شـهید  اي مادر شهید. هایت را پاك کن هاي دنیا لبخند بزن و اشک وابستگی

باز هم صبر کـن و فکـر نکـن کـه سـنگرها      ! عادل جنگی که همچون لیال صبر کردي
هـاي   فکر نکن که اسلحۀ فرزندت در بیابـان ! اي مادر شهید وحدانی. خالی مانده است

به کرامت امـام و بـه شـجاعت امـام و      1]نظر. [بدون سنگر خوزستان باقی مانده است
رین فرزندان این دیار اجازه نخواهند داد که اسـلحۀ  ت حرمت خون شهدا، حتّی کوچک

  .شهدا روي زمین افتد و خاك بخورد
  

  )فریدن 1342 - 1365(محمد رحیمی  شهید علی 
ارزش،  پیام من به امت غیور و شهیدپرور این است که براي زندگی این دنیـاي بـی  

را کـه چشـم و    شهدا و خانوادة عزیـز شـهدا  ... مواظب باشید قیامت را فراموش نکنید 
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. چراغ ملّت هستند، فراموش نکنید و از اینان روحیه بگیرید و تقاضاي شـفاعت کنیـد  
  ].است[ها عطا فرموده  خداوند اجر جزیل به آن

  
  )کرمانشاه 1342 - 1366(شهید فرزاد رحیمی  

کنم همچنان جلسات مذهبی و قرائت قرآن را فراموش نکنیـد   به شما سفارش می
اختالفـات سـلیقه باعـث جـدایی شـماها      ] که[کنم  هم سفارش می و به دیگر برادران

همیشـه در کنـار هـم    . نشود که جدایی شما به ضرر اسالم است و بـه نفـع منـافقین   
ت   . دور هم جمع شوید و براي شادي روح شهدا قرآن تالوت کنید. باشید به هـم محبـ
به حال ایشـان دعـا   . ریدامام را تنها نگذا. قدر هم را بدانید و به هم ارزش دهید. کنید

اگـر بـدي دیدیـد، حاللـم     . کنم تک دوستان طلب مغفرت می کنید و این حقیر از تک
جبهـۀ حـق علیـه باطـل را فرامـوش      . کنید و از دعاي خیر خود مرا فرامـوش نکنیـد  

  .نکنید
  

  )گچساران 1344 - 1364(شهید مندنی رحیمی  
حال هـم بـا خـون شـهیدان      و] شده[این انقالب را که با خون هزاران شهید آغاز 

امـام  . ما در پیش خداي متعال مسـئول هسـتیم  . شود، نگذارید از بین برود آبیاري می
و خون شهیدانی چـون  ] داریم[ما هرچه داریم، از این مرد بزرگ . امت را تنها نگذارید

  .تن از یاران امام را نگذارید از بین برود 72بهشتی، رجایی، باهنر و 
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  )قزوین 1341 - 1362(زازیان شهید مرتضی ر 
تـان، اهللا را در نظـر داشـته باشـید کـه                در همه حـال و در کلّیـۀ مراحـل زنـدگی    

تمـام موجـودات در   . اول االولین و اآلخرین او است که بر تمام اعمال مـا نـاظر اسـت   
 تـر اسـت؛   او حتّی از رگ گردن به مـا نزدیـک  . ها در ید قدرت او است زمین و آسمان

پس باید مواظب باشیم که در محضر خدا گناه نکنیم و خالفـی از مـا سـر نزنـد و در     
دهیم، خالص باشیم و خـداي نـاکرده غیـر از او،     تمام کارهایی که براي خدا انجام می

  .در کارتان شریک قرار ندهید] کسی را[
  

  )بهبهان 1341 - 1364(شهید عبدالرّحیم رستگار  
نند این جهان آزمایشگاهی بیش نیست و مـا بـراي   کنم که بدا به همه سفارش می

حاال این انتخاب حق اسـت  . ها باید انتخاب کنیم خارج شدن از این آزمایش] سربلند[
یا باطل؟ اگر راه حق را انتخاب کنیم، راه سخت و دشواري است کـه بایـد راه صـبر را    

اهللا را انجـام   در پیش گرفت و ایمان به حق را تقویت کـرده و اعمـال شایسـته در راه   
داد تا رستگار شویم و اگر راه باطل را انتخاب کنیم، به راستی که زیانکار خواهیم بـود  

در راه خدا محکم بایستید و خود را در خطّ امام قـرار  . و از آتش در امان نخواهیم ماند
در دل ] مـا را [ها را رها نکنید که دشمن در کمـین اسـت و آرزوي تفرقـۀ     دهید و آن

  .دارد
  

  )دامغان 1340 - 1362(شهید شیرمحمد رستمیان  
خواهم که بـا برخـوردي خاضـع و خاشـع بـا منافقـان        از انجمن اسالمی محل می

مبارزه داشته باشید و براي دین خدا فعالیت خودتان را بیشتر کنیـد و بـه یـاد اسـالم     
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خواسـت خـداي نـاکرده    هرکس کـه بـه نحـوي مـی    . باشید و با منافقان مبارزه کنید
دیگر بـه  . اي به اسالم و مسلمین برساند، با شدیدترین نحو آنان را سرکوب کنید لطمه

. هـا بـود و خواهـد بـود    ها فرجه ندهید؛ چون هرچه ما ضـربه خـوردیم، از همـین    این
خواهم هرچـه بیشـتر و بهتـر    از انجمن اسالمی می. استوارانه راه خویش را ادامه دهید
ان و خواهران مسلمان روستا شـما عزیـزان را از بعـد    تزکیه به نفس بکنند؛ چون برادر

  .روي یا ضعفی از خود نشان دهید نکند که خداي نکرده کج. نگرنددیگر می
  

  )شهرکرد 1343 - 1365(فرد  هید هوشنگ رستمیانش 
به راستی که بهشتی با نورانیت عقل، نورافکنی بود بـراي ملّـت مـا و چـه مظلـوم      

کنم که راه ایـن مظلـوم را ادامـه بدهیـد کـه       ا توصیه میزیست و مظلوم مرد و به شم
  .باشد همان راه امام است و راه حق می

  
  )تهران 1342 - 1362(شهید داوود رسولی  

ل، دعـاي فـرج و      ! برادران و خواهران عزیز دعاي کمیل، نماز جمعـه، دعـاي توسـ
هـا و   مـاز جمعـه  به خدا قسم همین ن. عبادي را از یاد نبرید - هاي مذهبی  دیگر برنامه

کنم قرآن بخوانید با معنـاي   توصیه می. سازد همین دعاهاي کمیل است که شهید می
توانیـد در راه تـداوم    آن هر روز صبح، و خودتان را به اخالق اسالمی بیارایید و تـا مـی  
خداونـد کـریم بـا    . انقالب و صدور آن کوشش کنید و هیچ هراسی به خود راه ندهیـد 
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امـام  . ؛ خـدا یارتـان اسـت   1»انّ اهللا ولی المـؤمنین «: گویدا میشماست؛ چون خود خد
  .با شماست )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(زمان

  
  )بندرعباس 1335 - 1362(شهید ابوالقاسم رشن  

و صاحبان امـر، واجـب و    )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اطاعت از خدا و رسولش! برادر و خواهر
وید اسالم، راه رشد و حیات است، حیاتی با عـزّت و  رستگاري است و حیات جا] مایه[

  .شرف جاوید
  

  )گناوه 1336 - 1364(شهید جهانگیر رشیدي  
هـا را گـرم    دریغ، جبهه هاي بیاي ملّت شهیدپرور و همیشه در صحنه که با کمک

ت باشـید و رهنمودهـاي او را مـدنظر و     ! اید نگه داشته همیشه گوش به فرمان امام امـ
خداي ناکرده نکند روزي از خطّ امام فاصـله بگیریـد کـه    . ود قرار دهیدآویزة گوش خ

پس از پیروزي نهایی مستضـعفان بـر آمریکـاي    . آن روز، دشمن خوشحال خواهد شد
امان خود ادامه دهیـد و بـه منافقـان و ایـادي      جهانخوار و شوروي خیانتکار، به رزم بی

ب اسالمی اسـت، مجـال و فرصـت    شان که هدفشان ضربه زدن به اسالم و انقال داخلی
کـه بـا اسـالم و    ] را[کسـانی  . ها سالح خود را بر زمین نگذاریـد  ندهید و تا نابودي آن

انقالب میانۀ خوبی ندارند، به هیچ عنوان به منزلتان راه ندهید، حتّی اگـر از نزدیکـان   
  .صبر و استقامت پیشه کنید. شما باشند
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  )هرانت 1334 - 1365(رضا رضاپور  شهید غالم 
هاي دروغ شیطان را نخورید و زندگی را به بطالـت   گول این دو روز دنیا و وعده... 

هاي عزیز و طالیی را کـه بـا خـون شـهیدانمان بـه دسـت شـما         نگذرانید و این وقت
هـا خواهنـد پرسـید؛ از     رسیده، از دست مدهید که فردا از همگی ما در مـورد نعمـت  

ندانش و از نعمت وجود والیت فقیه و امـام بزرگـوار   و خا )السالم علیه(نعمت والیت علی
  .و علماي ربانی و از نعمت بزرگ آزادي در مورد مشروعش و از هزاران چیز دیگر

  
  )تهران 1337 - 1361(شهید سعیدرضا رضاپور جاغرق  

راه ما را براي ادامۀ اسـالم در تمـام اعضـا و    ! قهرمان ایران] و[امت شهیدپرور 
در خـود راه  ] سسـتی [تر باشید و هیچ در فعالیتتان فعال. کنیدجوارح خود پیاده 

خـواهم در دعاهـاي   دعاي کمیل را فراموش نکنید و عاجزانه از شـما مـی  . ندهید
بـراي خـدا   ! هاي محـل بچه. طلب مغفرت برایم بکنید] و[تان مرا دعا کنید  کمیل

عدي باشـید؟ برویـد   خواهید یک بتا کی می. هم شده، بیشتر رو به اسالم بیاورید
دهم تا شما من براي اسالم خون می! برادرها. نام کنید ثبت] براي رفتن به جبهه[

توانم قانع کنم، شاید خونم شـما را  را جذب اسالم کنم؛ چون با حرفم شما را نمی
هـا از   یکـی از محافظـت  . مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنیـد . ... قانع کند

دهم مـردم بیشـتر در نمـاز    است؛ براي همین تذکّر می ]ها[مساجد، پر کردن آن
نظـامی شـرکت   ] و[هاي فرهنگی، اقتصـادي  ها شرکت کنند و در فعالیت جماعت

بعـد از شـهادتم دوسـت دارم    . دعاي کمیل را فراموش نکنیـد . فعال داشته باشند
بـاز  ] را[در مسجد امام بخشـی  . برادرها، خواهرها با فعالیت زیاد جایم را پر کنند

بـه  . بـه خانـۀ شـهدا برویـد    . دست و مستضعف کمک کنیـد  کنید و به مردم تهی
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   تأکیـد  . ها را بـه صـبر و اسـتقامت دعـوت کنیـد      سرا دلداري دهید و آنخانوادة اُ
از افـراد  . خوانی را در مسجد از نو تشکیل دهیـد  قرآن] و[هاي سرود  کنم گروهمی

ریـزي دقیـق در همـۀ     با یـک برنامـه  . ندافسادناالیق اصالً استفاده نکنید که مایۀ 
  .ها را بیشتر به طرف خدا، اسالم و مسجد بکشانید ها، جوان زمینه
  

  )کازرون 1337 - 1361(اهللا رضازاده  شهید فرج 
برو دنیا، این دام بـر مـرغ   . هیهات از ما که پذیراي زندگانی با ننگ و نکبت باشیم

عابی است که تا زندگی رو به راه است، بـه دور  مردم بندة دنیا هستند و دین ل. دگر نه
و خـطّ مـرگ بـر    . زمان گردند و چون دوران آزمایش رسید، دینداران کمیـاب شـوند  

ها زینت است؛ مانند خطّی کـه از اثـر گردنبنـد بـر      پسران آدم کشیده شده و براي آن
  .گردد گردن دختران آشکار می

  
  )رانته 1332 - 1360(شهید محمدنقی رضامرغوبکار  

امیـدوارم همگـی موفّـق    . کنم به اسالم بگروید و عمل کنیدبه آشنایان توصیه می
نمـاز را  . شاید جـان ناقابـل مـا بـه درد اسـالم بخـورد      . باشید تا که الیق اسالم باشید

دروغ . دسـت فقـرا را بگیریـد   . فراموش نکنید و در مساجد به جماعـت برگـزار کنیـد   
وعده با شـما در  . ن اسالم احتیاج به ما و شما داردخمس مالتان را بدهید؛ چو. نگویید

از این به بعـد مسـئولیت بـه    . بهشت موعود  ان شاء اهللا، با ایمان و عمل خوب اسالمی
  .عهدة شماست
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  )خمین 1338 - 1361(رضا رضایی  شهید علی 
از کمترین وقت خـود، بهتـرین اسـتفاده را ببریـد تـا زمـانی کـه در برابـر میـزان          

وقت فریـاد حسـرتتان بلنـد      ار گرفتید، نگویید اي کاش خاك بودیم و آنعدالتش قر
  .باشد و طلب برگشت به این دنیا را جهت جبران اعمالتان نمایید

  
  )بندرعباس 1333 - 1365(شهید علی رضایی سردره  

. کـنم کـه اسـیر ایـن زنـدگی زودگـذر نشـوند       به دوستان و نزدیکانم سفارش می
اعتمـاد  . فایی دنیا را ببیند، ولی باز هم به آن اعتماد کنـد و عجیب است که انسان، بی

خوشی و لذّت زندگی مادي چون واقعـی نیسـت،   . به دنیا، آب در هاون کوبیدن است
محال اسـت کـه انسـان در دنیـا بـه رفـاه       . شودپس از مدتی مبدل به غم و اندوه می

! کنیـد  سـئولیت خـالی مـی   هاي مختلف، شانه از زیـر بـار م   عزیزانی که به بهانه. برسد
بدانید که در پیشگاه خداوند قادر متعال، زمانی که موجودیت مکتب در خطـر اسـت،   

داننـد،   آن برادرانی که پشـت جبهـه را نیـز جبهـه مـی     . اي پذیرفته نیست عذر و بهانه
برادري که این اندیشه را با خود همراه دارد، چنـد بـار بـه بسـیج     . نداسخت در اشتباه

را سـر  » جنگ جنگ تا پیـروزي «کرده و اعالم آمادگی نموده است؟ اگر شعار مراجعه 
دهی، باید پیشتاز باشی، نه اینکه جنگ جنگ تا پیـروزي، ولـی دسـت مـن دور از      می

  !ام باشم بال؛ جنگ براي دیگران است و من باید مواظب مغازه و وضع خانوادگی
  

  )یزد 1338 - 1366( اهللا رضایی صدرآبادي شهید حبیب 
امـر بـه معـروف و نهـی از     . به هوش باشید که وظیفه سنگین است! شما اي مردم

کنند، نصـیحت کنیـد و بگوییـد     منکر کنید و به آنان که به جامعۀ اسالمی خیانت می
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اي بـراي   گذرد و به فکر زاد و توشهکه به فکر قیامت هم باشند که زندگی دنیا زود می
بـرادرانم و  ... کـنم بـه تقـوا     را سـفارش مـی   جهان آخرت خود باشند و در پایان همـه 

شـود   خواهم که پدر و مادر خود را فراموش نکنید که هـر چیـزي را مـی    می! خواهرانم
  .در این دنیا به دست آورد، به جز پدر و مادر

  
  )مشهد 1345 - 1362(شهید سیدامیر رضوي  

چه فرقـی بـا مـا و     اند،آن پدران و مادرانی که دو فرزند خود را در راه انقالب داده
ها خون بدهند و ما در امنیت باشـیم؟ باشـد کـه بـه ایـن      شما دارند؟ آیا فقط باید آن

ال و کوشـنده بـراي جامعـۀ       مسائل بیشتر فکر کنیم و خود را به عنوان یک عضـو فعـ
قـدر بـه فکـر     کنم این من به کلّیۀ اقوام و خویشان توصیه می. اسالمی احساس نماییم

دنیـا گـاهی ماننـد پـل اسـت کـه        )السـالم  علیه(یرا به گفتۀ حضرت علیدنیا نباشند؛ ز
شود بر روي آن منزل کرد و دنیا در نظر حضرت از برگ خرد شده در دهان ملـخ   نمی

چـرا  . کمی هم به معنویت و آخـرت بیندیشـید  . تر است ارزش و یا از آب بینی بز کم... 
  باشیم؟نباید ما هم در انقالب و حداقل جنگ، سهم داشته 

  
  )شهرکرد 1340 - 1366(شهید سیدفرهاد رضوي قهفرّخی  

خداوند چه چیز به تو نداد؟ آیا راهنما و راهبر برایـت نفرسـتاد تـا تـو را     ! اي انسان
ها باز دارد؟ آیا تـو را خلیفـه اهللا    روي کج] و[بشارت به خیرات دهد؟ و تو را از نافرمانی 

یت نیافرید؟ تـو را چـه شـده کـه نافرمـانی او      با همۀ هستی برا] را[نخواند؟ آیا جهان 
تـرین و گـل    کنی؟ آیا تو را به صراط مسـتقیم دعـوت نکـرد و بهتـرین و شایسـته      می

بیایید خدا را بنده باشـیم و از  ! سرسبد انسانیت را راهنماي تو قرار نداد؟ اي مسلمانان
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بیایید قدر . یمهاي الهی را خوب بدان شیاطین جنّی و انسی دوري گزینیم و قدر نعمت
که با خون هزاران شهید نقش بسته، بدانیم و دریابیم کـه انقـالب مـا،    ] را[این انقالب 

و  )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(بیایید لیاقت سربازي آقا امام زمان. هاست انقالب ارزش
 را داشـته باشـیم و پاسـدار اسـالم و قـرآن و     ) روحی له الفدا(نائب بحقّ ایشان، امام امت

هاي اسالمی و والیت فقیه باشیم که والیت فقیه خطّ شـاخص حـق از باطـل و     ارزش
پاسدار والیت باشید تا آسیبی بـه اسـالم و مملکـت    . اسالم از کفر و ادعا از عمل است

همانا دین پسندیده نزد خدا آیین اسالم است و اهـل کتـاب در آن، راه   . اسالمی نرسد
به حقّانیت آن آگـاه شـدند و ایـن خـالف را از راه      مخالفت نپیمودند مگر پس از آنکه

هر کس به آیات خدا کافر شـود، بترسـد کـه محاسـبۀ     . رشک و حسد به میان آوردند
و من یبتغ غیر االسالم دیناً فلن یقبل منه و هـو فـی اآلخـره مـن     «. خدا زود خواهد بود

پذیرفتـه نیسـت و   هرکسی دینی غیر از اسالم اختیار کند، هرگز از وي «؛ 1»الخاسرین
  ».چنین کسی از زیانکاران است

  
  )یزد 1341 - 1363(آبادي  محمد رعیت ابراهیم شهید علی 

هرچـه  . سعی کنید که سنگرها خـالی نمانـد  ! دوستان و آشنایان و اي مردم مؤمن
در سر نمازها امـام را دعـا   . که رمز پیروزي رزمندگان دعاست و بس 2بیشتر دعا کنید
را از خـدا بخواهیـد تـا او انتقـام      )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(مام زمانکنید و فرج آقا ا

  .خون تمام شهدا را از ظالمان بگیرد
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  )فریمان 1344 - 1364(شهید حسن رفویی فریمانی  
حالل خدا را حالل و حرام او را حرام دانسـته و از آن اجتنـاب ورزیـد کـه حـالل      

نا حالل خداست، تا روز قیامت حالل و حـرام او  که هما )سلم و آله و علیه اهللا صلی(محمد
  .نیز تا قیامت حرام است

  
  )خمین 1338 - 1365(شهید محمدنبی رفیعی  

توانیـد قـرآن بخوانیـد و در عمـل بـه       تا می. از قرآن و دعا نبرّید! دوستان من
: فرمـوده اسـت   )السـالم  علیـه (بخش آن کوتاهی نکنید که موال علـی  دستورات روح

» .براي خواندن به سـوي خـدا، همـان قـرآن کـافی اسـت      «؛ »ن داعیاًکفی بالقرآ«
دهنــدة روح و لمراسـم دعــاي کمیـل را بــا شــکوه برگـزار کنیــد کــه دعـا صــیق    

هاي عجوالنـه،   گیري ها بپرهیزید و با تصمیم نظري از تنگ... کنندة دل است امصفّ
سـت  هرچند که از روي احساسات پاك شما سرچشمه گرفتـه باشـد، بهانـه بـه د    

  .ها دارد در جذب افراد و ساختن آن] سعی[دشمن ندهید؛ چرا که اسالم همیشه 

  
  )شهرکرد 1341 - 1365(اهللا رفیعی شهرکی حفیظ شهید 

خـواهم و   از شـما معـذرت مـی   ! ام شرکت نمودیـد  اي افرادي که در تشییع جنازه
دهیـد   ر مـی اکنون مرا در شیاري تنگ و تاریک قرا خواهم این را بدانید که هم فقط می

در اینجا نه پـدر، نـه مـادر، نـه     . مانم و اعمالممن فقط خودم می. روید و از نزد من می
مـانم و   مـن مـی  ]. رسند به داد من نمی[برادري، نه خواهري و نه دوستی و نه آشنایی 

تفاوت مانـدن تـا    بی. کمی به خود آیید! تفاوت با شما هستم اي افراد بی. خداي خودم
خواهیـد در   آمیز تا کـی؟ و شـما کـی مـی     ا خیره کردن و نگاه حقارتها ر کی و چشم
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صف افراد هدفدار و مذهبی و مسلمان بیایید؟ و با شما هستم اي افـراد ولگـردي کـه    
از ایـن  ! زنیـد  هـاي بیهـوده مـی   ایستید و حـرف  ها می ها و سر چهارراه در کنار خیابان

کـه بعضـی از   ! اي افراد بـازاري  و با شما هستم. بهرة خویش دست بردارید کارهاي بی
و بـا  . کمی فکر کنیـد و بـه خـود آییـد    . شما از خون این ملّت شهیدداده تغذیه نکنید

بازي نکنید و افراد محروم را در نظر بگیرید و حـقّ   پارتی! ... شما هستم اي افراد اداري
ا هسـتم  و بـا شـم  . هـاي شـهدا را آزرده ننماییـد    ها را از بین نبریـد و دل خـانواده  آن

گـاه از   کمی در کارهایتان دقّت کنید و هیچ! باشید برادرانی که کادر رسمی ادارات می
مواظبت کنیـد  . شیطان نشوید] وسوسۀ[یاد خدا غافل نباشید که خداي ناکرده دچار 

  .و مواظب باشید که خیانت نکنید
  

  )بوشهر 1344 - 1363(زاده  رضا رمضان شهید علی 
هـا حاضـر و آمـاده     ایران این است کـه در تمـام جبهـه   تقاضاي من از ملّت شریف 

هرکس در مقام خویش، چه بازاریان و چه دانشجویان، همه باید بـه مسـئولیت   . باشند
امام را یـاري نماییـد و راه شـهیدان را    . خویش آگاه و آن را به نحو احسن انجام دهند

  .هید داشتها گام بردارید؛ چون نیکو منزلگاهی خواطی کنید و در راه آن
  

  )گرگان 1342 - 1361(شهید مسعود رمضانی اوزینه  
تا وقتی که در جهان مظلـومی اسـت،   . هرگز نباید از مبارزه دست بردارید! اي وارثان

دان تـاریخ فرسـتاد و از شـما    هـا را زدود و بـه زبالـه    بایـد شـیطان  . باید با ظلـم جنگیـد  
شۀ خود سازید و مسـتمندان را یـاري   خواهم که در کارهایتان نظم داشته و تقوا را پی می

  .و یتیمان را نوازش کنید
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  )بهبهان 1342 - 1362(روانبخش ) مهدي(شهید اردشیر  
طور که بارها امام و رهبر ما که اطاعت از او به عنوان ولی امـر واجـب اسـت     همان

از . فرموده، باید سنگرهاي انقالب حفـظ شـوند و مسـاجد یکـی از ایـن سنگرهاسـت      
هـاي   ها و طـرح برنامـه   یگر که حفظ کردنش واجب است، تقویت کتابخانهسنگرهاي د

بـرادران  . ؛ براي اینکه نسل جوان مخصوصاً بتوانند از آن اسـتفاده نماینـد  ]است[نظام 
توانید علیـه کفـر جهـانی و     هاي حق علیه باطل را هرگز رها نکنید و تا می جبهه! عزیز

  .1وري کنید و به حبل خدا چنگ بزنیدشیطان بزرگ بجنگید و از تفرقه و جدایی د
  

  )کاشان 1337 - 1361( شهید رضا زارع 
برخـورد باشـید    در رفتار با مردم، اخالق اسالمی را رعایت کنید و با مردم، خـوش 

همیشه به یاد خدا باشید و او را فراموش نکنید که مـورد  . که این خواست اسالم است
اخـالق اسـالمی را   ! در، برادران و خـواهرانم پدر، ما. گیرید فریب و مکر شیطان قرار می

امر به معروف و نهی از منکـر را  . رعایت کنید و نماز را با حضور قلب و با دقّت بخوانید
خواهم کـه مطیـع    ام می از امت شهیدپرور، برادران و خواهران ایمانی. فراموش ننمایید

ـ . فرمان خدا باشید ت و  . ت اطاعـت کنیـد  تقواي اسالمی پیشه نمایید و از امام اماخـو
  .برادري خویش را حفظ نمایید تا به رستگاري برسید

  
  )مهریز 1345 - 1365(شهید محمود زارعیان  

بها بـه نـام اراده در    بدانید کارخانۀ آفرینش، عجیب انسان را آفریده و گوهري گران
راً و امـا  اما شاک«توانـد   وجود او به امانت گذاشته است و بدین سبب است که انسان می
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یا نمرود شـود،   )علیه السالم(تواند ابراهیمتواند هابیل یا قابیل شود، می شود، می 1»کفوراً
   یـا معاویـه شـود،     )علیه السـالم (تواند علییا فرعون شود، می )علیه السالم(تواند موسیمی
ا از حیوان گونه شود ی تواند فرشته یا یزید شود، و خالصه می )علیه السالم(تواند حسینمی

کـنم شـما را بـه صـراط      سفارش مـی . شود 2»اولئک کاألنعام بل هم اضلّ«تر،  هم پست
رود و آن مرگ است که گریبان هـر  مستقیم و به هرحال هر دو راه به یک جا ختم می

تا بهار عمر به خزان نزدیک نشده، تا در دیار خاموشی ! ها گیرد؛ پس اي انسان دو را می
ا کشتی حیات به ساحل نرسیده، تا گیسوان همچون مشک و معطّر، اید، ت سکنی نکرده

هاي رعنا در زیـر بـار حـوادث بـه     جلوة کافوري به خود نگرفته و سپید نشده، تا قامت
. توانیـد بگذاریـد و بگذریـد   خمیدگی و سستی میل نکرده، تا فرصت باقی است، تا می

اعتماد بر قدرت و عظمت الهی از  چشم بیندازید و دل مبازید و با. ببینید و دل مبندید
در تمام شئون زندگی بر خدا توکّل کنید که خدا . هاي روزگار، خود را بیمه نمایید بدي

در انجام اوامر الهی و تکالیف انسـانیت  . باشدترین نگاهبانان می بهترین حافظ و مهربان
هـوي و هـوس    بر عقل خود مسلّط باشید و زمام عقل و اراده را به دست. کوشا باشید

هرگز دین خود را به دنیا مفروشید و آخرت را فداي هوس شـهرت نکنیـد و از   . ندهید
و از امروز به  ٣»الدنیا مزرعه اآلخره«دنیا به عنوان کشتزاري براي آخرت استفاده نمایید؛ 

ات، بردبـار و   . در مقابل ظلم و ستم ساکت و خاموش نباشید. فکر فردا باشید در عملیـ
در آموزشگاه زندگی، طوق بدي را به گردن ننهید و عبداهللا باشید تا . کر باشیدپی آهنین

                                                             
  3؛ سوره انسان، آیه »انّا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً«اشاره به  -1
اولئک کاالنعام بل هم اضلّ اولئک هم ... لقد ذرأنا لجهنّم کثیراً من الجنّ واالنس  و«اشاره به  -2

  179؛ سوره اعراف، آیه »الغافلون
  86، ص 19منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه؛ ج  -3
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بدانید که دو ]! است[ها ثروتی عنایت کرده  عزیزانی که خدا به آن... به لقاء اهللا برسید 
تـا وقـت اسـت در راه    . شریک نامهربان، یعنی وارث و حوادث در انتظار فرصـت اسـت  

  .خدا انفاق کنید
  

  )تهران 1329 - 1365(قی زاور شهید محمدت 
هـا از یادتـان نـرود و     شرکت در مراسم و نمـاز جمعـه  ! شما اي خواهران و برادران

  .مسجدها را پر کنید که این مساجد، سنگر است
  

  )ریز نی 1339 - 1367(شهید سیدنعیم زاهدي  
 گذارد و مدتی را در دنیا به حالت کودکی پشت سر می. شود انسان روزي متولّد می

بـازي کـه در دسـت دارد،     در این زمان، دنیا براي او ارزشی نداشته و فقط بـه اسـباب  
رسد؛ یـا راه   بازي است؛ به سنّ جوانی میکند که دنیا همین اسباب نگرد و فکر می می

ظاهري لباس  1]صورت[کند یا دنبال انحرافات حرکت کرده و به  صحیح را انتخاب می
بعد از مدتی ازدواج کرده و به . کندن چیزهایی فکر میپوشیدن، شانه بر مو زدن و چنی

نگرد و فقط به این فکر است و گاهی مادیات را دنبال کرده و به سوي  خانه و کاشانه می
باشد و آنچه ماندنی است، رضایت خدا، اخـالق   کند؛ اما همه رفتنی می آن حرکت می

  .که ما فاقد آن هستیم] است[حسنه و اعمال نیک 
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  )اراك 1343 - 1365(هید احمد زکی ش 
اي  در هر زمینـه !  ...اي فرهنگیان، روحانیون، کارگران، برزگران، صنعتگران و 

به نحو احسن انجـام دهیـد کـه شـهدا نـاظر      ] آن را[که کار به شما محول شده، 
کـف و اي ارتـش   سپاهیان پاسدار و بسـیجیان جـان بر  اما اي . اعمال شما هستند

ساز حکومت جهانی حضرت  اکانه به دشمن زبون هجوم برید و زمینهب بی! جند اهللا
هاي رذیله، کبر  مواظب باشید که خصلت. باشید )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(مهدي

همیشه و همه جا به یـاد خـدا باشـید و فقـط بـه او      . و غرور به شما نزدیک نشود
کنیـد کـه خداونـد بـا      ها، باز هم مقاومت و پایـداري  توکّل کنید و در همۀ زمینه

  .شماست
  

  )نطنز 1336 - 1361(نی  زاده نی شهید قاسم زکی 
دست از هدف خود که اسالم است و امام، برنداریـد کـه ایـن مواهـب بـا اسـالم و       

خـدا شـما را توفیـق دهـد     . فداکاري رهبر به وجود آمده و به دست شما خواهد رسید
اهاي کمیل براي آمرزش من حقیـر،  دهید و در دع تان را به خوبی انجام می که وظیفه
بقاي شما در بقاي اسالم است و بقاي خـطّ امـام بـدون تقـوا و خودسـازي      . دعا کنید
شود که مبارزه با نفس، جهاد اکبر است و مبارزه بـا کفـر، جهـاد     نمی] میسر[اسالمی 

در ضمن از قرآن و مساجد غافل نشوید و بیشتر سعی کنیـد خـود را نزدیـک    ... اصغر 
از مکر و حیلۀ دشمنان داخلی و خارجی غافل نباشـید و چـون   . د به مسائل دینیکنی

هـا غافـل شـوید، دسـت بـه       اي از آن ها باشید که اگر لحظه کوهی استوار در مقابل آن
همیشه به یاد داشته باشـید کـه بـه گفتـۀ امـام عزیزمـان، ایـن        . زنند مکر و حیله می

در تمـام مـوارد دسـت بـه     . روزي رسـانید وحدت و انسجام است که شما را به این پیـ 



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     170
 

کـنم شـما را    ؛ سفارش می»اوصیکم بتقوي اهللا«. ریسمان اهللا بزنید و از تفرقه بپرهیزید
در دژ تقوا درآیید، در آن به سر برید و تقوا بدون مبارزه با هواي نفـس ممکـن   . به تقوا

  .شود نمی
  

  )اندیمشک 1331 - 1362(شهید جواد زیوداري  
یه، این سنگر راستین انسان را زنده و پرجوش نگـه داریـد کـه ایـن     هاي علم حوزه

. ، تنها دشمن استعمار جهـانخوار هسـتند  )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(سربازان امام زمان
با تمام جان و مال خویش در راه تحقّق اهداف این حکومـت الهـی   ! خواهران و برادران

ینی، این مرد خدا، برنداشـته و یـاور او و   اي دست از بیعت با امام خم بکوشید و لحظه
  .روحانیت متعهد پیرو راه او، باشید

  
  )فسا 1343 - 1365(شهید سیدجالل ساداتی  

ایـد، بـه خیـال     اید و سخت بـه آن چسـبیده   اما شما مردمی که فریب دنیا خورده
ر بدانیـد کـه ایـن مـا    ! اینکه تمام عمر در این دنیاي دون و حیـوانی مانـدگار هسـتید   

خوش خط و خال دنیا، بسیاري از مـردم را فریـب داده و هنـوز بـه فریبکـاري مـردم       
آگاه باشید که زندگی این دنیا جز امتحان، چیز دیگري نیسـت و شـما   . مشغول است

باید با اعمالتان از این امتحان، سربلند بیرون بیایید و فردا کـه بایـد ایـن جـان را کـه      
یم به جانان تسلیم کنیم، ما را تنها با یک تکّـه پارچـه   دار اش می قدر عزیز و گرامی این

کنند و با کفـن و بـا اعمالمـان در صـحراي محشـر محاکمـه        به نام کفن وارد قبر می
رسـند کـه اگـر اعمـال صـالح       شویم و آنجاست که فقط اعمالمان به فریاد مـا مـی   می

یـوي کـه مـا را بـه     بـه عالیـق دن  ! ... داشته باشیم، خوشا به حال ما، وگرنه واي بر مـا 
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تـا زمـانی کـه در بنـد     . پا بـزنیم ] پشت[کند،  کشاند و از یاد خدا غافل می هالکت می
باید از ایـن  . باید گذشت تا رسید. عشق دنیا هستیم، حرکت به سوي حق محال است

بـه عاقبـت کـار    ... تعلّقات دنیـوي آزاد شـد تـا طـوق بنـدگی خـدا را بـر گـردن زد         
بر دیوار پوسـیده و لـرزان   . ها درس عبرت بگیریم از عاقبت آندنیاپرستان نظر کنیم و 

. دنیا تکیه دادن، کاري است بسیار خطا که اینجـا جـاي تکیـه دادن و مانـدن نیسـت     
فقط باید در این لحظۀ کوتاه زندگی دنیوي و انعام آن، براي رسیدن به لقاي حضـرت  

  .حق کوشش کرد
  

  )هنگکبودرا 1342 - 1365(شهید محمدرحیم ساعدي  
به عنـوان بـرادر حقیرتـان، پیـامم ایـن      . به امت شهیدپرور پیام بدهم] خواهم می[

است که همیشه تقوا و پرهیزکاري را پیشۀ خود سازید و امام را دعا کنید و یار و یـاور  
و امام عزیزمان را تنها نگذاریـد و همیشـه   ) هم عمالً و هم قوالً(نهضت حسینی باشید 
  .قالب نتواند در میان شما رسوخ کندهوشیار باشید تا ضدان

  
  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر  شهید غالم 

ــزم  ــدگی، حضــرت   ! شــما اي خــواهران عزی ــوي خــود را در زن ــد الگ ســعی کنی
قـرار دهیـد و درس ایمـان، فـداکاري، صـبر و اسـتقامت را از او        )سالم اهللا علیها(فاطمه

ها را افرادي شایسـته بـراي جامعـۀ     بیاموزید و با تربیت اسالمی و صحیح فرزندان، آن
  .اسالمی به بار آورید

  



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     172
 

  )تهران 1346 - 1366(علی  شهید ابراهیم سالک غالم 
. به اهم واجبات که امروزه جنگ و جهاد است، بپردازیـد . همیشه در صحنه باشید

جمعـه شـرکت   ] و[مساجد را که سنگر هستند، خالی نگذارید و در نمازهاي جماعت 
هـر  . قدر به فکر دنیـا و مادیـات نباشـند    به دنیاپرستان بگویید این. اشیدفعال داشته ب

آنچه در جهان است، به عنوان امانت به ما عطا شده و باید روز قیامـت، حسـاب همـه    
خوشا به حال آنان که بتواننـد در دنیـا مـال و حسـاب خـود را      . بدهیم] پس[چیز را 

محاسبه نگذارند؛ یعنی امانـات خـود را   تسویه کنند و چیزي را بعد از مرگ خود براي 
پول و ثروت، قفل و کلید است براي باز و بسـته کـردن درهـاي    . درست تحویل دهند

بهشت و جهنّم که اگر انسان غالم مالش نشود و به خوبی از آن استفاده کند، درهـاي  
 مـال، ثـروت، فرزنـد، عیـال، خانمـان و     . کند بهشت را باز و هفت در جهنّم را قفل می

اي  ها را پـس دهـد و بعـد از مـرگ، فایـده      غیره همگی امانت هستند و انسان باید آن
ندارد به جز آنکه از مال دنیا یک کفن باقی مانده و فرزند و عیـال و والـدین نیـز ایـن     

آورند که انسان را غسل، کفن و تـدفین کننـد تـا از بـوي تعفّـن او       حق را به جاي می
انسـان  . ماند و همیشه با انسان است، اعمـال او اسـت   می راحت شوند؛ و اما آنچه باقی

اگر همواره به یاد خـدا باشـد، مـرگ،    . باید در هر لحظه و هر مکان، منتظر مرگ باشد
؛ همـه چیـز فـانی    1»کلّ من علیها فان«زندگی خوش و نوینی براي او خواهد بود؛ زیرا 

ن مراجعه با آگاهی بـوده و انسـان،   ؛ پس چه بهتر که ای2»انّا هللا و انّا الیه راجعون«. است
  .اي براي رفتن به این سفر آماده کند توشه
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  )زنجان 1339 - 1361(شهید ایرج ستّاریان  
امـام عزیـز، ایـن    ] از[ترین سفارش من به امت حزب اهللا ایـن اسـت کـه     مهم

 باختۀ راه خدا اطاعت کنید و او را تنها نگذارید؛ زیرا که تنها گذاشتن این رهبر پاك
  .بزرگوار، یعنی تنها گذاشتن قرآن

  
  )زابل 1338 - 1365(رضا سرگزي  شهید علی 

 )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(دهم به یگانگی خداوند و اینکه حضرت محمد شهادت می
کنم که قرآن زیاد بخوانیـد؛ چـون در دنیـا و در آخـرت      فرستادة او است و توصیه می

  .دستگیر ماست
  

  )شاهرود 1331 - 1365( الرّضا سعدي شهید موسی 
تقوا پیشه نمایید و در همه حال و در همـه جـا در یـاد خـدا     . خدا را اطاعت کنید

 )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(امام را دعا کنید و بدانید که اوامر او، اوامر امام زمان. باشید
 هللا عجـل (است و اطاعت نکردن از آن، به منزلۀ دشمنی با اسالم و جنگ با امـام زمـان  

صلی اهللا علیـه  (ها را پر کنید که اطاعت خدا و رسولش جبهه. باشد می )الشریف فرجه تعالی
  .آید ها به شمار می ترین عبادت در آن بوده و از باالترین و بافضیلت )و آله و سلم

  
  )لردگان 1346 - 1365(جان سعیدي علی شهید 

احتیـاج بـه یـاري مـا     آید که آیـا خـدا    شود و سؤال پیش می طور استنباط می این
فکـر ایـن نباشـیم کـه     ] بـه [مـا همیشـه   . دارد؟ خیر، بلکه باید دین خدا را یاري کرد

البته این دنیـا بـد   . بار دهیم بخوریم و بیاشامیم و بخوابیم و اهمیت به این زندگی ذلّت
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ت      . بار است نیست، بلکه دوست داشتن آن ذلّت من الیـق آن نیسـتم کـه در برابـر امـ
دانم و احسـاس   الهی می - ایران وصیت کنم، ولی این را یک وظیفۀ شرعی  شهیدپرور

کنم که به شما عزیزان بگـویم کـه شـما ادامـه دهنـدة خـون شـهیدان         مسئولیت می
  .کفن انقالب اسالمی هستید گلگون
  

  )تهران 1339 - 1361(رضا سعیدي  شهید علی 
! بـا سـالح اسـت؛ نـه    فکر نکنید که جهاد و جنگیدن با دشمن، تنهـا در جبهـه و   

آمـوز بـا    توان انجام داد؛ آن کشاورز با کار خود و آن دانش جهاد اکبر را در همه جا می
و در همه حال براي اسالم تبلیـغ  . ظلم قرار دارند] با[درس خود، در صف مقدم جهاد 

  .کنید
  )نوشهر 1334 - 1362(محمدي  شهید محمدعلی سلطان 

گونه خطا و انحرافی در کارتان پیدا   باشید تا هیچفقط در اسالم وابسته به حزب اهللا
  .نگردد
  

  )طالقان 1343 - 1365(شهید احمد سلطانی  
یا ایها الّذین آمنوا اطیعـوا اهللا و  «روي آیۀ شریفۀ  دنباله] که[کنم شما را  وصیت می

و باشـید و مـابین نمازهایتـان، امـام را دعـا کنیـد        1»اطیعوا الرّسول و اولی األمر منکم
  .شود رزمندگان را دعا کنید که با دعاهاي شماست که این انقالب، پیروز می
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  )تهران 1343 - 1367(شهید سیدمحمدرضا سلطانی  
کارگر در کارخانـه و کشـاورز در کشـتزار، سـرباز در جبهـه و معلّـم در مدرسـه و        

زي کامـل  روحانی در اجتماع، همه و همه در صحنۀ انقالب باشند تا انقالب را به پیـرو 
 فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (اي است براي انقالب جهانی حضرت بقیـه اهللا  برسانند که مقدمه

  .)الشریف
  

  )شیراز 1345 - 1365(شهید عباس سلطانی سروستانی  
قیامـت را  . خدا را در نظر بگیرید! برادران و خواهران، پدران و مادران و امت اسالم

عـدو  «شیطان در کمین است و او به قول قرآن  اي غافل نشوید که لحظه. به یاد آورید
مـا بایـد بـراي زنـدگی جاویـد      . دل به این دنیا نبندید که زودگذر است. است 1»مبین

  .پیرو امام امت باشید و نصایح او را گوش دهید. آخرت مهیا باشیم
  

  )سبزوار 1332 - 1365(زاده محزون  شهید محمود سلیمان 
کارهایتان با خـدا معاملـه کنیـد، نیکـی بـراي       خواهم در تمام فقط از شما می

خـواهم اگـر    و مـن هـم اینـک مـی    . خدا، عبادت براي خدا و همه چیز براي خـدا 
اي  کنم معامله کاالیم را خدا بپسندد، آن را با خداي خودم معامله کنم و فکر نمی

شـدن در راه  به برادرانم رهرو . تر و بهتر از این معامله باشد، ان شاء اهللا باالتر، اولی
نمایم و به برادران کـوچکم، خوانـدن قـرآن و معنـاي قـرآن و       اسالم را توصیه می

  .کنم خدمت به مردم مستضعف و جهاد فی سبیل اهللا را توصیه می

                                                             
یا ایها النّاس کلوا مما فی االرض حالالً طیباً و ال تتّبعوا خطوات الشّیطان انّه لکم عدو «اره به اش -1

  168؛ سوره بقره، آیه »مبین



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     176
 

  )نهاوند 1337 - 1365(شهید فرزاد سلیمانیان  
ها هجوم آوریـد و خیلـی مواظـب باشـید کـه گـول نفـس         به جبهه! اي مسلمانان

  .هاي مختلف از رفتن به جبهه سر باز نزنید را نخورید و به بهانهتان  شیطانی
  

  )تویسرکان 1339 - 1365(شهید محمدصادق سوري  
گاه از یاد خدا غافل نشوید و بدانید که عالم، محضر خداونـد اسـت و مواظـب     هیچ

  .اعمالتان باشید و سعی کنید رضاي خدا را به دست آورید
  

  )شهرکرد 1341 - 1365(شهید اسداهللا سیاح قهفرّخی  
اگـر  . بدانید که عزّت و شرف شما در گرو اطاعـت از اسـالم عزیـز اسـت    ! اي مردم

خواهید در دنیا و آخرت سربلند باشید، باید پیرو حقیقـی اسـالم باشـید و هرچـه      می
؛ 1»ال یکلّـف اهللا نفسـاً الّـا وسـعها    «. خداوند براي شما تکلیف کرده است، انجام دهیـد 

ا به اندازة قدرت و توانایی او تکلیف کرده اسـت و شـما بایـد در هـر     خداوند هرکسی ر
کجا هستید و در هر پست و مقامی هستید، تکلیـف خـود را انجـام دهیـد و رضـایت      

مواظـب باشـید   . خداوند را حاصل کنید؛ در غیر این صورت ذلیل و خوار خواهید شـد 
]. اسـت [کس وفـا نکـرده    هیچ دنیا به. دنیا محلّ گذر است. ظواهر دنیا، شما را نفریبد

ا    اگر براي دنیا کار کنید، دنیا شما را طرد خواهد کرد و آخرت را از شما مـی  گیـرد، امـ
اي قـرار دادیـد، هـم در دنیـا سـعادتمند       اگر براي آخرت کار کردید و دنیـا را وسـیله  

  .هستید هم در آخرت
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  )آبادان 1331 - 1366(شهید ناصر سیار  
شما هم روزي از این دنیا خواهید رفت، بدون اینکـه از مـال   باالخره ! مردم محترم

و ثروت و مکنت چیزي با خود به جهان آخرت ببریـد؛ پـس چـه بهتـر کـه زنـدگی و       
خدا به ما داده اسـت، در راه خـدا و رضـاي خـدا قـرار دهـیم و مـال و        ] را که[هرچه 

نید که براي احـدي  زیبایی زودگذر دنیا شما را فریب ندهد و به دنیا دلبستگی پیدا نک
نکنـد خـداي نکـرده    . سـاز اسـالمید   شما ان شـاء اهللا تـاریخ  . پایدار و باوفا نخواهد بود

ان شاء اهللا کـه خداونـد عاقبـت    . آیندگان، ما را لعنت کنند از پشت کردنمان به اسالم
همه را ختم به خیر بگرداند تا هم در این دنیا سربلند باشیم و هـم در جهـان آخـرت    

  .پیامبران و شهدا روسفید باشیم در برابر
  

  )کرمان 1342 - 1367(الدینی راد  شهید محمدحسین سیف 
به اسـالم بیندیشـید و   . دست از امام و روحانیون برندارید: توصیه به ایرانیان شیعه

از مادیات بیرون آیید و به حقّ و صبر و حقیقت و مقاومت چنگ بزنیـد کـه فـالح در    
هـاي اسـالمی آن را تقویـت کنیـد و در صـدور       و ارگـان  جمهوري اسـالمی . این است

کاري نکنید که پشـیمانی بـه دنبـال    . مرا از دعاي خیر محروم نکنید. انقالب بکوشید
  .آورد

  
  )شوشتر 1343 - 1365(شهید مهدي سیفی  

امـروز اسـالم و قـرآن و    ! اي برادران و خواهران مسلمان و دوستان معلّم و آشنایان
هـاي   ی عزیز و روحانیت معظّم و مقام رهبري، در دست مـا امانـت  انقالب و امام خمین

خواهم کـه   و از شما می! هاي عظیم و گرانبهایی الهی هستند و به راستی که چه امانت
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ها از مال و فرزند و پدر و مـادر و نفـس   همانند شهداي عزیز که براي حفظ این امانت
تک مسـلمین اسـت،    که به گردن تکگذرند، شما نیز طبق وظیفۀ الهی خود  اماره می

هـاي بـزرگ، هـم جهـاد بـا      با جان و مال و فرزند در راه خدا و براي حفظ ایـن ارزش 
دشمن باطنی، یعنی نفس اماره، هم جهاد بـا دشـمنان خـارجی، از جملـه منـافقین،      
کفّار بعثی و سایر ایادي شیطان بزرگ، آمریکا و ضدانقالب داخلی بکنید کـه در غیـر   

تـوان خـود در ایـن راه    ] بسـته بـه  [هایی که در راه خدا  رت مطمئن باشید آناین صو
قیامت در قبال خون ما و سایر شهداي عزیز مسئول خواهنـد بـود   ] در[قدم برندارند، 

به خواهران و همۀ خواهران دینی بگویید که در تربیـت فرزندانشـان بـا اسـتفاده از     ... 
کوشـش و تـالش    )السـالم  علـیهم (ۀ اطهـار و ائمو قرآن و اسالم فرامین و دستورات خدا 

  .ها، تربیت فرزندانی مؤمن، شجاع و صالح است زیاد بکنند که در حقیقت، جهاد آن
  

  )محالت 1329 - 1365(اهللا سینجلی  شهید سیف 
در فراگیري مکتب اسالم و آشـنایی  . سعی کنید مثل من عمرتان به بطالت نگذرد

زندانتان و به فرزندان من هـم بیاموزیـد کـه هـم     با آن، کوشش بیشتري بکنید و به فر
از همۀ کسـانی کـه بـر مـن     . در شناخت و هم در آموختن به دیگران مسئولیت دارید

  .کنمشناسند، طلب عفو میحقّی دارند و مرا می
  

  )شوشتر 1338 - 1364(باف شهید محمدزمان شال 
باشید، تمنّـا دارم   از همۀ شما عزیزان که در هر مرتبه و مقامی مشغول خدمت می

سـاز داریـد،    که مسئولیتی را که در قبال این انقـالب عظـیم و ایـن جنـگ سرنوشـت     
فراموش نکنید و قبل از هر چیز در فکر خاتمۀ جنگ با پیروزي اسالم بـر کفّـار بعثـی    
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باشید که سرنوشت مسلمانان و مستضعفین جهان، بسته بـه ایـن جنـگ و سرنوشـت     
  .هاست اوم شما در جبههاین جنگ بسته به حضور مد

  
  )تهران 1342 - 1365(شهید فرهاد شاملو  

هاي خود را باز کنید و همه به خود آییـد کـه مـرگ در فاصـلۀ     تو را به خدا چشم
! و شـما بـرادران عزیـز بسـیجی    . کمتر از یک قدمی قـرار دارد و بایـد بـه خـود آیـیم     

گونـه در صـحنۀ نبـرد    امیدوارم مثل سابق به راه خونین شهدا ادامـه دهیـد و حسـین   
  .باشید )علیه السالم(حاضر شوید و ادامه دهندة راه خونین آقا اباعبداهللا

  
  )جهرم 1334 - 1362(حسین شاپوریان شهید غالم 

سعی کنید بیشتر به فکر آخرت و قیامـت باشـید   ! اي برادران و دوستان و آشنایان
دهنـد یـا مـال و     خون مـی  مردم دارند براي این انقالب اسالمی] چرا[و فکر کنید که 

فکـر کنیـد بـراي ایـن انقـالب عظـیم       ] و[بین خود و بین اهللا ببینیـد  . دارایی خود را
نکند فردا خـداي نخواسـته، روسـیاه و سـرافکنده در پـیش      . اید اسالمی چه کار کرده

تـا  . سفرة الهی که این حکومـت اسـالمی اسـت، پهـن و گسـترده اسـت      . شهدا باشید
شما متعلّق بـه ایـن دنیـا نیسـتید،     . فره و نعمت الهی استفاده کنیدتوانید از این س می

  .1»انّا هللا و انّا الیه راجعون«بلکه مال آخرتید؛ 
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  )شهرکرد 1335 - 1365(قلیان قهفرّخی  شهید اکبر شاه 
ه     : گوینـد  و مادرانی است که مـی ] ان[با پدر] سخنم[ مـا زحمـت کشـیدیم و بچـ

هـا هـم ایـن اسـت کـه ایـن        هید شود؟ جـواب ایـن  بزرگ کردیم، چرا برود جبهه و ش
هایی هستند که خداوند به دست شما داده و هر زمـان کـه اراده کنـد،     فرزندان امانت

این امانت را پس خواهد گرفت؛ پس چه بهتر که این امانت را زمانی تقدیم کنـیم کـه   
  .باشد رضاي خداوند در آن می

  
  )ندامغا 1343 - 1363( مرتضیسیدتقی شاه شهید 

دیـر یـا زود بایـد در    ! عزیزان، سـروران ... سخنی با امت همیشه در صحنۀ امام 
محضر خدا حاضر شویم و از این دار فانی هجرت گزینیم؛ هجرت به محضـر خـدا   

بـاري   این استراحتگاه، کوله] براي[که ] است[چه خوب . که آنجا دار حساب است
بیاییم در این . امتحان پس دهیم در این محلّ آزمایش، خوب] و[از تقوا برگیریم 

. بیاییم که ثابت کنیم که بنـدة غیـر خـدا نیسـتیم    . راه بندگی اهللا را پیش گیریم
بیاییم براي اطمینان قلب، . 1»ایاك نعبد و ایاك نستعین«بیاییم به واقع بگوییم که 
بیاییم همیشه خـود را در محضـر خـدا بـدانیم و بـاور      . متمسک به ذکر اهللا شویم

. هامـان بیـرون کنـیم   ها را از دلبیاییم کینه. نیم که خدا بر اعمال ما ناظر استک
جان خریدار باشیم که جلو رفتن و عقـب مانـدن از او،   ] به[بیاییم فرامین امام را 

مساوي با ضاللت است و رها کردن او برابر با از دست دادن همه چیزمـان اسـت؛   
جنـگ را  ! بـرادران، خـواهران  . اه انبیـا زیرا کالم او، نقـل قـرآن اسـت و راهـش، ر    

ها به وضـعیت حساسـی رسـیده    امروز جبهه! برادران. سرلوحۀ کار خود قرار دهید
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خواهید در قیامت در کنار حـوض کـوثر در حضـور     اگر می! مادران و پدران. است
شرمسـار و   )سـالم اهللا علیهـا  (و فاطمـۀ زهـرا   )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صلی(پیامبر اکرم

از فرستادن فرزندانتان به جبهه و کمک مادي و معنوي به جنـگ   افکنده نباشید،سر
در نمازهاي جمعه و جماعات و نماز اول وقـت، بـا شـکوه    . زدگان دریغ نورزید و جنگ

  . شرکت نمایید که نماز، ستون دین است
  

  )گرگان 1333 - 1361(الحسینی  شهید سیدمحمدعلی شریف 
کـنم دسـت از   آمـوزان توصـیه مـی   و همکـاران و دانـش   به همۀ آشنایان، دوستان

عظمـت  (مـان   هرگونه اختالف که باعث شود از مسئلۀ اصلی وا بمانیم و هـدف اصـلی  
در همـه  . فراموش شود، بردارند و یار همیشگی امام خمینی باشند) بخشیدن به اسالم

  .کنیدحال قیام و حرکت الهی داشته باشید و خود را بسازید و براي خدا قیام 
  

  )فارس 1334 - 1361(شهید محمد شعبانی  
قـدر فکـر شـکم بـودن بـه درد ایـران و اسـالم نوپـا          ایـن ! خواهران، بـرادران مـن  

و در راه حفـظ امـام و انقـالب اسـالمی     . واهللا بگردید به دنبال تقـوا و تقـوا  . خورد نمی
  .باشید و از هیچ کوششی دریغ نفرمایید] کوشا[

  
  )تهران 1336 - 1361(شهید ابوالفضل شمالی  

علـوم اسـالمی را همپـاي علـوم تجربــی، بلکـه بیشـتر از آن یـاد بگیریــد و روش        
 علیـه (ات را از نهج البالغه الهام بگیر و در زندگی مردي باش کـه راه امـام علـی    زندگی
  .کند را دنبال می )السالم
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  )نهاوند 1337 - 1361( رضا شهبازي شهید علی 
باشد که همیشـه قـدمتان را بـراي خـدا،      ، این میاز شما تنها درخواستی که دارم

قرآن و اسالم بلند کنید و اسالم را فراموش نکنید و مگویید ما یـک نفـر بـراي اسـالم     
امیـدوارم کـه   . توانیـد بدهیـد  که فردا جواب اهللا را نمی] چرا[دادیم دیگر کافی است؛ 

]. بگیـرد [باطـل   هاي حق علیـه یک یک شما بلند شده و جاي برادر دیگر را در جبهه
جاي خود را خالی نکنید و جهاد در راه خدا را از یـاد نبریـد و از شـما خواهشـی کـه      

باشد که فرزندانتان را در چارچوب اسالم بزرگ کنیـد کـه فقـط و فقـط      دارم، این می
  .براي اسالم و قرآن کار کنند تا خداوند شما را عفو کند

  
  )تهران 1335 - 1364(حسنی  شهید طهماسب شیخ 

است کـه بـا نگرشـی عمیـق و     ] این[و اما سخنم با امت مسلمان و شهیدپرور 
ها و الطاف آفریدگار خـاك نظـر کنیـد و بـر      ژرف بر خاك و عالمِ خاك، بر نعمت

تجدید عزّت و اعتبار و رجعت آبروي از دست رفتۀ امت مسلمان، به واسطۀ قـدوم  
ی ایـران کـه در دهـۀ مبـارك     پربرکت امام امت و تحقّق انقالب شکوهمند اسـالم 

فجر به وقوع و به ثمر رسید، خداوند منّان را سپاس گویید و بیندیشـید کـه اگـر    
  .این انقالب نبود، تاکنون از اسالم هیچ نمانده بود

  
  )همدان 1339 - 1365(شهید ابراهیم شیخعلیان  

رود؛ از  سـعادت دارد از دسـت مـی   . وقت تنگ است! اي امت حزب اهللا و خداجوي
چه بسا علماي بزرگی در طول تـاریخ، آرزوي شـهادت در راه دفـاع از    . آن بهره جویید
چطور ما ایـن فـوز عظـیم را آسـان رهـا      ]. است[اند و نصیبشان نشده  اسالم را داشته
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تا آخر، هر چقـدر تـالش و کوشـش کنـیم، بـاز نتـوانیم        1از اول عمر] چرا که[کنیم؟ 
قابـل  [کنون فقـط بـا یـک جهـت و تعیـین هـدف       ا اي از این اقیانوس را که هم قطره

آن وقت هرگز به ایـن هـدف   ] تفاوت باشیم، اگر بی. [به دست بیاوریم] دسترسی است
اسالم احتیاج به کمک دارد و الحمـدهللا خـوب   ] از[بزرگ نخواهیم رسید و االن دفاع 

اکنـون زمـان حسـین زمـان     . اید و بعدها هم خواهیـد گفـت   به نداي حق لبیک گفته
 اهللا صـلی (ست و تمامی کفر در مقابل جمهوري اسالمی که حامی بحقّ اسالم محمديا

ایسـتاده  [هـاي تـاریخ اسـت،     رفتـه  ها و حق از دسـت  و حامی پابرهنه )سـلم  و آله و علیه
توانیـد در مقابـل    از خواب غفلت بیدار شوید که روز قیامت نمی] و[قیام کنید ]. است

  .سر بلند کنید )لسالما علیهم(ۀ اطهاراصول خدا و ائم
  

  )شوشتر 1335 - 1361(شهید مهدي شیرالی  
نگذاریـد  . دعاي کمیل را برگزار کنیـد . تر به پا دارید نماز جماعت را هرچه باشکوه

بهتر از قبل، ستاد مقاومت را حفظ کنید و از همـه بهتـر در   . سنگر مبارزه خالی بماند
از ترفنـدهاي  . قـالب اسـالمی بکنیـد   خطّ امام امت قدم بردارید و حمایت کامـل از ان 

تمام مظاهر کینه و دشمنی و تمام عوامـل کفـر   . ضدانقالب داخلی و خارجی نهراسید
و ظلم به دست تواناي شـما، تحـت رهبـري خمینـی کبیـر، از بـین خواهـد رفـت و         

ا خواهـد شـد، ان     )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(اي براي ظهور حضرت مهدي زمینه مهیـ
شـان   آمریکا و شوروي و تمام ابرجنایتکاران جهان و عوامل داخلـی و خـارجی  . شاء اهللا

پذیر نیست و پوزة همۀ آنـان را بـه یـاري     بدانند که به قول امام، این ملّت دیگر آسیب
  .خدا به خاك خواهد مالید
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  )آبادان 1344 - 1365( شهید بهروز صابري خرزوقی 
ـ ! خواهران و برادران حزب اهللا دشـمن از همـان   . ق و تفکّـر بخوانیـد  قرآن را با تعم

ت     بر شماست که نگذارید آن. ابتدا تصمیم داشت قرآن را از مسلمانان بگیرد هـا بـه نیـ
 ١اريگزخواري بپرهیزید و حالل خدا را شـکر  از حرام! اي مسلمانان... پلیدشان برسند 

هرچـه در   .بدانید که دنیا، مزرعۀ آخرت اسـت . در انجام مستحبات کوشا باشید. کنید
دنیـا محضـر خداسـت؛ در محضـر     . دنیا بکارید، در آخرت آن را به دست خواهید آورد

  .خدا گناه نکنید
  

  )رامهرمز 1347 - 1364(شهید مرتضی صابري ممبینی  
کنم که نکند در بستر خواب بمیرید کـه   این توصیه را به شما می! اي برادران عزیز

نبـرد شـهید شـد و تمـام وجـود خـود و       ] و[در میدان جنگ  )السالم علیه(امام حسین
ولـی مـا کـه هـیچ کـاري      . خانوادة خویش را براي اسالم و در راه رضاي خدا فدا نمود

این زندگی امروز، یک زندگی موقّتی اسـت و  . نکردیم، ما هیچ جوابی در آخرت نداریم
نهـا  همچون کوفیان نباشـیم کـه امـام را ت   . اي آماده کنیم ما باید براي آخرتمان توشه

. مانم تا خداوند مرا در آغـوش خـود بگیـرد    قدر در جبهه می به خدا قسم آن. گذاشتند
خواهم که سـنگر مـن را خـالی     مردم را یاري کنید که به جبهه بیایند و از برادرانم می

  .نگذارند
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  )شاهرود 1339 - 1364(اکبر صادقی  شهید علی 
ام عاشـورا و      )مالسال علیه(بیدار باشید که اکنون زمان، زمان حسین ام، ایـ اسـت و ایـ

اي از زمــان قــرار گرفتــه کــه لحظــات آن، لحظــات حســاس و  اســالم در یــک برهــه
خطّ امام عزیزمان، خمینـی کبیـر را   ! خواهران و برادران عزیز. باشد سازي می سرنوشت

پیمایـد، همـان راه اسـالم و     سرلوحۀ زندگی خود قرار دهید؛ زیرا راهی کـه امـام مـی   
از شـما عزیـزان   : خطـاب بـه دوسـتانم   . و انبیاست )سلم و آله و علیه اهللا صلی(مرسول اکر

  .خواهم که قدري به خود بیایید و انقالبی به پا کنید و راه شهیدان را ادامه دهید می
  

  )جرقویه 1348 - 1365(آبادي  شهید محمود صادقی حسن 
فرامـوش نکنیـد و   نـد،  اهاي شهدا را که به گفتۀ امام چشـم و چـراغ ملّـت    خانواده

 اهللا صـلی (در نماز جماعت شرکت کنید کـه پیـامبر اکـرم   . ها وفادار باشید نسبت به آن

  .»یداهللا مع الجماعه«: 1فرماید می )سلم و آله و علیه
  

  )سبزوار 1345 - 1365(آبادي  شهید محمدعلی صالح 
 داننـد و  هـایی کـه خـود را مـؤمن مـی     آوردگـان و اي مسـلمانان، اي آن   اي ایمان

هایی که اثر مهـر   گیرند، آنرا می )السالم علیه(هایی که مجالس عزاي امام حسین همان
همانـا شـما را   ]! باشـد [هایی که شاید نماز جماعتتان ترك نشده  بر پیشانی دارند، آن

صـلی  (کنم و آن اینکه بعد از ایمان بـه خـدا و رسـول    به تجارتی سودمند راهنمایی می
. جهاد کردن و مبارزه کردن در راه خدا با مال و جـان خـود اسـت   ، )اهللا علیه و آله و سلم

هـا خیلـی   بدانید کـه ایـن  ! کنید تمام دین، فقط نماز و روزه است هایی که فکر میآن
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مهم است؛ حتّی جنگ ما براي نماز است، ولـی نمـاز بـدون مبـارزه بـا کفّـار، نمـازي        
مسلسـل رزمنـدة مسـلمان زنـده     اصالً نماز و دیگر احکام اسالم از غرّش . روح است بی

احکـام اسـالم از ریخـتن خـون     . زنـده اسـت   )السالم علیه(است، از برق شمشیر حسین
 )السـالم  علیـه (زنده است و اسـالم بـدون مبـارزه، اسـالم علـی      )السالم علیه(سرخ حسین

خواهم که سـعی کنیـد تـا از ایـن      از شما می. نیست )السالم علیه(نیست، اسالم حسین
گـردد؛   بدانید روزي که از عمر گذشت، دیگـر برنمـی  . ر بهرة کافی ببریدچند روزة عم

سـخت اسـت بـا    . شـود  ، مانند تیري است که رها مـی )السالم علیه(به قول حضرت علی
بدانید تنها عمل شما در قبر، مونس شماسـت و واقعـاً   . اعمال ناشایسته وارد قبر شدن

روز قیامـت هـیچ از عمـل صـالح در      انسان در مقابل خدا، در] که[زجرآور و تلخ است 
نمایـد؛ خـدایی کـه     دست نداشته باشد؛ آن خداي مهربانی که این همه لطف به ما می

ها را بر ما تمام نموده است و باالخره سخت است خـود را عاشـق حسـین     همۀ حجت
دانستن و در روز قیامت با در دست داشـتن نامـۀ اعمـال در دسـت      )السالم علیه(شهید

توانیـد   گناه نکنید؛ نمـی ! مردم. ابل او ایستادن و به صورت همه نگاه کردنچپ در مق
  .زیاد به یاد مرگ باشید. جواب بدهید

  
  )قم 1337 - 1364(شهید عباس صالح کندري  

هاي الهـی را   نعمت. 3. خدا را فراموش نکنید. 2. یاد مرگ باشید. 1: سفارشات من
همیشـه  . 6. دعاهـا را زیـاد بخوانیـد   . 5. قـرآن را زیـاد بخوانیـد   . 4. باشـید  1شکرگزار

    .هـدف را بـراي خـدا قـرار دهیـد     . 7. خودتان را محاسبه کنید؛ مراقبه و مؤاخذه کنید
پشـتیبان والیـت فقیـه    . 9. در آن نیست، کار نکنید] خدا[براي شخص که رضایت . 8
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       . همیشـه باوضـو باشـید   . 10. نـه جلـو بزنیـد و نـه عقـب بیفتیـد       1باشید و از ایشـان 
جاناً و ماالً و لسـاناً،  . ها را فراموش نکنید جبهه. 12. نمازها را با وقار بیشتر بخوانید. 11

همیشـه خـدمتگزار خـوب    . 14. شهدا را از یاد نبریـد . 13. کمک کنید... قلماً و قدماً 
کـار بـراي خـدا    . 16. مسئلۀ تولّی و تبرّي را خـوب بـه ذهنتـان بسـپارید    . 15. باشید

 2]بـه همـراه  [کار براي دنیاست که خستگی و دلسـردي را  . و دلسردي نداردخستگی 
. وحـدت را حفـظ کنیـد   . 19. امام را دعا کنیـد . 18. نماز شب را به پا دارید. 17. دارد
تقـوا را پیشـۀ   . 22. اخالق نیکـو داشـته باشـید   . 21. ترها را احترام بگذارید بزرگ. 20

ت    تنها والیت و رهبري ا. 23. خود سازید ت آن، ارزش و اهمیـ ست کـه ارزش و اهمیـ
  .اسالم است

  
  )اراك 1337 - 1359(شهید حسین صالحی  

موضوع سخن ما دربارة حقوق پـدر و مـادر اسـت کـه در یـک جامعـۀ مـذهبی و        
مسئولیت را که بار سـنگینی بـر دوش   ] این[هاي آن جامعه،  اعتقادي باید همۀ انسان

اسند و کسانی مانند علما و فقهـا و دانشـمندان   ، بشن]است[هر فرد، چه زن و چه مرد 
هر پستی که به این جامعـۀ  ] در[و مجتهدان، همه در هر مرام و مسلکی که هستند و 

بـه مـردم ناآگـاه و مـردم     ] آن را[کنند، باید  بزرگ انسانیت خدمت و انجام وظیفه می
جوانـان در حـال   بشناسانند و کودکان و ] و[دور از سیاست و دور از حقیقت بفهمانند 

کنند، از نظر فکر و استعداد و عقـل هـم   طور که از نظر اندام رشد می رشد ما را همین
رشد دهند و به این کودکـان و جوانـان عزیـز جامعـه کـه در حقیقـت پـدران آینـدة         

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



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     188
 

ها بیاموزنـد کـه چـه بکننـد تـا از حقـوق انسـانیت         باشند، به آن مملکت و جامعه می
بـه  ] و[ان در جامعه باید خوب بفهمند که چگونه حرکـت کننـد   پدر... مند شوند  بهره

پدر باید فرزنـد خـود را طـوري تربیـت     . پیش بروند تا براي همۀ افراد، الگو واقع شوند
کند که در زندگی فرزندي سالم، با علم و تقوا و بافضیلت باشد و فرزندان هـم نسـبت   

هـا بچشـانند کـه     ظیفـه بـه آن  به پدر و مادر حقوقی دارند که بایـد در عـین انجـام و   
هـاي دیگـر و    مسئولیت ما در جامعه چیست؛ نه با حرف و نه با نوشته یا نوار یا وسـیله 

هاي گروهی، بلکه با نگاه، با حرکت، با مقاومت، با فعالیت و بـا ایـن قبیـل افکـار      رسانه
  .د]ن[هها نشان د عاقالنه، مسئولیت خود را به آن

  
  )تهران 1338 - 1362(شهید مهران صالحی شفا  

جلسات هیئت دینی، هفتگی یا ماهانه، تشکیل دهید و با دعوت اساتید و بـرادران  
  .عالم و دانشمند، مسائل دینی و قرائت قرآن را به دیگران بیاموزید

  
  )ورامین 1340 - 1365(شهید مهدي صدیقی  

را مـ ] کنم درخواست می[خواهم و  واقعاً از همگی شما معذرت می! اي دوستان
خـواهم کـه راه امـام را برویـد و امـام را تنهـا        عفو فرمایید و از شما عاجزانـه مـی  

. باشـد  نگذارید و گوش به فرمان ایشان باشـید و اطاعـت اوامـر رهبـر واجـب مـی      
دهیم، در محضر خداوند  دنیا محلّ آزمایش است و هر کاري که انجام می! عزیزان

خواهیم  ادن هستیم و از خداوند میتبارك و تعالی است و همه در حال امتحان د
گیـریم،   اش را در روز قیامت مـی  مان را در این امتحان بزرگ که نتیجه که همگی
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دهیم، خالصانه براي رضـاي خـدا    سعی نماییم هر کاري که انجام می. موفّق بدارد
  .باشد
  

  )الهیجان 1338 - 1361( شهید فرهاد صفاکار 
تان که حفاظت و حراست از دین خدا و قـرآن  به تعهد اسالمی! خواهران و برادران

  .و انقالب است، وفادار باشید و پیوسته در صحنه حاضر بودنتان را اعالم نمایید
  

  )زنجان 1337 - 1361(الدین صفوي  شهید سیدصفی 
وقتـی  ] تـا [از همۀ شما تنها تقاضـایم ایـن اسـت کـه     ! برادران و خواهران و پدران

کفن پاسداري کنید و همیشـه   از خون مطهر شهداي گلگون توانید از این انقالب و می
اي از  در نماز جماعت و دعاي کمیل و دیگـر مراسـم شـرکت کنیـد؛ والّـا اگـر لحظـه       

ترین گنـاه را   صحنه دور باشید، امکان آن هست که به انحراف کشیده شوید و کوچک
ت  . کنیدخصوصاً به شایعه گوش ن. ترین گناه حساب کنید و مرتکب نشوید بزرگ از امـ

مسلمان خواستارم که اگر بخواهند راه شهدا را ادامـه دهنـد، از کوچـک و بـزرگ بـه      
ها بشتابند و دشمنان خارجی را سر جاي خود بنشانند و محـو و نـابود کننـد و     جبهه

سپس به سازندگی بپردازند و این را هم بدانید که زیـاد هـم سـفارش شـده در مـورد      
ر و جهاد اصغر یا جنگ با کفّار، یعنی جهاد اکبـر همگـام بـا    جهاد با نفس یا جهاد اکب

کـنم   به تمام پدران و مادران و خواهران و برادران عزیزم این را وصیت می. جهاد اصغر
د در خـطّ امـام نگهـداري کنیـد؛ زیـرا دشـمنان           ت متعهـ که از رهبر عزیـز و روحانیـ

از بـرادران و خـواهران   . ي ندارندخواهند که اینان نباشند، ولی با من و تو هیچ کار می
ط بـرادران       هاي درسی، در کالس خواهم که غیر از کالس می هـاي عقیـدتی کـه توسـ
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شود، شـرکت فرماینـد و بـا بسـیج همکـاري       حزب اهللا جمهوري اسالمی گذاشته می
  .خواهند خدمت کنند ها براي شما فرزندان اسالم می کنند؛ زیرا همۀ این

  
  )شهرکرد 1344 - 1365( نیرضا طادي ب شهید غالم 

هـا از نظـر نیـروي     کنم به نماز اول وقـت و تـأمین جبهـه    همۀ شما را سفارش می
 تعـالی  اهللا عجل(در کارها اخالص داشته باشید و براي فرج امام زمان. انسانی و تدارکاتی

تـر شـده    مسئولیت تو سـنگین . تو وارث خون شهیدي! برادرم. دعا کنید )الشـریف  فرجه
چه در تربیت شاگرد و در تمام امور، تمـام حرکـات و   ] و[چه در تربیت فرزند  ،]است[

  .گر پیام خون شهید باشد باید جلوه! اعمال تو اي عزیزم، مادرم
  

  )تاکستان 1337 - 1365(شهید عیسی طاهرخانی  
کنم که ما که در بهترین موقعیت هسـتیم، بایـد در    از همۀ مسلمانان خواهش می

] امیـد [زیـرك باشـید کـه    ! اي حزب اهللا. گی خدا را به جاي آوریمکمال سادگی، بند
نگیرنـد و  ] نقطـه ضـعفی  [مواظـب باشـید کـه از شـما     . باشـید  شهیدان ما، شما مـی 

  .برداري نکنند بهره
  

  )بهبهان 1340 - 1360(شهید محمدطاهر طاهرزاده موسویان  
آن اسـطورة  پیام من به ملّت ایـران ایـن اسـت کـه راه امـام کبیرمـان، خمینـی،        

ها حاضر باشند تـا بـا یـاري اهللا و     مقاومت و فضیلت را ادامه دهند و همیشه در صحنه
  .رهبري اماممان، انقالب را به سرمنزل مقصود برسانیم
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  )بروجن 1338 - 1361(اهللا طاهري بروجنی  شهید قدرت 
ه   هاي شهدا و اي کوچولوهاي شهید زنده، اي بچه اي بچه هـاي  هاي عزیـز، اي بچـ 

ایـن پـدران و بـرادران شـما     ! ... )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(امت و اي یاوران امام زمان
دهم کـه مبـادا فرزنـدان     شما را به خدا قسم می. بودند که حرکت کردند به سوي خدا

بـه خـدا سـوگند اگـر دریابیـد خـویش را، همچـون یـاران ولـی          . ناخلف آنـان شـوید  
نـد، خواهیـد   اهاي استوارتر از کوه که مانند آتش پاره )ریفالش فرجه تعالی اهللا عجل(موعود

بود؛ زیرا این شمایید که بایستی با جهادتان و تقوایتان، او را به ظهورش دعـوت کنیـد   
خواهم فقط به یک سخن توجه کنید و آن رعایـت  از شما می. و آن را از خدا بخواهید

توانید اصـرار بورزیـد کـه دریابیـد     یاما در صورتی م. اسالم و اصرار در اجراي آن است
ها و زجرها کشیده شده، از اول تا به عصر شما و همزمان بـا خودتـان،    چقدر مجاهدت

از مواضـع  ! اي پاسـداران حـرم الهـی   . تا اسالم به دست شما برسد؛ پس پاسش دارید
اي . خود کوتاه نیایید و در این امر فطن باشید؛ چرا که یـک مـؤمن بایـد فطـن باشـد     

اي در مسـیر   ترین انحراف یا توطئه اگر زیرك باشید، آن وقت از کوچک! ارثان انقالبو
... خیزیـد   شوید و با ایمانتان و جانتان با آن بـه مقابلـه برمـی    انقالب الهی ما باخبر می

شهیدان و رفتگان شما از حسنات شما خوشحال و منتظر هدایاي شما هستند کـه در  
تـر از آنـم کـه     مـن کوچـک  ! اي مردم. وشۀ هرچه بیشترندآن دار، همه محتاج زاد و ت

گـویم بدانیـد همـۀ     شما را سخن گویم، اما گویند باید وصیت و سفارش کرد و لذا می
ها را دیده باشیم، اگرچـه اسـیر دسـت     ، اگرچه شدیدترین سختی1ایم ماها شهید شده

] معتقـد [هـی،  کـنم بـه ایـن منطـق ال     من از همۀ شما دعوت مـی ]. باشیم[کفّار شده 
تـان بـه کـار    اسالم توجه کنید، تأمل کنید و آن را دریابید و در زنـدگی ] به... [باشیم 
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هرچـه حـب خـدا    . او اشک بریزیـد  1خدا را بخوانید و براي! اي امت خداخواه... گیرید 
  .بخشدخواهد و رفعت میمی] را[شما ] هم[در جانتان باشد و او را بخواهید، او 

  
  )زنجان 1338 - 1361(طهماسبی  شهید مهدي 

هـاي حـق    از اینکه از خانه به سـوي جبهـه  ! ملّت مسلمان و زحمتکش و حزب اهللا
علیه باطل بیرون آمدم، بسیار خوشحالم؛ چون خداوند بر ما منّت نهاد و جبهۀ جنـگ  

امیـد اسـت کـه همـۀ     . را بر ما قسمت نمود و این خود، یک خوشبختی بـزرگ اسـت  
در مبارزات علیه طاغوتیان، همیشه آماده و آگاه باشند و در همـه   مردم مسلمان ایران

  .بمانند] باقی[زمان مجاهد 
  

  )بهبهان 1336 - 1362(اصغر عابدنژاد  شهید علی 
بدانید که بـدون دیگـري   ! برادران عزیز آموزش و پرورش، سپاه پاسداران و مسجد

بـه امیـد   . تقیم با هم باشیدباید هر سه در ارتباط مس. توانید انقالب را حفظ کنید نمی
مردم را بـه تقـوا و تزکیـه دعـوت     ... پیروزي اسالم و حاکمیت قرآن و نابودي اسرائیل 

ها را بصیر و بینـا   ها بدانند که پاکی قلب، آن کنید که باالتر از همۀ علوم است و انسان
نیـد و  قرآن تـالوت ک . کند و بقیه چیزي جز توقّف نیست؛ پس از گناه دوري کنید می

  .همیشه به یاد مرگ و خدا باشید
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  )گرگان 1341 - 1364(نژاد  حسین عاطفی شهید غالم 
از ملّت قهرمان و سلحشور و همچنـین از خـانوادة عزیـزم و مخصوصـاً از جوانـان      

خواهم که به جنگ توجه کنند و بدانند که اگـر جنـگ را رهـا کنـیم، همانـا       عزیز می
  .نابودي ما حتمی خواهد بود

  
  )استهبان 1342 - 1362(اصغر عاقل  ید علیشه 

باشد که دنیاي افسونگر، بعضـی از بنـدگان خـدا را بـه خـود       جاي بسی تأسف می
  .گرداند ها را از یاد خود و خدایشان غافل می کند و آن مشغول می

  
  )همدان 1331 - 1360( شهید محمدرضا عباس قهرمانی 

اید براي اینکه بخورید و بیاشـامید   شما خلق نشده: ... سخنی با همشهریان گرامی
اگـر چنـین باشـید، واي بـر احـوال      . و شب هم در بستر خود بیارامید و تکرار و تکـرار 

  .ارزش و زودگذر است در جبهه بیایید و ببینید که دنیا چقدر بی. همگی ما
  

  )زرین شهر 1340 - 1361(شهید حسن عباسی  
تـا   !خـدایا  !خـدایا «شـعارهاي  : اسـت  پیام من به برادران دینی و حزب اللّهی ایـن 

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (، تو را بـه جـان مهـدي   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (انقالب مهدي
را از یـاد نبریـد و   » ]فقیـه [مرگ بر ضد والیـت  «و » ، خمینی کبیر را نگه دار)الشریف
... یـل و  نامۀ ایـن شـهداي واقعـاً مظلـوم را بخوانیـد و از خوانـدن دعاهـاي کم        وصیت

پیـروزي اسـالم و مسـلمین را هرچـه زودتـر از خـدا       . امام را دعا کنید. کوتاهی نکنید
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انقالب، قاطعانه ایسـتادگی  ید و در برابر ضدشکن جمعه را به پا دار نماز دشمن. بطلبید
  .کنید
  

  )همدان 1330 - 1360(اهللا عباسی  شهید ذبیح 
رد آی مرگ به دنبال همه می! اي برادران و خواهران طبـق  . د و آخر االمر خواهیم مـ
؛ 1»کلّ نفس ذائقه المـوت «: گویداید و قرآن هم میاید و شنیدهآنچه که تا به حال دیده

اگر کسی در رابطـه بـا مـردن شـک و تردیـدي دارد،      . میردآنچه که مخلوق است، می
کـه   کلیۀ ادیان به مردن شک ندارند؛ پس چه بهتـر . حتماً به شب و روز هم شک دارد

و در خطّ خدا و انبیا و اوصیا، انسان به دنبال مـرگ بـرود تـا جـاودان     ] باشد[صحیح 
رونـد و در  بینیم که قرآن کریم افرادي را که خـود بـه سـوي مـرگ مـی      لذا می. بماند

داند؛ چون خود راهشان را انتخـاب   می] افرادي زنده[کنند، صراط مستقیم حرکت می
  .اند؛ پس مردن ندارندکرده
  

  )شیبکوه - فسا  1338 - 1361(هید رزاق عباسی ش 
سـنگرها را حفـظ کنیـد و از گنـاه دوري     . خواهشمندم پشت امام را خالی نکنیـد 

اي اسـت رسـیدم، مـن را در     کنید و اگر به فیض شهادت که آرزوي هر انسان رزمنده
  .دار امام و همۀ شما باشدقطعۀ شهدا دفن کنید و امام را دعا کنید تا خدا نگه
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  )بوانات 1349 - 1367(اهللا عباسی  شهید کرامت 
به زر و زیور دنیا دلبند نباشید و به فکر ثروت دنیا نباشید که ایـن دنیـا   ! اي مردم

. زودگذر است و همۀ ما باید به زودي همه چیز خود را رها کنیم و بـه آن دنیـا بـرویم   
د کـه در آینـده،   خـواهم کـه فرزنـدانی تربیـت کنیـ     از شـما مـی  ! اي پدران و مادران

پسرانشان جوانان پاك و باایمان باشند و در صـف سـربازان اسـالم درآینـد و فسـاد را      
وار زنـدگی   کن کنند و دخترانشان افرادي باشند مؤمن و پاك و باحجاب و زینب ریشه

کنند و موجب نشوند که جامعۀ اسـالمی و مخصوصـاً قشـر جـوان بـه فسـاد کشـیده        
  .شوند
  

  )بمیاندوآ 1334 - 1361(شهید ناصر عبدالی  
هـا را همیشـه    ها اهمیت ندهید؛ زیرا این بازیچه هرگز در این جهان به بازیچه

هـا را   کنند و این افراد همان کسانی هستند که خداوند آن هواپرستان انتخاب می
  .خواند تر می از حیوان، پست

  
  )خمین 1342 - 1365(شهید اسداهللا عبدي  

کـنم کـه    توصیه مـی . مل کنید و به دیگران تعلیم دهیدقرآن را بخوانید و به آن ع
  .دعاها، به ویژه دعاي توسل و زیارت عاشورا را بخوانید و خودتان را با دعا مسلّح کنید

  
  )همدان 1338 - 1361(شهید صفرعلی عبدي  

کالم اول من این است که امت مسلمان تا آخرین قطرة خونشـان از والیـت فقیـه    
اینکه همیشه در صـحنه باشـند و نگذارنـد منـافقین و مـارقین و       اطاعت کنند و دوم
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ها اول در راه خدا و بعـد در   مال نمایند؛ چون که این خون قاسطین، خون شهدا را پاي
  .راه ملّت و میهن و سرزمین ریخته شده است

  
  )ارومیه 1341 - 1361(شهید اسماعیل عبدیلی انهر  

بـراي مسـائل جزئـی،    . خوت و برادري اسـت پیام من به دوستان و آشنایان، پیام ا
صلۀ رحم بین اقـوام  . مهربان باشید تا خداوند از شما راضی باشد. قدر جدال نکنید این

دارد، شـما هـم دوسـت     آنچه را خداونـد دوسـت مـی   . باید بر اساس قانون الهی باشد
اگـر  روابط بـر اسـاس ضـوابط باشـد؛     . دارد، دشمن بدارید بدارید و آنچه را دشمن می

کرامت انسان در برخوردها محفوظ باشـد و از  . تخطّی کنید، دچار ضاللت خواهید شد
آماده باشید براي برپایی نماز مسلمین در قـدس  . لهو و لعب بپرهیزید] لغو و[سخنان 

  .شریف
  

  )تهران 1325 - 1361(منش  شهید علی عدالت 
لـم یهـتم بـامور    مـن اصـبح و   «: ... حدیث نبوي شماها را راهنما باشد که فرمـود 

روز را طی کند و در راه بـاز کـردن    هرکس که شبانه«؛ یعنی ١»المسلمین فلیس بمسلم
ها بـر   پس ارزش» .گره و مشکالت مسلمین قدمی برندارد، این شخص مسلمان نیست

و . در خود فرو روید و عاقبت و نتیجۀ کار خویش را دریابیـد ... مبناي نتیجۀ کار است 
، به سراغ مرگ رویم قبل از آنکه مـرگ مـا   ٢»موتوا قبل ان تموتوا«بق اما اگر بتوانیم ط

  .ایم سعادت را در آغوش بگیریم را دریابد، آنگاه توانسته
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  )تهران 1347 - 1364(شهید محمد عزیزي  
مبادا فریب ایـن دنیـاي فـانی و    . روز امتحان رسیده است! شما اي امت شهیدپرور

افل باشید و تنها وصیت من به شـما ایـن اسـت کـه     زودگذر را بخورید و از یاد خدا غ
  .باشید 1]ایشان[امام را تنها نگذارید و پشتیبان 

  
  )اراك 1321 - 1365(اهللا عسگري  شهید حجت 

انسـان  . پرست نباشید و ضعفا را یاري کنید مقام. دنیا و کاالي آن شما را گول نزند
در راه آن . رین مـرگ اسـت  تـرین و بهتـ   خواه ناخواه مردنی است، ولی شهادت شیرین

  .براي خدا و اسالم بکوشید و آرزو کنید که مرگ شما در راه خدا و براي خداوند باشد
  

  )فارس 1337 - 1365(شهید مهران عشقی  
نماز و روزه را اهمیت فوق العاده بدهید و تـرك  . سنگر شهدا را خالی نگذارید

کنیـد قـرآن را خـوب    سـعی  . از اخـتالف بپرهیزیـد  . طرفدار حـق باشـید  . نکنید
  .بیاموزید و به آن عمل کنید

  
  )رشت 1325 - 1360(شهید حسن عضدي  

انقـالب  . در کسب دانش کوشا باشید. کنم شما را به تقوا و پرهیزکاري سفارش می
اش به شما خواهد رسید؛ بـه قـدر توانـایی     ما از جهاتی هنوز در آغاز راه است و دنباله

مـن از  . غـرب بیاموزیـد، ولـی یـک شـرقی بمانیـد       از. خود در آن سهم داشته باشـید 
در کسـب  . خودخواه نباشید، دیگرخـواه باشـید  . هاي خودخواه و مصرفی متنفرم انسان

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     198
 

مال کوشا باشید، اما مال را به مصرف خود و دیگران برسانید، پیش از آنکه مـال بـراي   
  .1شما هدف شود

  
  )سراب 1342 - 1365(شهید سیدداود علوي  

اال بـذکر اهللا تطمـئنّ   «پیوسته بـه فکـر و ذکـر خداونـد باشـید کـه       ! سروران عزیز
و کارها و اعمال خود را خالص براي رضاي خداونـد تبـارك و تعـالی انجـام      2»القلوب

دهید و دعا و مناجات بسیار کنید که همانـا هـیچ چیـز نـزد خـدا از دعـا و نیـایش،        
کنـد و   ام مـرا یـاد مـی    بنـده تـا هنگـامی کـه    «: گوید باشد و خداوند می تر نمی گرامی

قرآن را زیاد بخوانید؛ زیرا خداونـد دلـی را    ».جنبد، با او هستم هایش به نام من می لب
  .کند ، معذّب نمی]است[که قرآن را دریافته 

  
  )اراك 1338 - 1362(محمدي  شهید حمیدرضا علی 

ـ     از کلّیۀ مردم و دوستانم طلب بخشـش مـی   ت بـراي آن ان نمـایم و آرزوي موفّقیـ
خواهم که مسجد را خالی نگذارند و ایـن سـنگرهاي مبـارزه بـا      ها می نمایم و از آن می

پیـرو خـطّ   . وحـدت را از دسـت ندهیـد   ... کفر را به فرمان امام همیشه پر نگه دارنـد  
سعی پدران و مادران و خصوصاً معلّمـین بایـد بـر اسـالمی تربیـت      ... شهیدان باشید 

ت بـراي اسـالم و       کردن فرزندان خود و انقالب ب اشد و ایـن از مسـائل بسـیار پراهمیـ
  .مملکت اسالمی است
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  )کرمان 1340 - 1360(ساز  شهید اسداهللا عمارت 
ت مبـارز و       باید وحدت خود را حفظ کنیم و دسـت از پشـتیبانی رهبـر و روحانیـ

نکتۀ بعد، ارشاد و راهنمایی مردم و آگـاه سـاختن مـردم    . تمام شهداي ایران برنداریم
فرزندان خود را بـه سـوي   ! پدران و مادران. دوستان و دشمنان اسالم است] مورد در[

در مقابـل  . ها، صبر و شکیبایی را پیشۀ خود سـازید  جبهه بفرستید و در مقابل سختی
. کافران با تمام قدرت ایستادگی کنید و صبور باشید که خـدا صـابران را دوسـت دارد   

  .ریدنماز شب و دیگر عبادات را از یاد نب
  

  )گچساران 1344 - 1363(شهید اسماعیل عنبریان  
وصیت من به ملّت شهیدپرور این اسـت کـه حتّـی یـک لحظـه فرصـت بـه ایـن         

فرمایـد   خوردگان ندهند و نگذارند که امام امت خسته شود و هر سخنی که مـی  فریب
خـواهم   به آن لبیک بگویید و از امت شهیدپرور ایران و همچنین مادران و برادران مـی 

بازگشـت همـۀ   «؛ 1»انّا هللا و انّا الیه راجعـون «: که این آیۀ شریفه را در نظر داشته باشند
پس ما که همه بازگشتمان به سـوي خداسـت و همگـی روزي    » .ما به سوي خداست

باید از این دنیا برویم، چرا با شرافت و سعادت نمیریم؟ آیا چنین چیزي درست اسـت  
گنـاه مـا را بـه وسـیلۀ خمپـاره و موشـک از بـین         کودکان بـی که کفّار هر روز زنان و 

جـور   برند، ولی ما جوانان ساکت در خانه بنشینیم؟ پـس اگـر خـداي نـاکرده ایـن      می
وقت جواب شهدا را چه باید داد؟ وصیت مـن بـه ملّـت شـهیدپرور      جوانانی باشیم، آن

شـکن زمـان    ایران این است که همیشه گوش به فرمان ایـن پیـر جمـاران و ایـن بـت     
  .فرماید، به آن عمل نمایند باشند و هر سخنی که می
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  )آذرشهر 1343 - 1366(شهید بهمن غفاري  
در روزگارانی که کفر و نفاق بر عرصۀ زمین سایه انداختـه و حـق در گلوهـا خفـه     

هاي کثیفشـان هـدایت   خبران، گردشش را با دست گردد و روزگاري که از خدا بی می
رسـد کـه کـاروان حسـینیان در      گیر شب، ناگه نـدایی مـی   همهنمایند، در ظلمت  می

در شـب   )السـالم  علیه(حسین! آري. »فلیدخل معنا«ند و هر که عزم سفر دارد، احرکت
دهد و امـروز حسـین زمـان، ایـن فرزنـد صـالح        عاشورا به یاران اندکش چنین ندا می

ایسـتد و   ز حرکـت بـازنمی  کـاروان ا ! نهد و آري پا جاي پاي وي می )سالم اهللا علیها(زهرا
ماند و بر کاروانیان است که رحل سفر بربندند، وگرنه در زمرة حسرت خورنـدگان   نمی

و ] رود بـه پـیش مـی   [ )السـالم  علیـه (حسـین  1]رهبري[کاروان با ! عزیزان. خواهند بود
راهی دیار عشق است، دیاري که قلم توانـایی ترسـیم آن را نـدارد و دیـاري کـه بایـد       

تازنـد و بـر    سپاهیان حق با صالبتی تمام به پیش مـی ! اي فرزندان اسالم. رفت و دید
اسالم فقاهتی که خدا بر ما منّـت نهـاده و   ! عزیزان... بپیوندیم ] ها[به آن] که[ماست 

] بخواهـد [دارد و هـر کـه   » ال«ما را به خاطرش به آزمایش کشانده، مکتبی است که 
. باختـه و ایثـارگر دارد   ز به افراد مصمم و پـاك سر دهد، نیا» نه«در برابر ستمگر نداي 

پس بکوشید تا خود را سربازي فـداکار بـراي اسـالم عزیـز تربیـت نماییـد تـا از ایـن         
  .آزمایش، سربلند بیرون آیید

  
  )تهران 1342 - 1365(شهید محمد غالمی چیمه  

قـدم  کنم هنگامی که اولـین  توصیه می! آیی شما اي برادر رزمنده که به جبهه می
خود را در جبهه گذاردي، سجدة شکر به جاي آور که خدا تو را به ایـن وادي مقـدس   
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هـا، خـون پـاك هـزاران دلیـر عاشـق را        ، زیرا هر وجب از ایـن خـاك  ]است[فرستاده 
ها بـدون وضـو راه بـروي،     طلبیده تا آزاد گشته و این را بدان که اگر به روي این خاك

  .کافی است تا درد کهنه را التیام بخشداي و هر ذرة این خاك  خطا کرده
  

  )تهران 1342 - 1362(شهید مسعود فتّاحیه  
اگـر عقیـده بـه    . ایم و زندگی ما در حمایت از عقیدة ماستمان وابستهما به عقیده

اسالم را از دست بدهیم، اگر خطّ والیت فقیـه را از دسـت بـدهیم، خیلـی زود نـابود      
ل کنـیم   باید مشکالت را از هم. خواهیم شد در میـان آشـنایان   ] اگـر . [ه لحـاظ تحمـ

کنند، بایـد بـه    توجهی می احیاناً کسانی هستند که نسبت به مسئلۀ نماز و حجاب، کم
نمـاز را  . شـویم  ها عرض کنم که به خدا قسم قیامتی هسـت و مـا بازخواسـت مـی     آن

  .دتوانید حفظ کنی بخوانید و آن را ترك نکنید و حجاب را به هر صورتی که می
  

  )شهرکرد 1335 - 1365(شهید نصراهللا فرامرزي بابادي  
را از گـروه و  ] اهللا[حـزب  ] دشـمنان [خداوند متعال را شکر که دشمنان اسـالم و  

کعبـه بـراي عبـادت، کـربال بـراي      : حـزب اهللا دو قبلـه دارد  . اشخاص احمق قـرار داد 
یــا و آخــرت کارهایتــان قــرار دهیــد تــا در دن] و[و قــرآن را در رأس امــور . شــهادت

  .کارها را براي رضاي خدا انجام دهید. خوشبخت شوید
  

  )همدان 1333 - 1359( شهید محمدرضا فراهانی 
مواظـب  . از مرگ نترسید که مرگ، ابتداي زندگی جاوید است! برادران و خواهران

هر کـاري را فقـط بـراي خـدا     . باشید که دانسته یا ندانسته، آلت دست دشمن نشوید
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گـاه از مبـارزه بـا     هیچ! برادران و خواهران. ه خواست دل خویش یا مردمانجام دهید، ن
رفـع  . اگر در راه خدا باشـد ] البته[فساد ناامید نشوید؛ زیرا پیروزي حتمی با شماست؛ 

براي هوشیار کـردن  ! پدران و مادران... عیوب خویش را مقدم بر عیوب دیگران بدانید 
قـدر کـه    پدران و مادران، آن. اهمیت قائل شویدفرزند خویش، بیش از باسواد کردن او 

! پـدران و مـادران  . جسم کودك خویش را عزیز دارند، به فکر روح و دین او نیز باشـند 
اي بـراي تکامـل اسـتفاده کنیـد      حزب اهللا و هرچه در او است، بـه عنـوان وسـیله   ] از[
  ).تکامل یعنی حرکت به سوي اهللا، تکامل با حدود اهللا(

  
  )شیراز 1343 - 1365(بخش  صغر فرحا شهید علی 

ها فقـط بایـد اطاعـت خـدا و دوري از معصـیت او باشـد و ایـن         هدف ما انسان. 1
سعی کنـیم از ام الفسـاد   . 2. قانونی است که در هیچ زمانی و مکانی قابل نقض نیست

روحی، قلبی و ریشۀ همـۀ معاصـی و رأس کـلّ خطایـا بـه دور       1]امراض[و مادر همۀ 
سـعی کنـیم اگـر    . 3]. اسـت [حب مقام و ثروت ] و[مانا حب دنیاي دون باشیم که ه

هـا کنـیم و دوسـتدار     توانیم باشیم، خـود را شـیفتۀ آن   جوانمرد و باایمان و متّقی نمی
سـعی  ... ها باشیم که شاید ان شاء اهللا روزي ما هم به درجۀ آن بزرگـواران برسـیم    آن

اگـر عـزّت و سـعادت و خیـر و نیکـی       .کنید به یاد خدا باشید و مطیع او باشـید 
ه بـه بعضـی     می خواهید فقط در اطاعت خدا و دوري از معصیت او است و از توجـ
الگـوي خـود را   . حجاب خودداري کنیـد  عفّت و بی حیا و بی ها و دخترهاي بی زن

قرار دهید و علم و دانش را به هر  )سالم اهللا علیها(و زینب )سالم اهللا علیها(فاطمۀ زهرا
توانید کسب کنید، ولی به شرط حفظ عفّت و حجاب و باز سعی کنید  رتی میصو
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و . ها جلوگیري کنید در هدایت زنان، الگو و کوشا باشید و از ضاللت و گمراهی آن
اي کینه و حسد و کبر و ریا یا دورویی و بخل و خودخواهی  اما مبادا در دلتان، ذره

و رأفت و مهربانی و دلسوزي نسـبت بـه   باید همیشه داراي تواضع و خشوع . باشد
  .بخل] و[الحذر و االمان از کبر و خودخواهی و حسد و ریا . دیگران باشید

  
  )فارس 1334 - 1364(شهید اسماعیل فرّخی  

امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف مهـم خـود بدانیـد و حـافظ حـدود      
مشغول هسـتند، دسـت    گناه آن گروهی که به مکیدن خون مردم بی. الهی باشید

پراکنـی   کاري و کارشکنی و شایعه فروشی و تقلّب و اجحاف و احتکار و کم از گران
اندازي بردارند و از خواب غفلت بیدار شوند و اگر چنین نکننـد، بـا خشـم     و تفرقه

از انقالب که به بهاي خون هزاران شهید ! ملّت قهرمان. ملّت رو به رو خواهند شد
اگـر در انجـام وظیفـه    . آمده است، پاسـداري و حفاظـت کنیـد   و معلول به دست 

، جـواب  د]ی[گیـر  کوتاهی کنید، فرداي قیامت که در برابر عدل پروردگار قرار مـی 
البتّه این را بدانید که خداونـد خـود حـافظ    . خون این شهیدان را چه خواهید داد

  . دار باشیداین انقالب بوده و خواهد بود، ولی دنیا محلّ امتحان است؛ پس بی
  

  )دهدشت 1337 - 1361(نژاد  شهید اسداهللا فردایی 
دنیـا شـما را   . براي رضاي او کـار کنیـد  . کنم خداي را در نظر بگیرید سفارش می

  .پراکنی نکرده و از خدا بترسید سخن. عجوالنه قضاوت نکنید. نفریبد
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  )گرگان 1338 - 1365(علی فرزبود  شهید حسین 
! م و برادرانی که در پشت جبهه مشغول خـدمت هسـتید  مبارز اسال] و[امت عزیز 

حصول پیروزي کامل را از یاد نبرید و سختی را در آغوش گرفته، بـه جبهـه بیاییـد و    
 )السـالم  علیـه (کمک به اسالم کنید که این عمل شما لبیک گفتن به نداي امام حسین

دن اسالم بـر کفـر قـدم    پیروزي رسان] به[توانید، با زبان خود در راه  نمی] و اگر[است 
  .بردارید
  

  )نقده 1340 - 1361( شهید مهرداد فروردین 
گونـه زنـدگی کـردن را     به برادرانم ایثار، فداکاري و استقامت و به خواهرانم زینـب 

  .طلبم از خدا می] کنم و آن را سفارش می[
  

  )کرمانشاه 1342 - 1364(رضا فرهمند  شهید غالم 
در مورد ایـن  . ل و ثروت، شما را از یاد خدا باز نداردشما را به خدا ما! پدر و مادرها

از بـذل آنچـه کـه در تـوان     [انقالب عزیز که به بهانۀ جان عزیزان شما حاصـل شـده،   
از جوانـان در مجـالس و محافـل عمـومی کنـاره      ! پدران و مادران. دریغ نورزید] دارید

ق قـرار داده و از آن  قـرآن را سرمشـ  . 1. ها کمـال همکـاري را بنماییـد    نگیرید و با آن
هـا را در   شود آیـات قـرآن را از حفـظ کنیـد و معنـاي آن      توصیه می. 2. فاصله نگیرید

  .هر لحظه از اوقات، مرور و در زندگی خود پیاده کنید] و[دفترچۀ یادداشت بنویسید 
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  )قصرشیرین 1345 - 1366(اهللا فالحی  عزّت 
هـا   را نیک نمایید و جهت الهی به آنقیامت را به یاد بیاورید و اعمالتان ! اي مردم

بدهید و به خاطر مال دنیا کاري نکنید که همانا هرکس براي هـر چیـزي کـار کنـد،     
جانب هم به عنوان یک کسی کـه االن از   پیام این. گذارد خدایش اجر او را به آن وا می

رادي بـا  خواهید آزاده و شجاع و افـ ام، این است که اگر میشماها هجران یافته] میان[
شهامت و غیرت باشید، در راه حق جهاد کنید و اسالم خـود و نـاموس خـود و وطـن     
خود را حفظ نمایید و از هیچ قدرتی، الّا قـدرت خـدا بـیم و هـراس بـه دل خـود راه       

هاسـت و خـون   هایی کـه خـون شـما در رگ آن    ندهید و مانع رفتن عزیزان خود، آن
د که از خون شهدا به بدنشان تزریق گـردد  ها در رگ شماست، نشوید و اجازه دهی آن

 علیـه (و حماسه بیافرینند و اگر معبود رضایت داشـت، خونشـان بـا خـون سیدالشّـهدا     
گاه اذن بـه   مسیر گردد و جهت آبیاري درخت اسالم در حرکت باشد و هیچ هم )السالم

ون طلبی خودتان منصـرف کننـد کـه اسـالم را بـد      کفّار ندهید که شما را از قیام حق
در هر حال به خدا پناه ببرید و بـه او توکّـل کنیـد و صـبر و     . اصحاب و انصار بگذارید

استقامت در راهش را طلب نمایید و امروزه به نداي امام امت لبیک بگویید کـه همانـا   
طـور کـه    همان]: که[گویم  او رهبر واقعی اسالم در سراسر گیتی است و من این را می

شـوید   از یزید متعجب می )السالم علیه(مردم در زمان امام حسین امروزه شماها از یاري
فرستید به یزید و خاندانش، مطمئن باشید که اگر آیندگان ایـن پیـدایش    و نفرین می

انقالب و قیام را از طریق تاریخ دریابند، شاید بیشتر از آنچه که شـما از مـردم اطـراف    
آیا کسـی بـوده اسـت کـه چشـم      : گویندها متحیر گردند و ب یزید متعجب هستید، آن

قدر کور بوده که این انقالب را نتوانسته است ببینـد و نـه تنهـا ایـن را بـه       درون او آن
... به مردم جهان این نظـر را داشـته باشـند    ] نسبت[، بلکه ]نسبت دهند[مردم ایران 

هد کشـاند و  پاسخگویی به فرمان امام امت در تمام ابعاد، شماها را جز به راه حق نخوا
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توانـد   بدانید که عمل برخالف قول این رهبر عظیم الشّأن، جـز صـراط شـیطان نمـی    
تحلیلتان را یک مقدار عمقی قرار دهید و در وجود ایـن هـادي، غـور نماییـد و     . باشد

اول، حق و حقیقت را بشناسید و بعد راه و مسـلک افـراد را بنگریـد؛ چـون راه کفـر و      
واهرنگري بیش نیست و براي شروع هر عملـی، عاقبـت آن و   ظ] چیزي از[نفاق، همانا 

مآبـان، مـردم را از راه اسـالم منصـرف      اگر زمانی نفاق و جاهل. ماوراء اصلی را دریابید
هـا زمـانی سـودمند     کردند، امروزه نیز فریب علم و تکنیک را نخورید و ایـن عمـل   می

یت را نیـز مـدنظر   خواهد شد که در جهت خدمت بـه بشـریت باشـد و اخـالق انسـان     
در این میان به حقیقت شناختن حضرت امام شاید کمی دشوار باشـد،  ... داشته باشد 

اش باشد، امامی که سراسر زنـدگی  ولی تفکّر و تعمق راهی براي دریافت وجود امام می
     کنـد و جــز سـعادت مـردم و بنـدگی حضـرت رب چیــزي را      را در راه حـق فـدا مـی   

] شــما[در قیامــت در مقابــل خیلــی از چیزهــا از مســئولیت  ! عزیــزان. خواهــدنمــی
گردد و کاري نکنیـد کـه در قیامـت، امـام و شـهدا از شـما بـه درگـاه          بازخواست می

توجه داشته باشید هر فردي خطاکار بود، فقـط او را خطاکـار   . پروردگار شکایت کنند
هید به وسـیلۀ او بشناسـید   ارگان و انقالب و رهبر و اسالم را بخوا] اینکه[بشناسید، نه 

این خطري بزرگ و جـدي بـراي تفرقـه در بـین مـردم      . و همه را خطاکار لقب دهید
باشد و آنگاه دوباره باید مکاتب غربی و شرقی بیایند جانشین مکتب اصلی و غنـی   می

  .اسالم گردند؛ پناه ببرید به خدا
  

  )سمنان 1336 - 1362(شهید احمد فیروزبخت  
کمـک و یـاري   . اي ندانیـد  الب را یـک مسـئلۀ جـانبی و حاشـیه    حفظ و تداوم انق

ترین وظیفـۀ   ادامۀ انقالب، باید در متن زندگی شما قرار گیرد و به عنوان بزرگ] براي[
  .شما پیوسته در فکر و وجودتان مطرح باشد و در راه آن تالش و کوشش نمایید
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  )گرمسار 1339 - 1361(اصغر فیروزیار  شهید علی 
، امـام را تنهـا بگذاریـد و او را رهـا     )السـالم  علیـه (نند یاران امام حسیننکند که هما

خـداي  . شـوید  نکند که از او عقب بمانید کـه هـالك مـی   . جلو بیفتید] او[کنید یا از 
هـا در باطلشـان    ها در حقّانیتشان از هم جدا باشند، ولی باطـل  ناخواسته نکند که حق

  .متّحد
  

  )سراب 1337 - 1362(وقی ج یاب قلعه شهید محمدعلی فیض 
ت مسـلمان    شـهیدپرور دارم کـه همیشـه    ] و[چند نکته و عرض هم با مردم و امـ

امام عزیز را دعا کنید و همیشه یار و یاور امام عزیز باشید و نگذاریـد خـداي نـاکرده،    
مسـجد سـنگر اسـت؛    : طور که امام عزیز فرمودند همان. دل پیر عزیزمان شکسته شود

بـه خصـوص نمـاز جمعـه و کمـک بـه رزمنـدگان را        . د خالی شـود مساجد را نگذاری
ت شـهیدپرور     فراموش نکنید؛ چون دلگرمی رزمندگان بعد از خدا به شما مـردم و امـ

  .است
  

  )داراب 1334 - 1365(شهید عبدالرّسول فیضی  
آیـد تـا زمـانی کـه از دنیـا       این را بدانید خداوند انسان را از زمانی که به دنیـا مـی  

این امتحان امکان دارد چنین باشـد کـه خداونـد بـه انسـان      . کند زمایش میرود، آ می
یک چیزي بدهد از قبیل فرزنـد، خانـه، زن، اتومبیـل، پسـت و مقـام کـه در صـورت        

بعضـی،  ] در مـورد [رسیدن به آن خدا را فراموش کند و از مسیر حق منحرف شـود و  
ها را آزمایش کنـد، مثـل مقـام،    ها، خداوند آن امکان دارد در اثر برداشتن چیزي از آن

ها بوده، حاال چنانچه از دسـتش  پست، فرزند، اتومبیل و غیره؛ چون زیاد دلبند به این
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. شـویم برود، نگران و افسرده است؛ پس هوشـیار باشـید کـه تمـامی مـا امتحـان مـی       
 ها حتّـی ها و مشقّتدر سختی. کرد دانید خدا پیامبرانش را هم امتحان می چنانچه می

خواسـت   باید پسرت را در راه خدا قربانی کنی؛ چون مـی : فرمود )السالم علیه(به ابراهیم
خـدایش را بیشـتر از    )السـالم  علیـه (را امتحان کند و چـون ابـراهیم   )السالم علیه(ابراهیم

همیشـه و  ! پس برادران و خواهران. فرزندش دوست داشت، حاضر شد این کار را بکند
. اگر سختی برایت پیش آمـد، بـراي امتحـان اسـت    . ش نکنیددر همه جا خدا را فرامو

به حرف رهبر انقالب عمـل نکنیـد،   ] اگر. [شوید هی ننشینید و نق بزنید؛ پشیمان می
  .اید برخالف اسالم عمل کرده

  
  )دزفول 1332 - 1361(اهللا قاضی دزفولی  شهید سیدهیبت 

توحیـدي،  بخـش   خطّ امام را که اینـک بـه صـورت یـک جریـان اصـیل و نجـات       
سیاسی، اخالقی و عرفانی در این قرن کفرزده درآمده و بر فساد و ظلم نـامردمی، نـور   

به طـور  . امیدي در دنیاي ظلمانی مستضعفین شده است، ابعاد گوناگونش را بشناسید
متّحد و منسجم، بـدان عمـل نماییـد و مطمـئن باشـید کـه بـه حـول و قـوة الهـی،           

ز ظهـور مظلومـان تـاریخ و نـابود کننـدة کـاخ ظلـم        سا جمهوري اسالمی ایران، زمینه
هـا و   ستمگران و مستکبران خواهد شد و در این راه بزرگ و خطیـر نبایـد از شـهادت   

بـا  . با دشمن خدا با شدت و غلظـت رفتـار کنیـد   ]. بهراسید[ها و تهدیدها  خون دادن
! و مـؤمن عزیـز  برادران و خواهران موحد . مؤمنان و بندگان خدا رحیم و مهربان باشید

همواره به دنبال آن آرامـش و اطمینـان درونـی و روحـی باشـید کـه از راه اطاعـت و        
یـۀ بـرادران و خـواهران    بـه کل . شود بندگی مخلصانۀ خداوند تبارك و تعالی نصیب می

  بــن  بخـش حضــرت علــی  نمــایم کــه وصــایاي روح ام وصــیت مـی گرامــی] و[مـؤمن  
قت یک بار بخواننـد و بـه گـوش جـان بشـنوند و بـه       را هر چند و )السالم علیه(ابیطالب
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در آخـرین   )السـالم  علیـه (هـایی کـه علـی    اندازة وسعشان عمل نمایند؛ همـان وصـیت  
ا  . فرمـود  )السالم علیه(و حسین )السالم علیه(لحظات عمر مبارك و شیرینش به حسن امـ

گناهکـار و   به چند سفارش هم از این حقیر شـرمندة ! خواهران و برادران عزیز موحدم
ا امیـدوار بـه رحمـت و مغفـرت واسـعه       اش،  روسیاه درگاه خدا و ترسان از عقوبت، امـ

گیرد، هراسی بـه دل   المللی که علیه ما صورت مینهاي بی توطئه] از: [گوش فرا دهید
و شما امت حزب اهللا که به وعده و نصرت و رحمت الهی یقین داریـد و بـر   . راه ندهید

اینک باید همچنان خروشان به پـیش تازیـد   ! اید یمی صبر کردهمعایب و مشکالت عظ
، )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (و زمینه را براي ظهور منجـی بشـریت و ذخیـرة الهـی    

با اخـالق  ! برادران و خواهران. تر سازید تا چشمانمان به قدم مبارکش منور گردد آماده
رکـدام بـا رفتارتـان و بـا عملتـان،      هایتان نسبت به هـم، ه  ها و رأفت اسالمی و محبت

  .مبلّغی باشید براي اسالم عزیز
  

  )سمنان 1341 - 1365(علی قدرتی  شهید عباس 
ارزش این عظمت را که با ایمـان و ایثـار و توکّـل بـه خـدا بـه       ! اي امت حزب اهللا

هـاي روي زمـین    ترین انسان اکنون با ارزش اید، بدانید و آگاه باشید که هم دست آورده
اما از این نکته غافل نباشید که تمامی ایـن  . تید و الگویی براي تمامی مردم جهانهس

مرجع جهان، امـام خمینـی اسـت کـه      مرد تاریخ و بزرگ برکات از وجود باارزش بزرگ
رده دمیـد و حیـاتی نـو و تـازه بـه مـا         با روح مسیحایی خود بر پیکرهاي بی روح و مـ

امام را تنها بگذارید و قلـب مقدسـش را آزرده   اي،  بخشید؛ پس مبادا حتّی یک لحظه
نمایید که آزردن امام، آزردن پیامبران است و همیشه به فرامین و دستورهاي الهـی و  

اش گوش فرا دهید که رمز سعادت دنیا و آخرت شما در اطاعت از امـام فقیـه    ملکوتی
د کـه ایـن یـک    تابی ننماییـ  است و مبادا از کمبودها و مشکالت دنیوي بهراسید و بی
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امتحان الهی است و با پیروز شدن بر این امتحان خداوند، پیروزي نهایی نیز به دسـت  
ت حـزب اهللا   . در برابر مشکالت صبور و مقاوم باشید. آید می بایـد از خـود   ! و شـما امـ

تحرّك نشان دهید و خود را با جریانات عظیم و الهی انقالب وفـق بدهیـد و در برابـر    
مسئولیت نمایید و کاري نکنید که فرداي قیامت در برابـر شـهدا    خون شهدا احساس

گـردد، وظیفـۀ    سرافکنده باشید و بدانید هر شهیدي که بر خیل شهیدان افـزوده مـی  
به خاطر رضاي خدا تفرقه و دوگـانگی  . شود تر و مسئولیت شما بیشتر می شما سنگین

بتوانیـد بـر مشـکالت چیـره      را کنار گذاشته و دست اخوت و برادري به هم بدهید تـا 
  .گشته و در کارهایتان موفّق باشید؛ چون وحدت رمز پیروزي است

  
  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  

عزیزان من در ماهیت انقالب اسالمی و رهبري بزرگ و بزرگوار آن، اندکی بیشـتر  
چون و چـرا   تمام معنا و بی تأمل کنند و در رویدادها و حوادث واقعه، پیرو امام امت، به

شود گفت انقالب ما قیامت صغرایی  اً که میو از هواي نفس پیروي نکنند و جد باشند
ها  ها روشن و اسرار درون آنها که ماهیت آناست که در این دگرگونی، چه بسا انسان

نکند خداي ناکرده ناهماهنگی و دودستگی ایجـاد شـود و   ! برادران همرزم. فاش گردد
با هم خیلی مخلصـانه و خیرخواهانـه برخـورد    . د از پیروزي انقالب از هم جدا شویمبع

اعتصام به ریسمان الهی باید سرلوحۀ زنـدگی مـا   . کنیم و همه کارمان براي خدا باشد
برادران در جبهه بعد از جنگ و پیروزي، نباید عجب داشته باشند و بـا بـرادران   . باشد

ها نبودند کـه پشـتیبانی کننـد و     نکنند؛ چه اگر آن پشت جبهه با فخرفروشی برخورد
ه داشـته باشـیم کـه     . توانستید به جنگ ادامه دهیـد  یاري برسانند، شما هم نمی توجـ

بـه مـردم بگوییـد بـراي شـهدا عـزّت       . شرکت در جبهه و عملیات، توفیق الهی اسـت 
ت   بـه . بیشتري قائل شوند و کاري کنند که روح شـهیدان از آنـان خشـنود باشـد     امـ
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کارگران گرامـی، شـما   . اسالمی بگویید که همۀ ما باید فدا شویم تا اسالم پایدار بماند
در کارتان غلّ ! افتخار بوسه بر پینۀ دستانتان را دارد )صلی اهللا علیه و آله و سلم(که پیامبر

کاري دوري جویید که تقرّب شما به خدا زیاد اسـت و او شـما را   و غش نباشد و از کم
در مراسم شهید شرکت نمایید و نماز جماعـت را سـبک نشـمارید و    . داردمیدوست 

با عشـق و امیـد، کشـت و    ! کشاورزان شرافتمند. تر را مساعدت نماییدکارگران ضعیف
تـا آنجـا کـه در تـوان داریـد، بکوشـید و       . زرع کنید و نیت شما براي رضاي خدا باشد

نجـات دهیـد و در کارهایتـان هـدف     کشور عزیز ما را از محاصرة اقتصادي و کمبـود  
و دولـت را  ] کنـد  می[بیشتر محصولی را به کار ببرید که به تولید اضافه . داشته باشید

مـازاد  . افزاید، نه آنکه سود مادي شما را بیشتر کنددهد و بر معنویت شما می یاري می
پاسـداران و  شـما  ! رانندگان عزیـز . و کمبود خود را در آخرت از خداوند دریافت دارید

هاي سـرزمین پهنـاور ایـران و انتقـالگر پیـام اسـالم و       حافظان حدود اسالم در بیابان
. بیابان هسـتید ] چه در[انقالب و خون شهیدان به اقصی نقاط کشور، چه در خیابان و 

هــا وقتــی تاکســی داریــد، امانــت و نــاموس مردمــان را بــه مقصــد برســانید و بــا آن 
که کامیون دارید، امانت و کـاالي مسـلمانان را سـالم بـه     رفتاري کنید و زمانی  خوش

کـه مخصوصـاً بیشـتر در    ] را[دیگر نقاط منتقل کنید و در همه حال شـیطان نفـس   
کارمنـدان محتـرم دولـت،    . گیرد، به زیر بگیرید و بکشیدجلوي راه عبور شما قرار می

از پیر و جوان و هاي جمهوري اسالمی که حاصل خون عزیزانمان،  شما که پیچ و مهره
در کارهایتان کوشا باشید و در هر پست ! باشد، هستید بزرگ و کوچک و زن و مرد می

اگر به . خواهندکه هستید، فکر کنید که اسالم و انقالب و مردم محروم از شما چه می
در کارها سعی کنید . گذاریداسالم هم پایبند نیستید، شرافت انسانی را که احترام می

هـاي اسـالمی   بـا انجمـن  . نشود و در محلّ کار، نماز جماعت داشـته باشـید   کاري کم
گیرنـد؟  کنم؛ چرا بیشتر شماها از مـردم فاصـله مـی    از شما شکوه می. هماهنگ شوید
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زده شود و خود را گم کند و پست و مقام و میـز، او را بنـده و بـردة     نکند انسانی عمل
کنیـد؟ چـرا در مراسـم     ها کمتر شرکت می پیمایی چرا در راه! دوستان عزیز. خود کند

ت و        ال نیسـتید؟ مگـر شـما بـا امـام و امـشهید، چه تشییع و چه تدفین و ترحیم فع
اید؟ مگر سرنوشت شما غیر از مردم محروم اسـت و جـدا    انقالب اسالمی پیمان نبسته

ایـد  نهیـد؟ ب  از اسالم و مسلمین؟ مگر شما اسالم و قرآن را قبول ننموده و گردن نمـی 
کنند، روزي قهـر   ها را ادا نمی و حقّ آن] کنند می[رفتاري  آنان که با مردم کج. بترسید

  .و غضب امت مسلمان و حزب اهللا و از همه باالتر، خشم خداوند دامنگیر آنان شود
  

  )فارس 1343 - 1365(اهللا قربانی  شهید حشمت 
هـر  : شـوم  متـذکّر مـی   نکاتی را به دوستان و پدر و مادر گرامی و اقوام و خویشـان 

کنیـد، فقـط بـراي رضـاي خـدا باشـد و بـرخالف هـواي نفـس باشـد،            کاري که می
شـک رهـروان ایـن راه،     بود که بـی  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(گونه که پیامبر اسالم همان
ت       . نداپیروز س اسالمی را کـامالً انجـام دهیـد و از رهبـر انقـالب تبعیـدستورات مقد
حسین زمان بلند اسـت،  » هل من ناصر ینصرنی«هه از زمان که فریاد در این بر. کنید

بـر مصـداق آیـۀ شـریفۀ     . به یاري او بشتابید و دعوت او را با کمال میل لبیک گوییـد 
الزم و واجب است که از رهبـر انقـالب پیـروي کنیـد و      1»اطیعوا اهللا و اطیعوا الرّسول«

کنید و هر وقت نیاز شد، به یـاري رزمنـدگان   اوامر پیامبرگونۀ او را حتّی االمکان اجرا 
. بشتابید و دین خدا را یاري کنید که اگر چنین نکنید، در قبال خون شهدا مسـئولید 

همچنین در مبارزه و در پشت جبهـه محکـم بایسـتید و فرصـت نفـس کشـیدن بـه        
  .دشمن ضدانقالب را ندهید و خود را براي مبارزه علیه هر ظلمی آماده کنید

                                                             
  59؛ سوره نساء، آیه »یا ایها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرّسول و اولی االمر منکم«اشاره به  -1
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  )فردوس 1330 - 1362(زاده فرسا  م قلیابراهی 
ترین وصیت من به بازماندگانم این است که سعی کنیـد بـا نـام خـدا و یـاد       بزرگ

دل بـه دنیـا   . رسـد  خدا و در راه خدا زندگی کنید و فراموش نکنید دنیا بـه آخـر مـی   
ام، راه عـزّت و سـعادت    راهی که مـن رفتـه  . نبندید و خود را مهیاي سفر آخرت کنید

  .ست، سعادت اسالم و مسلمانان و سعادت خودم ان شاء اهللا
  

  )بهبهان 1340 - 1360(قناطیر ) موسی(شهید ایرج  
شـما بدانیـد و آگـاه باشـید کـه مـا در       ! دار و مادران جوانان، مؤمنان، پدران تجربه

شیعی و وحدت اسالمی به موفّقیت رسیدیم، امامی کـه امـروز    - سایۀ رهبري اسالمی 
  .در زمین و جانش در سیر ملکوت است 1]جسمش[عاشقانه، 

  
  )همدان 1347 - 1365(شهید بهروز قنبري  

. ند، واجب است که بـه جبهـه برونـد   اتوانند در میدان جنگ بِرَزم بر کسانی که می
کسانی کـه توانـایی رزمیـدن و جنگیـدن بـا دشـمن       ! آري، برادران و خواهران گرامی

نگی ناخواسته، جنگی کـه دشـمنان مـا بـر ملّـت      تجاوزگر را دارند به جنگ بیایند، ج
و [شهیدان شـدند  ] و[ایران تحمیل نمودند، جنگی که باعث شهید شدن سران کشور 

اي از روحانیون و باالخره شهید شدن بسیاري از عزیـزان شـما کـه آرزوهـاي      عده] نیز
توانند با ایثار و نمی] و[توانند به جبهه بیایند  مى]ن[و اما کسانی که . اند بسیاري داشته

ها، دین خود را به ایـن جنـگ و بـه ایـن انقـالب ادا       فداکاري و کمک نمودن به جبهه
  .توانند با کمک خویش سهمی از این جنگ داشته باشند می! نمایند، آري

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )بندر کنگان 1342 - 1365(شهید قنبر قنبري  
حرکـت کننـد و   خواهم که همیشه به دنبال امـام  از تمامی دوستان و آشنایان می

ت کننـد     ] و[هاي نسبی اکتفا ننمایند  به فعالیت الیـبـه . همیشه بـراي خـدا کـار و فع  
ایـن همـه مسـجد را از خـود     . راستی مسجد، سنگر است و بایستی آن را حفـظ کـرد  

. انـد  اگر مسجد نداشته باشید، یعنی محلّ تجمع و اتّحاد را از شما گرفته. بیگانه ندانید
شما را به خدا قسـم، قـدر و   ! برادران و خواهران. رد و نشر اسالم استمسجد، محلّ نب

ل اخالقـی پرهیـز   دنیا و رذائ از غیبت، حسد، کبر، دروغ، حب. ارزش یکدیگر را بدانید
کنیـد خـدا    شوید که احساس می قدر قوي می ها دوري جستید، این وقتی از این. کنید
به خاطر منافع مـادي و  . هاي ناروا نزنید فقدر به همدیگر تهمت و حر این. بینید را می

صـلۀرحم  . این دنیا بـراي شـما بـاقی نخواهـد مانـد     . دنیوي از همدیگر ناراحت نشوید
خـواهم   از اقوام و خویشانم مـی . در مقابل همدیگر احسان و نیکی داشته باشید. نمایید

  .که در این راه، قدم پیش نهند
  

  )فردوس 1334 - 1365(شهید یوسف قویم  
دنیا را مسـخّّر انسـان سـاخته و    ] علت[اعتقاد قلبی من این بود که خدا براي این 

امکانات طبیعت را به او داده و هزاران نیروي باالبرنـده را در اختیـار او گذاشـته تـا بـا      
از ایـن همـه آیـات    . هدایت رسوالن و عقل خود به جایی برسد که به جز خـدا ندانـد  

کند و در هر عملـی و فکـري، حـق و     آزمایش معرّفی میقرآن که مال و اوالد را براي 
نمایاند و آخر االمر هـم بـه او آزادي انتخـاب عمـل داده      کند و راه می باطل مطرح می

صـلی اهللا علیـه   (عمل پیامبر] از[شده است و سنگ محک براي ما مشخّص شده است و 
یـد در مقابـل فـرامین    شـود کـه انسـان با    برداشت مـی  )علیهم السالم(و ائمه )و آله و سلم
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گردد، مثل مـرده در زیـر    اسالمی و قرآنی که به وسیلۀ معصومین و اولی االمر بیان می
ت مـی   ال، تسلیم باشد و در زمان ما آنچه را امام امـفرمایـد، مثـل واجبـات     دست غس
نصـرت داده و  ] متعال[اسالم، گوش دادن و عملش واجب است؛ چون ایشان را خداي 

اگـر  . کنـد  انـد، پیـاده مـی    ما و امامان ما، رسول ما و قرآن بیـان کـرده   آنچه را علماي
شناخت ما از اسالم در آن حد باشد که احتیاج به تقلید نداشته باشیم، باز عقل حکـم  

کند چون زندگی انسان اجتماعی است و حکومتی به جز در صدر اسـالم، بـه ایـن    می
ما باشـد، اگـر قـدر نـدانیم و تـابع       کنیم که اسالم حاکم بر جامعۀ خوبی مشاهده نمی

نباشیم و خداي نخواسته دستور رهبر اجرا نشود یا به مقـامی منصـوب از سـوي امـام     
اعتنایی شود و یاران امام را تضعیف کنیم و علیه آنان زبـان بگشـاییم، مسـلّماً     امت بی

، ها کشـیده شـده   در مقابل اسالم که در حفظ آن از ظهورش تا کنون این قدر زحمت
و خداوند انسان را نیافریده که او جمع مال دنیا کند، بلکـه مـال،   . مسئول خواهیم بود

اي است براي رسیدن انسان به اطاعت از امر خـدا و بیهـوده نیـز نیامـده کـه از       وسیله
عمر و زندگی او سؤال نشود؛ انسان براي عبادت آفریده شده و همـه چیـز دنیـا حـول     

ي در اجتماع دارید، قانون و مسـئولین را بـراي پیشـرفت    هر کار. این محور باید باشد
کار خود نخواهید، بلکه خود و کار خود را براي اسالم و انقالب بخواهید تا عمـل شـما   

د اسـالمی بیشـتري در آن     . خدایی شود هـا   همیشه از کسانی حمایت کنیـد کـه تعهـ
اولیـاي خـدا نظیـر    ] زنفـر ا [تجربیات تلخ و شیرین دوران انقالب که هزارهـا  . اید دیده

زنـدگی و کـار دنیـا تکـرار     . شود را از یاد نبریـد  آیت اهللا بهشتی، بهایش محسوب می
اي کـه بـا حضـرت     کـه االن همـان طایفـه    شـوند؛ چنـان   است، افراد صحنه عوض می

در جنگ بودند، با امام امت و ایـران اسـالمی نیـز در جنـگ و سـتیز       )السالم علیه(علی
انـد، مگـر بـراي     جنّ و انـس آفریـده نشـده   «: فرماید می] را که[ن این آیۀ قرآ. هستند
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را مدنظر بگیرید تا تجارت ما و کشاورزي ما عبادت شـود و معلّـم مـا     1»پرستش خدا
شناس بار بیاید و نمـاز مـا    آموز ما به جاي خواندن خط، خط برود و دانش] را[راه انبیا 

نماز اگر قبـول  . ا در نماز راضی شودمعراج شود و خدا از مسجد ما و شرکت مؤمنین م
  .شود، عبادت اعتبار دارد، وگرنه هیچ است

  
  )شهرکرد 1341 - 1363(شهید سیدرسول کاظمی قهفرخی  

کنـد، تـا سـر حـد امکـان       هرکس در هر لباس و هر مقامی ادعاي مسـلمانی مـی  
کنـد؛  کوشش و سعی خود را براي رضاي پروردگار به کار گیرد و بـراي مادیـات کـار ن   

کشـت کنـد، در آخـرت برداشـت     ) دنیـا (چون هرکس مسلمان است، هرچه در اینجا 
کند و این دنیا زندان مؤمن است؛ پـس مـؤمنی کـه بـه آخـرت ایمـان دارد، کـار         می

... گـاه از مـرگ تـرس نـدارد      دهد و هیچ دنیایی خویش را هم به نحو احسن انجام می
د براي رفتن به جبهه؛ زیرا نزد خدا هـیچ  پدران و مادران عزیز مانع فرزندان خود نشون

تر از قطرة خونی نیسـت کـه فـی سـبیل اهللا ریختـه شـود و فـرداي         اي محبوب قطره
به کلّیۀ بازاریان و کسانی کـه  . را بدهند )سالم اهللا علیها(قیامت باید جواب حضرت زینب

 هـا پشـت میـز عـدالت قـرار     شـود کـه آن  باشند، سـفارش مـی   مسئول توزیع کاال می
فروشی و سوءاستفاده در این وهله خـودداري نماینـد    اند و باید از احتکار و گران گرفته

و تا سر حد امکان کاالهـا را بـه مـردم برسـانند؛ زیـرا در مقابـل خـدا و خـون شـهدا          
  .ندامسئول
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  )یاسوج 1337 - 1360(عباس کاظمی  شهید غالم 
سـاز   ندگی اسـت و زنـدگی  شماها را به خواندن قرآن و درك معنی آن که کتاب ز

خواهم کـه بـه جـز راه خـدا، راهـی را در       از برادرانم می. کنم بشریت است، دعوت می
ها قرار نگیرند و دوبـاره   سازي ها و حیله پراکنی پیش نگیرند و تحت تأثیر زمان و شایعه

  .کنم که قرآن را با مفهوم آن درك کرده و بیاموزند توصیه می
  

  )فسا 1342 - 1365(شهید بهمن کامروان  
رویی با هم رفتـار کنیـد کـه     در زندگی همیشه گذشت داشته و با متانت و خوش

مساجد را خالی نگذارید و سعی کنید تا آنجـا  . خداي ما بسیار مهربان و بخشنده است
ه بـه معـانی    . توانید نمازها را به جماعت در مساجد برگزار کنید که می قرآن را با توجـ

هـا، احـادیثی    تـرین میـراث   ترین و با ارزش مهم. ر آن اندیشه کنیدآن قرائت کنید و د
گرامـی  ] هـا را  اسـت؛ آن [به دست مـا رسـیده    )علیهم السالم(است که از امامان معصوم

کمتـر بـه دنیـا و ظـواهر آن     . عمل کنید که رستگار خواهیـد شـد  ] ها[بدارید و به آن
و بیشتر به فکر آخـرت  ] کنید[ي روي جلوگیر توجه کنید و به شدت از اسراف و زیاده

تمام کارهایتان را تنها براي رضاي خاطر او انجام دهید که در غیر این صـورت،  . باشید
خوشـبختی در ایـن دنیـا نیسـت، ولـی وسـایل رسـیدن بـه         . پوچ و باطل خواهد بود

سعی کنید از اماناتی که خداوند به شما در این دنیـا بـه   . خوشبختی در آن وجود دارد
ترین آن اعضاي بدن اسـت، نهایـت امانتـداري را نمـوده و      ه سپرده است که مهمودیع

جنـگ را کـه فعـالً از اهـم     . حقّ آن را ادا کنید تا خوشبختی ابدي نصیب شما گـردد 
گونـه   امور است، سرلوحۀ کار خود قرار داده و به آن بیشتر از پیش توجه کنید و همان

بـا  «؛ »و عـدو لمـن عـاداکم الـی یـوم القیامـه      .. .«:] خـوانیم  می[که در زیارت عاشورا 
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؛ بنابراین تا آن روز با دشمنان خـدا سـر سـازش    »دشمنان خدا دشمنیم تا روز قیامت
  .نخواهیم داشت

  
  )ریز نی 1343 - 1366(قدم  شهید سعیدرضا کاوه پیش 

اگرچه خود هیچ ندارم که به کسـی عرضـه کـنم،    . دوستتان دارم! برادران مسلمان
اخیـر،  ] روزهـاي [ام، بـه خصـوص ایـن     گیرم که در تمام زندگیرا شاهد میولی خدا 

گـذرانم کـه،    مـی ] امـر [بیشترین تالش خود را و عالقۀ خود را و فکر خـود را در ایـن   
کنـیم، در فکـر جـذب     می... و ] بودن[بیایید ما که ادعاي مسلمانی، مسجدي ! ببینید

اه جـوانی و نوجـوانی را در جـایی، در    گیـرم هرگـ  خدا را شاهد می. دیگران نیز باشیم
خـود را مسـئول   ... ، ]اسـت [تفاوت بـه همـۀ مسـائل زمـانش      بینم که بی اي می کوچه

ایـن تـوان را   ] و[کنم که اي کاش این قدرت آرزو می] و[خواهد  واهللا دلم می. دانم می
  .در خود داشتم که سوزي را که در درونم وجود دارد، به او بفهمانم

  
  )شهرکرد 1338 - 1361(ک کبیري سامانی شهید سیام 

تفاوتی پر کـرده اسـت    خیالی و بی هاي بی هاي تمام مردم را پنبه دانم که گوش می
به خـود آییـد   ! مردم: گویم باشند، اما براي اتمام حجت می و هنوز در بند نان و نام می

ید کـه خـدا شـما    طلبی بردارید و به روز قیامت بیندیش و راحت... تفاوتی و  و سر از بی
  .را بازخواست خواهد کرد
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  )اصفهان 1341 - 1361( شهید مسعود کرباسیان ورنامخواستی 
اي  خواهم که بـه هـیچ قیمتـی آخـرت را نفروشـند و ذره     از برادران و خواهران می

  .مخالف شرع مقدس اسالم عمل نکنند
  

  )ریز نی 1336 - 1364(شهید حبیب کردگاري  
باش که انزواي حـزب اهللا بـه هـر شـکل، انـزواي انقـالب        به هوش! خواهر و برادر

هـاي   ، در صـحنه 1امروز حزب اهللا باید همانند گذشـته، چـون بنیـان مرصـوص    . است
تــر و تالشــگرتر باشــند تــا جنایتکــاران خــارجی و  مختلــف انقــالب اســالمی، پرتــوان

ر و خـواه . طلبان داخلی، هوس حاکمیت بر انقـالب اسـالمی را نداشـته باشـند     فرصت
هـاي ضـدانقالب    فتنـه ] و[به هوش باش تا تو را از درون خراب نکنند ! برادر حزب اهللا

اختالفـات را از بـین   . متّحد و همگام بـا هـم باشـید   . در میان شما اثري نداشته باشد
فـرامین و  . طلبان، حاکم بر مقدرات مردم نشـوند  ببرید و خود را مزکّی کنید تا فرصت

  .ت مورد عمل قرار دهیدوصایاي امام را به دقّ
  

  )کهکیلویه 1332 - 1365(شهید حسین کرمی  
از همۀ اهالی محترم و عزیز تقاضا دارم که مسـئلۀ وحـدت و همـاهنگی را حفـظ     
کنید و به برادري خویش اهمیت بیشتري قائل شوید و سـعی کنیـد همیشـه بـا هـم      

اعتصـموا بحبـل اهللا   و«: فرمایـد  از یکدیگر جدا نشوید؛ چرا که قرآن چنین مـی . باشید
انسانی خودتان توجه کامل داشـته  ] و[و به عزّت و شرافت پرارزش  2»جمیعاً و التفرّقوا
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باشید و امیدوارم که موقعیت حساس نظام جمهوري اسـالمی ایـران را درك کنیـد و    
گرو خون شهداي مطهر و پاك ماست، براي توسـعه و  ] در[این عظمت پرافتخاري که 

  .ت از آن کوشا باشیمگسترش و حفاظ
  

  )فارس 1342 - 1364(شهید مراد کریمی  
بحمـداهللا  . خواهم که بیشتر با قرآن و مسائل اسـالمی آشـنا شـوند    از خواهرانم می

تر باشند و بـراي ریاسـت کـار نکننـد و بـه فکـر آخـرت         ند، ولی باید آگاهاملّت ما آگاه
نند و بیشتر در نماز جماعـات  المقدور از تفرقه و نفاق دوري کی خودشان باشند و حتّ

  .شرکت کنند
  

  )دهدشت 1351 - 1365(زاده  شهید رسول کریمی 
اصل و ریشۀ ایمان، همان تسلیم عارفانه و عاشقانۀ انسان است نسـبت بـه فرمـان    

گردد و بـا افـزایش ایمـان،     ایمان همانند یک نقطۀ نورانی در دل پدیدار می«. خداوند
تا آخرین قطرة خونمـان  ) 1197، ص ]االسالم[ فیضنهج البالغۀ (» .یابد گسترش می

تـر   با کافران از هر که بـا شـما نزدیـک   ! اي اهل ایمان«. کنیم از اسالم و قرآن دفاع می
است، بجنگید و جهاد خود را شروع کنید تا اینکه کافران از سپاه غیور اسالم بیمنـاك  

! آري. ار پرهیزکاران اسـت گاه نترسید و بدانید که خدا همیشه ی هیچ! مؤمنان 1».شوند
هایی که در راه دین و عـدالت بـه خـون گلـوي خـود       کفنان اسالمی، یعنی آن گلگون

  .اند، جز در فردوس برین خانه نخواهند داشت رنگین شده
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 )بروجن 1342 - 1361(فرود کریمیان  شهید 
ت       مسئلۀ مهم دیگري که می...  خواهم تذکّر دهم، این اسـت کـه بـه قـرآن اهمیـ

مبادا در پیش شما قرآن و نهج البالغه غریـب  . تر بدهید و بیشتر با آن آشنا شویدبیش
کتـاب آسـمانی   ] که[باشد؛ چون کلّاً تمامی مسائل زندگی انسان در قرآن نهفته است 

خداونـد بـه   . خیلی به قرآن اهمیت بدهید و از آن اسـتفاده کنیـد  . باشد مسلمانان می
موده و این استعدادها تنها با تربیت اسـالمی، رشـد و   انسان استعدادهاي فراوانی عطا ن

  .کند تا به مقام واالي انسانیت ارتقا یابد نمو می
  

  )ریز نی 1338 - 1361(شهید ابراهیم کشاورز  
ها، شکایت و گلـه از   شما را به خدا در مشکالت و سختی! عزیزان من، دوستان من

دا را شاهد بگیرید و او را شـکرگزار  همیشه خ. اسالم جاودانه و پیروانش نداشته باشید
هرجـا کـه نشسـتید، سـاکت     . دانید این درگه، درگه نومیدي نیسـت  باشید؛ چون می

نباشید؛ به همان اندازه که آگاهی دارید، براي اسالم تبلیغ کنید و نسبت به پیـروانش  
اگـر خواسـتید   . براي مـن گریـه نکنیـد   ! پدر و مادر عزیزم، دوستانم. بین باشید خوش

تـرین خـدمتی اسـت کـه در راه     گریه کنید، در راه خدا گریه کنید؛ چون این کوچک
بـرایم عـزاداري نکنیـد؛    . کنیم که خون ناقابل خود را در راه خدا هدیه کنـیم  خدا می

خواهـد و تنهـا راه بـراي پیـروي،      خواهـد، بلکـه پیـرو مـی     چون شهید عزاداري نمـی 
  .»اهللا اکبر«باشد، با در دست داشتن سالح  می» ال اله الّا اهللا«مستحکم بودن در دژ 
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  )شستکان - فسا  1337 - 1361(اهللا کشاورززاده  شهید نبی 
هـا توصـیه    اما سخنی چند با مسلمانان و مخصوصاً نمـازگزاران جمعـه کـه بـه آن    

کنم که خود، وظیفۀ خود را درك کنند و بدانند که امانتـدار خـون چنـدین هـزار      می
 علیـه (که براي برقراري حکومت اسالمی از زمـان امـام حسـین   شهید و جوانی هستند 

زننـد کـه    بر زمین ریخته شده و همۀ شهیدان فریـاد مـی  ] خونشان[تا به حال  )السالم
پشـت سـر ایـن    . را در پـیش گیریـد   )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(راه نائب برحقّ مهدي

دیـده کـه    و محبـوب و رنـج  ابرمرد تاریخ اسالم و جهان و الگوي بشریت و رهبر عزیـز  
باشد، حرکت کنیـد کـه او فرمانـده کـاروان      فرمانده تمام جوانان مسلمان و متعهد می

برد و او را یاري کنید کـه بـه هـدف     انسانیتتان می] به سوي[و شما را ] است[بشري 
ها ادا کنید و حکومت اسالمی را بـه رهبـري    تمام شهیدان برسید و دین خود را به آن

 تعـالی  اهللا عجـل (ان در سراسر جهان به پا دارید و زمینه را بـراي حکومـت مهـدي   امامم
و اگر کمک کردید و او را یاري کردید، بدانیـد کـه از یـاران    . آماده سازید )الشریف فرجه

حسینید و اگر سستی کردید و گوش به حرف عوامـل منـافق و ضـدانقالب مسـتکبر     
دانید که یزیـدي هسـتید و جـزو پیـروان یزیـد      دادید و از قافلۀ خمینی دور ماندید، ب

کنم که وقتـی بـزرگ شـدي، فرزنـدي بـراي اسـالم        وصیت می! و به تو برادر. هستید
ت جـدا    باشی و دستورات اسالم را به کار بندي تا رستگار شوي و هیچ وقت از روحانیـ

ننـد و  صـبر را پیشـه ک   )سـالم اهللا علیهـا  (خواهم همانند زینـب  و از خواهران می. نشوي
  .همیشه به یاد داشته باشند که مسلمان هستند و باید به آن عمل کنند
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  )قوچان 1339 - 1366(شهید ابراهیم کشوري  
تفاوت نبـوده و نقـش سـازندة امـر بـه       مردم نسبت به جامعه و مسائل اسالمی، بی

ه کنـیم    ! عزیزان... معروف و نهی از منکر را فراموش نکنند  کـه  باید به این نکتـه توجـ
زندگی در خورد و خواب و شهرت خالصه نشود که اگر چنین بود، حیوانـات بسـی از   

ها جلوتر بودند؛ پس بهتـر بیندیشـیم و گـوهر وجـود و حیـات خـویش را ارزان        انسان
از مواهب مادي از طریق حالل با کمک عقل، علم و فلسفه، نردبـان سـاخته   . نفروشیم

جا نیز به حریم امن الهی و جـوار قـرب و لقـایش    و به کمال انسانی دست یابیم تا از آن
راه یابیم؛ پس بجاست که در تداوم انقالب، در ابعاد مختلف آن به طور جـامع و کامـل   

توشۀ راهمان علم و ایمان، وحدت و متابعت از مقام رهبري و امامت است تـا  . بکوشیم
شـرمنده و خجـل   ... ان شاء اهللا فـرداي قیامـت در پیشـگاه رب العـالمین و شـهدا و      

. اي نداشته و جز حسرت و عذاب، چیزي عایدمان نخواهـد شـد   نباشیم که دیگر چاره
بار و سیاه را و مسئولیت خویش را شـناخته و در اداي   پس به یاد آورید گذشتۀ نکبت

  .آن بکوشیم که مددهاي پروردگار، ما را یار خواهد شد
  

  )یزد 1337 - 1359(شهید محمود کالنتري  
ت   . از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري نکنید! ن و مادراناي پدرا هرگز امـام امـ

هاي او را مو به مو گوش دهید و همیشـه بعـد از نمـاز، امـام را      را تنها نگذارید و حرف
  .دعا کنید
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  )صومعه سرا 000 - 1364(نژاد  شهید سیروس کوچکی 
پابرجـاي مسـلمین،    خواهشی از اهالی دارم که نگذارند مسجد، این سنگر همیشه

  .خالی بماند و احیایش کنند
  

  )همدان 1336 - 1367(شهید جعفر کوکبی نادر  
ها را جزئی از رسـیدن بـه    ها را آسان بگیرید و سختی همیشه سعی نمایید سختی

هـا را بـا زجـر و     ؛ خداونـد انسـان  1»لقد خلقنا االنسان فی کبد«تکامل خود بدانید؛ زیرا 
والسـابقون  «در زنـدگی  . دگانش را در تمام مراحـل بیازمایـد  مشقّت آفریده است تا بن

در تمام مراحل زندگی جهت پیشرفت خـود  . باشید که ان شاء اهللا هستید 2»السابقون
ها و مصائب زندگی و در تمام امور زندگی سـعی   و زندگی، جهت مقابله با تمام سختی

اکرده از دیگـران در راه  نمایید از دیگران سبقت بگیرید و سعی کنید مبـادا خـداي نـ   
. انقالب و اسالم و پیروي از رهبر کبیر انقالب که ولی فقیه زمان اسـت، عقـب بمانیـد   

همیشه در چهارچوب اسالم و قرآن حرکت نمایید و براي رضایت خدا قدم برداریـد و  
را الگوي زندگی خودتان قرار دهیـد و طبـق   » ال اله اال اهللا«سعی نمایید کلمۀ توحید 

کـه  ] را[هـایی   هاي شیطانی را از ذهن خود بیرون برید و تمـام اهللا  کلمه، تمام اهللاین 
سازد، از خود بـه دور بداریـد    شما را از مسیر اصلی که قرآن و اسالم است منحرف می

رسـید کـه    هاي انحرافی غلبه نمایید، فقط به اللّهـی مـی   و وقتی خواستید بر تمام اهللا
ننـدة جهـان و جهانیـان و موجـودات زمـین و آسـمان       شایستۀ حمد و ستایش و آفری

  .است
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  )سمنان 1338 - 1363( کیا  علیشهید سیدحسین 
جنگ، مسئلۀ اصلی ماست و عزّت و شرف ما بستگی به این جنگ دارد و بایـد بـا   
این مسئلۀ اصلی برخوردي جدي داشته باشیم، یعنی در همـه حـال بـه فکـر جنـگ      

ر این اساس تنظیم نماییم و حضـور در جبهـه را جـزو    باشیم و برنامۀ زندگی خود را ب
برنامۀ ثابت خود مشخّص نماییم و اگر عذري براي رفتن بـه جبهـه داریـم، یـا مـدتی      

ایـم، فـردي مـؤثّر و مفیـد بـراي جامعـۀ اسـالمی        براي استراحت به پشت جبهه آمده
لس و مجـا ) کـانون مبـارزه  (باشیم و با شرکت خـود در بسـیج، نمـاز جمعـه، مسـجد      

ت حـزب اهللا و بسـیجیان عاشـق بـه      . مذهبی، خطّ شهدا را دنبال کنیم و شما اي امـ
در خـطّ او باشـید و نگذاریـد همچـون      1]بـوده و [گوش به فرمان امام عزیـز  ! شهادت

هـاي   درددل خودش را به چـاه بگویـد و بـا حضـور خـود در صـحنه       )السـالم  علیه(علی
هاي نبرد حق علیـه باطـل، جمهـوري     هههاي مقاومت و جب اجتماعی، پایگاه - سیاسی 

هاي ناشی از جنگ صبور باشـید   اسالمی را یاري دهید و در مقابل مشکالت و سختی
  .که خداوند با صابران است

  
  )ایذه 1347 - 1364(شهید عبدالمجید کیانی شاهوندي  

و  )السـالم  علیـه (بیایید چگونگی شهادت را از امام حسـین ! اي همسفران و اي یاران
] ان[خبـر  بعثی و ایـن از خـدا بـی    2یاد بگیریم و به کفّار )السـالم  علیه(ت را از علیشهام

و . اي مهلک بزنیم که دیگر قدرت و توانایی بلنـد شـدن را نداشـته باشـند     چنان ضربه
سـازد؛ پـس اي    اگر ما به قرآن بنگریم، چگونگی راه و هدفمان را براي مـا روشـن مـی   
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تا انقالبمان هماننـد   1ن خدا بزنیم و متفرّق نشویمبیایید همگی چنگ به ریسما! مردم
بیاییـد کـه ایـن عمـر ناقابـل را در      ... الگـو و نمونـه باشـد     )السـالم  علیه(انقالب حسین

شناخت اسالم و قرآن و عبادت به سر ببـریم تـا شـاید خداونـد در محـراب عبـادت،       
چـون مـرگ   این شهادت جاودانـه بـراي مـا افتخـار اسـت؛      . شهادت را نصیب ما کند

اخروي را بر مرگ دنیوي ترجیح دادیم و همانا ما اهل کوفه نیستیم که اماممـان تنهـا   
 )صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   (قدر این امام را بدانید؛ آن امامی که از ذریۀ رسول اهللا. بماند

از او درس زنـدگی را یـاد بگیـریم و زنـدگی     . است و جانشـین همـۀ پیـامبران اسـت    
  . اي خویش برگزینیمجاودانه را بر

  
  )قزوین 1331 - 1361( شهید محمدصادق کیایی 

را تنهـا نگذاریـد؛ مـا کـه عمـري بـه        )السالم علیه(امروز حسین! برادران و خواهران
امروز فرزندش، خمینی را یاري کنیـد  . عشق او سوختیم و در سوگش عزاداري کردیم

را ناراحـت   )الشـریف  فرجـه  لیتعـا  اهللا عجـل (و از فرمانش سرپیچی نکنید که امـام زمـان  
امروز بر شماسـت کـه راه شـهیدان را ادامـه     ! برادر عزیز و خواهر مهربانم. خواهید کرد

کرد، انجـام دهیـد و پیـام خـون شـهیدان را       )سالم اهللا علیها(دهید و کاري را که زینب
  .برسانید
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  )گرگان 1342 - 1364(شهید محمدرضا گلبینی مفرد  
مـواره فرزنـدان خـود را تربیـت حسـینی و زینبـی دهیـد و        ه! اي ملّت حزب اهللا

تربیـت دهیـد کـه     1گونـه  رسالت آن را رسالت خود بدانید و فرزنـدان خـود را نیـز آن   
اس        علیـه (سربازان باایمـان و عاشـق شـهادت، علمـداران صـالح و وارث ابوالفضـل العبـ 

ـ . ، قمر بنی هاشم، براي اسالم به بار آیند)السالم و در ] عمـل کنیـد  [ه هوشیار و آگاهان
از خطّ امام جدا نشوید که جدا شـدن  . صحنه باشید و پشتیبان امام و خطّ امام باشید

ل و نمـاز جمعـه      . از خطّ امام، پشت کردن به انقـالب اسـت   در دعـاي کمیـل و توسـ
  .شرکت کنید و همچنین جبهه را خالی نگذارید

  
  )گرمسار 1339 - 1363(اکبر گلینی  شهید علی 

قدر این انقالب را بدانید، انقالبـی  ! ران و اي خواهران و اي امت حزب اهللابراد] اي[
که ثمره و میوة خون هزاران شهید، معلول و اسیر است و انقالبی که باعث زنده شـدن  

رود تـا   سال، پرچم خونین اسالم را برافراشت و می 1500احکام اسالم گردید و بعد از 
 علیـه (می که براي پابرجـا مانـدن آن، امـام حسـین    همان اسال. احکام خدا را زنده کند

سال، فرزنـدي   1500بعد از ! اي عزیزان. در صحراي کربال جان خود را فدا کرد )السالم
، پرچم خونین کربال را به دسـت گرفتـه و   )سلم و آله و علیه اهللا صلی(از ساللۀ پاك پیامبر

دهد و ما اکنـون پرچمـدار    را سر می )السالم علیه(حسین» هل من ناصر ینصرنی«نداي 
اسالم در جهان هستیم و بایستی تا آخرین نفس، این پرچم را برافراشته نگـه داریـم و   

هاي خونین انقالب پر ثمره و دستاوردهاي آن به دست فراموشی سـپرده   نگذاریم الله
ـ . و شـهدا روسـفید باشـیم    )صلی اهللا علیه و آله و سلم(شود تا روز موعود نزد رسول اهللا ر ب
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هاي خود و رهبرمـان و اسـالممان را بشناسـیم و در راه     ماست که خودمان و موقعیت
امـروز فرزنـد   . تنهاست )السالم علیه(امروز حسین! برادران عزیز. شناخت آن قدم برداریم

امـروز در کـربالي   . یـاور اسـت   در برابر سپاهیان کفر و شرك، بی )سالم اهللا علیها(فاطمه
 علیه(ما باید نشان دهیم که از تبار حسین. اند قابل یکدیگر ایستادهایران، اسالم و کفر م

هستیم و در این راه از شهادت و کشته شـدن بـاکی    )السالم علیه(و از یاران علی )السالم
فکـر  ! برادران و خواهران عزیز. دانیم نداریم؛ زیرا شهادت را نقطۀ اوج سعادت انسان می

تنها اعمال نیک یا . خورد چیز به درد انسان نمیآخرت خود باشید؛ آن روزي که هیچ 
سعی کنید نفستان را کنترل کنید و هر روزه از او حساب بکشـید  . بد انسان با او است

و تا وقت نگذشته، به فکر باشید و از خدا هم یاري بخواهید که ما را بر هواي نفسـمان  
دهیـد، سـعی    انجام میدر همۀ کارهایتان نیت خالص کنید و هر کاري که . چیره کند

 )علیهم السـالم (کنید براي رضاي خدا باشد تا موفّق شوید و به خدا توکّل کنید و از ائمه
  .کمک بگیرید تا از آزمایش الهی سربلند بیرون بیایید

  
  )ریز نی 1340 - 1364(شهید محمدرضا مبین  

ولی زمانی که  شویم، به خدا پشیمان می. بیایید لذّات زودگذر دنیا را کنار بگذارید
تا دیر نشده، قدم در صراط حق بگذارید و از دنیاي فـانی و  ]. است[کار از کار گذشته 

هـاي   شود و دوستی ارزش دست بکشید که هرچه از عمر بگذرد، گناهان بیشتر می بی
کنیـد،   ببینید روزانـه چـه مـی   ] و[براي خدا بنشینید و فکر کنید . شود دنیا بیشتر می

چـه   )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (ا پشت سر گذاشته و جلوي پیغمبرچه اعمال خیري ر
را  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (خواهید گفت؟ آیا زمان آن نرسیده که فرزند رسـول اهللا 

یاري کنید؟ تو را به خدا، امام را تنها نگذارید کـه بهتـرین نعمتـی اسـت کـه در ایـن       
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م را زنده کرد و با یاري شما، ایـن یـاوري بایـد    او اسال. زمان، خداوند او را براي ما آورد
  .ادامه داشته باشد )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(تا ظهور مهدي موعود

  
  )رشت 1342 - 1366( شهید احمد متّقی مریدانی 

د بـه اسـالم      دانـش . ها نهراسید فهمی آگاه و ناآگاه داخلی و کج] از[ آمـوزان را مقیـ
نکند از وجود نیروهاي فعال آمریکـا و  . الم قرار دهندکنید تا علمشان را در خدمت اس

دانشگاه را از نیروهاي فعال پر کنید تا دانشـگاه مـا پناهگـاه    ! شوروي، دکتر تهیه کنید
خودتـان را بـه   ... هاي حزب اللّهی تندروي و کندروي نکننـد   بچه. نفاق و الحاد نباشد

ه     به قرآن و اه. علوم و معارف اسالمی آگاهی دهید ه بیشـتر توجـ ل بیت و کتـب ادعیـ
در هـدایت  . در مسـیر انقـالب و امـام و راهیـانش باشـید     . از انقالب جدا نشوید. کنید

هـا را   منافقین و مفسدین را از خود دور کنیـد و بـا حضـور خـود، آن    . دیگران بکوشید
خودتـان را مهـذّب و مخلـص    . با نفاق و التقاط و انحـراف مقابلـه کنیـد   . مأیوس کنید

شـرق  ] مبادا... [تبلیغات را گسترده کنید . از افترا و تهمت و دروغ به دور باشید. نیدک
نکنـد از افتـراق شـما دشـمنان مکتـب،      . و غرب از خمودگی شما اشک شوق بریزنـد 

این دنیا تنها مرتبـۀ  . دنیا دار فانی است! اي برادران مسلمان. سفرة پیروزي پهن کنند
نکند ما در خـود بمـانیم و   . اي است از نشئات آخرت شئهاي است از آخرت؛ این ن نازله

وقتی اسـتکبار شـرق   ! امت اسالم، برادران حزب اهللا. مثل کرم ابریشم به خود بپیچیم
هـاي آمـاده    شوند، وقتی بمب و غرب براي محو نداي توحید، در کفرشان هماهنگ می

سراغشـان نـرویم؟   هاي زیرزمینی، آمادة نـابودي انسـان اسـت، چـرا مـا بـه        در خزینه
نکنـد کـه   . تاز میـدان شـوند   هاي پنهان، امروز از خون بزرگانی یکّه نکند موش! عزیزان

  .انگاري شما از خون شهیدان خان بتراشند و بر شما حاکم کنند بر اثر سهل
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  )آمل 1331 - 1365(شهید مرتضی محبی  
باید به جهـان دیگـر    شما به زودي: اما سخنی دیگر با بازماندگان این دنیا اینکه... 

مبادا به خواب غفلت برویـد کـه سـخت در عـذاب و     . فکر خود باشید] به[بروید؛ پس 
افتید، بلکه به خدا توجه کنید و همیشه یـاد او باشـید و بـه     شکنجه و جهنّم الهی می

سـخنی بـا   . عمـل کنیـد   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(دستور او، یعنی قرآن و عترت پیامبر
توجه و تفکّر بـه ایـن حـرف    . همیشه پیرو شیعه و قرآن و عترت باشید: ام آنکه خانواده

حسـاب  ] بـه [اي هـم   مـا ذره . اي گنـدم داشـته باشـد    نمایید تا شاید مشتی کاه، دانه
آییم، مگر خدا رحم کند و به فضل خود ما را رحمت کند نه بـه عـدل خـود، کـه      نمی

  .کار هستیمتدیگر روسیاه و معصی
  

  )قزوین 1330 - 1362(نژاد  ن محتشمشهید محس 
هاي مهـاجرین جنگـی رسـیدگی     بر ملّت رزمنده و شهیدپرور است که به خانواده

ها احسـاس تـرحم و حقـارت نکننـد و از فرزنـدان آنـان کـه         نمایند، به طوري که آن
، ماننـد فرزنـدان خـود    ])انـد  را از دسـت داده [پدر و مادر یا هـر دو  (سرپرست ندارند 

  .ماینددلجویی ن
  

  )کهکیلویه 1336 - 1361(محمد محدودي سوق  شهید غالم 
هـا، شـما را    دنیا و دیگر وابسته. کنم به فکر مال دنیا نباشید به همگان سفارش می

  .نفریبد و خدا را هرگز فراموش نکنید
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  )کنگاور 1341 - 1365(شهید احد محسنی  
عزیـز و همچنـین    خـدمت خـواهران و بـرادران   ] این مطلـب را [به عنوان وصیت، 

اي . کـنم کـه ان شـاء اهللا پیـرو خـطّ راسـتین امـام باشـیم         دوستان گرامی تقدیم می
باشـد؛ زیـرا کـه    طرف سخنم با شما می! دانید خطّ خود را خطّ امام می] که[برادرانی 

هـا مهـر نهـاده کـه      ها را کـر و کـور نمـوده و بـر قلـب آن      منافقین و کفّار، خداوند آن
بدانید که نماز بدون جهاد و جهـاد بـدون نمـاز، کـاري     ! اما برادران. حقیقت را نفهمند

طوري که امام عزیـز فرمـود، بایـد در یـک      همان. اید بیهوده است و خود را فریب داده
دست سالح و در دست دیگر قـرآن برداشـت کـه ایـن دو بـا هـم بـه اسـالم مفهـوم          

کـنم   اي درددل مـی  کلمـه  و همچنین چند. کنند بخش می بخشند و اسالم را لذّت می
دیـر یـا زود   . بدانند که دنیا رفتنی اسـت . به عزیزانی که هنوز در خواب غفلت هستند

از خداونـد متعـال   . کس در دنیا ماندگار نبوده که مـا باشـیم   همه خواهیم رفت و هیچ
مگذاریـد کـه بـار    ! و باري عزیزان. بخواهیم که مرگ ما را شهادت در راهش قرار دهد

بـر سـر نیـزه     )السـالم  علیـه (در غالف بماند و سر حسین )السالم علیه(یر علیدیگر شمش
اگـر  . هـا باشـیم   بماند؛ زیرا که ما مسئول خون شهدا هستیم و باید ادامه دهندة راه آن

معتقد هستید که جنگ ما دفاع از اسالم نیسـت، بـه شـهرهاي آبـادان و خرّمشـهر و      
. یفۀ شما مقابله با متجاوزها هست یـا خیـر  قصر شیرین سفر کنید تا ببینید که آیا وظ

بـراي شـما سرمشـق باشـد کـه در       )السـالم  علیـه (باید امام حسین! باري، برادران عزیز
بـاري، خـواهران   . صحراي کربال، تمام عزیزان خود را از دست داد و هیچ ناراحت نشـد 

زیـزانش در  دادن ع] بـا از دسـت  [الگو باشـد کـه    )سالم اهللا علیها(براي شما زینب! عزیز
امیدوارم کـه شـماها هـم    . صحراي کربال و با وجود اسارت، باز هم به یزید زمان تاخت

] در[خـود را مسـئول   ! اما برادران عزیز. در سنگر حجاب، ادامه دهندة راه شهدا باشید
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برحـذر باشـید؛    1*پیشگاه خداوند بدانید و از سستی و تهمت و غیبت و حب دنیـا و  
اي نه چندان دور بایـد   ماند و در آینده ی است و اعمال شما پابرجا میزیرا که دنیا رفتن

پاسخگوي اعمال خود باشید و باز طرف سخنم با کسانی است که پس از شـش سـال   
برند و هنوز که هنوز است با فرهنگ ایـن   خبري به سر می جنگ، هنوز در خواب و بی

ایم و براي چه جنـگ بـر مـا     کرده دانند براي چه انقالب نمی] و[اند  انقالب آشنا نشده
چـرا بایـد پـس از چنـد     . تحمیل شده است و براي چه به داخل خاك عراق پا نهادیم

نماهـا در   آیا این مرگ طبیعی انسان. گذرد سال جنگ، ندانند که چه بر این کشور می
اجتماع نیست؟ آیا زندگی با این وضع، ننگ و عار نیست؟ اینان از ما انتظار دارنـد کـه   

آیا وقت آن نشده کـه بیـدار شـوند؟ بـه     ! در مقابل ظلم و ستم، سر تسلیم فرود آوریم
مگـر زنـدگی جـز کشـته     : اقتدا کنید که فرمود )السالم علیه(سرور آزادگان، امام حسین

  شدن در راه خدا چیز دیگري است؟
  

  )بهبهان 1343 - 1365(شهید اسداهللا محلی  
و ایـن  ] داریـم [ردرگمی که ما در زندگی قبل از هرچیز باید بگویم که این همه س

شـویم، ناشـی    همه انحرافاتی که ما در زندگانی و در این حیات چند روزه دچار آن می
ایـم و اصـالً    دانیم چرا به ایـن جهـان آمـده    از یک چیز است و آن اینکه یا ما اصالً نمی

و یقـین بـه آن   چرا خداوند ما را خلق کرده است یا اگر بر ایـن معنـا واقفـیم، اعتقـاد     
نداریم یا از اراده و عزم راسخی برخوردار نیسـتیم و بـه دنبـال آن اعتقـاد، وارد عمـل      

ایـم،   شویم و خود را در مسیر رسیدن به هدفی که براي رسیدن به آن خلق شـده  نمی
کنم که هرچه بهتر و بیشتر در این باره کـه چـرا    اندازیم؛ پس از شما خواهش می نمی

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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کنید؛ سؤال کنید و سعی کنید بعد از رسیدن به جواب درسـت بـه    ایم، فکر خلق شده
  .آن معتقد شوید و در رابطه با آن عمل کنید

  
  )بوشهر 1337 - 1362( شهید اسماعیل محمدپور 

آن را بخواننـد و بـه آیـات آن عمـل     . خواهم که رو به قـرآن بیاورنـد   از برادران می
بـا بسـیج بیشـتر نمـوده و در راه     بیشتر در صـحنه باشـند و همکـاري خـود را     . کنند

  .خدمت به انقالب کوشا باشند
  

  )دلیجان 1338 - 1363(شهید عباس محمدي  
مساجد را ترك نکنید شـما را بـه خـدا؛ زیـرا رهبـر عزیزمـان       ! خواهران و برادران

و نماز جمعه و جلسات اسـالمی   1در مجالس دعا» .مسجد، سنگر است«: فرموده است
گونه مجالس، ماننـد مشـتی اسـت کـه بـر سـر        ت شما در اینشرکت کنید؛ زیرا شرک

کـار  ! برادران عزیز عضـو نهادهـاي شـهرمان   . دشمنان دین و قرآن کوبیده خواهد شد
کنید و از کار کردن در راه خدا خسته نباشید؛ زیرا بـه گفتـۀ رئـیس جمهـور عزیـز و      

د خسـته  کنـ  کسی که براي خطّ خـدایی کـار مـی   : شهیدمان، رجائی که فرموده است
ت کـار خـود     شود، شما هم همین نمی طور رفتار کنید و کار بکنید و همیشه به کیفیـ

و سفارش دیگـر مـن در مـورد سـوادآموزي خـواهران و      . توجه کنید، نه به کمیت آن
هـم  ] را[بدانید که امام عزیز این نکته ! سواد است که اي برادران و خواهران برادران بی

هـایی در دورتـرین نقـاط شـهر      فرمان این رهبـر عزیـز، کـالس    اند و با فراموش نکرده
  .ها شرکت کنید تشکیل گردیده است؛ پس شما هم الزم است که در این کالس

                                                             
  مجالس و دعا: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1344 - 1366(شهید رضا محمدي جوپشت  
خواهم از این پس بگویم، شاید به نظرتـان تکـراري باشـد و     دانم آنچه را که می می
ایم و گوشمان پر است و نیازي بـه نوشـتن    ا را ما بارها شنیدهه ها بگویند که این خیلی

ا بگـذار    و گفتن مجدد نبود و نیز نباید وقت را بیهوده براي شنیدن این ها تلف کرد؛ امـ
نامـۀ مـن هـم چـون      کننـد، وصـیت   گونه فکـر مـی   کسانی که این] و[براي همۀ افراد 

بر مکرّرات گذشـته؛ زیـرا اوالً مگـر     نامۀ هزاران شهید دیگر بوده و تکراري باشد وصیت
جز این است که ما شهدا رهرو یکدیگر بـوده و سـالح یکـدیگر را از روي زمـین بلنـد      

دانید؟ پـس چـه    کنیم و حتّی در این گیر و دار، شما نیز خود را رهرو راه شهدا می می
اشکالی دارد که سخن من، سخن شهید قبلی و سخن شهید بعدي، سخن مـن باشـد   

ــه و ســخ ــۀ شــهیدان، ســخن قافل ــم عاشــورا، حضــرت   ن هم ســاالر شــهیدان و معلّ
ثانیاً، تکراري خواهد بود بـر سـخنان   . »هیهات منّا الذّله«باشد که  )علیه السالم(اباعبداهللا

گذشتۀ دیگر شهدا و چونان طنـین زنـگ آوازي خواهـد بـود کـه همـواره بـه گـوش         
اند که بیدار شوید و دریابید نـداي  خو رسد و شما را و خفتگان همیشۀ تاریخ را می می

بدانید اکنون روز امتحان شماسـت و اکنـون   . حسین زمانه را» هل من ناصر ینصرنی«
ایـد و   روز تحقّق وعدة الهی فرا رسیده و همگـان در بوتـۀ امتحـان الهـی قـرار گرفتـه      

 بنگرید که چگونه جان و اوالدتان، وسیلۀ امتحان واقع شده اسـت کـه از میـان دنیـا و    
خواهیـد   1»خسر الدنیا و االخـره «دین خود، کدام را انتخاب کرده و سرانجام کدامیک 

  .شد
  

                                                             
و من النّاس من یعبد اهللا علی حرف فان اصابه خیر اطمأنّ به و ان اصابته فتنه انقلب علی «اشاره به  -1

  11؛ سوره حج، آیه »وجهه خسر الدنیا واآلخره ذلک هو الخسران المبین
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  )خمین 1344 - 1365(نسب  شهید ابوالفضل محمدي 
اي امت حزب اهللا ایران، اي قوم فارس که ذخیرة الهی هسـتید بـراي یـاري دیـن     

ظلـم و سـتم از پـا    بعد از فتح کربال به یاري دین خدا بشتابید و تـا محـو کامـل    ! خدا
در مبارزه با ظلم و ستم یک لحظه غفلـت نکنیـد و   ! اي امت حزب اهللا ایران. ننشینید

هـاي نبـرد حـق علیـه      اید، دربارة مجاهـدین صـحنه   تا زمانی که هنوز به جبهه نیامده
آن کسـانی کـه تنهـا هـدف از خلقـت را خـوردن و خوابیـدن و        . باطل قضاوت نکنید

گونه مسائل دینی براي خود، حتّـی   یگر هیچ، کسانی که در ایندانند و د شهوترانی می
در مساجد جاي اختصاصی دارند، کسانی که در مراسم عزاداري شـهداي کـربال بـراي    

شوند، ولی به هنگام ادامۀ راه شهداي کربال عـذر   خود نسبت به دیگران امتیاز قائل می
گوینـد مـا    ان کسانی کـه مـی  گذارند، هم آورند و کاله شرعی بر سر خود می موجه می

ارزش خـانوادة شـهید،   ] توجه داشـته باشـند کـه   [خدمتگزاران فرداي شهدا هستیم، 
ارزش اکتسابی است و آن را از خون شهید کسب کرده اسـت؛ پـس مقـداري هـم بـه      

مگر شهدا که هسـتند غیـر   . خود شهدا خدمت کنید و آن اینکه راه آنان را ادامه دهید
بسیجی، غیر از کشاورزان روستایی و کارگران، غیر از کارمنـدان   آموزان از همین دانش

هـا خودشـان پـیش     گویید که خادم هستید، چـرا ایـن   دولت؟ پس اگر شما راست می
شما به اندازة پشیزي ارزش ندارند؟ ولی بعد از شهادتشان و در خون غلتیدنشـان، هـر   

شتن را به عنـوان خـدمتگزار   کدامتان از اداره و مدرسه و کارخانۀ متنوع خودتان، خوی
خواهم که همیشه گـوش بـه فرمـان     از مردم همیشه در صحنه می... کنید  معرّفی می

واهللا ایـن نظـام، بـر    ... اش را به گـوش دل بشـنوند    امام امت باشند و نداي پیامبرگونه
نکنـد بـراي   . دارد حق است و این نور، الهی است و خداوند این نور را روشن نگـه مـی  

گویـان قـرار گیریـد و بـا یزیـد       هاي یاوهه کافران را خوش بیاید، تحت تأثیر حرفاینک
فرزنـدانتان را  ]. نـابود اسـت  [آن کس که با والیت فقیه مخالفت نماید، ! محشور شوید
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 )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (و پیـامبر  )علیهم السالم(طبق دستور اسالم و با بیانات امامان
  .تربیت کنید

  
  )قم 1343 - 1367(محمد محمودزاده شهید امیر 

طور که شایسـته   باید بدانید که آن! اي ملّت عزیز و مقاوم و همیشه در صحنه
است، به وظایف خود عمل نمایید و فرمایشات رهبـر را در همـۀ امـورات بـه کـار      
ببندید که مورد تحسین آیندگان قرار گیرید ان شاء اهللا، نه آنکه خداي ناکرده بـا  

و همیشه و همه جـا  . عث شوید که شما را مورد لعن و نفرین قرار دهندکوتاهی با
پیرو رهبر باشید و از خدا، طول عمر باعزّت براي او بخواهیـد و تـا آخـرین قطـرة     

 )السـالم  علیـه (قدم و استوار باشید کـه همانـا راه او، راه حسـین    خون در راه او ثابت
سـعی کنیـد   . سـتند، ان شـاء اهللا  ه )السـالم  علیـه (است و پیروان او، پیروان حسین

اعمالتان را توجیه نکنید و با توجیه، از وظایف کوتاهی نفرمایید که همه مسـئول  
پـس از مبـارزه بـا جهـاد     . هستیم و مورد مؤاخذة حق تعالی قرار خواهیم گرفـت 

  .نفس، باید دست به دست هم بدهیم
  

  )کرمان 1338 - 1362(شهید مجید محمودي  
هاي خود را بـه خـدا    از والیت فقیه حمایت کنید و قلب! ... اما شما ملّت عزیز

بسپارید که نصر خداوندي نزدیک است و خوب بیدار باشید که تـابع ایـن دنیـاي    
اي به اجداد خود بیندیشـید و ببینیـد کـه     فانی و هواهاي نفسانی نشوید و لحظه

ال غیـر و  اند؛ پس فقط تسـلیم امـر الهـی باشـید و      چه براي خود به جاي گذارده
بدانید که آنچه ما را پیروز کرده و خواهد کرد، معنویت بوده است؛ پس دین خود 
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آنچـه  . را براي دنیا نفروشید و به خدا توجه داشته باشید تا او نیز شـما را دریابـد  
هـا و   که براي شما خواهد ماند، همـین دعاهـا و نمازهـاي خالصـانه و نمـاز شـب      

  .یشتر به این مسائل اهمیت دهیدشرکت در مراسم مذهبی است و ب
  

  )شیراز 1340 - 1361(شهید حسن مدد  
کنم اکنون دیگـر شـما افـراد بـدون مسـئولیت      خدمت خواهران عزیزم عرض می

هـاي اجتمـاعی    هاي شخصی، مسـئولیت اکنون شما عالوه بر مسئولیت. سابق نیستید
هـا را بـه    حیح کردید و آنبزرگی نیز بر عهده دارید که اگر شما فرزندانتان را تربیت ص

ها را با اسالم بزرگ نمودید، اجر شما و کـار شـما هماننـد     روح اسالم زنده کردید و آن
کار کسی است که کلّ جهان بشریت را زنده کرده و اجر آن هم به همان انـدازه واال و  

که من از گفتن آن شـرم دارم، فقـط   ] باشد[برعکس ] اگر[ولی . بلندمرتبه خواهد بود
آیا هـیچ مـردي   ] که[و حال بگویم . بگویم که عذاب خداوندي را در پی خواهد داشت

تواند چنین مسئولیت بزرگی را بپذیرد؟ شما باید مشت محکم بـه دهـان آن زنـان     می
. اسـالم، ارزش زن را پـایین آورده اسـت   : گوینـد  عروسکی غربی یا شرقی بزنید که می

یـامبران اسـت؛ البتـه اگـر درسـت عمـل کنیـد و        کار شما کار پ! ارزشی باالتر از این؟
باشد که فرزندان، باعـث  . با تزکیه و تهذیب نفس، فرزندانتان را پرورش دهید. بفهمید

دانـیم کـه مـرگ، سـرانجامِ      همه مـی ! برادران و خواهران... افتخار شما و اسالم گردند 
م و مـرگ،  این زندگی فانی دنیایی است و همگی باید به طرف قیامـت رهسـپار شـوی   

همچون پلی است بین جهان دنیایی و دار بـاقی و جهـان آخـرت؛ پـس بایـد هرچـه       
این زنـدگی هرچـه طـوالنی باشـد، بـاز یـک روز سـرانجامی        . زودتر آمادة رفتن شویم

آیـا  . بـریم  کنیم، در چه حالی به سر می خواهد داشت؛ پس کمی اندیشه کنیم چه می
  امید به لقاي خداوند داریم یا نه؟
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  )دهدشت 1336 - 1365(د کاووس مدنی شهی 
دانشـگاه اسـت؛ آن دانشـگاهی کـه     ] کـه [ها بیایید  به این جبهه! اي برادران عزیز

توانـد   ها زحمت بکشد، مطالعه کند، نمـی سال] اگر[هیچ مربی و هیچ فیلسوفی حتّی 
اي . ها الهـی اسـت   که در این جبهه است، درس بدهد و این درس] را[هایی  آن درس

در راه خدا، راه فرزنـدان و بـرادران خـود را ادامـه دهیـد و      ! مسلمان و شهیدپرورامت 
خانوادة شهدا را احترام کنید که در برابر خانوادة شـهدا خیلـی بـدهکار هسـتیم و در     

اگر ما بخواهیم خیانت بکنـیم در برابـر خـون    . ها، سر به زیر و شرمنده هستیم برابر آن
سـر، ماننـد    دست و پـا و بـی   د داد؟ آن شهیدان که بیشهدا، روز قیامت چه جوابی بای

، سرور شهیدان بودند و آن شهیدان که در جنوب و غرب کشـور در  )السالم علیه(حسین
هـا و در زیـر آوارهـا هسـتند و امکـان بـه دسـت آوردن پیکـر          ها، در گودال زیر خاك

ه خـدا  مثل یـک خـانواده در اصـفهان کـه پـنج پسرشـان در را      ] یا[مطهرشان نیست 
خـدایا شـکر کـه مـا     : شهید شدند و آن پیرمرد و پیـرزن خوشـحال شـدند و گفتنـد    

خوشا به حـال شـما   ! اي مادران شهیدان. توانستیم در راه خدا پنج نفر را قربانی کنیم
که توانستید فرزند خـود را در راه خـدا بدهیـد کـه بـراي روز قیامـت خودتـان، یـک         

  .اي دارید توشه
  

  )ایذه 1348 - 1366(ي شهید ذوالفعلی مراد 
طـوري کـه اول پیـروزي انقـالب      کـنم، همـان  به ملّت قهرمان ایران سـفارش مـی  

کردید، امروز نیـز بـا    ها حاضر بودید و با تجاوزگران و کفّار مقابله می همیشه در صحنه
ها، مشتی بـر دهـان امپریالیسـم آمریکـا و همـۀ دشـمنان        حضور خود در همۀ صحنه
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هـا   هاي دشمنان، راسخ باشـید و بـا همـۀ آن    م در مقابل توطئهکن بزنید و سفارش می
  .مبارزه کنید

  
  )سمنان 1337 - 1365(شهید محمد مرادي  

تـا بـه حـال    ] طـور کـه   همـان [پیامی که براي امت حزب اهللا دارم، این است کـه  
هـاي هـوایی و جنـگ و     استقامت خود را در مقابل این همه مشکالت، از قبیل بمباران

ایـد و مشـت محکمـی بـر      صدام جنایتکار بر شما تحمیل نموده، نشـان داده غیره که 
ایـد و خداونـد نیـز شـما را در     کننـد، زده  ها که صدام را کمک می دهان همۀ ابرقدرت

ایـد، از ایـن بـه     مورد این مشکالت مورد آزمایش قرار داده است و سربلند بیرون آمـده 
هـا ممانعـت نکنیـد و از    رزندانتان به جبهـه ها را یاري کنید و از آمدن ف بعد هم جبهه

ها را پر کنید که بـه قـول امـام عزیـز، جنـگ در رأس       رسانی و غیره، جبهه نظر کمک
  .همۀ امور قرار دارد و تکلیف را بر همه مشخّص کرده است

  
  )شهرکرد 1344 - 1364(علی مرادي ناغانی حاج شهید 

شـود، بلکـه احتیـاج بـه     ع نمـی با کشته شدن من و دیگران، به این زودي فتنه رف
از اسـالم  . خـواهم کـه ایـن راه را ادامـه دهیـد      خون زیاد دارد که از امت حزب اهللا می

ت حـزب اهللا  . دفاع کنید که اسالم غریب واقع شده و احتیـاج بـه خـون دارد    مـن  ! امـ
گـویم کـه    تر از آنم که به شما پیام یا وصیت بکنم، ولی بـه عنـوان تـذکّر مـی     کوچک
ه در صحنه باشید و همیشه پشتیبان امام باشید و نگذاریـد امـام تنهـا بمانـد و     همیش
هـا کمـک    ها را گرم نگه دارید و خالی نگذارید و هرچه در توان دارید، به جبهـه  جبهه

ور  کنید و نگذارید دوباره دشمنان به انقالب اسـالمی و کشـور اسـالمی ایـران، حملـه     
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و پشتیبان والیت فقیه باشید و از انقـالب اسـالمی    توانید درس بخوانید تا می... شوند 
  .تا خون در رگتان است، دفاع کنید

  
  )اصفهان 1341 - 1360(شهید علی مرادیان زازرانی  

. هاي شـهدا نیـز زیـاد برویـد    نکند شهدا را از یاد ببرید و همچنین به خانۀ خانواده
اگـر  . خـدا باشـد و ال غیـر    هایتان براي رضاي تمام کارهایتان و حرف. امام را دعا کنید

کـنم قـرآن    سفارش مـی ! اي امت حزب اهللا. اید جز این باشد، انحرافی بزرگ پیدا کرده
دعا زیـاد بخوانیـد، مخصوصـاً    . نهج البالغه زیاد بخوانید. به مساجد بروید. زیاد بخوانید
  .دعاي توسل

  
  )جهرم 1345 - 1366(شهید ابوالفضل مسعودي  

مدتی کـه بـا همـدیگر بـودیم، از اینکـه نتوانسـتم بـرادري         در این! برادران عزیزم
خـواهم   از شـما مـی  . شایسته و دلسوز براي شما باشم، مرا از صمیم قلب حالل نمایید

گـر راه   صراط مستقیم را انتخاب کرده و در نماز جمعه و جماعات حاضر شوید و ادامه
ــان باشــید  ــی . مخلصــان و عالم ــرادران گرام ــۀ ان] در[ب ــالمی  جمــناتّحادی ــاي اس ه

سوة اخالق بودیـد  برادرانی که هرکدام از شما براي من به طریقی اُ] اي[آموزان،  دانش
و خداوند توفیقش را به این حقیر واصـل نمـود تـا بتـوانم در کنـار شـما عزیـزان، راه        

شناسی و درس آزادگی و شجاعت را بیاموزم و به آرزوي دیرینه و نهایی خـود   حقیقت
تقاضامندم صمیمیت و یکدلی خود و همچنین پیونـد اخـوت و بـرادري    از شما ! برسم

در جهـت پیشـرفت و   . ها زنده و جاویـد نگـاه داریـد    خویش را با دیگر نهادها و ارگان
اي اتّکا نکنیـد و   به هیچ بنده. ها را از خدا بخواهید همۀ پیشرفت. تحصیل علم بکوشید
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در آخـر، پیـام   . آیینۀ یکدیگر باشـید ها،  در جهت برطرف نمودن عیب. دلبسته نشوید
مرا به منافقان کوردل برسانید که من این راه را با اختیـار و آگـاهی کامـل پیمـودم و     

  .اکنون نیز مفتخر هستم که توفیق شرکت در صفوف شهدا را حاصل نمودم
  

  )کهکیلویه 1337 - 1365(علی مسکینی  شهید سلطان 
و حالت شما همیشه آرام باشد و خمـس را   به نماز روي آورید تا روح شما! برادران

  .جهت تبلیغ دین بپردازید
  

  )شهرکرد 1333 - 1362(شهید خداداد مسیبی سامانی  
بدانید اگر بنا بود خوشی و لـذّتی در  ! اي مردمی که مدعی هستید شیعۀ حسینید

 )مالسـال  علیـه (این دنیا وجود داشته باشد، خداوند آن را براي بهترین بندة خود، حسین
روز عاشورا را در نظر بگیرید که در آن روز آب، این نعمـت خـدا،   . داد و اهلش قرار می

خداونـد در  . و اهل بیت او حـرام شـد   )السالم علیه(براي سپاه کفر، حالل و براي حسین
کند تا در آن دنیـا   این دنیا براي بندگان مؤمن خود سختی و بال و مصیبت را نازل می

طلبـی و رفـاه دنیـا را     اي کسانی که راحت... فرماید ] آنان[صیب فالح و رستگاري را ن
! تـر هسـتید   اید و دائماً در فکر کسب مال بیشتر، خوراك بهتر و خانـۀ بـزرگ   برگزیده

کنید آیا مرگ حـق نیسـت؟    دقایقی در خلوت نشسته، فکر. مغز خود را به کار اندازید
و عمـر   )السـالم  علیـه (ت سـلیمان ملک الموت را باور ندارید؟ پادشاهی حضر آیا حضرت

م سـازید   )السالم علیه(نوح السـالم  علیـه (مگـر پادشـاهی سـلیمان   . را در نظر خود مجسـ( 
تـر از آنیـد کـه بتوانیـد      کوچـک ! توانست او را در این دنیا جاودانه سازد؟ دنیاپرسـتان 

هر آنچه هم بـه دسـت آوریـد،    . را به دست آورید )السالم علیه(سلطنت حضرت سلیمان



  

    )دفتر ششم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     242
 

اي سـی  . دانید مالک مطلق، خداست و مرگ به سراغ شما خواهد آمـد، دیـر یـا زود   ب
از لذایـذ گذشـته چـه بـراي شـما مانـده       ! هـا  ها و پنجـاه سـاله   ها، اي چهل ساله ساله

  ؟]است[
  

  )بوشهر 1342 - 1361(شهید رمضان مسیگر  
راه اسـالم  . هـاي امـام گـوش کنیـد     به نصـیحت . با فکر، حرف امام را گوش دهید

پیمود و اکنون خمینی، پرچم آن را بـه دسـت گرفتـه،     )السالم علیه(راستین را که علی
ت، هرگونـه مخـالفتی بـا رژیـم جمهـوري          آیا نمی. بپیمایید دانید کـه در ایـن موقعیـ

هاسـت؟ هـرکس بـا     آمریکا، شوروي و دیگر ابرقـدرت ] یعنی[اسالمی به نفع مخالفان، 
  .ت کندهر توانایی، باید به این انقالب خدم

  
  )رامسر 1341 - 1365(شهید محمد مشکوري  

دهم کـه بـا هـم باشـند و از هـم       این ملّت حزب اهللا را به این خون شهدا قسم می
زود از کوره در نروند، بلکه بایـد صـبر داشـته باشـند و در کارهـا صـابر       . متفرّق نشوند

تر کنند؛ چـون  باشند و با مسئولین، همکاري داشته باشند و کمکشان را به جبهه بیش
کنند؛ پس بهتر است با انفاق مالتان،  که رزمندگان از نظر امکانات به این ملّت نگاه می

بحمداهللا و با قدرت خداوند و با پشتکار این ملّت، تـا االن  . کمبودي در جبهه رخ ندهد
  .هیچ کمبودي در جبهه نبوده است
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  )شوشتر 1332 - 1361(زاده  شهید ابراهیم مشهدي 
ام اهللا را فرامـوش نکنیـد و هـیچ      هیچ! ن و خواهرانبرادرا وقـت فرامـوش     وقت ایـ

هاي رنگارنگ و گونـاگون اسـتکبار    فراموش نکنیم که توطئه. ایم نکنید که از کجا آمده
چگونـه بـا   . را چگونه بر ما تحمیل کردند و چگونه مـا را بـه فسـاد و تبـاهی کشـیدند     

طلبـی و فسـق اسـت، نظـرات الهـی مـا را        رفاهگاهشان  اي که همانا تکیه نظرات ثانویه
هاي ظلمت و تـاریکی و جهـل    پوشانده بودند و خداوند به وسیلۀ این یوم اهللا، این پرده

  .مان برداشت و نسیمی روحانی بر این ملّت وزید نظر الهی] جلوي[را از 
  

  )فسا 1340 - 1365(نژاد  شهید محمدرضا مصلّی 
خـدا را محـور افعالتـان قـرار     . رو به خدا آریـد . بندگان خدا شوید! اي بندگان خدا

که بین شـما و خـالق   ] را[حجابی . کانون محبت و قرب الهی کنید] را[قلوبتان . دهید
که بین شـما و  ] را[حجابی ! و اي بندگان خدا. ایجاد شده، با اسلحۀ بندگی پاره کنید

نمودن اعمـال از ناخالصـی و   قرار گرفته، با پاك  )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(امام مهدي
بندة صالح خدا باشید که . انجام دادن کارهاي خوب و ترك کارهاي ناپسند محو کنید

دقّـت کنیـد اي   . اید به کمال رسیده] شود،[اگر حب اهللا در درونتان آمیخته با خلوص 
ـ . خواهید قدم به دروازة عبودیت گذارید از کدامین راه و با کدامین رهبر می! مردم ک ی

ت کـه پیـامبران الهـی در طـول     راه فقط وجود دارد که خداپسند است و آن راهی اس
و فقهـاي عزیـز اسـالم بعـد از      )علیهم السالم(عظیم الشّأن اسالم، و امامان معصومتاریخ 

تـرین  ایـن راه قـرب الطّریـق اسـت و مطمـئن     . انـد  غیبت کبري برایمان ترسیم کرده
به خاندان اهـل  . که سعادت دو جهانتان تضمین شوددر این راه قرار گیرید . هاست راه

، عشق بورزید که این رمـز سـعادت و خوشـبختی    )علیهم السالم(بیت عصمت و طهارت
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پسند نباشـد، در درگـاه الهـی     انجام دادن اعمال، هرچند هم زیاد باشد، اگر امام. است
کنید و فرزندانتان زندگی  )علیهم السالم(مردود است؛ بنابراین با محبت و شوق اهل بیت

بـا دشـمنان   . را با محبت آنان بپرورانید و سعادت فرزندانتان را با این کار بیمـه کنیـد  
آنان دشمن و با دوسـتان آنـان دوسـت باشـید، هرچنـد دشـمنان آنـان، دوسـتتان و         

در قلوبتان جاي دهیـد تـا   ] را[محبت آنان . دوستان آنان، دشمنان شخصیتتان باشند
هاي فراوانـی   ها و سختی راه حق، مشکالت و گرفتاري... ویت و صفا یابد کارهایتان معن

: ما آمدیم فریاد زنیم. به همراه دارد] را[دارد و در عوض، خشنودي و رضایت پروردگار 
بر شما . ها دادیم و به خاطر دفاع از این، خون» نه شرقی، نه غربی، جمهوري اسالمی«

خودتـان بیشـتر بـا هـم باشـید و بینتـان صـفا و         امت سلحشور اسالم باد که در حقّ
بـه متـاع نـاچیز دنیـا و     . صمیمیت، صلح و آشتی و مهربانی، اتّحـاد و ادب مـوج زنـد   

هاي دنیوي دل نبندید که متاع نـاچیز، اعتبـاري اسـت و     هاي فریبنده و آرایش زینت
یـا، از ایـن   گـاهی از ایـن دن  هراز. اعتبـار نـدارد   داند چیزهاي اعتباري، انسان عاقل می

ها دل برکَنیـد و در خلوتگـاهی بـه تفکّـر      غوغاها و سر و صداها، از خوردن و خوابیدن
واي بر ما که براي رسیدن به متـاع دنیـا   ... مشغول شوید که سرانجام چه خواهید شد 

ه   ! از یاد مرگ غفلت کنیم تا دیر نشده، تصمیم بگیرید و براي سفر طوالنی آذوقـه تهیـ
خواهیـد بـا قلبـی پـر از      آیا می. است] آموز عبرت[انسان بسیار ] براي[یاد مرگ . کنید

یا ایها النّاس اتّقوا ربکـم  «سیاهی، خدا را مالقات کنید یا با قلبی پر از محبت و شـوق؟  
خداترس و پرهیزکار باشید کـه  ! اي مردم«: ؛ قرآن مجید1»انّ زلزله الساعه شیء عظیم

سعی ... عفو داشته باشید . یکدیگر را ببخشید» ].یمچیزي است عظ[زلزلۀ روز قیامت 
کنید همیشه براي خودتان برنامۀ سازنده داشته باشید؛ چرا کـه وقـت، تنـگ اسـت و     
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دقّتتان را براي یادگیري مسائل اسالمی و ! برادران و خواهران جوان. کاروان در حرکت
] در! [خـواهران عزیـز   بـرادران و . عبادت و مبارزة پیگیر با سـتمگران بـه کـار اندازیـد    

هاي قرآن و احادیث و مسائل احکام باشـد، نـه خـداي نخواسـته غیبـت       محفلتان، آیه
با مطالعۀ زیاد، افکارتان را زینـت  ! آموزان عزیز دانش. کردن، دروغ بستن و تهمت زدن

  . پاکی نیز بیاموزید] و[سعی کنید تقوا، خلوص . بخشید و به درسِ تنها اکتفا نکنید
  

  )شهر خمینی 1320 - 1362(حمدحسین مظاهري فروشانی شهید م 
ها بروید و دشـمن بعثـی را از کشـور     ها را رها کنید و به جبهه این وابستگی! مردم

کنـیم؛ هـر کجـا فسـاد هسـت،       بیرون کنید و فکر نکنید که فقط با عراق جنـگ مـی  
  .مسلمان باید با آن مبارزه کند

  
  )قرسن 1339 - 1363(شهید عبدالعلی معصومی  

اي به عنوان نصـیحت بـراي    تر از آنم که کلمه بنده کوچک! شما اي ملّت حزب اهللا
شما عزیزان بنویسم، ولکن امام عزیزمان را فراموش نکنید و رهنمودهاي وي را مو بـه  

ید منافقین، بینتـان تفرقـه بیندازنـد و باعـث رنجـش امـام       مبادا بگذار .مو اجرا کنید
  .گردند
  

  )بمیاندوآ 1337 - 1361(طاقچه حق شهید محمد معصومی  
ت را      من نیز از امت شهیدپرور و قهرمان ایران خواهش مـی  کـنم کـه امـام امـ

همیشه در نمازها، مخصوصاً در نمازهاي جمعه و نمازهاي شب دعا کنند و به نداي 
هاي آزاده لبیـک   حسین زمانمان، این الگوي انسان» هل من ناصر ینصرنی«الهی 
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ت بخشـیدن بـه حکومـت اهللا و افشـاي        گفته و براي ب رپایی دیـن حـق و حاکمیـ
به حکومت اسالم و پیروزي آن ] و خدمت[ستم و شرك حاکم بر جهان ] هاي[کاخ

بکوشند و به حرکت اسالمی و انسانی خود ادامه داده و ایـن را از یـاد نبرنـد کـه     
 تعالی اهللا عجل(]زمان[سازي ظهور امام  مسئولیت آگاهی مستضعفین جهان و زمینه

باشد و امیدوارم که با خون  ، به عهدة امت شهیدپرور ایران اسالمی می)الشریف فرجه
جوانان و پیروان امام، این سربازان اسالم، پرچم خونین اسـالم در سراسـر جهـان    

قدر باید در دریاي خون شنا کنیم تا به ساحل حقیقت و آزادي  برافراشته شود و آن
  .کند است که درخت اسالم را آبیاري میرسیم و خون پاسداران 

  
  )قزوین 1337 - 1359(شهید علی مکاري  

 علیـه (شما را به خون حسین! آموزان عزیز اي برادران پاسدار و اي خواهران و دانش
اي، سـنگر   گـاه و بـه هـیچ بهانـه    دهم کـه هـیچ  و شهداي تاریخ اسالم قسم می )السالم

هـاي دشـمن نهراسـید و پیوسـته یـاد      و زخم هامکتب را خالی ننموده و از زخم زبان
اسالم و انقالب و یاور امام بزرگوارمان باشید و در راه هرچـه بهتـر و بیشـتر شـناختن     

ت مکتـب      ! اي عزیزان. این ابرمرد تاریخ، کوشا باشید شما را بـه خـون شـهدا و حقّانیـ
   ر ایـن  دهم کـه پیوسـته یـار و یـاور کسـانی باشـید کـه یـار و یـاو          اسالم قسمتان می

دشـمن  ! آمـوزان و شـاگردان عزیـزم    اي خـواهران و اي بـرادران، اي دانـش   . ندامکتب
بـه  . سخت در کمین است تا انقالب اسالمی و یاوران راسـتین آن را بـه انـزوا بکشـاند    

هوش باشید و به پیام امام پیوسته عمـل نمـوده و حـامی مکتـب و امـام و یـاوران او       
هاي شما دارد؛ پس بـراي   نیاز بیشتري به شما و فداکارياسالم اکنون ! عزیزان. باشید

از ایثـار   )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(برپا ساختن و آماده نمودن ریشۀ حکومت مهدي
. خبـر نخواهـد گذاشـت    دریغ ننمایید و بدانید که خداوند شـما را بـی  ... جان و مال و 
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خوابتـان فـرو برنـد و دشـنه بـه      قبل از آنکه بـه  . بیدار شوید! برادران و خواهران عزیز
  .گلویتان کشند، به زیرشان بکشید و مغلوبشان کنید

  
  )ارومیه 1331 - 1362(شهید پرویز ملّاباقري  

هاي ضدانقالب گوش نداده و مشـت محکـم خـود را     از شما تمنّا دارم که به حرف
  .در همه جا، امام را دعا کنید] و[بر دهان ضدانقالب فرود آورید و همیشه 

  
  )شهر خمینی 1342 - 1362(پور ورنوسفادرانی  شهید رضا ملک 
سکوت و تفکّر را . یکی از آفات اخالق، استفادة نادرست از زبان است! ها آورده ایمان

گویی بپرهیزید تا  گویی، سخن نابجا و زیاده از دروغ، غیبت، تهمت، بیهوده. پیشه کنید
 - خود کشته، بـه صـفات انسـانی     صفات شیطانی را در. رشد و پیشرفت داشته باشید

تا انقـالب  ! خدایا! خدایا«شعار . امام عزیز را همیشه دعا کنید... اسالمی متّصف شوید 
مسـئلۀ جنـگ   . از قلبتان برخیزد» خمینی را نگه دار )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي

. یـد نمـاز اول وقـت، جماعـت و جمعـه را هرگـز فرامـوش نکن      . را مسئلۀ اصلی بدانید
خود به جاي دیگـران بـه   . خودتان را مزمت و سرزنش کنید تا دیگران مزمتتان نکنند

  .مطالعه را حتماً در برنامۀ خود قرار دهید. حساب خویش بنشینید
  

  )تهران 1344 - 1364(قصابی  ملک) مهدي(شهید خسرو  
. تنها راه سعادت، چنگ زدن به ریسمان اتحاد و جدا نشدن از مسئلۀ رهبري است

شما باید همگامان حرکت راهیان کربال باشید و سنگر هرجا کـه باشـد، سـنگر اسـت؛     
بـه  ! عزیزان مـن [...] سنگر پشت جبهه، سنگر مسجد است، نماز جمعه است، بسیج و 
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منـافقین کـه از نظـر مـا و خـدا مرتـد هسـتند، داراي        . تشکیالت بیشـتر بیندیشـید  
ت بـه       ند؛ چرا ما که خود را تابع کسـی مـی  اتشکیالت دانـیم کـه از بنیانگـذاران اهمیـ

تشکیالت بود، چنین پراکنده عمل کنیم؟ ضدانقالبیون حداقل هر هفته یک بار با هم 
هـاي   کنند، چرا مـا نکنـیم؟ انگشـت    ریزي می جلسه دارند و براي نابودي انقالب برنامه

. د]ن[یرود آفرق استکبار ف] بر[جداي حزب اهللا در کنار هم قرار گیرند، مشت بشوند تا 
هاي پر پـیچ و خـم رسـالت،     جاده. خواهد ها نیرو می جبهه. خواهد اسالم مسئولیت می

اسـلحۀ بـر زمـین    . خواهد خون شهدا انتقام گیرنده و راه خدا پیرو می. خواهد رهرو می
به خصوص من کسی . خواهد تا ادامه دهندة راه شهید باشد افتاده، شهداي عزیزي می

خواهد و بر قبرم گریه کند و به همین بسنده کند؛ شهید رهرو می ]که[خواهم  را نمی
حـزب اهللا حرکـت   . خواهـد  ها نیرو می جبهه. چشم به اعمال و عکس العمل همه دارد

ها را غافل از مسئلۀ اصلی که از دیـدگاه امـام عزیـز     کند و کمبودهاي پشت جبهه، آن
هـا  در شهرها پیروي از این سخنی هم با عاملین فساد و کسانی که. جنگ است، نکند

دانند، دارم و آن این است کـه در روز قیامـت،    کنند و با این حال خود را برحق میمی
: انـد  ها را نخواهند بخشید و عاق نسبت به خون شهدا خواهند بود کـه گفتـه   شهدا آن

گـاه  تا راه هدایت باز است، بیایند که هـیچ . »گهی زین به پشت و گهی پشت به زین«
  .ر نیست براي بازگشتدی

  
  )گناوه 1335 - 1359(نیا  عباس ملک شهید غالم 

شـود، بـه شـما مـردم و      هـاي سـرخ گرفتـه مـی     که از خـون ] را[هایم  آخرین پیام
نیا تنها در راه حاکمیت خدا ریخته شده و شـما هـم    خون ملک: دهم که ام می خانواده

  .توانید به این صراط جاوید راه یابید می
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  )تهران 1336 - 1362(آقا  ملکی حاجی شهید اکبر 
از همۀ شما و سایر دوستان و آشـنایان و بـرادران تقاضـا دارم کـه شـیون و زاري      
ل   ننموده و ناراحتی و یأس به دل خود راه ندهید و صبر و شکیبایی و مقاومت و تحمـ

زش و هـا، ار  ها را در راه خدا پیشه کنید که اسالم عزیز بیش از ایـن  ها و جدایی مشقّت
هـا و   بها دارد و براي بقاي آن بایستی تا قیام قیامت، تمامی مشکالت و زحمات و رنـج 

یـاري پروردگـار   ] بـه . [هـا کـرد   نثـاري   هـا و جـان   ها را تحمل نموده و فداکاري جدایی
طـور کـه خـدا و اسـالم      گونـه، خالصـه آن   گونه و زینب گونه و حسین آبرومندانه و علی

ه زندگی و حیات خویش همراه بـا مبـارزة مسـتمر بـا فسـاد و      خواهد، ب گوید و می می
چپاول و استکبار ادامه داده و با پیروي از امام امت، این الگـوي تشـیع سـرخ علـوي و     

ناپـذیر بـا کفـر و     سازش] و[این تندیس علم و تقوا و اسطورة مقاومت و مبارزه و ستیز 
عزیز پیوسته پیـروز بـوده و    شرك و ستم، سستی و ضعف به خود راه ندهید که اسالم

  .هست و خواهد بود
  

  )کنگاور 1343 - 1365(شهید سعید منصوري  
باشـیم   )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(منتظران حقیقی براي ظهور آقا امام زمان] باید[

شما را به خدا، قدر امـام را  . حقّش، خمینی کبیررو یاورانی صدیق و کوشا براي نائب ب
برادران و دوسـتان  . اي ناخواسته، استخوانی بر گلوي مبارکش باشیمبدانید و مبادا خد

دهندگان نستوه براي انقـالب باشـید و     امیدوارم یاران و یاري! و همشهریان حزب اهللا
خـوان نعمـت،   ] ایـن [از ] و[از نعمت جبهه جهت بـاطراوت کـردن روح و روان خـود    

  .استفاده کنید
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  )ناردستا 1321 - 1362(شهید رضا موحد  
شـکن و پرصـالبت جمعـه و     کنم بـه شـرکت در نمـاز دشـمن     همه را سفارش می

  .نهادهاي مردمی] از[همچنین پیروي از تمام علماي خدمتگزار به اسالم و حمایت 
  

  )اردستان 1338 - 1360(شهید محمود مؤذّنی زواره  
وار شمشیرشان را به  توجه داشته باشید که خنّاسان، طلحه! دوستان و برادران

با هوشیاري تمام، مراقب و مواظـب باشـید   . اند اسم اسالم، علیه اسالم نشانه رفته
نگذارید امام جمعـه و  . آورند که بر شما مسلّط نشوند که دمار از روزگار همه درمی

هاي انقالبی تضـعیف شـوند و اگـر     سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و دیگر ارگان
نمازهاي جمعه را پر کنید . ها را افشا کنید نها رخنه کردند، آ افراد فاسدي در آن

امـام را  . و یادي هم از من بکنید و برایم دعا کنید و از خدا برایم آمرزش بطلبیـد 
  .جانبه علیه کفر جهانی خسته نشوید تنها نگذارید و از مبارزة همه

  
  )زنجان 1332 - 1361(شهید سیدامیرحسین موسوي  

لـی حاضـر، نعمـت بزرگـی اسـت و وسـیلۀ       بدانیـد جنـگ تحمی  ! برادران مسلمان
و از این رهگذر با جهاد، ] شویم[چه خوب است از خواب غفلت بیدار . آزمایش بندگان

شناسند، بعد از ها که مرا میآن. به یاري اسالم و قرآن بشتابیم و توشۀ آخرت برگیریم
توصـیۀ  . دخواهند پیوندمان برقرار بماند، بـه قـانون الهـی عمـل نماینـ      شهادتم اگر می

رهبر اسـالمی و مرجـع کبیـر، خمینـی     ! دیگري به شما اي مسلمانان معتقد به اسالم
از دل و جـان پـذیرا باشـید و از تفرقـه کـه      ] را[اش  عزیز را یاري کنید و اوامر اسالمی
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یکی از عوامل تضعیف اسالم است، برحذر باشید و تنها از کسانی که با عمل، در خـطّ  
  .دارند، اطاعت کنید یاسالم و قرآن قدم برم

  
  )تهران 1345 - 1365(رضا موسوي  شهید سیدعلی 

مبادا توانایی به جبهه رفتن را داشته باشید و خفّـت مانـدن را بـه جـان     ! اي مردم
. بخرید و در دنیا و آخرت روسیاه باشید و آخر االمر هم در رختخـواب جـان بسـپارید   

هنگام مـرگ، جـان آنـان را نکنَنـد،     کنم که طوري باشند که به  به دوستان توصیه می
و مـردن در پـیش   ] باشـید [بلکه خود پرواز کنید و عاشق رسیدن به قرب حق تعـالی  

  .تر از عسل باشد شما، شیرین
  

  )اراك 1333 - 1361(شهید سیدمصطفی موسوي  
] حاکمیـت [همـه و همـه مـزة تلـخ     ! اي امت مسـلمان، اي دوسـتان و خویشـان   

. شـد در فسـاد   دیدید که زندگی خالصـه مـی   اید و می هاي غاصب را چشیده حکومت
اصالً انسانیت انسان معنی نداشت، ولی اکنون به یـاري و نصـرت خداونـد، جمهـوري     

دیگـر بـا   . قدر، امام خمینی، در ایـن کشـور برقـرار شـد     اسالمی به رهبري زعیم عالی
ندانیـد و   نکند خداي نخواسته قدر این نعمت و امـام را . شماست که شکرگزاري کنید

همیشه یـار و پشـتیبان امـام    . آن گمراهان را بر شما مقدر گرداند] سلطۀ[خداوند باز 
  .باشید
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  )بروجن 1348 - 1365(شهید غفور مؤمنی لندي  
دستیار دین خدا و امت باشید و با تمام توان از هر چیزتان بگذریـد و بـه دنیـا دل    

جنـگ،  «مبناي شعار ما . فرماید ن مینبندید؛ چرا که دنیا فانی است، همچنان که قرآ
باید بجنگیم و بستیزیم و فتنـه را از جهـان   ]. است[» جنگ تا رفع کلّ فتنه در جهان

. به کلّی برطرف نماییم و شرك و کفر و نفاق و الحاد و اصنام را به کلّـی محـو سـازیم   
شـما  . خـدایی اسـت، جـایگزین نمـاییم    ] را[شیطانی است، محو و هرچـه  ] را[هرچه 

مالئکه اهللا یار و مددکار شما هسـتند و طبـق بیـان    . دهدحرکت کنید، خدا برکت می
ارزش  1*دنیـا بـه   .شـود  ها و امدادهاي غیبی، مشمول حال شما می خود قرآن، کمک

و دسـت بـه روي دسـت    ] بنشینیم[دارد، اما نه اینکه اسالم در خطر باشد و ما ساکت 
؛ چـرا کـه   ]مبـارزه کنیـد  [بـا چنـگ و دنـدان    با سالح، با سنگ، با دست، ]. بگذاریم[

. هاسـت  همیشه حق پیروز است و باطل رفتنی است و دست خدا بـاالي همـۀ دسـت   
در این زمان که اسالم مورد مخاطره قرار گرفته، بـه نـداي امـام خـود لبیـک      ! عزیزان
  .بگویید
  

  )تسوج 1341 - 1362( علی شهید اسداهللا مونس 
قـرن بـا عنایـات خداونـدي و      14ن که اسالم بعد از اکنو! برادران و خواهران عزیز

گیرد، بـراي ادامـۀ حیـات     رهبري پیامبرگونۀ امام امت حیات خود را از سر می ٢تحت
هـاي نبـرد و    در این مورد وظیفه داریم، چه با حضور در جبهه. 3نیاز به خون ماها دارد

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
  بخت: در اصل وصیت -2
  دارند: در اصل وصیت -3
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هـزاران شـهید و    بهـاي  ها، پاسدار واقعی این نعمت الهی که خـون  چه در پشت جبهه
باشد باشیم؛ در این زمان که مزدوران آمریکا بهترین فرزندان اسـالم   معلول انقالب می

هاي آمریکـایی خودشـان در    ند، با اسلحهارا به جرم اینکه مخالف آمریکا و حامی اسالم
رسانند و یا عزیزان مـا را  کنند، به شهادت میحالی که داعیۀ دفاع از آزادي و خلق می

  .کشند به خاك و خون می... شهرهاي دزفول و در 
  

  )ایذه 1340 - 1361(شهید امراهللا میرزاپور  
کـه همـان اسـالم و    ] را[کنم که قدر این نعمت بزرگ  به شما توصیه می! اي ملّت

امام اسـت، بدانیـد و امـام را شـب و روز دعـا کنیـد؛ چـون امـام بـود کـه ملّـت را از            
ها، وظیفـۀ   شما در پشت جبهه! اي مردم. ا نجات داده لجنزارهاي آمریکا و دیگر قدرت

که نگذارید منـافقین و سـتون پـنجم از    ] این است[خیلی خطیري دارید و آن وظیفه 
فکر کنم کـه چهـرة   . فرصت استفاده کرده و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم کنند

  .اامام را تنها نگذارید، یعنی اسالم ر. ها براي شما شناخته شده است آن
  

  )شهرکرد 1331 - 1361(شهید ابوالقاسم میرزاخانی نافچی  
اکنون که در این لحظه لباس جهاد در راه خدا را بر تن خود مزین نموده و غسـل  

  .ام، امیدوارم که اگر شهید شدم، رهروان زیادي داشته باشم شهادت نموده
  

  )قم 1342 - 1365(شهید محمدرضا میرزاگل  
هـل مـن ناصـر    «و اي شـمایی کـه بـه نـداي      )السالم یهعل(اینک اي وارثان حسین

]! ... ایـد [ترین مصداق کـوثر، لبیـک گفتـه    حسین زمان یعنی خمینی، عالی» ینصرنی
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پیام پیامبرگونۀ امام امتتان را به گوش جان بپذیرید و بـا وحـدت بـه حبـل اهللا بـراي      
یرانمان را یاور باشید تـا  لقاء اهللا، صبور و مقاوم در جبهۀ ایمان بیایید و جبهۀ کربالي ا

خواهـد و شـهید    رضایت خدا و شهدا را حاصل کرده باشید؛ زیرا که شـهید پیـرو مـی   
بخـش و مفیـد واقـع     خواهد و من امیدوارم که اگر حیاتم براي اسالم، عـزّت  شاهد می

که با تمام بصـیرت انتخـاب کـردم، بـا شـهادتم بـه        1نشده، راه آگاهانه و مقدس الهی
  .ت اسالم بیفزایدپایداري درخ

  
  )اصفهان 1341 - 1362(شهید عبدالعلی میرزایی  

قبل از هر چیز و هر کاري باید به خودسازي مشغول شوید و خود را به صفات 
ملکوتی آراسته کنید و صفات رذیله را از خود دور کنید و همیشه ذکر خدا، ذکـر  

را شـاهد و نـاظر بـر    قلبی بر زبانتان باشد و به یاد مرگ و روز جزا باشـید و خـدا   
امورتان بدانید و خداترسی را در خود تقویت کنید و براي اینکه معرفت الهی و تقوا 

ۀ البالغه و احادیث ائمو خداترسی شما رشد کند، به تفکّر و تعمق در قرآن و نهج 
زیاد اهمیت دهید و به خواندن دعاهاي خالصانه اهمیت دهید  )علیهم السالم(معصوم

ت      که می و تا آنجا توانید در اعمالتان اخالص را در نظر گیریـد و بـه جنـگ اهمیـ
دهید که این جنگ، ستیز حـق و باطـل اسـت و ایـن نهضـت، تـداوم قیـام امـام         

شـرکت در ایـن جنـگ، شـرکت کـردن در قیـام امـام        . اسـت  )السالم علیه(حسین
  .است و جنگ با یزید و معاویۀ زمان است )السالم علیه(حسین

  

                                                             
  الهی را: در اصل وصیت -1
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  )بافت 1331 - 1361(م نادري شهید هاش 
آمـوز، پیـامم ایـن     عزیزم، از اسـتاد و دانـش  ] و[به تمام خواهران و برادران همکار 

، )الشـریف  فرجـه  تعالی اهللا عجل(است که جهت رضایت ولی زمان، صاحب امر، امام مهدي
ع در   . در تمام لحظات برگزاري نماز و مراسم مذهبی، مسجد را خالی نگذارید بـا تجمـ

ت      مر اسم نماز سیاسی و عبادي جمعه، پشـتیبانی نهـایی و قـاطع خـود را از مظلومیـ
] را کـه [دعاي کمیل . بنمایید... شهیدان، به خصوص بهشتی مظلوم و روحانیت مبارز 

تر در مسـجد جـامع برگـزار     مساز است، با شکوه هرچه تما به حقیقت به قول امام، آدم
  .نمایید
  

  )دامغان 1336 - 1362( شهید سیدمحمدرضا ناصریان 
و اطاعـت کامـل از ولـی     )علیهم السالم(همگی را به تقوا و دعا و توسل به ائمۀ اطهار

آنچـه  . کـنم  ها و فرایض عمـومی سـفارش مـی    فقیه، امام امت و شرکت در نماز جمعه
فقط به خدا توکّل داشته باشـد  . 1: یک مجاهد فی سبیل اهللا باید در نظر داشته باشد

خدا در چشمش بزرگ باشد و تنها از او بترسد و تنها دست نیاز به نزد او ببـرد   و تنها
از خنـده و از دروغ  . 2. و تنها به رضاي او بیندیشد و تنها از او کمـک و یـاري بجویـد   

ات بـه      بپرهیزد که این دو نورانیت را می رد و زبانش را از غیبـت و گوشـش را از لغویـب
هاي آموزشی را درست انجـام دهـد    زحمت اندازد و تمرینجسمش را به . 3. دور دارد

اطاعـت  . 4. که جسم باید تابع ما باشد، نه ما تابع او و یک مجاهد باید از خـود بگـذرد  
از فرمانده را بر هر چیزي مقدم بدارد، حتّی بر فـرایض مسـتحبی و بـه خـاطر راضـی      

و دسـتور فرمانـده را   شدن یک یا چند دوست خود، حرف فرمانده را زیـر پـا نگـذارد    
دعاهاي جمعی را بر دعاهاي غیر جمعی مقدم بـدارد کـه دسـت    . 5. تقدیر الهی بداند
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تـر،   تر است و هرچه جمع متشکّل خدا با جمع است و دعاها در جمع به اجابت نزدیک
براي خاطر مستحبات یـا بـا طـوالنی کـردن     . 6. بهتر، مخصوصاً در نمازخانه یا مسجد

فیض نماز شب و احیاناً نماز واجب محـروم نکنـد کـه تـرك واجبـات،       دعا، خود را از
ا در ردیـف        . 7. کنـد  فیوضات الهی را قطع می مؤکّـد اسـت، امـ نمـاز شـب مسـتحب

هاي اصلی و حتمی خودتان بگذارید که چیزي در نماز شب است که باید عمـل   برنامه
اها بـه یکـی دو تـا از    شاید دلتان در دع.  8. کنی تا متوجه شوي که چیست نماز شب

تر شدن بـه   اي براي نزدیک این را قدر بدانید و وسیله. تر شود نزدیک )علیهم السـالم (ائمه
خودتان انتخاب نکنید و بگذاریـد برایتـان   . 9. بقیه و خالصه فرقی بینشان قائل نشوید

دعـا و  ها، خدا را بخوانید از طریق قـرآن و   ها و خلوت در تنهایی. 10. خدا انتخاب کند
از مرخصـی، از  . 11. همۀ وقت خود را به مجالست با دوستان همراهتان صـرف نکنیـد  

مجاهد باید فکـر رفـتن و کـوچ    . رفتن به شهر، از تفریحات سرگرم کننده پرهیز کنید
کردن و به لقاي دوست رسیدن باشد و از هر آنچـه کـه او را بـه مانـدن و خوابیـدن و      

تفریح و استراحت و آرامـش بـراي سـراي    . نظر کند خواند، صرف تفریح و استراحت می
ام و حـاال هـم    قـبالً گفتـه  . 12. که هم پایـدار اسـت و هـم مطمـئن    ] باشد می[بعدي 

در درجۀ اول بایـد باشـد و بعـد از آن سـراغ      )علیهم السـالم (گویم توسل به همۀ ائمه می
خـدا دسـتش را رد   بروید که نزد خدا خیلی خیلـی عزیـز اسـت و     )سالم اهللا علیها(زهرا
ها بینا بـود   اي کاش همۀ چشم. خیلی نزد خدا عزیز است )سالم اهللا علیها(زهرا. کند نمی
ت را      . ائمه را دریابیـد . 13! کرد ها بیدار و درك می و دل قـدر والیـت فقیـه و امـام امـ
خیلی خمینـی را دوسـت دارد، بیشـتر از     )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(امام زمان. بدانید

کـنم حجـابی و    و خمینـی فکـر نمـی    )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(ماها و بین امام زمان
د . مانعی باشد اسـت و کمتـر از    )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (خمینی از اهل بیت محمـ

خودتـان  . 14.) خدا سلمان را رحمت کنـد . (سلمان نیست که خیلی بیشتر از او است
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هاي زیبـاتر   ها و حقّه آید، با کلک شتر به سراغتان میها، شیطان بی در جبهه. را بسازید
توجه، وگرنه به بیراهـه   )علیهم السالم(از خدا توفیق بخواهید و از ائمه. و به ظاهر مقدس

هـا بـه    هـا و پنجشـنبه   نامۀ اعمال ما واقعـاً و حتمـاً در دوشـنبه   . 15. شوید کشیده می
چه رسـوایی از ایـن   . رسد؛ غفلت نکنید می )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(حضور امام زمان

هـا   باالتر که آدم نزد حجت خدا و امامش شرمنده و روسیاه باشد؟ روسـیاهی نـزد آدم  
. مهـم اسـت   )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (مهم نیست، روسیاهی نزد خدا و امام زمان

ا خیلـی زود  هـ  آدم. کنند، اما خدا و حجتش فراموشکار نیستند ها زود فراموش می آدم
ا خـدا و مهـدي     به چیز دیگر یا کار دیگر مشغول مـی  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (شـوند، امـ 

ه . 16. مشغولیت ذهنی و موسمی ندارند )الشریف از طریـق   )السـالم  علـیهم (به خدا و ائمـ
. عشق و از طریق اشک و از طریق دل شکسته نزدیـک شـوید، نـه از مسـیر اسـتدالل     

روح خـدایی و روح اولیـاء   . مرکبی چوبین است و روح نـدارد استدالل خوب است، اما 
بریـدن از همـه چیـز و    . 17. آید هاي روحانی و معنوي به وجود می اهللا از طریق تماس

فعالً کربال و بعد قـدس ان شـاء اهللا و    :مکان. لقاء اهللا، رضاي دوست: مقصد. همه کس
خـون  . هاست رفتگان بر دوش آنهاي  مانند، مسئولیت ها که می آن. 18. بعد هم داریم

. فقـط مطیـع خـدا باشـید    . 19]. شود می[آورد و هر روز بیشتر  شهیدان مسئولیت می
فقط در برابر خدا رکوع و سجود کنید و بترسید و بپرهیزید از ریا، غرور، شـرك، گنـاه   

اگر در دعاهاي جمعی یا فردي، احساسی معنوي به شـما دسـت نـداد و    . 20. و غفلت
قدر در بزنید تا آخـر   جاري نشد، نومید نشوید؛ دعاي بعدي، ارتباط بعدي، آناشکتان 
اخـالق  . 21. سـمج باشـید در دعاهـا   . ببینـد ] در[خانه چاره را در بـاز کـردن    صاحب

فقـط بـه خـطّ اول    . 22. هـا بـه جـایی نخواهنـد رسـید      اخـالق  بی. اسالمی را دریابید
ات برایتـان مطـرح نب    ] رسیدن[ کـار بـراي خـدا و اطاعـت از     . اشـد و رفـتن در عملیـ

  .شود می] همان[تر است و تقدیر دست خداست؛ هرچه او بخواهد  فرماندهی، مهم
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  )همدان 1343 - 1364(شهید محمد نصیري  
براي پیروزي و سربلندي اسالم بایـد بـا تمـام وجـود تـالش و      ! امت حزب اهللا

یسـتاده، بـا   کوشش کنید و همچون کـوهی اسـتوار در مقابـل دشـمنان اسـالم ا     
نماز جمعـه  . منافقان دین خدا بجنگید و هرگز از کشته شدن در راه خدا نهراسید

ت شـهیدپرور   . ترسد و جماعت را زنده نگه دارید که دشمن از جماعت شما می امـ
از شما تقاضا دارم که قدر خودتان، قدر رهبر عظـیم الشّـأن انقـالب و قـدر     ! ایران

نعمتی را که خداوند کریم بر شما عطا کرده . انیدرزمندگان و شهیدان اسالم را بد
است، حفظ نمایید و از لحظه به لحظۀ این دنیاي فانی حداکثر استفاده را جهـت  
پرورش روح معنوي و خدایی خود بکنید و تا آنجا که در توان دارید، بـه فرزنـدان   

مـک  کنند، ک هاي حق علیه باطل از حقوق اسالم دفاع می خود که در پشت جبهه
. نمایید و همچنان در پشت جبهه به شکوفا نمودن هرچه بیشتر اسـالم بپردازیـد  

کنم که  اند، توصیه می تفاوت بوده در اینجا به آنان که نسبت به انقالب و اسالم بی
ها تقاضا دارم کـه   حق از باطل، درست مثل روز روشن است و از آن] تمایز[امروز 

هاي کوتـاه   خواب دنیوي و غرق شدن در لذّتدیگر بیش از این غفلت نکنند و از 
دنیا خود را نجات دهند که دیگر حجت بر همۀ مـا تمـام شـده و ان شـاء اهللا بـه      

  .صف جند اهللا بپیوندند
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید همایون نصیري هرچگانی  
ام را که ثمرة تجارب عمرم است، اهمیت بدهیـد و آویـزة گوشـتان     نامه وصیت

مبادا مـرا از یـاد ببریـد؛ چـرا کـه راه و روش شـهید و حیـات و مـرگش،         . نمایید
وار تربیت  وار و زینب برادر و خواهرانم را حسین. سرمشق براي جامعه و افراد است
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سـعی کنیـد راه خـون شـهدا را     . کنید که مفید به حال اسالم و مسلمین باشـند 
شـهدا شـمع   «یـد کـه   ها را به خاك سپردید، فراموش نکن ادامه دهید و وقتی آن

حقوق همـدیگر را رعایـت   . اخالق حسنۀ ستوده داشته باشید» .ندامحفل بشریت
هر وقت گذرتان بـه گلسـتان   . صبور و استوار باشید) راه خدا(نمایید و در این راه 
ام را نگذارید  اي، روحم را شاد نمایید و اسلحۀ به زمین افتاده شهدا افتاد، با فاتحه

جلوي فرزندان خود را براي رفتن به جبهه نگیرید؛ چـرا کـه بایـد    . بر زمین بماند
همگی جان به خدا بدهیم و چه بهتر در میدان جنگ باشد و بدانید مال و منـال  
و فرزندان، امانات الهی هسـتند و بایـد پـس داده شـوند و بـه هـیچ درد اخـروي        

اما اگر خـدا  . تهاس ها و دشواري اجر و پاداش در سایۀ گرفتاري... نخواهند خورد 
توفیق داد و شهادت نصیبم گشت، رسالت خونم بر شما، ادامۀ راهـم تـا پیـروزي    
نهایی و آزادي کربالي عزیز و قدس مقدس و صدور انقالب از این طریـق اسـت و   

امـروز صـدور انقـالب تـا حـدودي صـورت گرفتـه و        . گـذرد  راه قدس از کربال می
هـاي   ن و کشـورهاي آفریقـایی، زمزمـه   مستضعفان لبنان، مصـر، اتیـوپی، پاکسـتا   

  .کشند اند و انتظار می شنیده] را[انقالب 
  

  )قزوین 1338 - 1361(رضا نظري  شهید علی 
همیشه در راه عمل به دستورات قرآن و اسالم کوشا باشید؛ چـرا  ! اي ملّت قهرمان

که اگر بدین دستورات عمل نکنید، در مقابـل خـون همـۀ شـهیدان اسـالم و انقـالب       
  .]ئول خواهید بودمس[
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  )مهران 1349 - 1366(شهید قدرت نظري  
پیام من به امت شهیدپرور ایران این است که تا آخرین نفر و تا آخـرین نفـس، در   

خـواهم کـه مردانـه،     راه امام و انقالب و اسالم کوتاهی نکنند و از رزمندگان اسالم می
ام و صـدامیان را بـه خـاك    ها به نبرد مردانـه ادامـه دهنـد و صـد     شب و روز در جبهه

کننـد، خواهشـمندم آن را در    نامه را پیدا مـی  از کسانی که این وصیت. مذلّت بنشانند
  .مجلس عزاداري من قرائت کنند و به گوش عموم برسانند

  
  )کبودرآهنگ 1344 - 1364(شهید اصغر نقدي  

ت   با رعایت اصول اسالم، براي تبلیغ دیـن اسـالم و  ] باید[شما ! خواهرانم مظلومیـ
امـر بـه معـروف و    . قرآن را بخوانید و به فرامینش لبیک گویید... شهیدان به پا خیزید 

هـا در   هاي خود علم صحیح بیاموزید؛ چون کشور ما بـه آن  به بچه. نهی از منکر کنید
  .آینده نیاز دارد

  
  )ریز نی 1346 - 1365(شهید بهزاد نگهداري  

  .آورد ذکر خدا، اضطراب و نگرانی می از یاد خدا غافل نشوید که غفلت از
  

  )گرگان 1337 - 1361(اکبر نوده شریفی  شهید علی 
هایی که داشتند، از همـه چیزشـان    با چه آرزو و آمال. این رادمردان را به یاد آورید

ها مبارزه کردند و باالخره بـا   گذشتند و به جبهه آمده و با چه استقامتی در این میدان
. انـد  پیوسـته و جهـان را بـدرود گفتـه     1ه داشتند، به ابدیت اعلیتمام شور و شوقی ک
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خواهنـد بـه ابـدیتی پـاك و      خودشان را از این دنیاي پوچ و مسخره رها کـرده و مـی  
  .روح و روانشان شاد باد. جهانی دیگر که بدون نیرنگ است، قدم گذارند

  
  )گلپایگان 1338 - 1362( شهید سیدعباس نوربخش 

خواهم که مخلصانه در راه اسالم و براي خدا بکوشید و خـویش   م میاز شما برادران
  .را مقید به دنیا نکنید

  
  )کازرون 1335 - 1361(شهید نصراهللا نوروزي  

تقوا و پرهیزکاري و بـه تقلیـد از آیـین راسـتین اسـالم       1قبل از هر چیز شما را به
ن آشنا هستند، وصـیت  دوستان خود را به ویژه آنان که از نزدیک با م. کنم وصیت می

مـن خـود در   . اکنون تصمیم بگیرند و بـا آیـین اسـالم رفتـار کننـد      کنم که از هم می
خواهم که مورد بخشـش  ام و از پروردگار میهاي زیاد داشته زندگی انحرافات و اشتباه
گرچـه مـا   . توانید همچون حرّ، سردار شهید اسالم، توبه کنیـد  قرار گیرم و شما نیز می

ایم، ولی دیدید که آخـرش چگونـه شـد و چطـور      ه اندازة او ظلم و ستم نکردهو شما ب
  .در صف شهیدان درآمد

  
  )همدان 1343 - 1365(شهید تقی نوري  
شوید؛ خوشـا بـه حـال     شما االن در محضر خدا هستید و دارید امتحان می! مردم

پـاك، بنـدگی    هاي وظیفۀ ما در مقابل این خون. آیند افرادي که با موفّقیت بیرون می
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خواهـد کـه وقتـی در خـون      شهید کسی را مـی ... خدا و عمل به احکام اسالمی است 
  .خود غلتید، رسالتش را به دوش بگیرد

  
  )جهرم 1343 - 1364(سرشت  شهید محمدجواد نیک 

که حفظ آبروي خود را دوسـت داریـد و همیشـه     1شما! خواهران و برادران گرامی
را بیشتر حفظ کنید، البته نزد خدا و آبـروي معنـوي   در تالش هستید که آبروي خود 

را، نکند خداي ناکرده بخواهید آبروي کسی را بریزید و به مسئوالن حکومت اسـالمی  
اشتباه هر شخصی را به گردن حکومت اسالمی نیندازیـد و همیشـه   . تهمت ناروا بزنید
ي براي خجالت فـردا  ما که آبروي خود را دوست داریم، آیا فکر] که[به یاد این باشید 

ایم؟ آیا براي صـحراي محشـر و روز قیامـت کـاري      در محضر خدا در روز قیامت کرده
ایم که در دنیا و آخرت خجالت نکشیم؟ به عنوان آخرین وصـیت یـا سـفارش، از     کرده

خواهم که مسئلۀ جنگ، نماز جمعـه و جماعـت را، مسـئلۀ مـرگ را کـه       همۀ شما می
بیننـد،   اهند رسید و جـزاي اعمـال خیـر و شـرّ خـود را مـی      همه دیر یا زود به آن خو

ل   تدعاها را و مسئلۀ پشتیبانی جنگ را، عمل به اسالم و اطاعت از امام ب شکن و توسـ
را و دیگـر مسـائل دینـی و اجتمـاعی را هرگـز فرامـوش        )علیهم السـالم (معصومین] به[

  .نکنید
  

  )لنگرود 1341 - 1365(نام کومله  شهید ناصر نیک 
آنچه کمال معنوي و مادي شماست، همت گیرید که امروز و فردا دیـر اسـت   ] از[

  .و خود را براي قیامت آماده کنید، بر اساس ظرفیت علم و عمل
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  )سمنان 1336 - 1364(اکبر نیکو  شهید علی 
امیدوارم که جاي مرا در نماز جمعه و جماعت و دعا پر نگه دارید و اي کسانی 

امروز دیگر بـراي همـۀ   ! اید اي انقالب و اسالم کاري نکردهاید و بر که هنوز نشسته
اگر کوتاهی کنید، بـه روسـیاهی   . گونه عذري ندارید شما حجت تمام شده و هیچ

هاي امام را بشنوید و به کـار   واي به حال شما اگر گفته. ابدي گرفتار خواهید شد
آخر پیـام مـن بـه    در . نبندید و بدانید که فردا دیر است و پشیمانی سودي ندارد

تواننـد پشـتیبان والیـت فقیـه و      دوستانم و برادرانم این است که تا آنجا کـه مـی  
جمهوري اسالمی باشند و اگر امکان به جبهه آمدن را ندارند، در پشت جبهه کاري 
کنند که روح شهدا شاد باشد و هرگـز اجـازه ندهنـد منـافقین و ضـدانقالبیون و      

غرب، حضوري در صحنه داشته باشند و همیشه با هاي فرهنگ شرق و  خودفروخته
ال و دشـمن   ها و نماز جمعه پیمایی شرکت در راه شـکن   ها و جماعت، حضوري فعـ

داشته باشند و وحدت و یکپارچگی خود را با امام حفظ کنید و بدانید که بر حق و 
  .پیروزید

  
  )تهران 1338 - 1361(پور  شهید جواد وادي 

به آیات الهی کـه از زبـان شـیواي    . ن ستمگران باشیدهمیشه یار مظلومان و دشم
ه نماییـد و عمـل کنیـد     امام عزیزمان جاري می مسـجدها را خـالی   . شود، دقیقاً توجـ

نـد و دشـمن   اامروز کسانی که مسجد را خالی بگذارند، یعنی مخـالف اسـالم  . نگذارید
  .نداقرآن
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  )بوانات 1339 - 1365( محمد وحدت حق شهید سیدعلی 
شما را به خدا سوگند سعی کنید اخـالق و رفتـار   ! ادران عزیز و خواهران گرامیبر 

در خـانواده بـا   . ها با تفکّر و تعقّـل همـراه سـازید    ها و زمان و اعمالتان را در تمام مکان
اهل خانواده، در کوچه و خیابان و در محلّ کار با مـردم و بـاالخره در برخوردهـاي در    

در درون خودتـان، نکنـد خـداي نـاکرده درون و برونتـان از       رابطه با امور اجتمـاعی و 
مان از دستمان بیزار باشند و مـا  نکند اهل خانواده. زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد

اي حق به جانب، ولی سزاوار آتش ظـاهر شـویم و بـاز     در اجتماع جوري دیگر با قیافه
. د، خواهـان نیسـتی مـا باشـند    هایمان که بیشتر با ما در ارتبـاط هسـتن   نکند خانواده

اش راضـی نباشـند    اش خوب نباشد که افراد خانواده قدر در خانواده هرکس آن] نکند[
خـورد،   خواهـد باشـد، بـه درد نمـی     از صمیم قلب پشت سر او نماز بخوانند؛ هرکه می

مطلب دیگر اینکه بر شما باد تربیت صحیح فرزنـدانتان، ایـن   . البتّه در جامعۀ مسلمین
ها را رها کنید تـا همچـون گیاهـان هـرز،     نکند آن! اي جامعۀ اسالمی. دگان فرداسازن

ترها، هم جامعـه خـراب شـود و     خودرو بار بیایند که بر اثر قصور و کوتاهی شما بزرگ
سـعی  . ها را در دنیا و آخـرت سـزاوار خـواري و آتـش کنیـد      آن] نکند. [هم خودشان

ورید که در این صـورت، انسـانیت در جامعـه    ها را طبق خواست اسالم بار بیا کنید آن
دیگر اینکه امید است کمک، احسـان و یـاري محرومـان و ضـعفا و     . کندرواج پیدا می

نـد و محتـاج   اگاه از نظر دور نکنید که ایـن اقشـار در جامعـه زیاد    مستضعفین را هیچ
  .ها را یاري کنید که این] دارید[مسئولیت . کمک
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  )دامغان 1343 - 1365(نژاد  ییشهید محمدابراهیم وفا 
در امام و درجۀ معنوي واالي او بیشتر دقیق شوید و سـعی  ! اي خواهران و برادران

کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سازید و شکر نعمت رهبـري را کـه همانـا    
  .اطاعت از امام و دستورات او است، به جاي آورید

  
  )سبزوار 1341 - 1365(اکبر وکیلی  شهید علی 

باور کنید که دل کندن از پدر و مادر و پدربزرگ و مـادربزرگ و بـرادر و خـواهر و    
عزیزان، سخت و مشکل است، اما چه کنم؟ این عشق و محبت خدا و عشق به پیـامبر  

و  )سـالم اهللا علیهـا  (و زهـرا  )السـالم  علیـه (و موال علی )سلم و آله و علیه اهللا صلی(عظیم الشّأن
است که ما را به اینجا، به این سرزمین گرم و سـوزان، روانـه کـرده     )لسالما علیه(حسین

اینجاست که انسان نه از روي احساسات، بلکـه از روي معرفـت بـه خـدا عـارف      . است
چـرا؟ چـون کـه قلـب انسـان مـؤمن در       . شود؛ زیرا اینجا قرب به خدا بیشتر است می

ت و عشـق خـدا را د     ر دل خـود جـاي دهـد و    پیشگاه خداست و بایستی فقـط محبـ
دیگـر در ایـن محـیط    . هاي کذایی دنیوي را از قلب خود بیرون کند ها و محبت عشق

کنـد تـا عشـق و     مقدس، انسان از آن عالیق مادي و نفسانی آزاد گشـته و سـعی مـی   
توانـد در صـف    گویم هرکس کـه بـه جبهـه آمـد، مـی      نمی. عالقۀ خدا را کسب نماید

به ذات احدیت درآید، بلکه الزم است بخواهـد شـناخت و    در صف عارفان] و[عاشقان 
این مطلب را باید مـدنظر داشـته باشـیم کـه بـه هـر       .] پیدا کند[علم و معرفت اولیه 

از خـدا بـدانیم؛ زیـرا کـه اگـر      ] آن را[مقامی که برسیم، چه مادي و چه معنوي، باید 
بایـد بدانـد کـه     دکتـر در طـب  . شـود  کسی عارف به حق گردد، مجتهد در دین مـی 

خواست آن قواي جسمی، چشـم،   اش و علمش از خودش نیست؛ اگر خدا نمی دکتري
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خـواهیم بـه    لذا از خداوند می. رسید داد و به آن مقام نمی مغز را به وي نمی] و[گوش 
خداونـد  . کـه آن مقـام را از خـود بـدانیم     1نگیـرد ] ما را[هر مقامی که رسیدیم، غرور 

ایت کند و پایمان را از پـل صـراط نلغزانـد و در روز قیامـت بـا      تان را هد بزرگ همگی
  .محشور بگرداند، ان شاء اهللا )علیهم السالم(ائمۀ اطهار

  
  )ابهر 1342 - 1362(اهللا هادیلو  شهید حبیب 

بریـد و مسـئولیت خـویش را درك     دریابید که در چه زمانی به سر مـی ! اي مردم
، لعنـت  )السـالم  علیـه (امـام حسـین  ] تنها ماندن[ل مبادا با تنها گذاشتن امام، مث. کنید

در همه حال به اسالم و قرآن کمک کنید و امـام را تنهـا   . ابدي را براي خویش بخرید
؛ آنـانی کـه قـدرت    ]اسالم را یـاري کنـد  [هرکس به هر نحو ممکن . یاور نگذارید و بی

خون مقدس شـهدا  طور کنند،  ها را خالی نگذارند که اگر خداي نکرده این دارند جبهه
بـه انقـالب،   ] نکـردن [از آن بدتر، اگر خداي نکرده عالوه بر کمک . اند مال کرده را پاي

تفـاوت باشـند،    یـا حتّـی اگـر بـی    ] برآینـد [در صدد کارشکنی علیه انقالب اسـالمی  
ه آنـان       مال کردن خون شهدا می کارهایشان پاي باشد و عـذاب دردنـاك الهـی متوجـ

باشد که هنـوز ایـن همـه تحـول      با افرادي همچون خودم می روي سخنم. خواهد بود
ها اثر نکرده و هنوز مثل حیوانات در فکر خوردن و خوابیدن هستند؛ بـه   معنوي در آن

بترسید از عذاب الهی که خداوند در کمین سـتمکاران اسـت و بدانیـد    : گویم ها می آن
زیـد ناسـزا بگوییـد، ولـی     مبادا در ظاهر بـه ی . که اگر حسینی نباشید، یزیدي هستید

بینیـد کـه چطـور     مگر نمـی ! تفاوتان خبران و بی شما اي بی! خود راه یزید را بپیمایید
صـم  «به قول قرآن، مبادا از . شوید گذرند؟ شما باز آگاه نمی جوانان از خون خویش می

                                                             
  نگیرید: در اصل وصیت -1
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باشـید کـه در آن صـورت واقعـاً در     ) 18سـوره بقـره؛ آیـه    ( »بکم عمی فهم الیرجعون
  . اید باخته زندگی

پیامم به پـدران و مـادران ایـن اسـت کـه سـعی کنیـد        : پیامم به پدران و مادران
طوري که اسالم گفته، تربیت کنید که امروز اسالم احتیـاج بـه افـراد     فرزندانتان را آن
سخنم با جوانان و نوجوانان این است که دست از درس برنداریـد کـه   . صالح زیاد دارد

هل باشیم تا بهتر بتواند بر ما حکومت کنـد و مـا هـم بایـد بـا      خواهد ما جا دشمن می
  .و آگاه شدن خویش، مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنیم] خواندن[درس 
  

  )هریس 1337 - 1363(زاده  شهید قاسم هاشم 
هاي نور بر ظلمـت   نظر امت شهیدپرور را به نکاتی چند از مسائل اخالقی در جبهه

توحید واقعی در عمل بـه معنـاي گسسـتن از غیـر     ] کنم که و عرض می[جلب کرده 
ها باید خدا را شاهد جهاد و تالش دانست و تنها براي رضـاي خـدا    در جبهه. خداست

  .کار کرد؛ تنها به او عشق ورزید، به او دل داد و با او راز و نیاز کرد
  

  )آران و بیدگل 1342 - 1362(نژاد  شهید محسن هاشمی 
در هر کجا کـار  . امکان با معنی و دعاها را زیر لب بخوانید قرآن را همواره و در حد

جنگ، جنـگ،  «جنگ را فراموش نکنید که . کنید، تنها براي رضاي خدا کار کنید می
  .توانید حاضر شوید که باعث تداوم راه آنان است بر مزار شهدا تا می. »تا پیروزي
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  )مرودشت 1346 - 1361(شمخال همایون  شهید 
بـراي  . ها را دلداري بدهید کنم به خانوادة شهدا سر بزنید و آن می از شما خواهش

از شما خواهران و بـرادران  . خودسازي، جامۀ عمل بپوشید و نماز را در مسجد بخوانید
  .پشتیبان انقالب باشید] طور[خواهم که همین می

  
  )سمنان 1337 - 1365(شهید رضا همتی  

قبل از اینکـه جهـاد بـر همـه     ! لّت مسلمانبرادران و خواهران و امت حزب اهللا و م
توانید در ایـن جهـاد مقـدس     توانید در جبهه حاضر شوید و نمی واجب گردد، اگر نمی

برسید، حداقل در قلـب و درون خـود بـه هـر      ١»احدي الحسنیین«شرکت نموده و به 
ـ   . ها و جهاد باشید تا منافق از دنیـا نرویـد   صورت ممکن به فکر جبهه ت سـخنی بـا ام

 )سـلم  و آلـه  و علیه اهللا صلی(شهیدپرور و حاضر در صحنه که فرمانبردار خدا و رسول خدا
 تعـالی  اهللا عجـل (ولی فقیه و نائـب برحـقّ امـام زمـان    ] و[ )السالم علیهم(و ائمۀ معصومین

باشند و از مسئولین خدمتگزار اسالم و مسـلمین حمایـت کننـد و نمـاز      )الشریف فرجه
تـر برگـزار    هاي کمیل و توسل و مجالس شهدا را هرچه باشـکوه جمعه و جماعت و دعا

هـاي شـهدا، مفقـودین،     کنند و خلیفه و جانشین واقعی و راستین خداوند در خـانواده 
  .سرا، مجروحین و معلولین باشنداُ

  

                                                             
هل تربصون بنا اال احدي الحسنیین و نحن نتربص بکم ان یصیبکم اهللا بعذاب من عنده قل «اشاره به  -1

  52؛ سوره توبه، آیه »ا فتربصوا انا معکم متربصوناو بایدین
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  )کرمان 1336 - 1361(شهید مصطفی هندوزاده  
بـا هـم همکـاري     شناسید و همکارانی کـه در مـدت کوتـاهی    آشنایانی که مرا می

] شـما [داشتیم و مردمی که نتوانستم درست دین خود را نسبت بـه شـما، مخصوصـاً    
اگـر در طـول   ! انجام دهـم ] داشتم،[اي  در قبالتان مسئولیت و وظیفه] که[روستاییان 

اي از شـما بـر گـردن     اید یا مظلمـه ههایی دید کاري این مدت خطاها و اشتباهات و کم
خواهم با پشتکار و جدیت در کارهایشـان و دائمـاً    وصاً همکاران میدارم، از همه، مخص

خوانند، برایم طلب آمرزش و مغفـرت نماینـد و ارتبـاط     در نمازها و دعاهایشان که می
دسـت از یـاري و پیـروي امـام برنداشـته و همیشـه رهـرو        . خود را قطع نکنید با خدا

  .راهش و مجري فرمانش باشید
  

  )گچساران 1340 - 1361(شهید پرویز هوشمند  
. خـواهم کـه حجـاب اسـالمی خـود را کـامالً حفـظ نماینـد         از خواهران عزیز می

گونه که امام امت و قرآن مجید فرموده اسـت، عفّـت زن بـه حجـاب او اسـت و       همان
حجاب تو از خـون سـرخ مـن، بـاالتر اسـت و از کلّیـۀ       ] ارزش[این را بدان که ! خواهر

مبارزه علیه آمریکـا و شـوروي   ] به[خواهم که  هستند، میبرادرانی که در پشت جبهه 
مـا در جبهـه علیـه مـزدوران     . اي از پا ننشینند اش ادامه دهند و لحظه و عمال داخلی

هاي شما برادران در پشت جبهه امید داریـم و بدانیـد کـه     جنگیم و به کمک بعثی می
ت، خمینـی     ام و ب ، من با چشمان باز انتخاب کرده)شهادت(این راه را  ه قـول امـام امـ

  .دارد که شهادت، مکتب او نیست] سیک[کبیر، هراس آن 
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  )فریدن 1343 - 1364(شهید نصراهللا یارعلی  
همـان دسـتور اسـالمی را    . امر به معروف و نهـی از منکـر را فرامـوش نکنیـد    

منظورم است که خداوند در قرآن در آیات مختلفی از جمله سورة آل عمران، آیـۀ  
بایـد از میـان   «: فرمایـد  ؛ آنجا که مـی ]بارة آن سخن به میان آورده استدر[ 104

هایی باشند که امت را دعوت به خیر کنند، امـر بـه معـروف کننـد و از      شما گروه
گروهـی از  «: فرمایـد  می 7طور در سورة توبه، آیۀ  نهمی» .کارهاي زشت باز دارند

جهت امر به معروف و نهـی از  مردان مؤمن و زنان مؤمن حاکم بر گروه دیگرند به 
  ».منکر
  

  )گرگان 1336 - 1360(علی یازرلو  شهید کرم 
قـدم شـده و    نمـایم کـه در امـور دنیـوي همیشـه پـیش       از شما مصرّانه تقاضا می

اطرافیان را نیز امر به امور خیر نمایید و در راه حفظ انقالب اسـالمی و ارمغـان خـون    
  .شکن کوشا باشید مان، خمینی بتهزاران شهید و معلول و رهبري ابراهیم ز

  
  )سمنان 1343 - 1365(شهید حسین یحیایی  

امام را دعا کنیـد  . ها یاري دهید سنگرنشینان اسالم را در همۀ جبهه! اي حزب اهللا
خانوادة شـهدا  . عنایت فرماید] به ایشان[و از خدا بخواهید طول عمر باعزّت و سالمت 

از ! رام دلجویی کنیـد و اي دلیـران وادي عشـق   را، هرچند احتیاج ندارند، من باب احت
هایتان سرازیر کنید و با آن، سرازیر به سـمت   در دل )السـالم  علیه(شربت محبت حسین

ت باشـید و    . ها شوید جبهه بسیج و سپاه را تقویت کنید و با یکدیگر مهربـان و بامحبـ
تهمـت و دروغ و   از غیبـت و اسـراف و  . قدر یکدیگر را بدانید و همدیگر را یاري کنیـد 
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. زدن و یکـدیگر را گـره در کـار انـداختن بپرهیزیـد     ] را دور[خبرچینی براي یکدیگر 
شود که وارد قبرش کنند و بنـد کفـنش    اي مشخّص می ذلّت انسان و تنهایی او لحظه

آن لحظـه را همیشـه در نظـر    . را باز کنند و صورت او را روي خاك کف قبر بگذارنـد 
هـاي   اي انسـان ... همـدم و مـونس شـما عمـل شماسـت      ] که بدانید[داشته باشید و 

. حقّ مسجد را برآورید و حقوق مؤمنی را درست به جـا آوریـد  . قرآن بخوانید! مسلمان
اسالم را با توان آخر یاري کنید و هرچه داریـد، بـراي پیـروزي اسـالم و رضـاي خـدا       

  .بدهید
  

  )ایذه 1336 - 1364(پناه  رضا یزدان شهید علی 
رهبـر خالصـه   ] حمایـت از [لّت بزرگوار که آبـرو و افتخـار شـما در    شما اي م

بدانید . تنها شرف و بزرگی شما به تداوم اطاعت شما از رهبر بستگی دارد! شود می
و آزمایش، آشکار است و از صدور اسالم تاکنون، حوادث ] بوده[که زمان، حساس 

فرمـان رهبرتـان را ارج   . باشـد  ها مـی  و وقایع تاریخ پاسخگوي تمام عذرها و بهانه
در تقوا و . گذارید تا ملّتی موحد و رستگار و پیروز باشید و جلب کنندة رضایت خدا

مجد و کوشا باشید و دو رکن مهم امر به معـروف و  ] ي[پاکیزگی جامعۀ فردا، فرد
اي کنار نگذارید که  ها تولّی و تبرّي را در هیچ لحظه نهی از منکر و در رابطه با این

قدر این نعمتـی  . ها بستگی کامل دارد نحطاط و سقوط جامعۀ اسالم به ترك اینا
شـکر  (را که خدا به شما داد، بدانید و شکر آن را به جا آورید ) جمهوري اسالمی(

تمام برادران سعی کننـد رعایـت اصـول تقـوا را     . 2). خدا، حفظ آن است] از[آن 
سعی کنید بیشتر مطالعه کنید، . 3. ندنموده و سخنان امام را حتّی المقدور اجرا کن

] هم مطالعه را... [هاي تاریخی و علمی و هاي مذهبی بیشتر، اما در زمینه در زمینه
که در رساله آمـده انجـام   ] را[مسائل زیر ] اگر[مطمئن باشید . 4. فراموش نکنید
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] خرهباال[صعود کنیم ] هم[نبوده و اگر ] عالی[ندهیم، موفّق به صعود به درجات 
ادارات باید کاغذبازي را کنار بگذارند و اقدامات انقالبی . 5. سقوط خواهیم کرد... 

عۀ صـدر داشـته باشـند و از    اللّهـی بایـد سـ   به امت ارائه بدهند و بـرادران حـزب   
  . خودمحوري و خودحزبی به خدامحوري و خداحزبی صعود کنند

  
  )شهرکرد 1337 - 1361(شهید مصیب یوسفی وردنجانی  

و بدانید کـه زنـدگی مـا در آن    ... گونه ناراحتی به خود راه ندهید  هیچ! ي عزیزانا
. است که باید پیش خدا سرافراز باشیم و از خدا غافل نباشید که آورنده و برنده اسـت 

خـواهیم   هـا مـی   مان و ایرانمان و دنیایمان و از آن سالم بر اقوام و بر آن همرزم دهکده
، مبـارزه کننـد   ]دارنـد [ه جز حق نیندیشند و با ناحق تا جان فقط پیرو حق باشند و ب

هستیم، بیاییم حسینی رفتار کنـیم و شـما بازمانـدگان     )السالم علیه(اگر پیرو حسین... 
کـه طرفـدار   ] را[همیشه به یاد مستمندان باشـید و کسـانی   . باید زینبی رفتار نمایید

  .اسالم و انقالب هستند، یاریشان نمایید
  

  )فریدن 1342 - 1365(ا یوسلیانی شهید رض 
با حضور در مسـاجد از ایـن سـنگر الهـی پاسـداري      . مسجد سنگر است! اي مردم

  .کنید و از خداوند بخواهید رزمندگان اسالم را پیروز گرداند
  
  
  


