ت يلح
م
« فرازاهيي از صد وصيت انهم شهدا ي جنگ ي »

رهبر فرزانه انقالب ،بارها در بيانات شان به اين نكته اشاره داشته اند كه
«وصيت نامه شهدا را بخوانيد »...اين توصيه در كالم گهربار حضرت امام
خميني(ره) نيز ديده مي شود .در اين مجال فرصتي دست داده تا با هم مروري
داشته باشيم بر گزيده اي از صد وصيت نامه...
وصيت نامه شهيد محمود احمدي

دست ازاين ماه تابان [امام خميني] برنداريد كه روزنه ي اميد مستضعفان جهان و ايران است .پيرو خط امام كه همان خط
حزب هللا است باشيد.

وصيت نامه شهيد غالمحسين ارباب رشيد

"با مردم برخورد اسالمي داشته باشيد ،در راه اسالم و قرآن قدم برداريد و مواظب باشيد كه شيطان باعث دوري شما از
خدا نگردد".

وصيت نامه شهيد حسين برهاني

 اي ملت بدانيد امروز مسئوليتتان بزرگ و بارتان سنگين است و بايد رسالتتان را كه پاسداري از خون شهيدان است انجامدهيد و تنها با اطاعت ازروحانيت متعهد و مسئول كه در راس آن واليت فقيه مي باشد و امروز سمبل آن امام بزرگوار امت
قادريد اين راه را ادامه دهيد.
 خواهرانم! در تربيت فرزندانتان بكوشيد و حجاب را رعايت كنيد ،زهراگونه زندگي كنيد..... سفارشم اين است ،مردم! به ياد خدا و روز جزا باشيد پيرو ائمه اطهار باشيد ،كه ..... مردم! امام زمان (عج) را فراموش نكنيد .مردم! دنباله رو روحانيت باشيد كه چراغ راه هدايتند.....از امام اطاعت كنيد كه عصاره اسالم است ،او را تنها نگذاريد كه نماينده حجه بن الحسن (ع) است0631/5/01 .

وصيت نامه شهيد ناصر بختياري

(ره)

...من خودم را اليق نميدانم كه در جواب نداي هل من ناصر ينصرني به امام كبيرمان لبيك بگويم ...ولي از امام
مي خواهم كه مرا دعا كند تا بلكه نزد خداوند مورد قبول واقع شوم و به درجه اي كه در نهايت شهادت است برسم.
...خدايا شكر مي كنم كه مرا آزاد آفريدي تا آزاد فكر كنم تا بتوانم بندگيت را به جاي آورم.
خدايا! شكر تو را كه مرا پاسدار انقالب خميني ات قرار دادي تا اينكه بتوانم خونم را فداي حسينت بكنم.
خدايا! شكر تو را كه مرا از اين نعمت انقالب سرخ خميني برخوردار نمودي و به آن درجه اي رساندي كه لياقتش را
نداشتم... .آگاه باشيد كه در اين برهه از زمان مسئوليت سنگيني بر دوش داريد .شما پاسدار خون هاي ريخته شده براي
اسالم عزيز هستيد و بايد شما عزيزان پيام خون شهيدان و شعار آنها را با كار و كوشش در راه خدا به جهانيان صادر
نمائيد ،و ثابت كنيد كه مي توانيم در پناه اسالم غير وابسته به ابرقدرت ها باشيم و به شعار بهشتي مظلوم و ديگر شهدا
تحقق بخشيم و نداي مظلومانه امتمان را به گوش تمام مستضعفان جهان برسانيم تا اينكه لرزه بر اندام پوسيده
مستكبران داخلي و خارجي بيندازيم...
و مستضعفين خود تصميم بگيرند و حاكم روي زمين باشند همانطوريكه كه خداوند به بندگانش وعده داده است:
"و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين"...
تا اينكه مقدمه اي براي ظهور مهدي (عج) و افراشته شدن پرچم الاله االهللا در جهان باشد.

وصيت نامه شهيد مجيد پازوكي

(عج)

حضرت امام خميني كه هرچه داريم از وجود با بركت ايشان است كه اسالم
"درود بر امام امت ،نايب بر حق امام زمان
و امت اسالمي را بعد از هزاروچهارصدسال دوباره زنده نمود .قدر امام را بدانيد و خالصانه پيروش باشيد ،انقالب اسالمي و
جمهوري اسالمي امانت الهي هستند وظيفة همه ما پاسداري از انقالب و دستاوردهاي آن است .صالح دنيا و آخرت ما
در پيروي از واليت فقيه مي باشد.فعاالنه در مسائل انقالب و اجتماع شركت نماييد .حضور گسترده و آگاهانة مردم ضامن
انقالب و اصول آن است .در نماز جمعه شركت كنيد و شعائراسالم را زنده تر كنيد".

وصيت نامه شهيد مرتضي بهراميان

از برادران و خواهران مي خواهم كه اين نهضت را حفظ كنيد و در راه صدور آن از هيچ كوششي دريغ نكنيد و مگذاريد بار
ديگر دست جنايتكاران شرق و غرب در شما مسلط گردد و خونهاي هزاران شهيد از دست برود .در نمازهاي جماعت و

جمعه با جديت شركت كنيد .با وحدت و اطاعت از مقام رهبري و پيروي از دستورات اسالم و پاسداري جدي از انقالب
اسالمي و دستاوردهاي آن توطئه هاي استكبار را خنثي و نقش بر آب كنيد.

وصيت نامه شهيد محمود دايه علي

بسم هللا الرحمن الرحيم
و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا امواتا ً بل احيا عند ربهم يرزقون گمان مبريد كسانيكه در راه خدا كشته مي شوند،
مرده اند بلكه زنده اند و نزد خدا روزي مي خورند .من محمود دايه علي وصيت نامه ي خود را به نام خدا و در راه تداوم
انقالب اسالمي به رهبري زعيم عاليقدر امام امت خميني روح خدا شروع مي كنم ،اي مردم مسلمان و مستضعف ايران
اين انقالب را به رهبري امام امت ادامه دهيد ما ملت ايران خيلي خون داده ايم كه اين انقالب به پيروزي برسد نكند كه از
رهنمودهاي امام سرپيچي كنيد و امام را تنها بگذاريد او نايب امام زمان (عج) است .نگذاريد خون اين شهيدان پايمال شود
ما هرچه خون بدهيم انقالبمان پايدارتر مي شود ،اين آمريكائي خائن با كمك منافقين دارند شاخ و برگ اين نهال انقالب را
مي ريزند ما بايد نگذاريم كه اين ابرقدرتها ،واسطه هاي داخلي آنها به اين انقالب ضرور زيان برسانند .اگرچه همه را
بكشند ما بايد تا آخرين قطره ي خونمان را به پاي اين نهال انقالب بريزيم و آن را آبياري كرده و رشدش بدهيم .در زمان
امام حسين (ع) امام را تنها گذاشتند حاال كه امام خميني راه او را مي رود ما نبايد اورا تنها بگذاريم .از خانواده ام مي
خواهم كه خط امام را اد امه دهند و از مادرم مي خواهم برادرهايم را در بسيج شركت دهد تا اگر روزي به شهادت رسيدم
بتوانند ادامه دهنده ي راه من باشند .از برادرهايم مي خواهم كه بعد از من اسلحه را به دوش بگيرند و خون خودشان را
به پاي درخت اسالم بريزند تا درخت اسالم بارورتر گردد .هركس امام را قبول نداشته باشد و سر قبر من بيايد به خون
تمام شهيدان خيانت كرده است .پدر و مادرم! ما امروز در زمان امتحان هستيم چون در جبهه وجود دارد حسيني و يزيدي
و من راه حسين را انتخاب كرده ام شما هم از فرصت استفاده كنيد و به جبهه حسين بپيونديد .در هر كربالئي امام
حسيني وجود دارد و حسين امروز با خميني است .در وجود امام عزيز دقت كنيد و با شناخت كامل راه او را ادامه دهيد؛
مادرم مي دانم كه در انتظار آمدن من هستيد و هم اكنون دعا مي كني اما حرف من به برادرانم اين است كه يكي يكي
به جبهه هاي حق عليه باطل فرستاده شوند؛ من براي آنها طلب پيروزي بعد از شهادت مي كنم .دوستانم در پيروزي ما
در اين جنگ هيچ شكي نداشته باشيد اين سخنان را به عنوان يك شهيد مي گويم كه اگر وحدت خودمان را از دست
بدهيم و امام را تنها بگذاريم به خون تمام شهيدان خيانت كرده ايم و خدا شما را نمي بخشد .فقط در خط امام حركت
كنيد و بدانيد بهترين تسليت براي من انتقام گرفتن خون تمام شهيدان است....

وصيت نامه شهيد سيد جمال دربان فلك

اي امت حزب اللهي! اسالم مكتب انسان سازي است و انقالب اسالمي با رهنمودها و رهبري صحيح امام امت (خميني
بت شكن) مي رود تا جهاني شود و تمامي ابرقدرت ها را نابود كند و انقالب را به صاحب اصلي اش امام زمان (عج) تحويل
دهد پس بر همه شما وظيفه شرعي است كه در هركجا كه باشيد از اسالم و جمهوري اسالمي دفاع كنيد .....از واليت
فقيه و روحانيت مبارز اطاعت و پشتيباني كنيد كه هردو ضامن پيروزي و پشتوانه اسالم هستند".

وصيت نامه شهيد صفر علي داوودي

"مادرم سالم اين فرزندت را از كردستان غريب و مظلوم بپذير ،اينجا كسي را جز خداي بزرگ و مالئك نداريم مادرم براي ما
دعا كن".

وصيت نامه شهيد ولي اهلل چراغچي مسجدي

(ص)

مسلم و تسليم هستم و شهادت مي دهم به خداوند "حي ال يموت واحد ،رحمان و رحيم و  ....محمد
برگزيده از يك صد و بيست و چهار هزار رسولش و علي (ع) وصي بر حقش و يازده فرزند علي (ع) از فاطمه
برحقند و اما تنها حجت خدا مهدي(عج) است كه به انتظار فرمان ظهورش (نگران از انسانيت) نشسته است.
قال الحسين (ع) "ان الحياه عقيده و الجهاد و ليمحص هللا الذين آمنوا و يمحق الكافرين"
درود خدا به امام عزيزم كه ما را آگاهي بخشيد و در هر فرصت براي پاك كردن زنگار نيتها پرداخت تا فقط براي خدا باشيم و
رحمت خدا بر شهداء باد كه به ما آموختند چگونه بهتر رفتن را .
(س)

وصيت نامه شهيد سيد كريم حسيني

 ،بهترين
كه همگي

بارالها به جبهه آمدم تا تكليف خود را ادا كنم و از من راضي باشي ،اما افسوس كه نتوانستم مأموريت خود را به نحو
احسن انجام دهم كه به تو نزديكتر شوم و از من راضي باشي .همسر عزيزم از بچه ها به خوبي نگهداري كن و آنها را در
راه فراگيري علم و دانش ياري نما و مرتب آنها را به مساجد ببر تا فرد مفيدي براي جامعه ي ما باشند.

وصيت نامه شهيد بهرام حق نجات

خدايا از تو مي خواهم كه مرا ياري كني تا در راه تو قدم بردارم همانطور كه خداوند مي فرمايد هركسي در امور بر خداوند
توكل نمايد.او برايش كافي است و حال اگر بنده گام در راه جهاد با كفار گذاشت هرگونه سرنوشتي كه پروردگارش براي او
تعيين نمايد تفاوتي ندارد ما مي رويم تا وظيفه خود را انجام دهيم و نتيجه آن براي ما مهم نيست كه چه بر سر ما خواهد
آمد انشاهللا كه خداوند قبول نمايد.

وصيت نامه شهيد حسين حدادي
(عج)

سالم بر مهدي
سالم بر نايبش امام خميني ،سالم بر شهيدان و درود بر تمام مسلمين جهان ،مادر وپدر عزيزم اگر شهيد شدم برايم گريه
نكنيد چون من خود مي خواستم و وظيفه ام بود .خدا من را به شما داد وظيفه شما بود كه مرا تربيت كنيد و كرديد ،پس
ناراحت نباشيد .پيام من به ملت ايران اين است كه با گروهك هاي منافق بجنگيد و نابودشان كنند و راه شهيدان را ادامه
دهند .پيام من به دولت اين است كه امام و شخصيت هاي مملكتي را از هر نقطه حفظ كنند تا ريشه آمريكا كنده شود .
تمام ملت بايد گوش به فرمان امام باشد زيرا كه نائب امام زمان است .اميدوارم كه تا به حال گناهي كرده ام خدا مرا
ببخشد و مرا جزء ياران امام زمان گرداند....
عاشقم عاشق روي مهدي
شيفته ام شيفته روي مهدي
اي صبا از سر كوي مهدي
برمشامم برسان بوي مهدي

وصيت نامه شهيد بهنام خرم بخت

"خدايا! تو را به حسين قسم مي دهم كه ما را از فيض شهادت محروم نفرما ،پدر و مادرم از شما مي خواهم كه بعد از
شهادت من براي من گريه نكنيد ،بلكه به مظلوميت آقا اباعبدهللا الحسين (ع) در روز عاشورا فكر كنيد دوستان و آشنايان و
دانش آموزان شما را به شهداي كربال قسم مي دهم كه يك لحظه از فرهنگ جهاد و شهادت و امر به معروف و نهي از
منكر غافل نباشيد ،كه اگر خون شهداي كربال و پيام زينب (س) نبود ،امروز اسالم و قرآن در عالم پيشرفت نمي كرد در پايان
از همه شما حالليت مي خواهم و از شما تقاضا دارم كه امام عزيز را تنها نگذاريد"...

وصيت نامه شهيد محمود خادم سيدالشهدا

 ...باور كنيد كه شهادت از عسل شيرين تر است اگر در بطن كلمه شهادت برويد متوجه خواهيد شد كه چقدر كشته
شدن در راه خدا شيرين است .برادرم احمد روح من در انتظار فداكاري توست تو مانند يك مسلمان واقعي زندگيت را وقف
خدمت به اسالم كن.

وصيت نامه شهيد محمود اعتصامي

به دستورات امام خميني (ره) عمل كنيد ،به مسايل معنوي و حضور در نماز جمعه اهتمام فراوان داشته باشيد و از زنان و
مردان جامعه مي خواهم به حدود الهي و فرامين اسالم و قرآن عمل نمايند.
پدرجان يك چيز از شما مي خواهم شما در حقم دعا كنيد كه به آرزويم برسم.

وصيت نامه شهيد سيد حسين روح االمين

اي عزيزان از مال دنيا دست برداريد و به خدا فكر كنيد ،ما از خاك آمده ايم و به خاك بازمي گرديم ،هرچه هست ،دست
خداست و هرچه صالح او است همان است ،خداوند در اين دنيا بسيار آزمايش خواهد كرد .اين نعمتها را براي آزمايش ما
قرار داده است مواظب باشيم كه از اين آزمايشات سربلند بيرون بيائيم .اي دوستان به دنبال شناخت اسالم برويد اگر
اسالم را شناختيد ،اگر امام (ره) را شناختيد ،به آنچه كه مي خواهيد مي رسيد ،به خدا فكر كنيد و به فرداي قيامت ،به آن
آتش جهنم و نعمتهاي خدا در بهشت ،دست از مال دنيا و هواهاي نفساني برداريد...اي مردمي كه در صحنه هستيد به
گلزار شهدا برويد و از اين عزيزان درس بياموزيد .و فرزندان خود را چون اينان بزرگ كنيد ،در نمازجمعه ها مرتب شركت
كنيد ،نه فقط به عنوان يك نفر حاضر در نماز به خطبه ها گوش كنيد راه و روش اسالم را ياد بگيريد و سعي كنيد در
سياست دخالت كنيد و ببينيد در مملكتتان چه مي گذرد.
(ره)
برنداريد
من نمي دانم چه بگويم چون مي دانم دنيا هيج ارزشي ندارد و تنها سفارشم اين است كه دست از ياري امام
و در جنگ شركت كنيد به مستضعفين كمك كنيد و دست نوازش بر سر آنان بكشيد....

وصيت نامه شهيد حميد رشيدي

...آيا مردم چنين پنداشته اند كه به صرف اينكه گفته اند ايمان آورده ايم رهاشان كنند و بر اين دعوي امتحانشان نكنند؟
اي كسانيكه ايمان آورده ايد جهت چيست كه براي جهاد در راه خدا به خاك زمين دل بسته ايد؟آيا راضي به زندگي دنيا
عوض حيات آخرت شديد به متاع دنيا در پيش عالم آخرت اندك و ناچيز است.پس ار عرض سالم بر حسب وظيفه اي كه
مي باشد چند سطري به عنوان وصيت مي نويسد البته وصيت نامه شهيد همه مانند بهترين نوشتجات عرف است و چيز

تازه اي براي نوشتن ندارم بنده با عقيده كامل بدين راه قدم گذاشته و به كمال آگاهي آن را دنبال كرده ام.از آنجا كه دنيا
محل امتحان است و در اين چند روز زندگي كه به لحظه اي مي ماند انسان به بوته آزمايش گذاشته مي شود.اگر
بخواهيم عاقبتمان سعادتمندانه باشد بايد از اين آزمايش سرافراز بيرون آئيم با هم موجب سرافرازي خود و هم خداوند
باشيم كه خداوند به بندگان پاكش مباهات مي كند و خوشا به حال شهيدان كه مي فرمايند باالتر از هر چيزي ،چيزي مگر
اينكه كسي به مسلخ عشق رفته و شهيد شود كه باالتر از آن چيزي نيست.برادران و خواهران خدا را شكر كنيد كه در
اين عمري كه خدا گرفته ايد شاهد چنين تحويل عظيمي بوديد .قدر اين انقالب را بدانيد و از آن مراقبت كنيد و به متاع
قليل دنيا دل نبنديد كه شما را منحرف و بر زمين مي زند .
قانون اساسي و نظام اين جمهوري كه گفته و خواسته شهيدان ،نگهداري و پاسداري از آن بوده را سبك نشماريم و
گرامي بداريد واقعاً شرم دارد كه اين شهدا را ببنيم و ولي مدافع اين انقالب نباشيم .اگر خود را آماده كرده ايم بايد بدانيم
كه آخرت خود را فروخته ايم واگر در اين دنيا قدري پايبند به د?ن خود بوديم ،بهره را در آخر خواهيم بود و اگر دين نداريم
الاقل بايد آزادمرد بود  ...اين بنده در طول عمر خود نتوانستم هيچ خدمتي انجام دهم و در اعمال خودم عمل مثبتي نديدم
و فقط كوله باري از گناه بر دوش دارم كه مي دانم فقط شهادت در راه او اگر مقبول گردد مي تواند اين گناهان را بشويد و
اميد داشتم كه در طول اين زندگي بتوانم هرچقدر كم و كوچك خدمتي كنيم تا الاقل كمي از وظيفه اي كه به دوش داريم
و وظيفه هر انساني اگر بخواهد آزاد باشد و سعادتمند ياري دين است انجام داده باشم اما افسوس كه خود را خيلي
بدهكار مي بينم و واقعاً در جا زده ايم و حال كه خود در صف مجاهدين في سبيل هللا جا زده ام مي خواهم خداوند به
آبروي اين سلحشوران نظر خودش را از ما راضي گرداند و از او مي خواهم مرگم را شهادت راه خودش قرار دهد  ...چند
خواسته دارم كه مي خواهم اگر ممكن بود رعايت شود اگر خداوند ما را قبول كرد و مهر بازگشت نزد هيچ خواسته اي از
دولت و مردم نداشته باشند.....دوم صبر پيشه كنند و طريق حضرت زينب (س) را پيشه كنندو سوم اينكه از دوستان به
خصوص دوستان نزديك مي خواهم  ...از كسانيكه با آنان رابطه داشته ام حالليت بطلبند...

وصيت نامه شهيد جواد جليلي

بسم هللا الرحمن الرحيم
درود خداوند متعال بر تو باد اي رهبر عالي قدر و بزرگوار سالم شهيدان ايران ...حسين جان! جوانان ما در جبهه ها به ياد
تو سينه هاي خود را جلوي گلوله هاي سبك و سنگين قرارمي دهند و جان خود را مي دهند پروردگارا من مي دانم تو ما
را خلق كردي و تو به ما جان داده اي....خداوندا مرا ياري كن اگر تو ياري نكني ياوري جز تو ندارم و اي مردم مسلمان اين
خون پاك شهيدان است كه پيچ و خم قالب را صاف و هموار مي كند كه شايد با ريخته شدن اين خونهاي پاك كساني كه
در ناداني هستند بهراه هللا نماينده شوند و از شما مردم مسلمان و دوستان و آشنايان تقاضا مي كنم كه با انقالب به
حالت سستي برخورد نكنيد انقالب هدف بزرگي را دنبال كرده است و از شما مي خواهم كه جلوگيري از فرزندان خود
نكرده و بگذاريد راهي راه مي خواهند بروند و اگر كسي مانع از رفتن فرزندش به جبهه هاي جنگ شود به خدا قسم
مسئول است .....خدايا تو را شكر مي كنم كه به من قدرت تشخيص حق از باطل را دادي و خدايا تو را شكر مي كنم كه
رهبرم را شناساندي كه به من چنين پدر و مادري دادي خدايا تو را شكر مي كنم كه مرا در ناداني نميراندي مادر عزيزم
مي دانم كه شما را اذيت كردم و براي شما نتوانستم فرزند خوبي باشم ....بعد از مردن من حجله اي براي من مگذاريد
چون درنزد خدا هيچ ارزشي ندارد گل بر سر قبرم نياوريد چون اين گلها بعد از  1يا  6روز پالسيده مي شوند مرا در بهشت
زهرا (س) دفن كنيد.
والسالم عليكم و رحمه هللا و بركاته
 0630/4/55جواد جليلي

وصيت نامه شهيد ناصر جام شهرياري
...و تو اي خداي بزرگ كمكم كن كه جزء هدايت يافتگان باشم و نصرتم ده كه با دشمنان دين تو ستيز كنم... .اي
مسلمانان از همه قشر بدانيد كه وظيفه شرعي است كه از ولي امر مسلمين اطاعت كنيد... .خدايا ياريمان كن تا از
اماممان پيروي كنيم ،و در خط امام كه همان خط اسالم است ،باشيد... .اي ملت بيدار ايران هوشيار باشيد و نگذاريد
تاريخ تكرار شود ،حال كه جنگ به نفع جمهوري اسالمي ايران پيش مي رود ،همانهايي كه با امام علي (ع) گفتند كه مالك
را برگردان ،ما با قرآن نمي جنگيم( ،در اينجا هم اين كار را نكنند) متأسفانه همين كار را كردند... .قرآن و اسالم در ايران
پياده مي شود( ،اجرا مي شود) نه در حزب بعث صدام... .آري در زمان دودمان ننگين پهلوي سرمان در الك خودمان بود ،و
هيچ توجهي نداشتيم ،كه بر ما و مكتب ما چه مي گذرد و باز خداوند بر ما منت نهاد و رهبري از سالله محمد (ص) خميني
اين مرد بز رگ ،مرد با تقوا ،اين اسالم شناس واقعي را ولي امر و رهبر و پيشواي ما كرد... .اي آمريكاي خونخوار كه خون
همه محرومان در سراسر گيتي به دست تو و يا جيره خوارانت مي ريزد ،به ياري حق و همت امت اسالمي ديگر عمرت به
پايان رسيده است و تو را در جهان كه رسوايي رسواتر خواهيم كرد.تو كه هر روز در جنوب لبنان و السالوادور خونها مي
ريزي و سازمان حقوق بشرت در خواب خرگوشي فرو رفته است.

وصيت نامه پرويز خياميان

درود به رهبر عزيز ،قلب ملت ايران به نام هللا در هم كوبنده ظلم و ستم .به نام خدائي كه به ما شعور داد تا خوب را از بد
و زشت و پليد را از زيبا تميز داده و يكي را انتخاب كنيم .تقاضا دارم دخترم (صفورا) تا كالس ششم ابتدايي فقط و فقط
درس اسالمي خوانده و بعد قرآن ياد بگيرد و كامال ً اسالمي تربيت شود كه اين بزرگترين آرزوي من است .از همسرم و
خانواده ام تقاضا دارم اگر در راه شهيد شدم در مرگ من گريه نكنند بلكه شادي بكنند تا روح من شاد گردد ،اگر شهيد

شدم جنازه مرا در اصفهان دفن كنيد .فرزند مرا نزد امام امت رهبر كبير انقالب ،پدر عزيزم خميني بت شكن ببريد تا دست
بركتش را به صورت او كشيده و براي آنها دعا نمايند ،والسالم ،پايدار ارتش جمهوري اسالمي ايران ،پاينده ايران ،و برقرار
باد جمهوري اسالمي ايران.

وصيت نامه شهيد اكبر چاجي

براي اسالم و انقالب تبليغات زيادي بكنيد تا نداي اسالم و اسالم طلبي به اقصي نقاط جهان برسد در اشاعه و گسترش
فرهنگ اسالمي تالش الزم را بنماييد و از هيچ كوششي دريغ نكنيد هميشه گوش به فرمان امام امت و مسئولين كشور
باشيد".

وصيت نامه شهيد سيد عباس جواليي

....برادرانم! به ريسمان الهي اعتصام كنيد و آن را رها نسازيد ،هرچه به كالس باالتري از ايمان برويم درسهايمان مشكل
مي شود و درس امتحانات مشكل تر و شيطان هم تالشش بيشتر مي شود .مبادا پس از چند صباحي تحمل درد و رنج و
زحمت در راه خداي بزرگ به دره نيستي سقوط كنيم ،قرآن زياد بخوانيد و سعي كنيد زمانيكه خداوند با شما صحبت
مي كند ترجمه تحت اللفظي آن را بدانيد .تقوا تقوا اساس كار است اگر تقوا نباشد اكثر عبادات به خاطر غير خدا
مي شود،نماز را طوري بخوانيدكه بدانيد با خدا چه مي گوييد مبادا عباداتمان بندي باشد كه ما را از راه سعادت بازدار بدين
واسطه كه فكر كنيم خيلي آدم خوبي هستيم عبادات ما بايد پله اي براي صعود ما به درجات و كالسهاي باالتر باشد.

وصيت نامه شهيد هدايت اهلل ثمرمند

"اينجانب براساس عقيده اي كه نسبت به اسالم و مكتب شهادت دارم با عزمي راسخ و اراده اي آهنين عازم جبهه شده
ام.تا دين خود را نسبت به اسالم ادا كنم چون موقعي كه شهادت باعث سعادت ماست ،افتخار شهيد شدن در راه اسالم
را داريم"

وصيت نامه شهيد حسين ثامني

اي مسئولين توجه داشته باشيد امروز مسئوليت حفاظت از خون شهيدان در درجه اول به عهده شماست مبادا بين
صحبت و رفتارتان با اين ملت شهيدپرور با مقامات باالتر فرق كند .خود را عاقل و متعهد و حافظ اسالم و ديگران را بدخواه و
جاهل ندانيد ،در خود بيشتر دقت كنيد ،مبادا جلوي خدمت مخلصان را بگيريد.
دقت كنيد با نيروهاي مخلص بسيج جزء با منطق و دليل به هيچ زبان ديگر سخن نگوئيد.
شرمنده دوستان شهيدم و درگه حق تعالي36/01/15 .

وصيت نامه حسين ترك

از مردم شهيدپرور مي خواهم كه هميشه در صحنه باشند ،ابرقدرتها بدانند مردم ايران هميشه در صحنه هستند و
نمي گذارند كه خللي بر جمهوري اسالمي وارد شود .ابرقدرتها بدانند كه ما مردم ايران با جان و دل انقالب را پذيرفتيم و
آن را تا پايان جان حفظ خواهيم كرد .من از مردم مي خواهم رهبر و ولي فقيه را تنها نگذارند و به دستورات ايشان عمل
كنند.از خواهران خود مي خواهم كه حجاب اسالمي را رعايت كنند و از برادرانم هم مي خواهم كه ادامه دهنده راه شهدا
باشند و از پدر و مادرم هم مي خواهم كه اگر مي خواهند براي من گريه كنند براي غريبي امام حسين (ع) گريه كنند.

وصيت نامه شهيد نادر پوربندري

بر شما جنگ و جهاد واجب شد در حالي كه اين فرمان بر شما گران و سنگين و مورد كراهت شماست ،ولي بدانيد كه
چه بسا چيزي را كه ناگوار و مكروه مي دانيد در حقيقت به نفع شماست.بالعكس شما مي پنداريد كه شهيدان راه خدا
مرده اند نه ،بلكه زنده به حيات ابدي هستند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود.

وصيت نامه شهيد رحيم تركان

مردان و مؤمنان بزرگ خدا كساني هستند كه به عهد و وفا پيمان بستند و حتي به بهترين درجه يعني شهادت رسيدند و
اينجانب سوگند ياد مي كنم كه سعادت خويش را نمي يابم مگر در پيمودن خط خونين اباعبدهللا الحسين (ع) كه راه تمامي
شهداي انقالب اسالمي است .
پدر و مادر عزيزم بدانيد و مطمئن باشيد كه امروز در راهي جاودانه گام نهادم كه انتهاي آن حضرت بقيه هللا االعظم قرار
دارند ،انسان بايد از دنيا و زندگي پر مشقت آن كه موجب مي شود انسان غرق در گناه بشود رهايي پيدا كند و راه جهاد
در راه خدا را پيش گيرد وليكن جهاد در راه خدا بايد حسين گونه باشد مردم شهيدپرور تقو را فراموش نكنيد و تقوا پيشه
كنيد ،پيرو خط واليت فقيه باشيد و هر كاري مي كنيد فقط براي رضاي خدا باشد .اخالص در عمل پيشه كنيد انشاهللا
خداوند ما را در زمره شهداي صحراي كربال قرار دهد و ما را با حسين بن علي (ع) محشور گرداند .

در پايان از همه آشنايان و دوستان و همكالسيها حالليت مي طلبم.

وصيت نامه شهيد محسن پورقاسمي

"كساني كه به واليت امام اعتقاد ندارند بر جنازه من حاضر نشوند ،سالم مرا به رهبر عزيزم ،پدر يتيمان برسانيد و به
خانواده شهدا بگوييد كه تا آخرين قطره خونمان صحنه هاي نبرد حق عليه باطل را ترك نخواهيم كرد ،و با خداوند پيمان
مي بنديم كه در تمام عاشورا و كربالها ،حسين (ع) زمان را تنها نگذاريم ،و سنگرها را خالي نخواهيم كرد و تا هنگامي كه
پرچم الاله اال هللا در تمام جهان به اهتزاز درنيايد و احكام اسالم و قرآن در زير پرچم توحيد و اسالم به اجرا درنيايد ساكت
نخواهيم نشست.

وصيت نامه شهيد حسام اسماعيلي فرد

اگر شهادت نصيبمان شد ،آن را دودستي مي گيريم و خدا كند زانوهايمان سست نشود .شهادت چيزي نيست كه نصيب
هركس بشود هركس كه شهيد مي شود به كمال رسيده است ،شهداي شما نمرده اند بلكه زنده اند و ناظر اعمال شما
هستند.

وصيت نامه شهيد محمد علي توانگر

"خواهرم! شما با حجاب و برادرم!شما با براداشتن سالح ،از امام و جمهوري اسالمي كه حاصل خون بهاي شهيدان است
دفاع كنيد.همچنان كه من با خونم نمي گذارم دشمن به همين آساني به ايران اسالمي تجاوز نمايد".

وصيت نامه شهيد محمدرضا رودسر ابراهيمي

شهادت ،حد نهايي تكامل يك انسان است ،شهادت باالترين آرزوهاست ،چه زيباست لحظه اي كه تفنگ از زمين كنده
مي شود و به سوي دشمن نشانه مي رود ،چه زيباست لحظه اي كه دشمن را ذليل و خوار به اسارت مي گيرد و چه
شيرين است آن هنگام كه در خون خود مي غلتيم و با شهد شهادت سيراب مي شويم .اگر من كشته شدم راهي بود
كه با ميل خود آمدم.....

وصيت نامه شهيد علي زارعي

به نام كسي كه هستي را آفريد سخنم را با نام او آغاز مي كنم و اين آخرين پيام من است به تمامي عزيزانم كه مرا
مي شناسند و به كساني كه مرا دريافتند و مرا به عقل خود ديوانه پنداشتند .پدر و مادر عزيزم! فرزند شما آگاهانه قدم در
راه پاسداري از انقالب اسالمي گذاشت .پدر و مادرم! شهادت وديعه الهي است كه از جانب خداوند تبارك و تعالي براي
آن كساني كه اليق هستند مي رسد و اين شهادت ها است كه باعث مي شود احكام اسالم و انقالب پيشرفت بكند.
مذهبي كه ما مسلمانان داريم مذهب شهادت است و اسالمي كه ما در راه آن آمده ايم مي خواهد انساني عادل و
كامل به تمام معني بسازد .همانطوريكه در نهج البالغه آمده است اكرم الموت قتل في سبيل هللا شرافتمندانه ترين
مرگها شهادت در راه خداست .خواهرانم و برادرانم! همچون حضرت زينب (س) و حضرت امام سجاد (ع) پيام خون شهيد را به
همه برسانيد كه مذهب ما مذهب شهادت است .ما چون خدا داريم همه چيز داريم .هيچ وقت خدا را فراموش نكنيد و در
هيچ شرايطي از خط امام فاصله نگيريد گرچه دشمن تشنه به خون گلوي ماست .كشته شدن در راه حق آرزوي ماست.
وصيت مي كنم شما را ]كه[ دنباله رو آيه ي "يا ايها الذين آمنوا اطيعو هللا و اطيعو الرسول و اولي االمر منكم " باشيد
عبادت خداوند را از ياد نبريد؛ عبادتي كه همراه با جهاد در راه خدا باشد ارزش نماز را بدانيد .نماز جماعت را بخوانيد
همانطور كه حضرت علي (ع) مي فرمايد":كه ما بين كفر و ايمان هيچ فاصله اي نيست جز نماز".

وصيت نامه شهيد رسول زينعلي

خداوندا تو را شكر مي كنم كه مرا به دين خود هدايت كردي و از نعمت جهاد بهرهمندم ساختي تا بتوانم تو را بهتر
بشناسم و از مشكالت و سختي ها راحتم ساختي تا به درگاهت نزديك تر شوم.
خدايا اگر در اين راه تقصير و كوتاهي شده است كه مي دانم شده و وظيفه ام را به خوبي انجام نداده ام مرا ببخش و
مورد فضل و كرم خود قرار بده .از پدر و مادرم مهربان خودم كه زحمات فراواني را در راه تربيت من كشيده اند نهايت تشكر
را مي كنم هرچند كه اگر به تعداد ريگهاي بيابان به آنها نيكي كنم نمي توانم حقشان را ادا كنم .
وصيتم به امت شهيدپرور اين است كه همان طور كه قبال ً در خط امام بوديد سعي كنيد كه هميشه پشت سر او حركت
كنيد و اوامر او را به گوش جان بشنويد زيرا اكنون رهبر ما نائب بر حق امام زمان (عج) هستند و الزم است كه در اين زمان
كه در غيبت كبري به سر مي بريم از ايشان پيروي كنيم چنانكه واليت او واليت امام زمان (عج) و اميرالمؤمنين (ع) مي باشد
از خداوند متعال مي خواهم كه هميشه ما را از پيروان و شيعيان حضرت علي (ع) قرار بدهد.

وصيت نامه شهيد سيد محمد سادات

در راه خدا با آنان كه به جنگ و دشمني شما برخيزند جهاد كنيد ولي ستمكار نباشيد كه خدا ستمكاران را دوست ندارد.
در مراسم نماز جماعت و جمعه شركت فعال داشته باشيد و در نمازهايتان براي رزمندگان اسالم و امام امت و براي ظهور

مهدي (عج) دعا كنيد و افتخار كنيد كه در راه خدا و براي اسالم جهاد كردم و كشته شدم مبادا شما با شهادت و يا كشته
شدن من ناراحت باشيد.

وصيت نامه شهيد حميدرضا زرچيني

حقير حميدرضا زرچيني (كرباليي) فرزند محمد ،شماره شناسنامه  ،6433متولد  0641تهران ،هم اكنون اين وصيت نامه را
در كمال عقل و شعور به رشت ه تحرير درمي آورم و اعتقادات خود را به مباني قرآن و سنت محمد (ص) و اهل بيتش و
نظام جمهوري اسالمي ايران ابراز كرده و به دين اقرار مي كنم":اشهدان ال اله اال هللا و اشهد ان محمد رسول هللا و اشهد
ان عليا ولي هللا" نيز اعتقاد دارم به رجعت  ...و هم اكنون در اين برهه از زمان ،نداي هل من ناصر ينصرني از زبان پير
عشق ،تقوي مجسم ،ملكه در قالب انسان ،سالك جماران و به قولي كه بر حق هم گفته اند ،نداي حسين زمان به گوش
مي رسد و جوانان حزب هللا يا جندهللا ،به اين ندا لبيك مي گويد .وصيت به پدر و مادرم و امت شهيدپرور و ايثارگر ايران ،پدر
و مادر عزيز و مهربانم! همانطور كه  11سال پيش خدا مرا به شما به امانت سپرد و شما مرا بزرگ كرديد و الحق كه از
هيچ كوششي دريغ نكرديد و درآن هنگام مرا با قنداق سفيد بستيد ،هم اكنون صاحبش امانتش را مي خواهد و شما با
همان دستها مرا با پارچه سفيد (كفن) به صاحب اصليش بازگردانيد ....اما امام ،به وهللا قسم امام يك نعمت الهي است
و ما حزب اللهيان تا آخرين قطره خون خود را ،در راه هدفش كه همان مكتب محمد (ص) است ،نثار مي كنيم .او از سالله
پاك حسين (ع) و ابراهيم ثاني است ،برادران و خواهراني كه عاشق اين مكتب هستيد ،خود را با كتابهاي اسالمي كه
صدها فقيه و فيلسوف و عالم زحمت كشيده اند ،انس دهيد و با آنها دست دوستي دهيد... .اطيعو هللا و اطيعوالرسول و
اولي االمر منكم،به تبليغات عوامل خارجي شرقي و غربي گوش فرا ندهيد و از سازمانهاي بين المللي همچون سازمان
ملل متحد صلح نوبل ،عفو بين المللي و كليساي واتيكان خوف به خود راه ندهيد ،چه پروندهاي اين سازمان همه تاريك و
كثيف است  ....وصيت مي كنم بر سنگ قبرم نوشته شود":عشاق اگر لقاي تو را آرزو كنند ،بايد ز خون خويشتن اول وضو
كنند" 0630/1/14

وصيت نامه شهيد الطفات شرافتي

هر لحظ ه احساس مي كنم ديگر اين روزها ،آخرين لحظات زندگي من باشد و آنچنان كالبد وجودم لبريز از عشق و محبت
او مي شود كه گمان نمي كنم حتي در ميان آتش جهنم هم لحظه اي چشم اميدم را از آن مبدأ فيض و اميد ،از آن
سراسر رحمان و رحمت بربندم.
فكر نمي كنم هيچ وقت عنايت او را نسبت به خودم ،چه آن وقت كه اراده اش به خلقتم قرار گرفت و چه در لحظه هاي
زندگي خود فراموش كنم .توصيه پيامبر اكرم (ص ) كه مي فرمايد ":در ميان شما  1چيز قرآن و سنت(عترت) به امانت
گذاشتم" فراموش نكنيد حضرت امير (ع) فراوان ما را به تقوا و نظم در امور ،اغتنام فرصتها سفارش نموده اند ،توجه به عمل
اين سه مطلب به طور حتم در سرنوشت ما موثر است.
تا مي توانيد معلومات خود را نسبت به قرآن و به طور كلي اسالم باال بريد ،از آن مهمتر اين كه بر دانسته هاي خود جامه
عمل بپوشانيد .توكل به خدا نماييد و از دعا ،ذكر و زيارت و استعانت جوييد .سعي كنيد تمام امور زندگي خود را در پوشش
نظام واليت فقيه درآوريد و جهت زندگي خود را از او الهام گيريد.

وصيت نامه شهيد مهدي سلطاني

(عج)

مي باشد.
دست از واليت فقيه و روحانيت مبارز برنداريد و به سخنان امام گوش دهيد كه مانند سخنان حضرت مهدي
منافقان را به شدت سركوب كنيد .مادرم مگر من از علي اكبر و قاسم و ديگر شهداي كربال عزيزترم ،پس براي آنها گريه
كنيد و شما برادرانم خواهشمندم كه راه مرا دنبال كنيد.

وصيت نامه شهيد احمد زاج شور

از تمامي برادران و خواهران مي خواهم كه راه واليت فقيه كه همان راه خداست را ادامه بدهند  .برادران در جبهه شركت
كنيد و نگذاريد بعثيان برادران همخون ما را به شهادت برسانند و در راه اسالم با منافقان كوردل و از خدا بي خبر مبارزه
كنيد.

وصيت نامه شهيد عبدالقادر سليماني

اي امت شهيدپرور ايران! از شما تقاضا دارم كه اتحاد خود را حفظ نموده و در جلسات مذهبي به ويژه دعاهاي كميل و
توسل و نماز جمعه و جماعت شركت كرده و پشتيبان روحانيون و ارگانهاي انقالبي باشيد.

وصيت نامه محمد هادي فضلي

...با سالم و درود بيكران بر يگانه منجي عالم بشريت و نائب بر حقش امام خميني و با سالم و درود بيكران برخانواده هاي
معظم شهدا و مجروحين و معلولين و اسراي جنگ تحميلي عراق و ايران  ،پدر و مادرم از اينكه مرا پرورانده اند و زحمات
طاقت فرسايي در طول زندگي من متحمل شده اند ،از اينكه نتوانستم براي آنها فرزندي مثمرثمر باشم ،براي آنها از
خداوند متعال شفاي عاجل وشاياني مي طلبم ....چنانچه اگر شهيد شدم در مرگم كمتر ناراحت باشيد و دوست دارم هر
شب جمعه با خواندن يك آيه قرآن تسلي بخش روح من باشيد  .هرچند نتوانستم خواسته هاي شما را برآورده سازم و
زندگي لذت بخشي را به كشته شدن در راه خدا ترجيح دادم.

شعله اي بي ثمرم بهتر كه خاموش كنيد
رفتم از شهر شما ديگر فراموش كنيد

وصيت نامه شهيد بهروز غالمي

بهترين دعا دعاي كميل است اين دعا خيلي برايم تحسين انگيز و دل نشين است .سپاه بازوي واليت فقيه است و تداوم
دهنده انقالب اسالمي در جهان است .با شكست صدام جنگ تمام نمي شود بلكه جنگ تا بعد از شكست عراق ادامه
دارد پس ما بايد خود را براي نابودي اسرائيل آماده كنيم.

وصيت نامه مهدي عاصي تهراني

بسم هللا الرحمن الرحيم
خدايا تو خود مي داني كه دلم مي خواست كه در راه رضاي تو قدم بردارم كه در قالب اوقات برنداشتم ،به خاطر اينكه
نمي دانستم و باز عمل مي كردم ،به اين دليل بود كه تو را نشناختم و نمي ديدم ...خدايا هنوز هم نمي دانم اين خودم
هستم كه اين جريده را مي نويسم يا نفس سركش و جاه طلب من است.
اي عزيز! اي ستار! اي غفار ،با اين عقل و چشم ناقصم ذره اي از كرم و لطف و ستاريت تو را حداقل در خودم مي بينم كه
من چه بوده ام و تو مرا چگونه نشان دادي ،من چه كردم و تو پنهان كردي ،من چه راهي را مي رفتم و تو نگذاشتي و
بخشيدي و هدايت كردي ...پس از شكر خداوند كه اين سعادت را نصيب من كرد كه در اين راه كه همانا راه انبيا و اوليا
خاص خداوند است قدم برداشته و رهبر آنها باشم .و با تشكر از خانواده ام كه طوري عمل كردند كه من بتوانم در مسير
زندگي چنين راهي را انتخاب كنم.
(ره)
را
فرزندانم را خوب تربيت كنيد و خود نيز دنباله رو راه شهيدان از صدر اسالم تا انقالب اسالمي ايران باشيد و امام
فراموش نكنيد .به حرف ياوه گويان توجهي نكنيد و با توكل به خدا بر دهان ياوه گويان بكوبيد به اميد زيارت كربال و قدس
عزيز .خداوند انشاء هللا مرا در زمره شهداي انقالب اسالمي قرار دهد.
والسالم عليكم و رحمه هللا بركاته

وصيت نامه شهيد رمضانعلي عبدي

مردم مسلمان! خط امام را ادامه بدهيد كه خط اصيل اسالم است .اين گروه ها نمي توانند براي شما پابرهنه ها كار كنند
و اين شعار است كه مي گويند":خلق" ...برادران و خواهران مسلمان به سخنان امام امت گوش دهيد .چون هر يك كلمه
اش درسي است براي من و شما ....

وصيت نامه شهيد مهدي شمس

مادرم! خواهرم را خوب تربيت كن زينب گونه او را به اسالم و قرآن آشنا كن تا فرزدان حسين گونه او از دين اسالم دفاع
كنند و راه شهيدان را ادامه دهند .مواظب اين گروهكها باشيد و راه شهيدان رجايي و بهشتي و شهداي محراب را ادامه
دهيد زيرا كه آنها در راه اسالم و قرآن به دست همين بي خبران از خدا به شهادت رسيدند.

وصيت نامه شهيد علي سهرابي

....دست از حمايت پير جماران ،خميني كبير برنداريد و تا آخرين قطره ي خون از اين انقالب و از آرمانهاي شهدا دفاع
نماييد .براي شهادت من گريه نكنيد زيرا شهيدان زنده اند و نيازي به عزاداري و گريه و زاري شما ندارند .آنان مهمان
پروردگار خويش اند و نزد پروردگارشان روزي مي گيرند.

وصيت نامه شهيد حبيب اهلل شمايلي

چون هدف بزرگ و مسئوليتي كه به دوش امت ما افتاده و انتظاري كه محرومان دنيا از انقالب ما دارند ،عظيم مي باشد
سختي  ،دوري  ،كمبود  ،نارسايي  ،و ساير عوامل طبيعي بود  ،ما بايد صبر و استقامت را از رسول هللا (ص) و امامان
معصوم (ع) آموخته ،زيرا آنان به وعده خداوند ايمان و يقين كامل داشته اند ،خداوندا انقالب ما را تا پيوند آن با انقالب جهاني
حضرت مهدي (عج) مستدام بدار.

وصيت نامه شهيد مسعود صباغ

اي كسانيكه نداي ما را مي شنويد تا زماني كه دشمن نابود و مستضعفان جهان از زير سلطه ابرقدرت هاي جهان خوار
بيرون نيامده و كربال را بعثيان كافر رها نكرده و مكه معظمه آن خانه خدا و جاي عبادت و سياست آزاد نشده ،همه ذليل
هستيم ،و تنها رمز پيروزي و رسيدن به اين هدف پشتيباني از ولي فقيه است مادر جان هروقت خواستي براي من گريه
كني صدها بلكه هزاران شهيد گمنام و بي مزار و بي كفن گريه كنيد ،كه صهيونيست هاي غاصب خون پاكشان را در
بيروت به زمين ريختند  ......ببوسم دستت اي مادر كه پروردي مرا آزاد
بيا بابا تماشا كن كه فرزندت شده داماد
به حجله مي روم شادانه ولي زخمي به تن دارم
به جاي رخت دامادي لباس خون به تن دارم

وصيت نامه شهيد محمدحسن شصت پاره

...همانطور كه مي دانيم يكي از وظايف مسلمانان جهاد در راه خداوند است.جهادي كه پروردگار عالم در قبال انجام آن
وعده بهشت در راه خداوند را داده است.و اكنون در اين زمان كه دين و ميهن مان مورد هجوم كفار قرار گرفته است ما هم
وظيفه داريم طبق گفته رهبر بزرگمان امام خميني كه فرمود :از اين مملكت دفاع كنيد كه دفاع شما دفاع از مملكت و
جهاد در راه خداست  ....خانواده عزيزم ....من هم به عنوان يك سرباز كوچك اسالم ،با آگاهي كامل به جبهه آمدم تا بلكه
بتوانم وظيفه اي را كه خداوند به من محول كرده انحام دهم اگر در اين راه كشته شوم و اگر جنازه من تحول شما شد ،مرا
در كنار ساير شهدا در "شهيدآباد" دفن كنيد و اگر جنازه ام به دست شما نرسيد بدانيد كه قبر من قبر تمام شهيدان است
آنجا براي من فاتحه بخوانيد.....خانواده عزيزم ،من مقداري كتاب و پول دارم كه كتابهايم را به مسجد و يا به بچه هاي
خودمان بدهيد كه انشاهللا وقتي بزرگ شدند به عنوان يادگاري از آنها استفاده نمايند ....از پروردگار توانا خواستارم كه
وجود امام خميني اين پير مجاهد اميد مستضعفين را تا ظهور حضرت مهدي (عج) در پناه خود محفوظ بدارد ،مسلمين را بر
كفار پيروز بگرداند و گناهان مرا ببخشايد .مرگ بر دشمنان اسالم ،زنده باد پيروان اسالم ،و جاويد باد دين مبين اسالم.
0631/01/61

وصيت نامه شهيد غالمحسين طالبي

خدايا تو را شكر كه به من منت گذاردي و من را در جوار مجاهدان راهت قرار دادي ،خدايا چقدر نعمت ها كه به من دادي
نتوانستم شكرگذار باشم خدايا اكنون كه قلم در دست گرفته و وصيتي مي نويسم تو ميداني كه در قلبم و قلبها چه مي
گذرد .خدايا تو مي داني كه من باور نمي كنم كه شهيد شوم .ليكن صفت رحمانيت و رحيميت تو اميدوارم كرد و همواره با
در نظر گرفتن اين صفت است كه خود را آماده ي رزم و شهادت مي كنم .خدايا مرا ببخش و از تقصيرات و گناهانم بگذر.
بگذار عاشقانه شهيد شوم و عاشقانه پاي در وادي عشق بنهم .خدايا اكنون كه بار شهيدان زنده تاريخ و بار حماسه
آفرينان صحراي غريب كربال و بار تمامي عزيزاني كه پيكرشان در زير گرماي خوزستان است و مادرانشان چشم به در
دوخته و منتظرشان مي باشند و به اشك چشم خردساالنشان كه همواره سراغ پدر را از مادر گرفته و مانند رقيه حسين
(ع) سراغ پدر را از خويشان مي گيرند خدايا تاكي به فرزندان شهيدان بگوييم كه ،پدر در سفر است ،خدايا تا كي بگوييم كه
پدر رفته كربال ،خدايا تا كي بگوييم ما هم مي رويم كربال ،خدايا عنايتي و لطفي كن ما را و من را از زمزه ي شهيدان در
خون غلطان قرار بده .آري خوشا به حال آن كساني كه رفتند و كلمه ي ال بر لب داشتند .ال به همه ي لذائد زندگاني ،ال
به هواي نفس ،ال به احساسات مادر ،ال به عواطف و لبيك به هل من ناصر ينصرني .حسين زمان خميني بت شكن
گفتند :يا مهدي (عج) ادركني
سخن آخر ...
و اما در آخر كمك مي گيرم از مهدي سالم كه معلم آخر من بود ،آري چه به جا مي گفت من عزادار نمي خواهم من پيرو
مي خواهم خداوند همه تان را حفظ كند و توفيق عظمت به اسالم و قرآن را بدهد .اگر جنازه ام بدستتان رسيد مانند ديگر
شهيدان دفن كنيد سعي كنيد قوانين دفن رعايت شود .حتماً بعد از دفن پدرم برگردد و سفارش مرا به حسين (ع) بكند و
اگر جنازه ام بدستتان نرسيد يك قبر در بهشت زهرا(س) اختيار كنيد و همان را به اسم من برداريد .سعي كنيد قبرم را
ساده درست كنيد چون در تيپ سيدالشهداء و در گردان علي اصغر (ع) شهيد شوم ،لذا سعي كنيد در مراسم ختم روضه
علي اصغر و مصيبتهاي وارده بر زينب (س) و حسين (ع) و فاطمه (س) شود .خدايا خدايا تا انقالب مهدي حتي كنار مهدي
خميني را نگهدار خدايا خدايا رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما خدايا خدايا مريضان و جانبازان انقالب را شفا عنايت فرما
خدايا خدايا اسيران اسالم آزادشان بگردان خدايا خدايا به خانواده شهدا اجر و صبر عنايت بفرما.
والسالم.

وصيت نامه شهيد سيد جمال طباطبايي

از ملت خواستارم كه حقشان را بر حقير ببخشند كه نتوانستم خدمتگزار خوبي براي آنها باشم اگر اشتباهي داشته ام
خصوصا ً افرادي كه با آنها سركار داشته ام عاجزانه مي خواهم مرا عفو كنند چون خيلي بر من حق دارند و از خداوند
متعال اجر فراوان براي آنها خواستارم.

وصيت نامه شهيد مهدي ذوالفقاري

اي ملت به پاخاسته تا آخرين نفس در مقابل كفر و الحاد و نفاق بايستيد و آنان را نابود كنيد تا مسلمانان دنيا نفس راحت
بكشند و بهتر خدا را عبادت كنند از خط واليت فقيه كه ادامه دهنده ي راه پيامبران و امامان است قوياً حمايت كنيد.

وصيت نامه شهيد غالمرضا صادق زاده

به نام آنكه شكافنده شب مي باشد و از ميان تاريكي نور را مي آفريند ،توصيه ام را به تمام شاهدان حال و آينده تاريخ با
آيه اي آغاز مي كنم كه در آن با كساني كه در راه خدا جهاد مي كنند و كشته شوند وعده بهشت داده شد و آينده اي
روشن براي آنان ترسيم شده است.كاش در خور لياقت چنين مركي را مي ديدم و مي دانستم كه در راه خدا شهيد
خواهم شد .....توصيه اول و بزرگ من اين است كه امت اسالمي ما به هيچ وجه دست از اسالم و قرآن و امامان و واليت
فقيه برندارند كه همانا عذاب عظيم خداوندي بر انان واجب خواهد شد .روحانيت پيرو واليت فقيه را ارج گذاريد كه در صورت
تضعيف اين پيروان و مروجان اسالم ضربه اي به اسالم خواهد خورد كه جبران آن بسيار سخت خواهد بود سعي تان اين

باشد كه انقالب اسالميمان را ياري كنيد و به شعارهاي ميليوني خود جامه عمل بپوشانيد .پدرو مادر عزيز! اميدوارم در
رفتن من نمونه كامل يك مسلمان معتقد به هللا باشيد كه هيچ گاه در اعاده امانت از خود بي تابي نشان نمي دهند.
همسرم نيز بداند و مي داند كه وظيفه سنگين زينب گونه بر دوش اوست كه اراه اي چون كوه مي خواهد و عزمي
پوالدين تا ادامه راه ناتمام ،ولي روشن مرا با دليلي امام و همراهي از شهيدان زنده انقالب خداوندا تمامي گناهان مرا كه
خوب برآمدن واقفي و واقفم ببخش و از تو طلب مغفرت مي كنم اميدوارم تا لحظه آخري كه در اين دار فاني خواهم بود،
دو جبهه حق و باطل را به خوبي تفكيك نمايم و ذره اي در ايمانم خلل وار نيايد ،بيش از اين در اين مقال و اين دهن كور
نگنجد.
 9 - 0631/5/61صبح

وصيت نامه شهيد احمد علي عسكري

پيامي كه نسبت به شما مردم عزيز دارم اين است كه وحدت كلمه را حفظ كنيد و دست از واليت فقيه برنداريد .اگر
فرمانبرداري نكنيد خدا اين نعمت بزرگ را از شما خواهد گرفت .خدايا مرا خالص گردان تا بدان فيض الهي كه همان
شهادت است برسم.

وصيت نامه شهيد حسين ضامن

به منظور اداي دين خود به اسالم و مسلمين و لبيك گفتن به نداي امام امت تصميم گرفتم با توفيقات الهي جهت مبارزه
با دشمنان اسالم به جبهه هاي نبرد عزيمت نمايم.

وصيت نامه شهيد حسين صفوي نژاد

نمي بينم اگر يكوقت خداي ناكرده خطائي از طرف من بوده و از روي ناآگاهي و ناداني ام بوده عفو نما??د و دعايم كنيد و
طلب آمرزش از خداي بزرگ كه خدا گناهان و خطاهايم را ببخشد...
به هيچ وجه رضايت ندارم كه قطره اشكي بر مزارم ريخته شود ،چرا كه خداي تبارك و تعالي در قرآن مي فرمايد":و ال
تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا امواتاً بل احيا عند ربهم يرزقون"
بارپروردگارا! دشمنان اسالم و كسانيكه زير چهره نقاب مذهب مي خواهند اسالم را با مكاتب مادي مخلوط كنند و ملت را
دوباره به استعمار و سرسپردگي بكشانند ،رسوا و نابودشان كن.بهوش باشيد و نگذاريد كه اين گروهكها و ليبرالها قلب
تپنده مستضعفين و محرومين دنيا را به درد آورند......خدايا امام زمان را در پناه خودت حفظ فرما....خدايا نائب بر حقش را تا
ظهور مهدي سالمت و مستدام بفرما ....به خواهرانم سفارش مي كنم كه اگر من به شهادت نائل شدم آنها زينب وار
وفاطمه گونه ،راهم را دامه بدهند تا قسط و عدل الهي در تمام دنيا پياده شود.
والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته

وصيت نامه شهيد غالمرضا صالحي

فرزندانم! آخرين بار سه روز پيش شما را ديدم ،هجدهم تيرماه ،آن موقع كه گفتم :آماده حركت به طرف جنوب باشيد ،باور
كنيد كه نتوانستم به چشمان مادرتان نگاه كنم ،مادر خوبي داريد؛ بزرگ است بزرگ ،فرزندانم! مريم ،مرضيه ،هاجر،
عليرضا! در اين لحظات آخر ،صورتتان را مي بوسم ،به شما سفارش مي كنم كه با مادرتان مهربان باشيد .ان شا هللا كه
باعث افتخار اسالم و قرآن و آبروي پدر و مادرتان در دنيا و آخرت باشيد ،براي شما آرزوي سعادت و خوشبختي مي كنم و
هميشه دوستدار شما عزيزان هستم .همسر عزيزم! برايت از خدا آرزوي توفيق و خوشبختي در دنيا و آخرت دارم .از اينكه
براي مدتي كوتاه در كنار هم بوديم و با خوب و بد ساختيم خوشحالم ،ولي شادي و خرسندي ابدي وقتي است كه در
بهشت برين و جهان ابدي در قرب الهي منزل كنيم .در غياب من به مسئوليت خود ،تربيت و هدايت فرزندانمان بكوش و
آنان را به نحوي تربيت كن و تحويل جامعه بده كه احكام و دستورات اسالم و قرآن بيان مي كند.
از تو مي خواهم كه براي اداره فرزندانمان و گذراندن زندگي حتي المقدور خود را به ارگان هاي دولتي وابسته نسازي،
سعي كن آنان را مستقل از برنامه هاي عمومي تربيت نمايي ،به فرزندانمان بياموز كه اگر روي پاي خود بايستند و آزاد
زندگي كنند باعث پاكي روح و روان و استقالل در راه و رسم زندگي طبق اصول و احكام اسالم خواهد شد.
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وصيت نامه شهيد عبداهلل غالمي

شهادت همچون ميوه اي است كه نمي توان آن را نارس از درخت چيد و سعادتي است كه خداوند نصيب بندگان خاص و
مقربان درگاهش مي نمايد .نصيب كساني مي كند كه توانسته باشند از همه وابستگيها دل كنده و قلبشان فقط و فقط
از عشق خدا ماالمال گشته باشد .عاشقاني رنج مي برند كه خداوند آنان را زودتر به لقاء خويش نمي رساند زيرا آنان با
تك تك سلولهاي بدن خود باور دارند كه مهمترين بهره برداري از اين دنيا ،پرواز به سوي لقاء هللا است .كوتاهترين راه
جهاد ،شهادت است و جبهه ميدان مبارزه است .شما ملت ،پاسدار اين سرزمين سرخ و نگهبان راستين خط شهادت
هستيد.

وصيت نامه شهيد محسن عينعلي

پروردگارا ،در اين برهه از زمان در زير آسمان عظمتت همراه با ارواح مقدس شهدا به سرپرستي امام (ره) وصيت نامه اي
مي نويسم ،هرچه فكر مي كنم به جز گناه و معصيت باقي نگذاشته ام ،و هرچه غير از اين بيان كنم ريا مي شود ،چرا كه
ندارم و اظهار مي كنم ،اما رحمت خدا مرا اميدوار نمود .آنطور كه سعادت شركت در رزم با كفر را پيدا كردم ،اصل وصيت
من همين شهادتم است كه انشا ءهللا خدا مرا مي آمرزد تا بتوانم با خونم از ارزش هاي واالي اسالم حراست كنم ،با
خونم از واليت فقيه حمايت نمايم ،با خونم از روحانيت هميشه مبارز و از قرآن و اهل بيت (ع) حمايت كنم ،دنياي پست را
بفروشم و به ارواح مقدس شهدا بپيوندم .ان شاء هللا...

وصيت نامه شهيد ابوالفضل طيبي

"اين جمهوري اسالمي نعمتي است كه خداوند به ما داده است ،ابرقدرت ها و عوامل آنها در خارج و داخل كشور
هيچگونه آسيبي نمي توانند به انقالب اسالمي بزنند .اين تنها ما هستيم كه با اعمال و رفتار خود مي توانيم اين نعمت را
حفظ و يا خداي ناكرده از دست بدهيم .باور داشتم كه در جبهه ها پاكي وجود دارد و خصلت آن پاك كنندگي عناصر مخلص
است .هميشه دنباله رو امام امت و واليت فقيه و شهيدان باشيد و حرفهاي امام را گوش دهيد .نمازهاي خود را با
جماعت بخوانيد .هر موقع به شهادت رسيدم مرا در كنار شهيدان بيرجند دفن كنيد".

وصيت نامه شهيد سيداصغر عالم مرتضوي

بسم رب شهداء و الصديقين ...آري برادران ،مبارزان مسلمان با ساده ترين وسايل مي جنگند و حاضر نيستند يك روز
ساكت بنشينند... .اي امت قهرمان ،همانطور كه امام فرمود شما با حركت خود جريان تاريخ را عوض كرديد و مي رويد تا
اسالم را در جهان گسترش دهيد و مي رويد تا در دنيا افسار بردگي را از گردن مستضعفان پاره كنيد .اميدوارم در اين راه
سست ي به خود راه ندهيد واي به حال شما اگر از انقالب اسالمي و از خون هزاران شهيد در طول تاريخ حمايت نكنيد.
نگذاريد عده اي مزدور ،جوانان عزيز ما و همسنگرانمان را فريب دهند ،و با رهبران آنان قاطعانه برخورد نمايند و اگر
طرفدارانشان هدايت نشوند .نگذاريد هركاري كه خواستند انجام دهند كه ناگهان مي بينيد كار از كار گذشته است بيشتر
مخالفان اين انقالب كساني هستند كه اسالم واقعي را با اسالم شاهنشاهي اشتباه گرفته اند ...اگر دقت كنيد مي بيند
كه آنها درست راه شاه خائن رامي روند با اين تفاوت كه اينها وظائف مذهبيشان را از روي صداقت انجام مي دهند ولي
شاه معدوم براي عوام فريبي چنين روشهايي را به كار مي برد من كه فرد ناقابلي هستم به شما توصيه مي كنم مواظب
صحبت كردنتان باشيد ،اظهار نظر دربارة اين حكومت با اظهار نظر درباره حكومت هاي ديگر فرق دارد.در موقع صحبت كردن
نبايد وظايف اسالمي خود را فراموش كنيد چرا كه اين انقالب و اين رژيم تداوم بخش راه پيغمبران و امامان است و آنهايي
كه از روي هواي نفس حرفهايي مي زنند خدا آنها را نخواهد بخشيد .من شما را به وحدت و يگانگي دعوت و از انفاق و
چند دستگي برحذر مي دارم و سفارش مي كنم هر حركت كوچك و بزرگي را كه انجام مي دهيد براي رضاي خدا باشد و
انشا هللا خودخواهي و براي نفس حرف زدن را در خود نابود كنيد ...در آخر از خدا مي خواهم كشته شدنم را باعث پاك
شدن گناهانم قرار دهد....

وصيت نامه شهيد محمد رضا عليجاني

در همه كارها خدا را مد نظر داشته باشيد كه خداوند بر همه كارها نظاره مي كند .براي ساختن جامعه بايد اول از خود
شروع كرد تا بتوان جامعه را خوب ساخت در كارها و گفتارتان رعايت اخالق اسالمي را بكنيد هميشه بايد حالت جذب
كننده اي داشته باشيد .نه دفع كننده و هميشه بايد مواظب حركات منافقين باشيد.

وصيت نامه شهيد حميد شهيدي

امشب شب يازدهم عاشوراي حسيني است و اگر خدا توفيق بدهد ،من چند روز ديگر عازم جبهه جنگ يعني آماده جهاد
در راه خدا و اسالم هستم .البته اگر لياقت آن را داشته باشم كه در راه اسالم جان بي ارزش خود را فدا كنم .من اين
راهي را كه انتخاب كرده ام با دل و جان بوده به همين خاطر دلم مي خواهد كه اگر قابليت آن را داشتم و به درجه رفيع
شهادت نايل آمدم نكاتي را ذكر كنم كه براي شادي روح من اين نكات را انجام بدهيد ،توجه كنيد كه بايد مثل پدري كه به
فرزندان خود وصيت مي كند ،وظيفه شرعي آن فرزندان است كه به آن عمل كنند .اگر نكنند مسئول هستند و بايد
جوابگوي خداوند باشند… .خواسته هايي كه من دارم سه چيز است كه از شما يعني پدر و مادر و مادربزرگم ،برادران و
خواهران خواهش مي كنم و از شما تقاضا مي كنم كه حتماً به اينها عمل كنيد….
اولي اينكه عزاداري نكنيد منظورم گريه كردن است يعني گريه نكنيد بايد به خودتان تسلط كامل داشته باشيد ،مخصوصا ً
پدر و مادرم.
دوم اينكه بعد ازمرگ من يعني حداكثر تا چهل روز بعد ديگر به هيچ وجه رضايت ندارم كه هيچ يك از اعضاي خانواده ام
لباس مشكي وتيره بپوشند.
سوم اينكه بعد از مرگ من مراسمي كه مي خواهيد بگيريد تشريفاتي نباشد و پولي را كه مي خواهيد صرف تشريفات
بيجا كنيد آن را صرف جنگ زدگان و بچه هاي يتيم بكنيد.
اميدوارم كه بخواهش فرزند خود عمل كنيد و موجب رضايت و خشنودي روح فرزند خود شويد .من اين نامه را با خط خود و
در سالمت كامل نوشتم واميدوارم كه خداوند شما را در راه خدا و دفاع از اسالم پيروز بگرداند و هدف شما چيزي جز خدا

نباشد .اميدوارم هركدام از شما كه ناراحتي از من داريد ببخشيد و از خدا بخواهيد كه مرا ببخشد وبيامرزد ،در ضمن اگر
يك موقع خداي ناكرده از جانب من به پدر و مادرم خطايي سرزده كه موجب ناراحتي آنان شده آنها گذشت كنند و مرا
ببخشند.

وصيت نامه شهيد ناصر ذاكري

به نام هللا پاسدار حرمت خون شهيدان
با سالم و درود خدمت يگانه منجي عالم بشريت و نايب برحقش امام خميني (ره) و با سالم و درود خدمت تمامي
خانواده ه اي شهداء ،اسراء ،مفقوداالثرها ،و معلولين و جانبازان عزيز و درود بي پايان بر رزمندگان سلحشور و جان بر كف
و دعاي خير براي ايشان و شفاي مجروحين و معلولين و پيروزي هرچه سريعتر رزمندگان و باز شدن راه كربالي حسين
وصيت نامه ام را آغاز مي كنم.
مردم ايران ملت عزيز انشاهللا همواره شاد و خرم باشيد و براي ما عاجزين دعاي خير بنماييد سفارشي دارم امام عزيز را
تنها نگذاريد و به خانواده و رزمندگان و مجروحين و شهداء سركشي كنيد .خدمت دوستان آشنايان و همسايگان دور و
نزديك سالم گرم عرض مي كنم و اميدوارم كه حال همگي خوب باشد تو را به خدا اگر از من ناراحتي ديده ايد يا كدورتي
در دل داريد براي رضاء و خشنودي خدا حاللم كنيد پدر ،مادر ،خواهران و برادران عزيزم ،از اين راه دور دست تك تك شما را
مي بوسم و حرفي ندارم چون هنوز وقت حرف زدن به من نرسيده است و اين خود افتخاري است كه خداوند در چنين
صورتي ما را پذيرفته است .مادر شيرت را حاللم كرده و در عزاي من خود را سنگين و باوقار نشان بده،نگذار شيطان
فرصت جلوه گري پيدا كند و از مردم و مهمانان عزيز من به خوبي پذيرايي كنيد و از طرف من از آنها حالليت بطلبيد.در
ضمن مادر عزيزم درباره وسايل هر طور شما صالح مي دانيد عمل نماييد انشا هللا فقيران را از ياد نبرده و به فكر آنان
باشيد به اميد ديدار در بهشت.

وصيت نامه شهيد اشرفعلي ذوالفقاري

"اگر به فيض شهادت رسيدم و پيكرم را برايمان به زادگاهمان نياوردند هيچ گونه غصه و كدورتي نخوريد ،چون عاشقان راه
خدا جز اين سرنوشتي را ندارند و با اين كار به مراد واقعي مي رسند".

وصيت نامه شهيد مهدي عاشقي

ملت شهيدپرور براي شهيدان دعا كنند كه از جان گذشتگي اين عزيزان مورد قبول درگاه حق و سرورشهيدان عالم امام
حسين (ع) باشد .
(ع)
به خانواده خود سفارش مي كنم اگر خواستيد گريه كنيد به ياد علي اكبر امام حسين و براي مظلومي آقا امام حسين
(ع) گريه كنيد .به خواهران خود و ديگر خواهران ايراني سفارش مي كنم كه اين آزادي را پاس بدارند كه اين آزادي با خون
عزيزان بسيار زيادي به دست آمده و در آخر دعا براي رهبر كبير انقالب اسالمي و سفارش مي كنم كه امام را ياري
كنيد.....

وصيت نامه شهيد احمد طاهري پور

عزيزان من تا به حال وصيت نامه هاي مختلفي نوشته ام ،ولي بعد از برگشتن از جبهه آنها را پاره پاره كردم ،ولي اين بار
كه براي دفاع از اسالم و جمهوري اسالمي از خانه خارج مي شوم و پا در چكمه مي كنم روحم از شدت درد مي سوزد،
قلبم مي خروشد ،احساسم شعله مي كشد ،بند بند وجودم از شدت درد ضجه مي زندف احساس مي كنم كه در اين
دنيا ديگر جاي من نيست .با همه وداع مي كنم و مي خواهم فقط با خود تنها باشم .خدايا به سوي تو مي آيم از عالم و
عالميان مي گريزم .تو مرا در جوار رحمت خويش سكني ده ...

وصيت نامه شهيد ابراهيم كرد

....پشت جبهه را خالي نگذاريد و همچون گذشته در صحنه حاضر باشيد تا منافقين ،اين انگلهاي جامعه ما نتوانند خون
شهيدان اسالم را پايمال نمايند .برادران و خواهران !امام امت ،اين پير خستگي ناپذير را تنها نگذاريد و شعار ما اهل كوفه
نيستيم امام تنها بماند را به ما ثابت كنيد و پاسدار حرمت خون شهيدان باشيد .پدر و مادرم از شما مي خواهم كه در
شهادت من صبر را پيشه كنيد كه خدا صابران را دوست دارد .سالم مرا به امام امت و دوستان و آشنايان برسانيد و از آنها
طلب عفو و بخشش و آمرزش كنيد ،و از تمام شما مي خواهم حاللم كنيد.

وصيت نامه شهيد سيف اهلل گل زاده

...خدايا همانطور كه آمدن به جبهه را نصيبم كردي اين سعادت را نصيبم گردان تا سرم را به شما قرض بدهم اي برادرانم،
دوستان و هم سنگرانم! اسلحه ام را برداريد و تحت زعامت امام امت به ياري رزمندگان اسالم بشتابيد.

وصيت نامه شهيد محمد طاهر لطفي

… خوشحال و مسرورم از راهي كه انتخاب نمودم ،صراطم ،صراط هللا ،حزبم ،حزب هللا و رهبر و مرجعم روح هللا است،
خوشحال و خوشبخت از آن هستم كه براي چندمين بار به جبهه مي آيم .مفتخرم كه براي حفظ و حراست از خونهاي

شهيدان و اسالم و مرز و بوم اسالمي گام برمي دارم .انشا هللا تعالي كه زيستنم و مرگم هم براي خدا باشد .همانا كه
آغازم و عبادتم و سير و سلوكم و زيستنم و مردنم براي خداوند جهانيان است ،سعادت داشتيم كه در اين زمان و در اين
جنگ باشيم كه خود آزمايش بس بزرگ و خطيري براي امت مسلمان و شهيد پرور ما از طرف خداست .لذا جان ناقابل ما
قطره اي كوچك در برابر اقيانوس بزرگ رحمت پروردگار است ،نه جان ما از جان حضرت اباعبدهللا الحسين (ع) و اصحاب
بزرگوارش شيرين تر و نه خ ون ما از خون آنها رنگين تر مي باشد .پروردگارا! ما با تمام وجود به تو ايمان داريم ،پس ما را از
هر لغزش مصون و محفوظ بدار ،پروردگارا يا توفيق شهادت در راهت را نصيب ما گردان يا شفاعت شهيدان ..برادران و
دوستان مي دانيد كه در اين جنگ ،مهم پيروزي نظامي و تاكتيكي نيست ،بلكه مهم جاافتادن خط الهي است ،پس براي
اسالم تالش كنيد تا دينمان را به اسالم ادا كنيم ،و سعي در صدور انقالب و فرهنگ اسالمي به خارج داشته باشيم ،ما
بايستي متعادل باشيم و به قول شهيد دكتر بهشتي كه دربارة امام فرمود":جاذبه امام در حد نهايت و دافعة او در حد
ضرورت است" بياييم حب نفس ها و خودمحوري ها و عجب و كبر و فخر و غرور را كنار بگذاريم ،و خالص تر باشيم ،كاري
كنيم كه رضاي خدا باشد نه رضاي خودمان.....
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وصيت نامه شهيد كريم گلدوزي
مكتبي كه شهادت دارد اسارت ندارد .به خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران سرزده و از آنها دلجويي كنيد .مساجد را
خالي نگذاريد و در مراسم عبادي -سياسي نمازجمعه فعاالنه شركت نماييد .اي جوانان برومند هوشيار باشيد و امام و
رهبري را تنها نگذاريد و براي حفظ اسالم و قرآن به ياري برادران مسلمان خود بشتابيد.

وصيت نامه شهيد محمد مجازي

وصيت نامه بنده حقير خداوند فاضل محمد حجازي
ً
اي خداي من ،اي خداي مهربان من ،اگر ما را از پرده س ٌتاريت خود دور كني چه كنم و چه بسا و مطمئنا همه از من فرار
مي كنند.
(ص)
خداي من ،اي خداي مهربان من ،اگر آبرويم را حفظ نكني و اگر پرده ستاريت را از روز اعمال ما بكشي در پيش پيامبر
و ائمه اطهار و شهداء و رهبرمان چه بگويم كه بيچاره ام.
خدايا !با فضلت با ما رفتار كن به ما اخالص همراه با عمل و عمل همراه با اخالص و عمل كه فقط براي ذات اقدست باشد
عنايت كن كه اگر اين نعمت و فضل را از ما دريغ كني خسرالدنيا و االخره خواهيم بود و خواهيم شد كه نفسمان بسيار
سركش است و اگر تو عنايت نكني در زير چكمه هاي اين دژخيم جان سالم بدر نخواهيم برد.
خدايا ،خودت با ما توفيق عمل با كيفيت و كميت عنايت فرما....و اينكه سرباز كوچك براي امام عزيزمان و امام زمان (عج) و
در نتيجه سرباز فداكاري براي اسالم و از جند خودت باشم .....اي ستار العيوب و غفار الذنوب و نورالمستوحشين في
الظلم واي خداي آنقدر به جبهه مي روم تا لياقت شهادت در راه خدا را پيدا كنم و خود را در اختيار جبهه و جهاد قرار دهم
تا شهيد شوم ...اي جوانان مبادا در غفلت بميريد كه علي (ع) در محراب عبادت شهيد شد و مبادا درحال بي تفاوتي
بميريد كه علي (ع) و حسين (ع) در راه حسين و با هدف شهيد شد.
(ع)
همراه باشم و سنگر او را خالي نكنم تا
.....خداوندا پيمان مي بندم كه در تمام عاشوراها و در تمام كربالها با حسين
هنگامي كه احكام اسالم در زير پرچ اسالمي الاله اال هللا و محمد رسول هللا (ص) و علي ولي هللا(ع) بر تمام جهان سلطه
افكند و در زير پرچم امام زمان (عج) به اجرا درآيد.

وصيت نامه شهيد احمد گلزاري

" ...و شماها بگوييد به اين جنايتكاران آمريكايي ،به اين اسراييل غاصب و آدم كش و به اين روسيه ي حيله گر و به
انگليس مكار كه ماها رفتيم و داريم مي رويم تا سيل خون راه بيندازيم تا شماها را در آن غرق كنيم".

وصيت نامه شهيد ذبيح اهلل كرمي

...مادرم اين را باور بداريد كه بهشت و سعادت اخروي و كمال ابدي تنها در سايه صبر و مقاومت مخلصانه در مقابل
ناماليمات به دست مي آيد .تمام لحظات عمر انسان و همه وقايع و حوادث تلخ و شيرين زندگي معركه اي است براي
امتحان او .هركس به اندازه ميدان عمل و شعاع توانايي و حدود و قدرت وسع خود امتحان مي شود ،و مورد بازخواست
قرار مي گيرد .خداوند شما و همة مؤمنين را در امتحانات و كليه مراحل زندگي سربلند و پيروز گرداند تا اين جهاد اكبر را
آبرومندانه پشت سر گذاشته و روسفيد به نعمت رضوان خداوند نائل گرديد.

وصيت نامه شهيد خيراهلل قدسي

خانواده عزيز و دوستان گرامي اگر من شهيد شدم هرگز به من ناكام نگوييد چون كه به بهترين كام ها با در آغوش
كشيدن عروس شهادت رسيده ام به رهبر بگوييد كه من فرياد خميني رهبر را تا اندازه اي كه مي توانسته ام به
گوش مردم رساندم به دوستان و همسنگرانم بگوييد كه من در اين امتحان كه قلم آن از خون سرخ و گرم خودم و كاغذ آن
بيابان هاي سوزان خوزستان بود قبول شده ام ،شهيد گلي است كه هرگز پرپر نمي شود".

وصيت نامه شهيد حسن علي قنبري

ما براي حفظ اسالم و قرآن و براي نشر عدل و فضيلت احقاق حقوق محرومان و احياي دستورات اسالم و ساختن مباني
طريقت و آزادي قيام كرده ايم.

وصيت نامه شهيد رضا كشاورزيان

بسم هللا الرحمن الرحيم
به نام خداوند بخشنده مهربان
بنا به وظيفه شرعي كه دارم به كربالي ايران مي روم و وصيت مي كنم اميدوارم كه به مقام واالي شهادت نائل گردم
اميدوارم كه خون من با پايه هاي اين انقالب مقدس كه با خون هزاران هزار جوان مسلمان و مؤمن شكل گرفته است با
هم در آميزد و دشمنان اين انقالب با به يكباره ريشه كن كند .اميدوارم و از خداوند مي خواهم كه تا اين انقالب شكل
نگرفته و اين انقالب ثمر نداده امام خميني را زنده و سالمت بدارد تا خود امام هم ثمره اين انقالب را نديده از ملت
مسلمان او را مگير .
از ملت مسلمان مي خواهم كه گوش به حرفهاي منافقين و كفار ندهند از خداوند مي خواهم كه به پدر و مادر و خانواده
من صبر عنايت كنتد و از پدر و مادر و برادران و خواهران خود مي خواهم كه اول گوش به فرمان امام باشند و دوم براي من
خداي ناكرده گريه و زاري نكنيد كه من سخت از اين كار آنها مي رنجم.سوم خوشحالم كه از اين دنيا چيزي ندارم كه براي
من مايه گرفتاري باشد براي من خرجي نكنيد فقط براي من دعا كنيد ،و از خدا بخواهيد كه دشمنان اين انقالب صدام و
آمريكا و غيره را نابود گند .و السالم.

وصيت نامه شهيد حسن امامي

"در اين لحظه هاي حساس تاريخ كه خداوند شما ملت عزيز را مورد آزمايش و امتحان قرار داده است با توكل بر او و با
رهن مودهاي امام عزيزمان انشا هللا با سربلندي كامل از اين امتحان الهي سربلند و پيروز باشيد و در پيشگاه خداوند
روسفيد باشيد ،و مبادا چيزهايي مادي شما را فريب بدهد و پاهايتان از مبارزه با كفر جهاني سست شود و روي خود را
مانند منافقين برگردانيد و امام عزيز را تنها بگذاريد".

وصيت نامه شهيد علي مظفر

عزيزانم امروز اسالم عزيز نياز به اين دفاع و حضور در جبهه ها دارد .نداي هل من ناصر ينصرني امام عزيز امروز از جبهه ها
به گوش مي رسد .به افراد بگوييد اگر مي خواهند براي اسالم خدمتي كنند امروز اسالم نياز به ايثارگري آنها دارد.

وصيت نامه شهيد محمدرضا لوالچيان

بسم هللا الرحمن الرحيم
وصيتنامه اينجانب محمدرضا لوالچيان فرزند محمود به شماره شناسنامه  1041مسلمان و شيعه اثني عشري و منتظر
ظهور حضرت مهدي (عج) انشا هللا پروردگارا ،كريما ،رحيما ،اي محبوب محبان ،اي معشوق عاشقان اي غوث مستغيثان اي
پناه بي پناهان ،اي درمان دردمندان اي سرمايه و غناي مستمندان اي اميد اميدواران اي نجات گمراهان اي روشني دل
عارفان ،اي فروغ قلب خالصان ،اي امين شاكران  ،كدام جستجوگر به جستجويت برخاست و نااميد از جستجو بازگشت و
كدام عاشق دلباخته به درگاه لطفت آمد و به وصال تو نرسيد؟ آنانكه در اين درياي خروشان حيات به جستجويت برخاستند
تو را يافتند و آنانكه به عشق ديدارت با پاي دل به سويت آمدند با ديده جان به ديدارت شتافتند .عارفان عاشق در تمام
مسير حيات چشم به هم زدني از او غفلت نكردند و لحظه اي بي ياد تو به سر نبردند و يار و ياوري جز تو نگرفتند و به
كسي به غير تو تكيه نكردند .و روي به سرايي جز سراي تو و كويي جز كوي عشق تو نياوردند .اي خدا ،اي پروردگار
عالميان من به خويشتن ظلم كرده ام اي آقاي من اي موالي من از تو مي خواهم به عزتت كه بدي رفتار و كردارم جلوي
اجابت د عايم را نگيرد و رسوا نكني مرا به آنچه از اسرار پنهاني من اطالع داري و شتاب نكني در عقوبتم براي رفتار و
اعمال زشتي كه در خلوت انجام مي دادم و خدايا به عزتت سوگند كه در تمامي احوال نسبت به من مهربان باش و در
تمام امور بر من عطوفت فرما .اي معبود من در حالي كه به درگاهت آمده ام كه درباره ات كوتاهي كرده و بر خود زياده
روي نموده و عذرخواه و پشيمان و دل شكسته و پوزش جو و آمرزش طلب و بازگشت كنان و به گناه خويش اقرار و اذعان
و اعتراف دارم.
خدايا عذرم را بپذير و به سخت پشيمانيم رحم كن و از بند سخت گناهانم رهاييم ده .خداوندا به راه بندگيم بدار و از
زشتي ها دورم كن ،به حسنات اخالقي و صفات الهيم بياراي و قلبم را به نورت روشن كن شرار عشقت را در دلم بيفروز
سينه ام را بسوزان و محبتت را نصيبم كن و شر بدترين دشمن يعني هواي نفس را از ميدان زندگيم دور فرما.
برگرفته از سایت نوید شاهد

