
 پیام شھدا

اين توصیه » وصیت نامه شھدا را بخوانید...«رھبر فرزانه انقالب، بارھا در بیاناتشان به اين نكته اشاره داشته اند كه 

در كالم گھربار حضرت امام خمیني(ره) نیز ديده مي شود. در اين مجال فرصتي دست داده تا با ھم مروري داشته 

  ...باشیم بر گزيده اي از صد وصیت نامه

  وصیت نامه شھید محمود احمدي

دست ازاين ماه تابان [امام خمیني] برنداريد كه روزنه ي امید مستضعفان جھان و ايران است. پیرو خط امام كه ھمان 

  .خط حزب هللا است باشید

 

  وصیت نامه شھید غالمحسین ارباب رشید

قدم برداريد و مواظب باشید كه شیطان باعث دوري با مردم برخورد اسالمي داشته باشید، در راه اسالم و قرآن "

  ".شما از خدا نگردد

 

  وصیت نامه شھید حسین برھاني

اي ملت بدانید امروز مسئولیتتان بزرگ و بارتان سنگین است و بايد رسالتتان را كه پاسداري از خون شھیدان است  -

راس آن واليت فقیه مي باشد و امروز سمبل آن امام انجام دھید و تنھا با اطاعت ازروحانیت متعھد و مسئول كه در 

  .بزرگوار امت قادريد اين راه را ادامه دھید

  .....خواھرانم! در تربیت فرزندانتان بكوشید و حجاب را رعايت كنید، زھراگونه زندگي كنید -

  ..... سفارشم اين است، مردم! به ياد خدا و روز جزا باشید پیرو ائمه اطھار باشید، كه -

  .....مردم! امام زمان (عج) را فراموش نكنید. مردم! دنباله رو روحانیت باشید كه چراغ راه ھدايتند -

 ١٠/٥/١٣٦٢از امام اطاعت كنید كه عصاره اسالم است، او را تنھا نگذاريد كه نماينده حجه بن الحسن (ع) است. 

  وصیت نامه شھید ناصر بختیاري

نمیدانم كه در جواب نداي ھل من ناصر ينصرني به امام كبیرمان لبیك بگويم... ولي از امام (ره) من خودم را اليق ...

  .مي خواھم كه مرا دعا كند تا بلكه نزد خداوند مورد قبول واقع شوم و به درجه اي كه در نھايت شھادت است برسم

  .م بندگیت را به جاي آورمخدايا شكر مي كنم كه مرا آزاد آفريدي تا آزاد فكر كنم تا بتوان...

  .خدايا! شكر تو را كه مرا پاسدار انقالب خمیني ات قرار دادي تا اينكه بتوانم خونم را فداي حسینت بكنم

خدايا! شكر تو را كه مرا از اين نعمت انقالب سرخ خمیني برخوردار نمودي و به آن درجه اي رساندي كه لیاقتش را 

اين برھه از زمان مسئولیت سنگیني بر دوش داريد. شما پاسدار خون ھاي ريخته شده  نداشتم. ...آگاه باشید كه در

براي اسالم عزيز ھستید و بايد شما عزيزان پیام خون شھیدان و شعار آنھا را با كار و كوشش در راه خدا به جھانیان 

ھا باشیم و به شعار بھشتي مظلوم و  صادر نمائید، و ثابت كنید كه مي توانیم در پناه اسالم غیر وابسته به ابرقدرت

ديگر شھدا تحقق بخشیم و نداي مظلومانه امتمان را به گوش تمام مستضعفان جھان برسانیم تا اينكه لرزه بر اندام 

  ...پوسیده مستكبران داخلي و خارجي بیندازيم

  :ندگانش وعده داده استو مستضعفین خود تصمیم بگیرند و حاكم روي زمین باشند ھمانطوريكه كه خداوند به ب

  "...و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلھم ائمه و نجعلھم الوارثین"

  .تا اينكه مقدمه اي براي ظھور مھدي (عج) و افراشته شدن پرچم الاله االهللا در جھان باشد

 

  وصیت نامه شھید مجید پازوكي

ن (عج) حضرت امام خمیني كه ھرچه داريم از وجود با بركت ايشان است كه درود بر امام امت، نايب بر حق امام زما"



اسالم و امت اسالمي را بعد از ھزاروچھارصدسال دوباره زنده نمود. قدر امام را بدانید و خالصانه پیروش باشید، 

دھاي آن انقالب اسالمي و جمھوري اسالمي امانت الھي ھستند وظیفة ھمه ما پاسداري از انقالب و دستاور

است. صالح دنیا و آخرت ما در پیروي از واليت فقیه مي باشد.فعاالنه در مسائل انقالب و اجتماع شركت نمايید. 

حضور گسترده و آگاھانة مردم ضامن انقالب و اصول آن است. در نماز جمعه شركت كنید و شعائراسالم را زنده تر 

  ."كنید

 

  وصیت نامه شھید مرتضي بھرامیان

ادران و خواھران مي خواھم كه اين نھضت را حفظ كنید و در راه صدور آن از ھیچ كوششي دريغ نكنید و مگذاريد از بر

بار ديگر دست جنايتكاران شرق و غرب در شما مسلط گردد و خونھاي ھزاران شھید از دست برود. در نمازھاي 

ي و پیروي از دستورات اسالم و پاسداري جماعت و جمعه با جديت شركت كنید. با وحدت و اطاعت از مقام رھبر

  .جدي از انقالب اسالمي و دستاوردھاي آن توطئه ھاي استكبار را خنثي و نقش بر آب كنید

 

  وصیت نامه شھید محمود دايه علي

  بسم هللا الرحمن الرحیم

انیكه در راه خدا كشته مي و ال تحسبن الذين قتلوا في سبیل هللا امواتاً بل احیا عند ربھم يرزقون گمان مبريد كس

شوند، مرده اند بلكه زنده اند و نزد خدا روزي مي خورند. من محمود دايه علي وصیت نامه ي خود را به نام خدا و در 

راه تداوم انقالب اسالمي به رھبري زعیم عالیقدر امام امت خمیني روح خدا شروع مي كنم، اي مردم مسلمان و 

ا به رھبري امام امت ادامه دھید ما ملت ايران خیلي خون داده ايم كه اين انقالب به مستضعف ايران اين انقالب ر

پیروزي برسد نكند كه از رھنمودھاي امام سرپیچي كنید و امام را تنھا بگذاريد او نايب امام زمان (عج) است. نگذاريد 

د، اين آمريكائي خائن با كمك منافقین خون اين شھیدان پايمال شود ما ھرچه خون بدھیم انقالبمان پايدارتر مي شو

دارند شاخ و برگ اين نھال انقالب را مي ريزند ما بايد نگذاريم كه اين ابرقدرتھا، واسطه ھاي داخلي آنھا به اين 

انقالب ضرور زيان برسانند. اگرچه ھمه را بكشند ما بايد تا آخرين قطره ي خونمان را به پاي اين نھال انقالب بريزيم و 

را آبیاري كرده و رشدش بدھیم. در زمان امام حسین (ع) امام را تنھا گذاشتند حاال كه امام خمیني راه او را مي آن 

رود ما نبايد اورا تنھا بگذاريم. از خانواده ام مي خواھم كه خط امام را ادامه دھند و از مادرم مي خواھم برادرھايم را 

سیدم بتوانند ادامه دھنده ي راه من باشند. از برادرھايم مي خواھم در بسیج شركت دھد تا اگر روزي به شھادت ر

كه بعد از من اسلحه را به دوش بگیرند و خون خودشان را به پاي درخت اسالم بريزند تا درخت اسالم بارورتر گردد. 

مادرم! ما امروز  ھركس امام را قبول نداشته باشد و سر قبر من بیايد به خون تمام شھیدان خیانت كرده است. پدر و

در زمان امتحان ھستیم چون در جبھه وجود دارد حسیني و يزيدي و من راه حسین را انتخاب كرده ام شما ھم از 

فرصت استفاده كنید و به جبھه حسین بپیونديد. در ھر كربالئي امام حسیني وجود دارد و حسین امروز با خمیني 

خت كامل راه او را ادامه دھید؛ مادرم مي دانم كه در انتظار آمدن من است. در وجود امام عزيز دقت كنید و با شنا

ھستید و ھم اكنون دعا مي كني اما حرف من به برادرانم اين است كه يكي يكي به جبھه ھاي حق علیه باطل 

كي فرستاده شوند؛ من براي آنھا طلب پیروزي بعد از شھادت مي كنم. دوستانم در پیروزي ما در اين جنگ ھیچ ش

نداشته باشید اين سخنان را به عنوان يك شھید مي گويم كه اگر وحدت خودمان را از دست بدھیم و امام را تنھا 

بگذاريم به خون تمام شھیدان خیانت كرده ايم و خدا شما را نمي بخشد. فقط در خط امام حركت كنید و بدانید 

  ....بھترين تسلیت براي من انتقام گرفتن خون تمام شھیدان است

 

  وصیت نامه شھید سید جمال دربان فلك

اي امت حزب اللھي! اسالم مكتب انسان سازي است و انقالب اسالمي با رھنمودھا و رھبري صحیح امام امت 

(خمیني بت شكن) مي رود تا جھاني شود و تمامي ابرقدرت ھا را نابود كند و انقالب را به صاحب اصلي اش امام 



پس بر ھمه شما وظیفه شرعي است كه در ھركجا كه باشید از اسالم و جمھوري اسالمي زمان (عج) تحويل دھد 

دفاع كنید..... از واليت فقیه و روحانیت مبارز اطاعت و پشتیباني كنید كه ھردو ضامن پیروزي و پشتوانه اسالم 

  ."ھستند

 

  وصیت نامه شھید صفر علي داوودي

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

  ."براي ما دعا كن

 

  وصیت نامه شھید ولي هللا چراغچي مسجدي

مسلم و تسلیم ھستم و شھادت مي دھم به خداوند "حي ال يموت واحد، رحمان و رحیم و .... محمد (ص)، بھترين 

ر رسولش و علي (ع) وصي بر حقش و يازده فرزند علي (ع) از فاطمه (س) كه برگزيده از يك صد و بیست و چھار ھزا

ھمگي برحقند و اما تنھا حجت خدا مھدي(عج) است كه به انتظار فرمان ظھورش (نگران از انسانیت) نشسته 

  .است

  "قال الحسین (ع) "ان الحیاه عقیده و الجھاد و لیمحص هللا الذين آمنوا و يمحق الكافرين

خدا به امام عزيزم كه ما را آگاھي بخشید و در ھر فرصت براي پاك كردن زنگار نیتھا پرداخت تا فقط براي خدا درود 

  . باشیم و رحمت خدا بر شھداء باد كه به ما آموختند چگونه بھتر رفتن را

 

  وصیت نامه شھید سید كريم حسیني

اضي باشي، اما افسوس كه نتوانستم مأموريت خود را به نحو بارالھا به جبھه آمدم تا تكلیف خود را ادا كنم و از من ر

احسن انجام دھم كه به تو نزديكتر شوم و از من راضي باشي. ھمسر عزيزم از بچه ھا به خوبي نگھداري كن و آنھا 

  .را در راه فراگیري علم و دانش ياري نما و مرتب آنھا را به مساجد ببر تا فرد مفیدي براي جامعه ي ما باشند

 

  وصیت نامه شھید بھرام حق نجات

خدايا از تو مي خواھم كه مرا ياري كني تا در راه تو قدم بردارم ھمانطور كه خداوند مي فرمايد ھركسي در امور بر 

خداوند توكل نمايد.او برايش كافي است و حال اگر بنده گام در راه جھاد با كفار گذاشت ھرگونه سرنوشتي كه 

تعیین نمايد تفاوتي ندارد ما مي رويم تا وظیفه خود را انجام دھیم و نتیجه آن براي ما مھم نیست  پروردگارش براي او

  .كه چه بر سر ما خواھد آمد انشاهللا كه خداوند قبول نمايد

 

  وصیت نامه شھید حسین حدادي

  (سالم بر مھدي (عج

ین جھان، مادر وپدر عزيزم اگر شھید شدم سالم بر نايبش امام خمیني ،سالم بر شھیدان و درود بر تمام مسلم

برايم گريه نكنید چون من خود مي خواستم و وظیفه ام بود. خدا من را به شما داد وظیفه شما بود كه مرا تربیت 

كنید و كرديد ،پس ناراحت نباشید .پیام من به ملت ايران اين است كه با گروھك ھاي منافق بجنگید و نابودشان كنند 

ان را ادامه دھند. پیام من به دولت اين است كه امام و شخصیت ھاي مملكتي را از ھر نقطه حفظ كنند و راه شھید

تا ريشه آمريكا كنده شود . تمام ملت بايد گوش به فرمان امام باشد زيرا كه نائب امام زمان است .امیدوارم كه تا به 

  ....ان گرداندحال گناھي كرده ام خدا مرا ببخشد و مرا جزء ياران امام زم

  عاشقم عاشق روي مھدي

  شیفته ام شیفته روي مھدي

  اي صبا از سر كوي مھدي



  برمشامم برسان بوي مھدي

 

  وصیت نامه شھید بھنام خرم بخت

خدايا! تو را به حسین قسم مي دھم كه ما را از فیض شھادت محروم نفرما، پدر و مادرم از شما مي خواھم كه بعد "

براي من گريه نكنید، بلكه به مظلومیت آقا اباعبدهللا الحسین (ع) در روز عاشورا فكر كنید دوستان و از شھادت من 

آشنايان و دانش آموزان شما را به شھداي كربال قسم مي دھم كه يك لحظه از فرھنگ جھاد و شھادت و امر به 

نب (س) نبود، امروز اسالم و قرآن در عالم معروف و نھي از منكر غافل نباشید، كه اگر خون شھداي كربال و پیام زي

  "...پیشرفت نمي كرد در پايان از ھمه شما حاللیت مي خواھم و از شما تقاضا دارم كه امام عزيز را تنھا نگذاريد

 

  وصیت نامه شھید محمود خادم سیدالشھدا

وجه خواھید شد كه چقدر كشته باور كنید كه شھادت از عسل شیرين تر است اگر در بطن كلمه شھادت برويد مت ...

شدن در راه خدا شیرين است. برادرم احمد روح من در انتظار فداكاري توست تو مانند يك مسلمان واقعي زندگیت را 

  .وقف خدمت به اسالم كن

 

  وصیت نامه شھید محمود اعتصامي

اھتمام فراوان داشته باشید و از به دستورات امام خمیني (ره) عمل كنید، به مسايل معنوي و حضور در نماز جمعه 

  .زنان و مردان جامعه مي خواھم به حدود الھي و فرامین اسالم و قرآن عمل نمايند

  .پدرجان يك چیز از شما مي خواھم شما در حقم دعا كنید كه به آرزويم برسم

 

  وصیت نامه شھید سید حسین روح االمین

فكر كنید، ما از خاك آمده ايم و به خاك بازمي گرديم، ھرچه ھست،  اي عزيزان از مال دنیا دست برداريد و به خدا

دست خداست و ھرچه صالح او است ھمان است، خداوند در اين دنیا بسیار آزمايش خواھد كرد. اين نعمتھا را براي 

ل شناخت آزمايش ما قرار داده است مواظب باشیم كه از اين آزمايشات سربلند بیرون بیائیم. اي دوستان به دنبا

اسالم برويد اگر اسالم را شناختید، اگر امام (ره) را شناختید، به آنچه كه مي خواھید مي رسید، به خدا فكر كنید و 

به فرداي قیامت، به آن آتش جھنم و نعمتھاي خدا در بھشت، دست از مال دنیا و ھواھاي نفساني برداريد...اي 

د و از اين عزيزان درس بیاموزيد. و فرزندان خود را چون اينان بزرگ مردمي كه در صحنه ھستید به گلزار شھدا بروي

كنید، در نمازجمعه ھا مرتب شركت كنید، نه فقط به عنوان يك نفر حاضر در نماز به خطبه ھا گوش كنید راه و روش 

  .اسالم را ياد بگیريد و سعي كنید در سیاست دخالت كنید و ببینید در مملكتتان چه مي گذرد

مي دانم چه بگويم چون مي دانم دنیا ھیج ارزشي ندارد و تنھا سفارشم اين است كه دست از ياري امام (ره) من ن

 ....برنداريد و در جنگ شركت كنید به مستضعفین كمك كنید و دست نوازش بر سر آنان بكشید

 

  وصیت نامه شھید حمید رشیدي

اند ايمان آورده ايم رھاشان كنند و بر اين دعوي امتحانشان  آيا مردم چنین پنداشته اند كه به صرف اينكه گفته...

  نكنند؟

اي كسانیكه ايمان آورده ايد جھت چیست كه براي جھاد در راه خدا به خاك زمین دل بسته ايد؟آيا راضي به زندگي 

حسب وظیفه دنیا عوض حیات آخرت شديد به متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندك و ناچیز است.پس ار عرض سالم بر 

اي كه مي باشد چند سطري به عنوان وصیت مي نويسد البته وصیت نامه شھید ھمه مانند بھترين نوشتجات عرف 

است و چیز تازه اي براي نوشتن ندارم بنده با عقیده كامل بدين راه قدم گذاشته و به كمال آگاھي آن را دنبال كرده 

چند روز زندگي كه به لحظه اي مي ماند انسان به بوته آزمايش ام.از آنجا كه دنیا محل امتحان است و در اين 



گذاشته مي شود.اگر بخواھیم عاقبتمان سعادتمندانه باشد بايد از اين آزمايش سرافراز بیرون آئیم با ھم موجب 

سرافرازي خود و ھم خداوند باشیم كه خداوند به بندگان پاكش مباھات مي كند و خوشا به حال شھیدان كه مي 

رمايند باالتر از ھر چیزي، چیزي مگر اينكه كسي به مسلخ عشق رفته و شھید شود كه باالتر از آن چیزي ف

نیست.برادران و خواھران خدا را شكر كنید كه در اين عمري كه خدا گرفته ايد شاھد چنین تحويل عظیمي بوديد. قدر 

  . یا دل نبنديد كه شما را منحرف و بر زمین مي زنداين انقالب را بدانید و از آن مراقبت كنید و به متاع قلیل دن

قانون اساسي و نظام اين جمھوري كه گفته و خواسته شھیدان، نگھداري و پاسداري از آن بوده را سبك نشماريم و 

بايد  گرامي بداريد واقعاً شرم دارد كه اين شھدا را ببنیم و ولي مدافع اين انقالب نباشیم .اگر خود را آماده كرده ايم

بدانیم كه آخرت خود را فروخته ايم واگر در اين دنیا قدري پايبند به د؟ن خود بوديم، بھره را در آخر خواھیم بود و اگر 

دين نداريم الاقل بايد آزادمرد بود ... اين بنده در طول عمر خود نتوانستم ھیچ خدمتي انجام دھم و در اعمال خودم 

از گناه بر دوش دارم كه مي دانم فقط شھادت در راه او اگر مقبول گردد مي تواند  عمل مثبتي نديدم و فقط كوله باري

اين گناھان را بشويد و امید داشتم كه در طول اين زندگي بتوانم ھرچقدر كم و كوچك خدمتي كنیم تا الاقل كمي از 

اري دين است انجام داده باشم وظیفه اي كه به دوش داريم و وظیفه ھر انساني اگر بخواھد آزاد باشد و سعادتمند ي

اما افسوس كه خود را خیلي بدھكار مي بینم و واقعاً در جا زده ايم و حال كه خود در صف مجاھدين في سبیل هللا 

جا زده ام مي خواھم خداوند به آبروي اين سلحشوران نظر خودش را از ما راضي گرداند و از او مي خواھم مرگم را 

د ... چند خواسته دارم كه مي خواھم اگر ممكن بود رعايت شود اگر خداوند ما را قبول شھادت راه خودش قرار دھ

كرد و مھر بازگشت نزد ھیچ خواسته اي از دولت و مردم نداشته باشند.....دوم صبر پیشه كنند و طريق حضرت زينب 

كسانیكه با آنان رابطه داشته (س) را پیشه كنندو سوم اينكه از دوستان به خصوص دوستان نزديك مي خواھم ... از 

  ...ام حاللیت بطلبند

 

  وصیت نامه شھید جواد جلیلي

  بسم هللا الرحمن الرحیم

درود خداوند متعال بر تو باد اي رھبر عالي قدر و بزرگوار سالم شھیدان ايران ...حسین جان! جوانان ما در جبھه ھا به 

نگین قرارمي دھند و جان خود را مي دھند پروردگارا من مي ياد تو سینه ھاي خود را جلوي گلوله ھاي سبك و س

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 

ن اين مردم مسلمان اين خون پاك شھیدان است كه پیچ و خم قالب را صاف و ھموار مي كند كه شايد با ريخته شد

خونھاي پاك كساني كه در ناداني ھستند بھراه هللا نماينده شوند و از شما مردم مسلمان و دوستان و آشنايان 

تقاضا مي كنم كه با انقالب به حالت سستي برخورد نكنید انقالب ھدف بزرگي را دنبال كرده است و از شما مي 

ي راه مي خواھند بروند و اگر كسي مانع از رفتن فرزندش به خواھم كه جلوگیري از فرزندان خود نكرده و بگذاريد راھ

جبھه ھاي جنگ شود به خدا قسم مسئول است..... خدايا تو را شكر مي كنم كه به من قدرت تشخیص حق از 

باطل را دادي و خدايا تو را شكر مي كنم كه رھبرم را شناساندي كه به من چنین پدر و مادري دادي خدايا تو را شكر 

كنم كه مرا در ناداني نمیراندي مادر عزيزم مي دانم كه شما را اذيت كردم و براي شما نتوانستم فرزند خوبي مي 

باشم.... بعد از مردن من حجله اي براي من مگذاريد چون درنزد خدا ھیچ ارزشي ندارد گل بر سر قبرم نیاوريد چون 

  .شت زھرا (س) دفن كنیدروز پالسیده مي شوند مرا در بھ ٣يا  ٢اين گلھا بعد از 

  والسالم علیكم و رحمه هللا و بركاته

  جواد جلیلي 58/4/1361

 

  وصیت نامه شھید ناصر جام شھرياري

و تو اي خداي بزرگ كمكم كن كه جزء ھدايت يافتگان باشم و نصرتم ده كه با دشمنان دين تو ستیز كنم. ...اي ...

مسلمانان از ھمه قشر بدانید كه وظیفه شرعي است كه از ولي امر مسلمین اطاعت كنید. ...خدايا ياريمان كن تا از 



، باشید. ...اي ملت بیدار ايران ھوشیار باشید و اماممان پیروي كنیم، و در خط امام كه ھمان خط اسالم است

نگذاريد تاريخ تكرار شود، حال كه جنگ به نفع جمھوري اسالمي ايران پیش مي رود، ھمانھايي كه با امام علي (ع) 

گفتند كه مالك را برگردان، ما با قرآن نمي جنگیم، (در اينجا ھم اين كار را نكنند) متأسفانه ھمین كار را كردند. 

...قرآن و اسالم در ايران پیاده مي شود، (اجرا مي شود) نه در حزب بعث صدام. ...آري در زمان دودمان ننگین پھلوي 

سرمان در الك خودمان بود، و ھیچ توجھي نداشتیم، كه بر ما و مكتب ما چه مي گذرد و باز خداوند بر ما منت نھاد و 

مرد با تقوا، اين اسالم شناس واقعي را ولي امر و رھبر و  رھبري از سالله محمد (ص) خمیني اين مرد بزرگ،

پیشواي ما كرد. ...اي آمريكاي خونخوار كه خون ھمه محرومان در سراسر گیتي به دست تو و يا جیره خوارانت مي 

ريزد، به ياري حق و ھمت امت اسالمي ديگر عمرت به پايان رسیده است و تو را در جھان كه رسوايي رسواتر 

یم كرد.تو كه ھر روز در جنوب لبنان و السالوادور خونھا مي ريزي و سازمان حقوق بشرت در خواب خرگوشي خواھ

  .فرو رفته است

 

  وصیت نامه پرويز خیامیان

درود به رھبر عزيز ،قلب ملت ايران به نام هللا در ھم كوبنده ظلم و ستم. به نام خدائي كه به ما شعور داد تا خوب را 

ت و پلید را از زيبا تمیز داده و يكي را انتخاب كنیم. تقاضا دارم دخترم (صفورا) تا كالس ششم ابتدايي فقط از بد و زش

و فقط درس اسالمي خوانده و بعد قرآن ياد بگیرد و كامالً اسالمي تربیت شود كه اين بزرگترين آرزوي من است. از 

ر مرگ من گريه نكنند بلكه شادي بكنند تا روح من شاد ھمسرم و خانواده ام تقاضا دارم اگر در راه شھید شدم د

گردد، اگر شھید شدم جنازه مرا در اصفھان دفن كنید. فرزند مرا نزد امام امت رھبر كبیر انقالب، پدر عزيزم خمیني 

بت شكن ببريد تا دست بركتش را به صورت او كشیده و براي آنھا دعا نمايند، والسالم ،پايدار ارتش جمھوري 

  .المي ايران، پاينده ايران، و برقرار باد جمھوري اسالمي ايراناس

 

  وصیت نامه شھید اكبر چاجي

براي اسالم و انقالب تبلیغات زيادي بكنید تا نداي اسالم و اسالم طلبي به اقصي نقاط جھان برسد در اشاعه و 

میشه گوش به فرمان امام امت و گسترش فرھنگ اسالمي تالش الزم را بنمايید و از ھیچ كوششي دريغ نكنید ھ

  ."مسئولین كشور باشید

 

  وصیت نامه شھید سید عباس جواليي

برادرانم! به ريسمان الھي اعتصام كنید و آن را رھا نسازيد ،ھرچه به كالس باالتري از ايمان برويم درسھايمان ....

مبادا پس از چند صباحي  مشكل مي شود و درس امتحانات مشكل تر و شیطان ھم تالشش بیشتر مي شود.

تحمل درد و رنج و زحمت در راه خداي بزرگ به دره نیستي سقوط كنیم، قرآن زياد بخوانید و سعي كنید زمانیكه 

خداوند با شما صحبت مي كند ترجمه تحت اللفظي آن را بدانید .تقوا تقوا اساس كار است اگر تقوا نباشد اكثر 

از را طوري بخوانید كه بدانید با خدا چه مي گويید مبادا عباداتمان بندي باشد عبادات به خاطر غیر خدا مي شود، نم

كه ما را از راه سعادت بازدار بدين واسطه كه فكر كنیم خیلي آدم خوبي ھستیم عبادات ما بايد پله اي براي صعود ما 

  .به درجات و كالسھاي باالتر باشد

 

  وصیت نامه شھید ھدايت هللا ثمرمند

ب براساس عقیده اي كه نسبت به اسالم و مكتب شھادت دارم با عزمي راسخ و اراده اي آھنین عازم جبھه اينجان"

شده ام.تا دين خود را نسبت به اسالم ادا كنم چون موقعي كه شھادت باعث سعادت ماست، افتخار شھید شدن 

  "در راه اسالم را داريم

 



  وصیت نامه شھید حسین ثامني

داشته باشید امروز مسئولیت حفاظت از خون شھیدان در درجه اول به عھده شماست مبادا بین اي مسئولین توجه 

صحبت و رفتارتان با اين ملت شھیدپرور با مقامات باالتر فرق كند. خود را عاقل و متعھد و حافظ اسالم و ديگران را 

  .را بگیريد بدخواه و جاھل ندانید، در خود بیشتر دقت كنید، مبادا جلوي خدمت مخلصان

  .دقت كنید با نیروھاي مخلص بسیج جزء با منطق و دلیل به ھیچ زبان ديگر سخن نگوئید

  .شرمنده دوستان شھیدم و درگه حق تعالي

28/12/63  

 

  وصیت نامه حسین ترك

ند و از مردم شھیدپرور مي خواھم كه ھمیشه در صحنه باشند ،ابرقدرتھا بدانند مردم ايران ھمیشه در صحنه ھست

نمي گذارند كه خللي بر جمھوري اسالمي وارد شود. ابرقدرتھا بدانند كه ما مردم ايران با جان و دل انقالب را 

پذيرفتیم و آن را تا پايان جان حفظ خواھیم كرد. من از مردم مي خواھم رھبر و ولي فقیه را تنھا نگذارند و به 

كه حجاب اسالمي را رعايت كنند و از برادرانم ھم مي  دستورات ايشان عمل كنند.از خواھران خود مي خواھم

خواھم كه ادامه دھنده راه شھدا باشند و از پدر و مادرم ھم مي خواھم كه اگر مي خواھند براي من گريه كنند براي 

  .غريبي امام حسین (ع) گريه كنند

 

  وصیت نامه شھید نادر پوربندري

اين فرمان بر شما گران و سنگین و مورد كراھت شماست، ولي بدانید بر شما جنگ و جھاد واجب شد در حالي كه 

كه چه بسا چیزي را كه ناگوار و مكروه مي دانید در حقیقت به نفع شماست.بالعكس شما مي پنداريد كه شھیدان 

  .راه خدا مرده اند نه، بلكه زنده به حیات ابدي ھستند و در نزد پروردگارشان متنعم خواھند بود

 

  نامه شھید رحیم تركانوصیت 

مردان و مؤمنان بزرگ خدا كساني ھستند كه به عھد و وفا پیمان بستند و حتي به بھترين درجه يعني شھادت 

رسیدند و اينجانب سوگند ياد مي كنم كه سعادت خويش را نمي يابم مگر در پیمودن خط خونین اباعبدهللا الحسین 

  . است(ع) كه راه تمامي شھداي انقالب اسالمي 

پدر و مادر عزيزم بدانید و مطمئن باشید كه امروز در راھي جاودانه گام نھادم كه انتھاي آن حضرت بقیه هللا االعظم 

قرار دارند ،انسان بايد از دنیا و زندگي پر مشقت آن كه موجب مي شود انسان غرق در گناه بشود رھايي پیدا كند و 

ن جھاد در راه خدا بايد حسین گونه باشد مردم شھیدپرور تقو را فراموش نكنید راه جھاد در راه خدا را پیش گیرد ولیك

و تقوا پیشه كنید، پیرو خط واليت فقیه باشید و ھر كاري مي كنید فقط براي رضاي خدا باشد. اخالص در عمل پیشه 

  . علي (ع) محشور گرداندكنید انشاهللا خداوند ما را در زمره شھداي صحراي كربال قرار دھد و ما را با حسین بن 

  .در پايان از ھمه آشنايان و دوستان و ھمكالسیھا حاللیت مي طلبم

 

  وصیت نامه شھید محسن پورقاسمي

كساني كه به واليت امام اعتقاد ندارند بر جنازه من حاضر نشوند، سالم مرا به رھبر عزيزم، پدر يتیمان برسانید و به "

ين قطره خونمان صحنه ھاي نبرد حق علیه باطل را ترك نخواھیم كرد، و با خداوند خانواده شھدا بگويید كه تا آخر

پیمان مي بنديم كه در تمام عاشورا و كربالھا، حسین (ع) زمان را تنھا نگذاريم، و سنگرھا را خالي نخواھیم كرد و تا 

م و قرآن در زير پرچم توحید و اسالم به ھنگامي كه پرچم الاله اال هللا در تمام جھان به اھتزاز درنیايد و احكام اسال

  .اجرا درنیايد ساكت نخواھیم نشست

 



  وصیت نامه شھید حسام اسماعیلي فرد

اگر شھادت نصیبمان شد، آن را دودستي مي گیريم و خدا كند زانوھايمان سست نشود. شھادت چیزي نیست كه 

داي شما نمرده اند بلكه زنده اند و ناظر نصیب ھركس بشود ھركس كه شھید مي شود به كمال رسیده است، شھ

  .اعمال شما ھستند

 

  وصیت نامه شھید محمد علي توانگر

خواھرم! شما با حجاب و برادرم!شما با براداشتن سالح، از امام و جمھوري اسالمي كه حاصل خون بھاي شھیدان "

  ."ايران اسالمي تجاوز نمايد است دفاع كنید.ھمچنان كه من با خونم نمي گذارم دشمن به ھمین آساني به

 

  وصیت نامه شھید محمدرضا رودسر ابراھیمي

شھادت، حد نھايي تكامل يك انسان است، شھادت باالترين آرزوھاست، چه زيباست لحظه اي كه تفنگ از زمین 

 كنده مي شود و به سوي دشمن نشانه مي رود، چه زيباست لحظه اي كه دشمن را ذلیل و خوار به اسارت مي

گیرد و چه شیرين است آن ھنگام كه در خون خود مي غلتیم و با شھد شھادت سیراب مي شويم. اگر من كشته 

  .....شدم راھي بود كه با میل خود آمدم

 

  وصیت نامه شھید علي زارعي

عزيزانم كه به نام كسي كه ھستي را آفريد سخنم را با نام او آغاز مي كنم و اين آخرين پیام من است به تمامي 

مرا مي شناسند و به كساني كه مرا دريافتند و مرا به عقل خود ديوانه پنداشتند. پدر و مادر عزيزم! فرزند شما 

آگاھانه قدم در راه پاسداري از انقالب اسالمي گذاشت. پدر و مادرم! شھادت وديعه الھي است كه از جانب خداوند 

ند مي رسد و اين شھادت ھا است كه باعث مي شود احكام اسالم و تبارك و تعالي براي آن كساني كه اليق ھست

انقالب پیشرفت بكند. مذھبي كه ما مسلمانان داريم مذھب شھادت است و اسالمي كه ما در راه آن آمده ايم مي 

خواھد انساني عادل و كامل به تمام معني بسازد. ھمانطوريكه در نھج البالغه آمده است اكرم الموت قتل في 

بیل هللا شرافتمندانه ترين مرگھا شھادت در راه خداست. خواھرانم و برادرانم! ھمچون حضرت زينب (س) و حضرت س

امام سجاد (ع) پیام خون شھید را به ھمه برسانید كه مذھب ما مذھب شھادت است. ما چون خدا داريم ھمه چیز 

مام فاصله نگیريد گرچه دشمن تشنه به خون گلوي داريم. ھیچ وقت خدا را فراموش نكنید و در ھیچ شرايطي از خط ا

ماست. كشته شدن در راه حق آرزوي ماست. وصیت مي كنم شما را ]كه[ دنباله رو آيه ي "يا ايھا الذين آمنوا اطیعو 

دا هللا و اطیعو الرسول و اولي االمر منكم " باشید عبادت خداوند را از ياد نبريد؛ عبادتي كه ھمراه با جھاد در راه خ

باشد ارزش نماز را بدانید. نماز جماعت را بخوانید ھمانطور كه حضرت علي (ع) مي فرمايد:"كه ما بین كفر و ايمان 

  ".ھیچ فاصله اي نیست جز نماز

 

  وصیت نامه شھید رسول زينعلي

انم تو را بھتر خداوندا تو را شكر مي كنم كه مرا به دين خود ھدايت كردي و از نعمت جھاد بھرھمندم ساختي تا بتو

  .بشناسم و از مشكالت و سختي ھا راحتم ساختي تا به درگاھت نزديك تر شوم

خدايا اگر در اين راه تقصیر و كوتاھي شده است كه مي دانم شده و وظیفه ام را به خوبي انجام نداده ام مرا ببخش 

فراواني را در راه تربیت من كشیده اند نھايت و مورد فضل و كرم خود قرار بده. از پدر و مادرم مھربان خودم كه زحمات 

  . تشكر را مي كنم ھرچند كه اگر به تعداد ريگھاي بیابان به آنھا نیكي كنم نمي توانم حقشان را ادا كنم

وصیتم به امت شھیدپرور اين است كه ھمان طور كه قبالً در خط امام بوديد سعي كنید كه ھمیشه پشت سر او 

و را به گوش جان بشنويد زيرا اكنون رھبر ما نائب بر حق امام زمان (عج) ھستند و الزم است كه حركت كنید و اوامر ا

در اين زمان كه در غیبت كبري به سر مي بريم از ايشان پیروي كنیم چنانكه واليت او واليت امام زمان (عج) و 



پیروان و شیعیان حضرت علي (ع) قرار  امیرالمؤمنین (ع) مي باشد از خداوند متعال مي خواھم كه ھمیشه ما را از

  .بدھد

 

  وصیت نامه شھید سید محمد سادات

در راه خدا با آنان كه به جنگ و دشمني شما برخیزند جھاد كنید ولي ستمكار نباشید كه خدا ستمكاران را دوست 

دگان اسالم و امام امت و ندارد. در مراسم نماز جماعت و جمعه شركت فعال داشته باشید و در نمازھايتان براي رزمن

براي ظھور مھدي (عج) دعا كنید و افتخار كنید كه در راه خدا و براي اسالم جھاد كردم و كشته شدم مبادا شما با 

  .شھادت و يا كشته شدن من ناراحت باشید

 

  وصیت نامه شھید حمیدرضا زرچیني

تھران ،ھم اكنون اين وصیت  ١٣٤٠، متولد ٣٤٦٧حقیر حمیدرضا زرچیني (كرباليي) فرزند محمد، شماره شناسنامه 

نامه را در كمال عقل و شعور به رشته تحرير درمي آورم و اعتقادات خود را به مباني قرآن و سنت محمد (ص) و اھل 

بیتش و نظام جمھوري اسالمي ايران ابراز كرده و به دين اقرار مي كنم:"اشھدان ال اله اال هللا و اشھد ان محمد 

 و اشھد ان علیا ولي هللا" نیز اعتقاد دارم به رجعت ... و ھم اكنون در اين برھه از زمان ،نداي ھل من ناصر رسول هللا

ينصرني از زبان پیر عشق، تقوي مجسم ،ملكه در قالب انسان ،سالك جماران و به قولي كه بر حق ھم گفته اند، 

هللا ،به اين ندا لبیك مي گويد .وصیت به پدر و مادرم و نداي حسین زمان به گوش مي رسد و جوانان حزب هللا يا جند

سال پیش خدا مرا به شما به امانت سپرد  ٢٠امت شھیدپرور و ايثارگر ايران، پدر و مادر عزيز و مھربانم! ھمانطور كه 

م اكنون و شما مرا بزرگ كرديد و الحق كه از ھیچ كوششي دريغ نكرديد و درآن ھنگام مرا با قنداق سفید بستید، ھ

صاحبش امانتش را مي خواھد و شما با ھمان دستھا مرا با پارچه سفید (كفن) به صاحب اصلیش بازگردانید.... اما 

امام، به وهللا قسم امام يك نعمت الھي است و ما حزب اللھیان تا آخرين قطره خون خود را ،در راه ھدفش كه ھمان 

له پاك حسین (ع) و ابراھیم ثاني است، برادران و خواھراني كه مكتب محمد (ص) است ،نثار مي كنیم. او از سال

عاشق اين مكتب ھستید ،خود را با كتابھاي اسالمي كه صدھا فقیه و فیلسوف و عالم زحمت كشیده اند ،انس 

ي دھید و با آنھا دست دوستي دھید. ...اطیعو هللا و اطیعوالرسول و اولي االمر منكم،به تبلیغات عوامل خارجي شرق

و غربي گوش فرا ندھید و از سازمانھاي بین المللي ھمچون سازمان ملل متحد صلح نوبل، عفو بین المللي و 

كلیساي واتیكان خوف به خود راه ندھید، چه پروندھاي اين سازمان ھمه تاريك و كثیف است .... وصیت مي كنم بر 

  "خون خويشتن اول وضو كنند سنگ قبرم نوشته شود:"عشاق اگر لقاي تو را آرزو كنند، بايد ز

24/2/1361  

 

  وصیت نامه شھید الطفات شرافتي

ھر لحظه احساس مي كنم ديگر اين روزھا، آخرين لحظات زندگي من باشد و آنچنان كالبد وجودم لبريز از عشق و 

یض و امید، محبت او مي شود كه گمان نمي كنم حتي در میان آتش جھنم ھم لحظه اي چشم امیدم را از آن مبدأ ف

  .از آن سراسر رحمان و رحمت بربندم

فكر نمي كنم ھیچ وقت عنايت او را نسبت به خودم، چه آن وقت كه اراده اش به خلقتم قرار گرفت و چه در لحظه 

چیز قرآن و سنت(عترت) به  ٢ھاي زندگي خود فراموش كنم. توصیه پیامبر اكرم (ص ) كه مي فرمايد:" در میان شما 

شتم" فراموش نكنید حضرت امیر (ع) فراوان ما را به تقوا و نظم در امور، اغتنام فرصتھا سفارش نموده اند، امانت گذا

  .توجه به عمل اين سه مطلب به طور حتم در سرنوشت ما موثر است

ه ھاي خود تا مي توانید معلومات خود را نسبت به قرآن و به طور كلي اسالم باال بريد، از آن مھمتر اين كه بر دانست

جامه عمل بپوشانید. توكل به خدا نمايید و از دعا، ذكر و زيارت و استعانت جويید. سعي كنید تمام امور زندگي خود را 

  .در پوشش نظام واليت فقیه درآوريد و جھت زندگي خود را از او الھام گیريد



 

  وصیت نامه شھید مھدي سلطاني

داريد و به سخنان امام گوش دھید كه مانند سخنان حضرت مھدي (عج) مي دست از واليت فقیه و روحانیت مبارز برن

باشد. منافقان را به شدت سركوب كنید. مادرم مگر من از علي اكبر و قاسم و ديگر شھداي كربال عزيزترم، پس براي 

  .آنھا گريه كنید و شما برادرانم خواھشمندم كه راه مرا دنبال كنید

 

  شور وصیت نامه شھید احمد زاج

از تمامي برادران و خواھران مي خواھم كه راه واليت فقیه كه ھمان راه خداست را ادامه بدھند . برادران در جبھه 

شركت كنید و نگذاريد بعثیان برادران ھمخون ما را به شھادت برسانند و در راه اسالم با منافقان كوردل و از خدا بي 

  .خبر مبارزه كنید

 

  عبدالقادر سلیمانيوصیت نامه شھید 

اي امت شھیدپرور ايران! از شما تقاضا دارم كه اتحاد خود را حفظ نموده و در جلسات مذھبي به ويژه دعاھاي كمیل 

  .و توسل و نماز جمعه و جماعت شركت كرده و پشتیبان روحانیون و ارگانھاي انقالبي باشید

 

  وصیت نامه محمد ھادي فضلي

ن بر يگانه منجي عالم بشريت و نائب بر حقش امام خمیني و با سالم و درود بیكران برخانواده با سالم و درود بیكرا...

ھاي معظم شھدا و مجروحین و معلولین و اسراي جنگ تحمیلي عراق و ايران ، پدر و مادرم از اينكه مرا پرورانده اند و 

نستم براي آنھا فرزندي مثمرثمر باشم ،براي زحمات طاقت فرسايي در طول زندگي من متحمل شده اند، از اينكه نتوا

آنھا از خداوند متعال شفاي عاجل وشاياني مي طلبم.... چنانچه اگر شھید شدم در مرگم كمتر ناراحت باشید و 

دوست دارم ھر شب جمعه با خواندن يك آيه قرآن تسلي بخش روح من باشید . ھرچند نتوانستم خواسته ھاي 

  .ندگي لذت بخشي را به كشته شدن در راه خدا ترجیح دادمشما را برآورده سازم و ز

  شعله اي بي ثمرم بھتر كه خاموش كنید

  رفتم از شھر شما ديگر فراموش كنید

 

  وصیت نامه شھید بھروز غالمي

بھترين دعا دعاي كمیل است اين دعا خیلي برايم تحسین انگیز و دل نشین است. سپاه بازوي واليت فقیه است و 

دھنده انقالب اسالمي در جھان است. با شكست صدام جنگ تمام نمي شود بلكه جنگ تا بعد از شكست  تداوم

  .عراق ادامه دارد پس ما بايد خود را براي نابودي اسرائیل آماده كنیم

 

  وصیت نامه مھدي عاصي تھراني

  بسم هللا الرحمن الرحیم

ضاي تو قدم بردارم كه در قالب اوقات برنداشتم، به خاطر خدايا تو خود مي داني كه دلم مي خواست كه در راه ر

اينكه نمي دانستم و باز عمل مي كردم، به اين دلیل بود كه تو را نشناختم و نمي ديدم... خدايا ھنوز ھم نمي دانم 

  .اين خودم ھستم كه اين جريده را مي نويسم يا نفس سركش و جاه طلب من است

با اين عقل و چشم ناقصم ذره اي از كرم و لطف و ستاريت تو را حداقل در خودم مي اي عزيز! اي ستار! اي غفار، 

بینم كه من چه بوده ام و تو مرا چگونه نشان دادي، من چه كردم و تو پنھان كردي، من چه راھي را مي رفتم و تو 

كه در اين راه كه ھمانا نگذاشتي و بخشیدي و ھدايت كردي... پس از شكر خداوند كه اين سعادت را نصیب من كرد 

راه انبیا و اولیا خاص خداوند است قدم برداشته و رھبر آنھا باشم. و با تشكر از خانواده ام كه طوري عمل كردند كه 



  .من بتوانم در مسیر زندگي چنین راھي را انتخاب كنم

نقالب اسالمي ايران باشید و امام (ره) فرزندانم را خوب تربیت كنید و خود نیز دنباله رو راه شھیدان از صدر اسالم تا ا

را فراموش نكنید. به حرف ياوه گويان توجھي نكنید و با توكل به خدا بر دھان ياوه گويان بكوبید به امید زيارت كربال و 

  .قدس عزيز. خداوند انشاء هللا مرا در زمره شھداي انقالب اسالمي قرار دھد

  والسالم علیكم و رحمه هللا بركاته

 

  صیت نامه شھید رمضانعلي عبديو

مردم مسلمان! خط امام را ادامه بدھید كه خط اصیل اسالم است. اين گروه ھا نمي توانند براي شما پابرھنه ھا كار 

كنند و اين شعار است كه مي گويند:"خلق" ...برادران و خواھران مسلمان به سخنان امام امت گوش دھید. چون ھر 

  .... راي من و شمايك كلمه اش درسي است ب

 

  وصیت نامه شھید مھدي شمس

مادرم! خواھرم را خوب تربیت كن زينب گونه او را به اسالم و قرآن آشنا كن تا فرزدان حسین گونه او از دين اسالم 

دفاع كنند و راه شھیدان را ادامه دھند. مواظب اين گروھكھا باشید و راه شھیدان رجايي و بھشتي و شھداي محراب 

  .ادامه دھید زيرا كه آنھا در راه اسالم و قرآن به دست ھمین بي خبران از خدا به شھادت رسیدند را

 

  وصیت نامه شھید علي سھرابي

دست از حمايت پیر جماران، خمیني كبیر برنداريد و تا آخرين قطره ي خون از اين انقالب و از آرمانھاي شھدا دفاع ....

كنید زيرا شھیدان زنده اند و نیازي به عزاداري و گريه و زاري شما ندارند. آنان مھمان نمايید. براي شھادت من گريه ن

  .پروردگار خويش اند و نزد پروردگارشان روزي مي گیرند

 

  وصیت نامه شھید حبیب هللا شمايلي

ارند، عظیم مي چون ھدف بزرگ و مسئولیتي كه به دوش امت ما افتاده و انتظاري كه محرومان دنیا از انقالب ما د

باشد سختي، دوري، كمبود، نارسايي، و ساير عوامل طبیعي بود، ما بايد صبر و استقامت را از رسول هللا (ص) و 

امامان معصوم (ع) آموخته، زيرا آنان به وعده خداوند ايمان و يقین كامل داشته اند، خداوندا انقالب ما را تا پیوند آن با 

  .) مستدام بدارانقالب جھاني حضرت مھدي (عج

 

  وصیت نامه شھید مسعود صباغ

اي كسانیكه نداي ما را مي شنويد تا زماني كه دشمن نابود و مستضعفان جھان از زير سلطه ابرقدرت ھاي جھان 

خوار بیرون نیامده و كربال را بعثیان كافر رھا نكرده و مكه معظمه آن خانه خدا و جاي عبادت و سیاست آزاد نشده، 

ل ھستیم، و تنھا رمز پیروزي و رسیدن به اين ھدف پشتیباني از ولي فقیه است مادر جان ھروقت ھمه ذلی

خواستي براي من گريه كني صدھا بلكه ھزاران شھید گمنام و بي مزار و بي كفن گريه كنید، كه صھیونیست ھاي 

  پروردي مرا آزادغاصب خون پاكشان را در بیروت به زمین ريختند ...... ببوسم دستت اي مادر كه 

  بیا 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

 

  وصیت نامه شھید محمدحسن شصت پاره

ر عالم در قبال انجام ھمانطور كه مي دانیم يكي از وظايف مسلمانان جھاد در راه خداوند است.جھادي كه پروردگا...



آن وعده بھشت در راه خداوند را داده است.و اكنون در اين زمان كه دين و میھن مان مورد ھجوم كفار قرار گرفته 

است ما ھم وظیفه داريم طبق گفته رھبر بزرگمان امام خمیني كه فرمود: از اين مملكت دفاع كنید كه دفاع شما 

ت .... خانواده عزيزم.... من ھم به عنوان يك سرباز كوچك اسالم، با آگاھي دفاع از مملكت و جھاد در راه خداس

كامل به جبھه آمدم تا بلكه بتوانم وظیفه اي را كه خداوند به من محول كرده انحام دھم اگر در اين راه كشته شوم و 

ازه ام به دست شما نرسید اگر جنازه من تحول شما شد، مرا در كنار ساير شھدا در "شھیدآباد" دفن كنید و اگر جن

بدانید كه قبر من قبر تمام شھیدان است آنجا براي من فاتحه بخوانید.....خانواده عزيزم، من مقداري كتاب و پول دارم 

كه كتابھايم را به مسجد و يا به بچه ھاي خودمان بدھید كه انشاهللا وقتي بزرگ شدند به عنوان يادگاري از آنھا 

از پروردگار توانا خواستارم كه وجود امام خمیني اين پیر مجاھد امید مستضعفین را تا ظھور حضرت استفاده نمايند.... 

مھدي (عج) در پناه خود محفوظ بدارد، مسلمین را بر كفار پیروز بگرداند و گناھان مرا ببخشايد. مرگ بر دشمنان 

  .اسالم، زنده باد پیروان اسالم، و جاويد باد دين مبین اسالم

30/10/1360  

 

  وصیت نامه شھید غالمحسین طالبي

خدايا تو را شكر كه به من منت گذاردي و من را در جوار مجاھدان راھت قرار دادي، خدايا چقدر نعمت ھا كه به من 

دادي نتوانستم شكرگذار باشم خدايا اكنون كه قلم در دست گرفته و وصیتي مي نويسم تو میداني كه در قلبم و 

ذرد. خدايا تو مي داني كه من باور نمي كنم كه شھید شوم. لیكن صفت رحمانیت و رحیمیت تو قلبھا چه مي گ

امیدوارم كرد و ھمواره با در نظر گرفتن اين صفت است كه خود را آماده ي رزم و شھادت مي كنم. خدايا مرا ببخش و 

ادي عشق بنھم. خدايا اكنون كه بار از تقصیرات و گناھانم بگذر. بگذار عاشقانه شھید شوم و عاشقانه پاي در و

شھیدان زنده تاريخ و بار حماسه آفرينان صحراي غريب كربال و بار تمامي عزيزاني كه پیكرشان در زير گرماي 

خوزستان است و مادرانشان چشم به در دوخته و منتظرشان مي باشند و به اشك چشم خردساالنشان كه ھمواره 

انند رقیه حسین (ع) سراغ پدر را از خويشان مي گیرند خدايا تاكي به فرزندان شھیدان سراغ پدر را از مادر گرفته و م

بگويیم كه، پدر در سفر است، خدايا تا كي بگويیم كه پدر رفته كربال، خدايا تا كي بگويیم ما ھم مي رويم كربال، 

بده. آري خوشا به حال آن كساني كه خدايا عنايتي و لطفي كن ما را و من را از زمزه ي شھیدان در خون غلطان قرار 

رفتند و كلمه ي ال بر لب داشتند. ال به ھمه ي لذائد زندگاني، ال به ھواي نفس، ال به احساسات مادر، ال به عواطف 

  و لبیك به ھل من ناصر ينصرني. حسین زمان خمیني بت شكن گفتند: يا مھدي (عج) ادركني

  ... سخن آخر

م از مھدي سالم كه معلم آخر من بود، آري چه به جا مي گفت من عزادار نمي خواھم من و اما در آخر كمك مي گیر

پیرو مي خواھم خداوند ھمه تان را حفظ كند و توفیق عظمت به اسالم و قرآن را بدھد. اگر جنازه ام بدستتان رسید 

پدرم برگردد و سفارش مرا به  مانند ديگر شھیدان دفن كنید سعي كنید قوانین دفن رعايت شود. حتماً بعد از دفن

حسین (ع) بكند و اگر جنازه ام بدستتان نرسید يك قبر در بھشت زھرا(س) اختیار كنید و ھمان را به اسم من 

برداريد. سعي كنید قبرم را ساده درست كنید چون در تیپ سیدالشھداء و در گردان علي اصغر (ع) شھید شوم، لذا 

ي اصغر و مصیبتھاي وارده بر زينب (س) و حسین (ع) و فاطمه (س) شود. سعي كنید در مراسم ختم روضه عل

خدايا خدايا تا انقالب مھدي حتي كنار مھدي خمیني را نگھدار خدايا خدايا رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما خدايا 

ن خدايا خدايا به خانواده خدايا مريضان و جانبازان انقالب را شفا عنايت فرما خدايا خدايا اسیران اسالم آزادشان بگردا

  .شھدا اجر و صبر عنايت بفرما

  .والسالم

 

 

  وصیت نامه شھید سید جمال طباطبايي



از ملت خواستارم كه حقشان را بر حقیر ببخشند كه نتوانستم خدمتگزار خوبي براي آنھا باشم اگر اشتباھي داشته 

خواھم مرا عفو كنند چون خیلي بر من حق دارند و از ام خصوصاً افرادي كه با آنھا سركار داشته ام عاجزانه مي 

  .خداوند متعال اجر فراوان براي آنھا خواستارم

 

  وصیت نامه شھید مھدي ذوالفقاري

اي ملت به پاخاسته تا آخرين نفس در مقابل كفر و الحاد و نفاق بايستید و آنان را نابود كنید تا مسلمانان دنیا نفس 

را عبادت كنند از خط واليت فقیه كه ادامه دھنده ي راه پیامبران و امامان است قوياً حمايت راحت بكشند و بھتر خدا 

  .كنید

 

  وصیت نامه شھید غالمرضا صادق زاده

به نام آنكه شكافنده شب مي باشد و از میان تاريكي نور را مي آفريند، توصیه ام را به تمام شاھدان حال و آينده 

كنم كه در آن با كساني كه در راه خدا جھاد مي كنند و كشته شوند وعده بھشت داده شد  تاريخ با آيه اي آغاز مي

و آينده اي روشن براي آنان ترسیم شده است.كاش در خور لیاقت چنین مركي را مي ديدم و مي دانستم كه در راه 

جه دست از اسالم و قرآن خدا شھید خواھم شد..... توصیه اول و بزرگ من اين است كه امت اسالمي ما به ھیچ و

و امامان و واليت فقیه برندارند كه ھمانا عذاب عظیم خداوندي بر انان واجب خواھد شد. روحانیت پیرو واليت فقیه را 

ارج گذاريد كه در صورت تضعیف اين پیروان و مروجان اسالم ضربه اي به اسالم خواھد خورد كه جبران آن بسیار 

باشد كه انقالب اسالمیمان را ياري كنید و به شعارھاي میلیوني خود جامه عمل  سخت خواھد بود سعي تان اين

بپوشانید. پدرو مادر عزيز! امیدوارم در رفتن من نمونه كامل يك مسلمان معتقد به هللا باشید كه ھیچ گاه در اعاده 

زينب گونه بر دوش اوست  امانت از خود بي تابي نشان نمي دھند. ھمسرم نیز بداند و مي داند كه وظیفه سنگین

كه اراه اي چون كوه مي خواھد و عزمي پوالدين تا ادامه راه ناتمام، ولي روشن مرا با دلیلي امام و ھمراھي از 

شھیدان زنده انقالب خداوندا تمامي گناھان مرا كه خوب برآمدن واقفي و واقفم ببخش و از تو طلب مغفرت مي كنم 

اين دار فاني خواھم بود، دو جبھه حق و باطل را به خوبي تفكیك نمايم و ذره اي در امیدوارم تا لحظه آخري كه در 

  .ايمانم خلل وار نیايد، بیش از اين در اين مقال و اين دھن كور نگنجد

  صبح 9 - 30/8/1360

 

  وصیت نامه شھید احمد علي عسكري

فظ كنید و دست از واليت فقیه برنداريد. اگر پیامي كه نسبت به شما مردم عزيز دارم اين است كه وحدت كلمه را ح

فرمانبرداري نكنید خدا اين نعمت بزرگ را از شما خواھد گرفت. خدايا مرا خالص گردان تا بدان فیض الھي كه ھمان 

  .شھادت است برسم

 

  وصیت نامه شھید حسین ضامن

مت تصمیم گرفتم با توفیقات الھي جھت به منظور اداي دين خود به اسالم و مسلمین و لبیك گفتن به نداي امام ا

  .مبارزه با دشمنان اسالم به جبھه ھاي نبرد عزيمت نمايم

 

  وصیت نامه شھید حسین صفوي نژاد

نمي بینم اگر يكوقت خداي ناكرده خطائي از طرف من بوده و از روي ناآگاھي و ناداني ام بوده عفو نما؟؟د و دعايم 

  ...كه خدا گناھان و خطاھايم را ببخشدكنید و طلب آمرزش از خداي بزرگ 

به ھیچ 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 سبیل هللا امواتاً بل احیا عند ربھم يرزقون



اب مذھب مي خواھند اسالم را با مكاتب مادي مخلوط كنند و بارپروردگارا! دشمنان اسالم و كسانیكه زير چھره نق

ملت را دوباره به استعمار و سرسپردگي بكشانند ،رسوا و نابودشان كن.بھوش باشید و نگذاريد كه اين گروھكھا و 

فرما....خدايا لیبرالھا قلب تپنده مستضعفین و محرومین دنیا را به درد آورند......خدايا امام زمان را در پناه خودت حفظ 

نائب بر حقش را تا ظھور مھدي سالمت و مستدام بفرما.... به خواھرانم سفارش مي كنم كه اگر من به شھادت 

  .نائل شدم آنھا زينب وار وفاطمه گونه، راھم را دامه بدھند تا قسط و عدل الھي در تمام دنیا پیاده شود

  والسالم علیكم و رحمةهللا و بركاته

 

  شھید غالمرضا صالحيوصیت نامه 

فرزندانم! آخرين بار سه روز پیش شما را ديدم، ھجدھم تیرماه، آن موقع كه گفتم: آماده حركت به طرف جنوب 

باشید، باور كنید كه نتوانستم به چشمان مادرتان نگاه كنم، مادر خوبي داريد؛ بزرگ است بزرگ، فرزندانم! مريم، 

آخر، صورتتان را مي بوسم، به شما سفارش مي كنم كه با مادرتان مھربان مرضیه، ھاجر، علیرضا! در اين لحظات 

باشید. ان شا هللا كه باعث افتخار اسالم و قرآن و آبروي پدر و مادرتان در دنیا و آخرت باشید، براي شما آرزوي 

ي توفیق و سعادت و خوشبختي مي كنم و ھمیشه دوستدار شما عزيزان ھستم. ھمسر عزيزم! برايت از خدا آرزو

خوشبختي در دنیا و آخرت دارم. از اينكه براي مدتي كوتاه در كنار ھم بوديم و با خوب و بد ساختیم خوشحالم، ولي 

شادي و خرسندي ابدي وقتي است كه در بھشت برين و جھان ابدي در قرب الھي منزل كنیم. در غیاب من به 

ن را به نحوي تربیت كن و تحويل جامعه بده كه احكام و مسئولیت خود، تربیت و ھدايت فرزندانمان بكوش و آنا

  .دستورات اسالم و قرآن بیان مي كند

از تو مي خواھم كه براي اداره فرزندانمان و گذراندن زندگي حتي المقدور خود را به ارگان ھاي دولتي وابسته 

انمان بیاموز كه اگر روي پاي خود نسازي، سعي كن آنان را مستقل از برنامه ھاي عمومي تربیت نمايي، به فرزند

بايستند و آزاد زندگي كنند باعث پاكي روح و روان و استقالل در راه و رسم زندگي طبق اصول و احكام اسالم خواھد 

  .شد

8/12/1365  

 

  وصیت نامه شھید عبدهللا غالمي

كه خداوند نصیب بندگان شھادت ھمچون میوه اي است كه نمي توان آن را نارس از درخت چید و سعادتي است 

خاص و مقربان درگاھش مي نمايد. نصیب كساني مي كند كه توانسته باشند از ھمه وابستگیھا 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 

دن خود باور دارند كه مھمترين بھره برداري از اين دنیا، پرواز به سوي لقاء هللا رساند زيرا آنان با تك تك سلولھاي ب

است. كوتاھترين راه جھاد، شھادت است و جبھه میدان مبارزه است. شما ملت، پاسدار اين سرزمین سرخ و 

  .نگھبان راستین خط شھادت ھستید

 

  وصیت نامه شھید محسن عینعلي

زمان در زير آسمان عظمتت ھمراه با ارواح مقدس شھدا به سرپرستي امام (ره) وصیت پروردگارا، در اين برھه از 

نامه اي مي نويسم، ھرچه فكر مي كنم به جز گناه و معصیت باقي نگذاشته ام، و ھرچه غیر از اين بیان كنم ريا مي 

دت شركت در رزم با كفر را پیدا شود، چرا كه ندارم و اظھار مي كنم، اما رحمت خدا مرا امیدوار نمود. آنطور كه سعا

كردم، اصل وصیت من ھمین شھادتم است كه انشا ءهللا خدا مرا مي آمرزد تا بتوانم با خونم از ارزش ھاي واالي 

اسالم حراست كنم، با خونم از واليت فقیه حمايت نمايم، با خونم از روحانیت ھمیشه مبارز و از قرآن و اھل بیت (ع) 

  ...ست را بفروشم و به ارواح مقدس شھدا بپیوندم. ان شاء هللاحمايت كنم، دنیاي پ

 



  وصیت نامه شھید ابوالفضل طیبي

اين جمھوري اسالمي نعمتي است كه خداوند به ما داده است، ابرقدرت ھا و عوامل آنھا در خارج و داخل كشور "

كه با اعمال و رفتار خود مي توانیم اين ھیچگونه آسیبي نمي توانند به انقالب اسالمي بزنند. اين تنھا ما ھستیم 

نعمت را حفظ و يا خداي ناكرده از دست بدھیم. باور داشتم كه در جبھه ھا پاكي وجود دارد و خصلت آن پاك كنندگي 

عناصر مخلص است. ھمیشه دنباله رو امام امت و واليت فقیه و شھیدان باشید و حرفھاي امام را گوش دھید. 

  ."جماعت بخوانید. ھر موقع به شھادت رسیدم مرا در كنار شھیدان بیرجند دفن كنیدنمازھاي خود را با 

 

  وصیت نامه شھید سیداصغر عالم مرتضوي

بسم رب شھداء و الصديقین ...آري برادران، مبارزان مسلمان با ساده ترين وسايل مي جنگند و حاضر نیستند يك روز 

كه امام فرمود شما با حركت خود جريان تاريخ را عوض كرديد و مي  ساكت بنشینند. ...اي امت قھرمان، ھمانطور

رويد تا اسالم را در جھان گسترش دھید و مي رويد تا در دنیا افسار بردگي را از گردن مستضعفان پاره كنید. امیدوارم 

ھید در طول تاريخ در اين راه سستي به خود راه ندھید واي به حال شما اگر از انقالب اسالمي و از خون ھزاران ش

حمايت نكنید. نگذاريد عده اي مزدور، جوانان عزيز ما و ھمسنگرانمان را فريب دھند، و با رھبران آنان قاطعانه برخورد 

نمايند و اگر طرفدارانشان ھدايت نشوند. نگذاريد ھركاري كه خواستند انجام دھند كه ناگھان مي بینید كار از كار 

اين انقالب كساني ھستند كه اسالم واقعي را با اسالم شاھنشاھي اشتباه گرفته گذشته است بیشتر مخالفان 

اند.... اگر دقت كنید مي بیند كه آنھا درست راه شاه خائن رامي روند با اين تفاوت كه اينھا وظائف مذھبیشان را از 

مي برد من كه فرد ناقابلي  روي صداقت انجام مي دھند ولي شاه معدوم براي عوام فريبي چنین روشھايي را به كار

ھستم به شما توصیه مي كنم مواظب صحبت كردنتان باشید، اظھار نظر دربارة اين حكومت با اظھار نظر درباره 

حكومت ھاي ديگر فرق دارد.در موقع صحبت كردن نبايد وظايف اسالمي خود را فراموش كنید چرا كه اين انقالب و اين 

و امامان است و آنھايي كه از روي ھواي نفس حرفھايي مي زنند خدا آنھا را نخواھد رژيم تداوم بخش راه پیغمبران 

بخشید. من شما را به وحدت و يگانگي دعوت و از انفاق و چند دستگي برحذر مي دارم و سفارش مي كنم ھر 

فس حرف زدن را حركت كوچك و بزرگي را كه انجام مي دھید براي رضاي خدا باشد و انشا هللا خودخواھي و براي ن

  ....در خود نابود كنید... در آخر از خدا مي خواھم كشته شدنم را باعث پاك شدن گناھانم قرار دھد

 

  وصیت نامه شھید محمد رضا علیجاني

در ھمه كارھا خدا را مد نظر داشته باشید كه خداوند بر ھمه كارھا نظاره مي كند. براي ساختن جامعه بايد اول از 

د تا بتوان جامعه را خوب ساخت در كارھا و گفتارتان رعايت اخالق اسالمي را بكنید ھمیشه بايد حالت خود شروع كر

  .جذب كننده اي داشته باشید. نه دفع كننده و ھمیشه بايد مواظب حركات منافقین باشید

 

  وصیت نامه شھید حمید شھیدي

من چند روز ديگر عازم جبھه جنگ يعني آماده امشب شب يازدھم عاشوراي حسیني است و اگر خدا توفیق بدھد ،

جھاد در راه خدا و اسالم ھستم. البته اگر لیاقت آن را داشته باشم كه در راه اسالم جان بي ارزش خود را فدا كنم. 

من اين راھي را كه انتخاب كرده ام با دل و جان بوده به ھمین خاطر دلم مي خواھد كه اگر قابلیت آن را داشتم و به 

رجه رفیع شھادت نايل آمدم نكاتي را ذكر كنم كه براي شادي روح من اين نكات را انجام بدھید ،توجه كنید كه بايد د

مثل پدري كه به فرزندان خود وصیت مي كند، وظیفه شرعي آن فرزندان است كه به آن عمل كنند .اگر نكنند مسئول 

من دارم سه چیز است كه از شما يعني پدر و مادر و  خواسته ھايي كه…. ھستند و بايد جوابگوي خداوند باشند

  .…مادربزرگم، برادران و خواھران خواھش مي كنم و از شما تقاضا مي كنم كه حتماً به اينھا عمل كنید

اولي اينكه عزاداري نكنید منظورم گريه كردن است يعني گريه نكنید بايد به خودتان تسلط كامل داشته باشید، 

  .مادرممخصوصاً پدر و 



دوم اينكه بعد ازمرگ من يعني حداكثر تا چھل روز بعد ديگر به ھیچ وجه رضايت ندارم كه ھیچ يك از اعضاي خانواده 

  .ام لباس مشكي وتیره بپوشند

سوم اينكه بعد از مرگ من مراسمي كه مي خواھید بگیريد تشريفاتي نباشد و پولي را كه مي خواھید صرف 

  .ا صرف جنگ زدگان و بچه ھاي يتیم بكنیدتشريفات بیجا كنید آن ر

امیدوارم كه بخواھش فرزند خود عمل كنید و موجب رضايت و خشنودي روح فرزند خود شويد. من اين نامه را با خط 

خود و در سالمت كامل نوشتم وامیدوارم كه خداوند شما را در راه خدا و دفاع از اسالم پیروز بگرداند و ھدف شما 

نباشد .امیدوارم ھركدام از شما كه ناراحتي از من داريد ببخشید و از خدا بخواھید كه مرا ببخشد چیزي جز خدا 

وبیامرزد، در ضمن اگر يك موقع خداي ناكرده از جانب من به پدر و مادرم خطايي سرزده كه موجب ناراحتي آنان شده 

  .آنھا گذشت كنند و مرا ببخشند

 

  وصیت نامه شھید ناصر ذاكري

  ام هللا پاسدار حرمت خون شھیدانبه ن

با سالم و درود خدمت يگانه منجي عالم بشريت و نايب برحقش امام خمیني (ره) و با سالم و درود خدمت تمامي 

خانواده ھاي شھداء، اسراء، مفقوداالثرھا، و معلولین و جانبازان عزيز و درود بي پايان بر رزمندگان سلحشور و جان بر 

راي ايشان و شفاي مجروحین و معلولین و پیروزي ھرچه سريعتر رزمندگان و باز شدن راه كربالي كف و دعاي خیر ب

  .حسین وصیت نامه ام را آغاز مي كنم

مردم ايران ملت عزيز انشاهللا ھمواره شاد و خرم باشید و براي ما عاجزين دعاي خیر بنمايید سفارشي دارم امام 

ه و رزمندگان و مجروحین و شھداء سركشي كنید .خدمت دوستان آشنايان و عزيز را تنھا نگذاريد و به خانواد

ھمسايگان دور و نزديك سالم گرم عرض مي كنم و امیدوارم كه حال ھمگي خوب باشد تو را به خدا اگر از من 

رادران عزيزم، از ناراحتي ديده ايد يا كدورتي در دل داريد براي رضاء و خشنودي خدا حاللم كنید پدر، مادر، خواھران و ب

اين راه دور دست تك تك شما را مي بوسم و حرفي ندارم چون ھنوز وقت حرف زدن به من نرسیده است و اين خود 

افتخاري است كه خداوند در چنین صورتي ما را پذيرفته است. مادر شیرت را حاللم كرده و در عزاي من خود را 

لوه گري پیدا كند و از مردم و مھمانان عزيز من به خوبي پذيرايي سنگین و باوقار نشان بده،نگذار شیطان فرصت ج

كنید و از طرف من از آنھا حاللیت بطلبید.در ضمن مادر عزيزم درباره وسايل ھر طور شما صالح مي دانید عمل نمايید 

  .انشا هللا فقیران را از ياد نبرده و به فكر آنان باشید به امید ديدار در بھشت

 

  ھید اشرفعلي ذوالفقاريوصیت نامه ش

اگر به فیض شھادت رسیدم و پیكرم را برايمان به زادگاھمان نیاوردند ھیچ گونه غصه و كدورتي نخوريد، چون "

  ."عاشقان راه خدا جز اين سرنوشتي را ندارند و با اين كار به مراد واقعي مي رسند

 

  وصیت نامه شھیذ مھدي عاشقي

كنند كه از جان گذشتگي اين عزيزان مورد قبول درگاه حق و سرورشھیدان عالم  ملت شھیدپرور براي شھیدان دعا

  . امام حسین (ع) باشد

به خانواده خود سفارش مي كنم اگر خواستید گريه كنید به ياد علي اكبر امام حسین (ع) و براي مظلومي آقا امام 

رش مي كنم كه اين آزادي را پاس بدارند كه اين حسین (ع) گريه كنید. به خواھران خود و ديگر خواھران ايراني سفا

آزادي با خون عزيزان بسیار زيادي به دست آمده و در آخر دعا براي رھبر كبیر انقالب اسالمي و سفارش مي كنم كه 

  .....امام را ياري كنید

 

  وصیت نامه شھید احمد طاھري پور



ولي بعد از برگشتن از جبھه آنھا را پاره پاره كردم، ولي عزيزان من تا به حال وصیت نامه ھاي مختلفي نوشته ام، 

اين بار كه براي دفاع از اسالم و جمھوري 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 

اين دنیا ديگر جاي من نیست. با ھمه وداع مي كنم و مي خواھم فقط با خود تنھا باشم. خدايا به سوي كنم كه در 

  ... تو مي آيم از عالم و عالمیان مي گريزم. تو مرا در جوار رحمت خويش سكني ده

 

  وصیت نامه شھید ابراھیم كرد

ید تا منافقین، اين انگلھاي جامعه ما نتوانند پشت جبھه را خالي نگذاريد و ھمچون گذشته در صحنه حاضر باش....

خون شھیدان اسالم را پايمال نمايند. برادران و خواھران !امام امت، اين پیر خستگي ناپذير را تنھا نگذاريد و شعار ما 

مي  اھل كوفه نیستیم امام تنھا بماند را به ما ثابت كنید و پاسدار حرمت خون شھیدان باشید. پدر و مادرم از شما

خواھم كه در شھادت من صبر را پیشه كنید كه خدا صابران را دوست دارد. سالم مرا به امام امت و دوستان و 

  .آشنايان برسانید و از آنھا طلب عفو و بخشش و آمرزش كنید، و از تمام شما مي خواھم حاللم كنید

 

  وصیت نامه شھید سیف هللا گل زاده

بھه را نصیبم كردي اين سعادت را نصیبم گردان تا سرم را به شما قرض بدھم اي خدايا ھمانطور كه آمدن به ج...

  .برادرانم، دوستان و ھم سنگرانم! اسلحه ام را برداريد و تحت زعامت امام امت به ياري رزمندگان اسالم بشتابید

 

  وصیت نامه شھید محمد طاھر لطفي

، صراط هللا، حزبم، حزب هللا و رھبر و مرجعم روح هللا است، خوشحال و مسرورم از راھي كه انتخاب نمودم، صراطم…

خوشحال و خوشبخت از آن ھستم كه براي چندمین بار به جبھه مي آيم. مفتخرم كه براي حفظ و حراست از 

خونھاي شھیدان و اسالم و مرز و بوم اسالمي گام برمي دارم. انشا هللا تعالي كه زيستنم و مرگم ھم براي خدا 

ھمانا كه آغازم و عبادتم و سیر و سلوكم و زيستنم و مردنم براي خداوند جھانیان است، سعادت داشتیم كه باشد. 

در اين زمان و در اين جنگ باشیم كه خود آزمايش بس بزرگ و خطیري براي امت مسلمان و شھید پرور ما از طرف 

حمت پروردگار است، نه جان ما از جان حضرت خداست. لذا جان ناقابل ما قطره اي كوچك در برابر اقیانوس بزرگ ر

اباعبدهللا الحسین (ع) و اصحاب بزرگوارش شیرين تر و نه خون ما از خون آنھا رنگین تر مي باشد. پروردگارا! ما با 

تمام وجود به تو ايمان داريم، پس ما را از ھر لغزش مصون و محفوظ بدار، پروردگارا يا توفیق شھادت در راھت را 

ما گردان يا شفاعت شھیدان.. برادران و دوستان مي دانید كه در اين جنگ، مھم پیروزي نظامي و تاكتیكي نصیب 

نیست، بلكه مھم جاافتادن خط الھي است، پس براي اسالم تالش كنید تا دينمان را به اسالم ادا كنیم، و سعي در 

تعادل باشیم و به قول شھید دكتر بھشتي كه صدور انقالب و فرھنگ اسالمي به خارج داشته باشیم، ما بايستي م

دربارة امام فرمود:"جاذبه امام در حد نھايت و دافعة او در حد ضرورت است" بیايیم حب نفس ھا و خودمحوري ھا و 

  .....عجب و كبر و فخر و غرور را كنار بگذاريم، و خالص تر باشیم، كاري كنیم كه رضاي خدا باشد نه رضاي خودمان

  ١٤٠٢رمضان  ٢١مصادف با  ٢٢/٤/١٣٦١سه شنبه 

  قم ١٨جبھه جنوب، منطقه ايستگاه حسینیه قرارگاه 

 

  وصیت نامه شھید كريم گلدوزي

مكتبي كه شھادت دارد اسارت ندارد. به خانواده ھاي معظم شھدا و ايثارگران سرزده و از آنھا دلجويي كنید. مساجد 

مازجمعه فعاالنه شركت نمايید. اي جوانان برومند ھوشیار باشید و سیاسي ن -را خالي نگذاريد و در مراسم عبادي

  .امام و رھبري را تنھا نگذاريد و براي حفظ اسالم و قرآن به ياري برادران مسلمان خود بشتابید

 



  وصیت نامه شھید محمد مجازي

  وصیت نامه بنده حقیر خداوند فاضل محمد حجازي

ر ما را از پرده سٌتاريت خود دور كني چه كنم و چه بسا و مطمئناً ھمه از من اي خداي من، اي خداي مھربان من ،اگ

  .فرار مي كنند

خداي من، اي خداي مھربان من ،اگر آبرويم را حفظ نكني و اگر پرده ستاريت را از روز اعمال ما بكشي در پیش پیامبر 

  .(ص) و ائمه اطھار و شھداء و رھبرمان چه بگويم كه بیچاره ام

يا !با فضلت با ما رفتار كن به ما اخالص ھمراه با عمل و عمل ھمراه با اخالص و عمل كه فقط براي ذات اقدست خدا

باشد عنايت كن كه اگر اين نعمت و فضل را از ما دريغ كني خسرالدنیا و االخره خواھیم بود و خواھیم شد كه 

  .ي اين دژخیم جان سالم بدر نخواھیم بردنفسمان بسیار سركش است و اگر تو عنايت نكني در زير چكمه ھا

خدايا، خودت با ما توفیق عمل با كیفیت و كمیت عنايت فرما....و اينكه سرباز كوچك براي امام عزيزمان و امام زمان 

(عج) و در نتیجه سرباز فداكاري براي اسالم و از جند خودت باشم..... اي ستار العیوب و غفار الذنوب و 

في الظلم واي خداي آنقدر به جبھه مي روم تا لیاقت شھادت در راه خدا را پیدا كنم و خود را در نورالمستوحشین 

اختیار جبھه و جھاد قرار دھم تا شھید شوم ...اي جوانان مبادا در غفلت بمیريد كه علي (ع) در محراب عبادت شھید 

  .حسین و با ھدف شھید شد شد و مبادا درحال بي تفاوتي بمیريد كه علي (ع) و حسین (ع) در راه

خداوندا پیمان مي بندم كه در تمام عاشوراھا و در تمام كربالھا با حسین (ع) ھمراه باشم و سنگر او را خالي .....

نكنم تا ھنگامي كه احكام اسالم در زير پرچ اسالمي الاله اال هللا و محمد رسول هللا (ص) و علي ولي هللا(ع) بر تمام 

  .و در زير پرچم امام زمان (عج) به اجرا درآيد جھان سلطه افكند

 

  وصیت نامه شھید احمد گلزاري

و شماھا بگويید به اين جنايتكاران آمريكايي، به اين اسرايیل غاصب و آدم كش و به اين روسیه ي حیله گر و به  ..."

  ".را در آن غرق كنیم انگلیس مكار كه ماھا رفتیم و داريم مي رويم تا سیل خون راه بیندازيم تا شماھا

 

  وصیت نامه شھید ذبیح هللا كرمي

مادرم اين را باور بداريد كه بھشت و سعادت اخروي و كمال ابدي تنھا در سايه صبر و مقاومت مخلصانه در مقابل ...

ناماليمات به دست مي آيد. تمام لحظات عمر انسان و ھمه وقايع و حوادث تلخ و شیرين زندگي معركه اي است 

براي امتحان او. ھركس به اندازه میدان عمل و شعاع توانايي و حدود و قدرت وسع خود امتحان مي شود، و مورد 

بازخواست قرار مي گیرد. خداوند شما و ھمة مؤمنین را در امتحانات و كلیه مراحل زندگي سربلند و پیروز گرداند تا 

  .به نعمت رضوان خداوند نائل گرديد اين جھاد اكبر را آبرومندانه پشت سر گذاشته و روسفید

 

  وصیت نامه شھید خیرهللا قدسي

خانواده عزيز و دوستان گرامي اگر من شھید شدم ھرگز به من ناكام نگويید چون كه به بھترين كام ھا با در آغوش 

انسته ام به كشیدن عروس شھادت رسیده ام به رھبر بگويید كه من فرياد خمیني رھبر را تا اندازه اي كه مي تو

گوش مردم رساندم به دوستان و ھمسنگرانم بگويید كه من در اين امتحان كه قلم آن از خون سرخ و گرم خودم و 

  ."كاغذ آن بیابان ھاي سوزان خوزستان بود قبول شده ام، شھید گلي است كه ھرگز پرپر نمي شود

 

  وصیت نامه شھید حسن علي قنبري

براي نشر عدل و فضیلت احقاق حقوق محرومان و احیاي دستورات اسالم و ساختن ما براي حفظ اسالم و قرآن و 

  .مباني طريقت و آزادي قیام كرده ايم

 



  وصیت نامه شھید رضا كشاورزيان

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  به نام خداوند بخشنده مھربان

دوارم كه به مقام واالي شھادت نائل بنا به وظیفه شرعي كه دارم به كربالي ايران مي روم و وصیت مي كنم امی

گردم امیدوارم كه خون من با پايه ھاي اين انقالب مقدس كه با خون ھزاران ھزار جوان مسلمان و مؤمن شكل گرفته 

است با ھم در آمیزد و دشمنان اين انقالب با به يكباره ريشه كن كند. امیدوارم و از خداوند مي خواھم كه تا اين 

فته و اين انقالب ثمر نداده امام خمیني را زنده و سالمت بدارد تا خود امام ھم ثمره اين انقالب را انقالب شكل نگر

  . نديده از ملت مسلمان او را مگیر

از ملت مسلمان مي خواھم كه گوش به حرفھاي منافقین و كفار ندھند از خداوند مي خواھم كه به پدر و مادر و 

ز پدر و مادر و برادران و خواھران خود مي خواھم كه اول گوش به فرمان امام باشند و خانواده من صبر عنايت كنتد و ا

دوم براي من خداي ناكرده گريه و زاري نكنید كه من سخت از اين كار آنھا مي رنجم.سوم خوشحالم كه از اين دنیا 

كنید، و از خدا بخواھید كه  چیزي ندارم كه براي من مايه گرفتاري باشد براي من خرجي نكنید فقط براي من دعا

  .دشمنان اين انقالب صدام و آمريكا و غیره را نابود گند. و السالم

 

  وصیت نامه شھید حسن امامي

در اين لحظه ھاي حساس تاريخ كه خداوند شما ملت عزيز را مورد آزمايش و امتحان قرار داده است با توكل بر او و "

 با سربلندي كامل از اين امتحان الھي سربلند و پیروز باشید و در پیشگاه با رھنمودھاي امام عزيزمان انشا هللا

خداوند روسفید باشید، و مبادا چیزھايي مادي شما را فريب بدھد و پاھايتان از مبارزه با كفر جھاني سست شود و 

  ."روي خود را مانند منافقین برگردانید و امام عزيز را تنھا بگذاريد

 

  علي مظفروصیت نامه شھید 

عزيزانم امروز اسالم عزيز نیاز به اين دفاع و حضور در جبھه ھا دارد. نداي ھل من ناصر ينصرني امام عزيز امروز از 

جبھه ھا به گوش مي رسد. به افراد بگويید اگر مي خواھند براي اسالم خدمتي كنند امروز اسالم نیاز به ايثارگري 

  .آنھا دارد

 

  ا لوالچیانوصیت نامه شھید محمدرض

  بسم هللا الرحمن الرحیم

مسلمان و شیعه اثني عشري و  ٢١٤٢وصیتنامه اينجانب محمدرضا لوالچیان فرزند محمود به شماره شناسنامه 

منتظر ظھور حضرت مھدي (عج) انشا هللا پروردگارا، كريما، رحیما، اي محبوب محبان، اي معشوق عاشقان اي غوث 

ن، اي درمان دردمندان اي سرمايه و غناي مستمندان اي امید امیدواران اي نجات مستغیثان اي پناه بي پناھا

گمراھان اي روشني دل عارفان، اي فروغ قلب خالصان، اي امین شاكران ، كدام جستجوگر به جستجويت برخاست 

كه در اين درياي و ناامید از جستجو بازگشت و كدام عاشق دلباخته به درگاه لطفت آمد و به وصال تو نرسید؟ آنان

خروشان حیات 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 مسیر حیات چشم به ھم زدني از او غفلت نكردند و لحظه اي بي ياد تو 

گرفتند و به كسي به غیر تو تكیه نكردند. و روي به سرايي جز سراي تو و كويي به سر نبردند و يار و ياوري جز تو ن

جز كوي عشق تو نیاوردند. اي خدا، اي پروردگار عالمیان من به خويشتن ظلم كرده ام اي آقاي من اي موالي من از 

را به آنچه از اسرار پنھاني تو مي خواھم به عزتت كه بدي رفتار و كردارم جلوي اجابت دعايم را نگیرد و رسوا نكني م

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 مھربان باش و در تمام امور بر من عطوفت فرما. اي معبود من در حالي كه 



ه ات كوتاھي كرده و بر خود زياده روي نموده و عذرخواه و پشیمان و دل شكسته و به درگاھت آمده ام كه دربار

  .پوزش جو و آمرزش طلب و بازگشت كنان و به گناه خويش اقرار و اذعان و اعتراف دارم

و از  خدايا عذرم را بپذير و به سخت پشیمانیم رحم كن و از بند سخت گناھانم رھايیم ده. خداوندا به راه بندگیم بدار

زشتي ھا دورم كن، به حسنات اخالقي و صفات الھیم بیاراي و قلبم را به نورت روشن كن شرار عشقت را در دلم 

  .بیفروز سینه ام را بسوزان و محبتت را نصیبم كن و شر بدترين دشمن يعني ھواي نفس را از میدان زندگیم دور فرما

ه برداشتم خود را براي ھرگونه تقديري از جانب او آماده كرده ام و از آن لحظه كه گام ھاي خود را براي حضور در جبھ

از خودش خواستم كه قدرت شكرگزاري در قبال ھرگونه اتفاقي را به من عطا كند. از ھمین ھنگام دلم را به خدا مي 

دفان بدانند جبھه سپارم و از او مي خواھم مرا در ھر گونه امتحاني سربلند و سرافراز بیرون آورد. بي خبران و بي ھ

رفتن امثال ما اگر مكرر ھم باشد وظیفه شرعي زيرا تبعیت و اطاعت از مرجع تقلید مي باشد لذا اگر انجام نشود 

حتماً فرداي قیامت مواخذه خواھیم شد آن مقدس ماب ھايیكه ھیچ عقیده به انقالب و امام و اين مردم و رزمندگان 

  .لمت و خودخواھي و حسد بیرون آينده كه فردا پشیمان خواھند شدندارند قدري به خود آيند و از چاه ظ

اي امام عزيز اي امید ھمه مستضعفان جھان تا زمانیكه حتي يك بسیجي مخلص باشد دست از ياري تو برداشته 

ا كه نخواھد شد اي ملت بزرگ امام و رزمندگان را دعا كنید و از اطاعت اين مرد خسته نشويد خدا نیاورد آن روزي ر

امام در بین ما نباشد پس بايد بخواھیم كه خدا تا انقالب جھاني حضرت مھدي (عج) ايشان را براي رھبري ملت 

  .نگھداري فرمايد

  :اي خانواده عزيز

تنھا توصیه ايكه داشتم اين است كه ھركار را كه مورد رضاي خداست انجام دھید مبادا طبق ھواي نفس عملي كنید 

ر داريد از آموختن علم غفلت نكنید ھر علمي كه ما را به خدا نزديك كند مخصوصاً علم دين و تا لحظه اي كه عم

  .مذھب ھمانطوريكه آرزوي من بود و به حمدهللا در آن راه قرار گرفتم

  .در مورد محل دفن ھرچه صالح مي دانید انجام دھید آرزويم اين است كه با ھمان لباس رزم دفن شوم

كه از من ديديد به خوبي خودتان ببخشید و از ھركه مرا مي شناسد حاللیت بطلبید و اگر قرضي در خاتمه ھربدي 

داشتم كه خودم فراموش كردم آن را بدھید. از پولي كه در صندوق قرض الحسنه دارم چھارھزارتومان نذر كردم صدقه 

  .ھا كمك كنیدبدھید يك سال روزه و دوماه نماز براي من انجام دھید و بقیه را به جبھه 

  .از ھمه دوستان و اقوام التماس دعا دارم و از ھمه مي خواھم براي اين بنده مذنب طلب مغفرت كنند
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  وصیت نامه شھید احمد نوزاد

  بسم هللا الرحمن الرحیم

راه اسالم عزيز برداريم خداوند منان نعمتي بر ما مردم نھاد و ما را در برھه اي از زمان قرار داده كه بتوانیم قدمي در 

ما ھم مثل ديگران كار را به خودش واگذار مي كنیم و فقط از او مي خواھیم كه عاقبت ما را ختم به خیر گرداند و اين 

  .لیاقت را به ما بدھد كه بتوانیم در راھش ھرچه محكم تر و استوارتر قدم برداريم

واجبات مي باشد و بدانید كه مسؤولیت سنگیني در اين مورد به خواھران عزيزم بدانید كه احترام به پدر و مادر از 

عھده آنان مي باشد. الحمدهللا ھمگیتان به سن و سال بلوغ رسیده و مسائل را خوب درك مي كنید. در حفظ حجاب 

  .و پوششتان بكوشید و حد شرعي را رعايت كنید

 

  وصیت نامه شھید حسین نامور

كتب رھايي بخش تشیع قدم به اين راه گذاشته ام، زندگي جز آزمايش ھمین مرحله من با آگاھي كامل و علم به م"

  ."كه چه كنیم تا رسالت خلیفه هللا را بعھده بگیريم نیست

 



  وصیت نامه شھید حمید نھاوندي

امام اي ملت شھیدپرور از خداوند بخواھید كه خداي نكرده وقتي نیايد كه شما به خاطر ماديات اين دنیاي پست ،از 

حسین (ع) و حسین زمان (ع) خمیني بت شكن دست برداريد. امت شھیدپرور تنھا راھي كه ما مي توانیم خدا را از 

  .خود راضي كنیم زير پا گذاشتن ھواھاي نفساني است، برادران و خواھرانم وحدت را فراموش نكنید

 

  وصیت نامه شھید تورج مطلق

ھركس مدعي است اگر امروز عاشورا بود جزء يزيديان نبود بايد پاي در عرصه ي  برادر حزب هللا جبھه را گرم نگھدار و

  .جنگ بگذارد و در عمل ثابت كند و در راه حسین (ع) جان دھد. پس سعي كنید جبھه را گرم نگھداريد

 

  ژاد  وصیت نامه شھید رجب كمك ن

  ...باشید وصیت من به ھمه عزيزان اين است كه ھمیشه پشتیبان واليت فقیه....

 

  وصیت نامه شھید علي قوچاني

مادر و پدر عزيزم! امانتي كه به شما داده شده بود، به صاحب اصلي آن بازگردانیده شد، كسي كه چیزي را امانت 

مي گیرد موقع پس دادن ھیچ گاه ناراحت نمي شود، مادرم! من شما را خیلي دوست داشتم، ھمچنین پدر، 

شما تنھا كساني بوديد كه به آنھا عالقه داشتم، ولي مادر جان من خدا را بیشتر از شما ھمسر، خواھر و برادرانم، 

دوست دارم، و براي ھمین است كه قريب شش سال از شما جدا شده ام. ھر موقع كه دلتان گرفت، براي سرور 

ري آزاد بگذاريد، بگذاريد ھمه ما اباعبدهللا الحسین (ع) گريه كنید، مطلب در مورد ھمسرم است. او را در تصمیم گی

راه جديد خود را انتخاب كند، اگر فرزندم به دنیا آمد و پسر بود، كاري كنید كه وقتي بزرگ شد ادامه دھنده راه من 

  .باشد. و اسمش را حسین بگذاريد

ي كه ھمسرم! تمام انسان ھا رفتني ھستند، تمام انسان ھا چه خوب و چه بد، چه ضعیف و چه غني، با ھر وضعیت

ھستند، در اين راه، عده اي با عزت و سر ننھادن به غیر خدا زندگي مي كنند و بعضي براي زندگي خود بنده غیر 

خدا مي شوند و از خود ھیچ عزت و سرافرازي ندارند. ولي دسته اول چون راه خدا را مي روند، ھمواره با مشكالتي 

مي بیند كه در آن راه يا بايد كشته شدن در راه خدا را انتخاب روبرو مي شوند، بعضي اوقات انسان خود را در راھي 

  .كند يا سر تعظیم در برابر غیر خدا فرود آورد، مردان خدا اولین راه را انتخاب مي كنند

 

  وصیت نامه شھید محمد بھروز اليقي

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ا �الحمد� الذي ھداينا لھذا و ما كنا لنھتدي لوال ان ھداين

ستايش خداي را كه ما را به اين مقام ھدايت كرد كه اگر ھدايت و لطف الھي نبود ما به خود به اين مقام راه نمي 

يافتیم. فاستقم كما امرت و من قاب معك ..اي امت رسول اكرم (ص) بیائید با استقامت و صبر خودتان دل او را كه 

ز ما را مورد عنايت خود قرار دھد. من براي شما عزيزان پیامي دارم سرور ھمه چیز است خوشحال كنیم. تا خداوند نی

ھرچند ناقص و تذكروار مي گويم :"فذكران ذكري تنفع المؤمنین" دوستان و عزيزان اكنون در وضعیت حساسي به سر 

بین بردن مي بريم. حساس از اين لحاظ كه اسالم در خطر است و دشمنان خدا با افكار باطل و شیطانیشان قصد از 

دين خدا را دارند و براي رسیدن به اھداف پلید خود از ھیچ چیز دريغ نمي كنند و نكرده اند. ما نیز با نثار كردن خون 

سرخ خويش و مال و فرزندان و ... خود از حريم اسالم حفاظت مي نمائیم. چرا كه خداوند درخت اسالم را با ريخته 

اگر امروز اين تكلیف را ما انجام ندھیم قومي ديگر را براي انجام اين  شدن خون شھداء خود استواركرده است و

تكلیف الھي انتخاب خواھد نمود و براي او اين عمل سھل و آسان است زيرا كه بر ھر كاري قادر و تواناست، پس 

ید و چرا بیائید به اين فیض عظیم و اين نعمت پربار الھي كه آخرش خوشنودي حق تعالي است برسیم. چرا معطل



چشم به اين دنیاي دو روزه دوخته ايد، ديده ھايتان را وسیع نمائید. زندگي دنیوي در برابر زندگي اخروي متاعي 

بیش نیست. برويد به جبھه ھا. اين جبھه ھا بازار مبادله جان با لقاء حق است. اي كساني كه مي گويید اگر در 

فتم. پس چرا امروز به نداي نايب صاحب الزمان(عج) لبیك نمي زمان امام حسین (ع) بوديم به ندايش لبیك مي گ

گوئید، رفتم تا خط سرخ شھادت را با خونم رنگي تازه ببخشم و كلمه عشق را بر سردرش حكاكي كنم. اي امت 

انند ما حزب هللا رھبر كبیر را تنھا نگذاريد و در اين راه از جان و مال خود بگذريم ما كه از پیغمبر باالتر نیستیم. م

عمرتان را بگذاريد و دست خالي از اين جھان ھجرت كنید. اي كاش بیشتر در اين دنیا بودم و بیشتر مي جنگیدم و 

طاعت او را بیشتر مي كردم. خدايا ياري كن تا به تو ملحق شوم و در جوار تو باشم و لیاقت بده من كه كربال را نديده 

  .ام مواليم

 

  ر مھماندوستوصیت نامه شھید امیر مختا

پدر و مادرم! خدا را شكر كنید تا خداوند در روز قیامت با فضلش با ما رفتار كند نه با عدلش، و شما ھرگز ناراحت ...

نباشید. پیرو دين خدا و پیرو واليت باشید تا به مملكت اسالمیتان آسیبي نرسد. و خدا را از ياد نبريد كه منحرف و 

ز جمھوري اسالمي پشتیباني كنید و اگر براي دوام آن خون الزم است، تو مادرم و اھل جھنم مي شويد و پیوسته ا

  .خواھرم زينب وار و تو پدرم و برادرم حسین وار وارد صحنه شويد و تودھني به منافقین بزنید

 

  وصیت نامه شھید علي نصیرزاده

كه از سالله پاك سیدالشھدا و نايب بر حق تشكر و سپاس بیكران خدايي را كه ما را در عصر رھبري امام قرار داد 

بقیه هللا االعظم مي باشند تا توانستیم با رھبري پیامبرگونه اش از ظلمات جھل به روشنائي و روز ھدايت راه يابیم و 

  .از اسارت فكري و فرھنگي بیگانگان رھايي يابیم

سرمان آورده اند و چگونه ما را در عقب ماندگي اكنون كه در اين درياي نور قرار گرفته ايم درك مي كنیم كه چه بر 

فكري و استضعاف نگه داشته بودند و حال كه توانستیم به درياي نور دست پیدا كنیم سپاه تاريكي و جھل با 

يورشھاي خود مذبوحانه تالش مي كند كه دوباره ما رابه ظلمت بكشد وظیفه ما اكنون حفظ و حمايت خطي است 

باشد و مجدداً خوشحالیم كه توانسته ايم اكنون با يك دست سالح و با دستي ديگر قرآن يعني كه رھبر آن امام مي 

كتاب ھدايت در دست گرفته و در راه عظمت اسالم و مسلمین در حد توان خود كوشش نمائیم و در مقابل سپاه 

ھي مسلمین تعرض نمايند جھل و كفر بايستیم و باعث ذلت و خواري تمام كساني شويم كه مي خواھند به حريم ال

مبارزه ما مبارزه بر سر خاك و زمین نمي باشد بلكه مبارزه ما را در عقیده مان مي باشد و اين اعتقاد و ايمان ماست 

كه دشمنان را به لرزه افكنده و آنان را به تكاپو انداخته و غافل از اين ھستند كه رزمندگان اسالم به پشتیباني امت 

آھنین و استوار در مقابل ايشان ايستاده اند و نخواھند گذارد كه اين جانیان به نقش خود ادامه  حزب هللا چون كوھي

  .دھند

 

  وصیت نامه شھید عباس قلعه زماني

اي دوستان و آشنايان، پیرو خط امام و رھبري و دنباله رو راه شھیدان باشید.نگذاريد كه دشمنان اسالم بر شما غلبه 

  .ن ببرند.اي خواھران! حجاب خود را حفظ كنید كه حجاب پاكدامني و عفت شماستكنند و شما را از بی

 

  وصیت نامه شھید رضا ھمداني

بسم هللا الرحمن الرحیم نصر من هللا و فتح القريب. خدايا تو مي داني ھمیشه آرزو مي كردم كه توفیق راه اسالم را 

اين راه مرا ياري كني تا خدمتي به جامعه اسالمي بكنم و  پیدا كنم و از تو مي خواستم كه با قلب پر از عشق در

حاال كه اين راه نصیبم شده انشا ء هللا كوشش مي كنم تا آنچه در توان دارم در اين راه راست تا مرز شھادت پیش 

و  بروم، خدايا چون در گذشته كسي نبوده ما را راھنمايي كند، ھمیشه در دنیاي خیال و سرگرداني زندگي تزئیني



بي ھدف داشتیم و از خدا و خوب و بد چیزي نمي فھمیديم تا اينكه انقالب بزرگ اسالمي با كوشش روحانیت به 

پیروزي رسید و ھمه آگاھانه فھمیدند كه عمري را در اشتباه و در زندگي رؤيايي عمر خود را فدا كرده اند و ھروقت در 

چرا كمي فكر نمي كرديم، و اين قدر دير فھمیديم و واي بر  فكر گذشته مي رويم پیش خود مي گوئیم واي بر ما كه

آن افرادي كه ھنوز نفھمیده اند و خود را روشنفكر و سیاستمدار مي دانند و واي بر آن افرادي كه ھیچ وقت نمي 

ان و خواھند بفھمند و ھم عمر خود را تلف كرده و ھم به زيان ديگران مي باشند. اي برادران و خواھران و اي مادر

پدران چشم و گوش را باز كنید و حاال كه از ھر لحاظ انقالبي و از كتابھاي پرمعني و اسالم واقعي را مي توان 

استفاده كرد، نبايد راه قبل از انقالب و گذشته ھا را رفت و آنھا براي ما تمدن درست كردند و ھمه ما را عقب افتاده و 

ما بايد راه ديگري را انتخاب كنیم كه براي فرزندانمان ثمربخش باشد. واي دست شكسته بار آوردند و رفتند و مردند، 

منافقین بي شرم كه بیشتر از ھمه جنايتكاران به اين انقالب اسالمي ضربه زديد و خود ھیچ نتیجه اي نگرفتید و 

اجرا كرده  نمي دانید چه كسي رھبري شما را دارد و چه ھدفي داريد، ھركسي رسیده است دستوري داده و شما

ايد و جنايتي كه از ھیچ خائني سر نزده و در تاريخ شما انجام داده ايد فقط به خاطر اينكه نوكري خود را به اربابتان 

آمريكا و شوروي تمام كنید. ديگر بس است، راھتان را عوض كنید و اگر انقالبي ھستید، اگر منطقي داريد، اگر براي 

يگري را انتخاب كنید مردم تا به حال ھرچه از شما ديده اند دزدي، جنايت و خلق دست به جنايت مي زنید راه د

خیانت بوده و پیش خود فكر مي كنندحاال كه شما قدرتي نداريد و كاري از شما ساخته نیست اين قدر ظلم در 

كنید؛ حقشان مي شود پس واي به روزي كه شما صاحب قدرتي شويد مي خواھید با اين ملت رنج كشیده چه كار 

پس مردم تا پاي جان ايستاده اند و مرگ را به زندگي با شما ترجیح مي دھند و با كمك خداوند با تمام قدرت مي 

جنگیم و ريشه منافق و ھر گروه خائن ديگر را از بیخ و بن برمي كنیم و كاري مي كنیم كه اربابانتان خجالت زده 

یحتي دارد به شما برويد كمي فكر كنید مطالعه كنید و بیش از اين دست از توطئه علیه ايران بردارند و حزب هللا نص

اختیارتان را به ديگران ندھید، ظلم بس است. به خدا از شما ھیچ كاري ساخته نیست.....ديگر اينكه از حزب هللا مي 

كنید و تا جان خواھم تا زنده ھستید حزب هللا واقعي باشید كه ھستید و از خون شھیدان و معلولین عزيز پاسداري 

در بدن داريد، امام عزيز را تنھا نگذاريد چون زحمت زياد كشیده و تا انقالب مھدي (عج) از انقالب اسالمي 

  ...پاسداري]كرده و آنرا[ به تمامي جھان صادر كنید

 

  وصیت نامه شھید علي حسین ھمتیار

رندارند كه آنھا از جانب خداوند و پیغمبر (ص) سفارشي كه دارم بفرزندانم دست از دامن روحانیت متعھد به اسالم ب

و دوازده امام كشتي نجات دنیا و آخرت مي باشند و اگر امكاناتي ھست فرزندم عباس وارد حوزه ي علمیه بشود و 

  .به طلبگي بپردازد كه انشاء هللا يك روحاني متعھد به اسالم بشود

 

  وصیت نامه شھید حسین ھادي

  مبسم هللا الرحمن الرحی

سالم به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) و نايب برحقش روح هللا خمیني ... و با درود و سالم به شھداي راه اسالم و 

قرآن و خانواده ي معظم آنھا. اي خداي بزرگ، از تو طلب مغفرت دارم. اي خداي دلھا و جانھا و مكانھا توبه ي مرا 

لكم من ھم به اين فرموده ي تو لبیك گفته و با سیه رويي دست بپذيرد. پروردگارا آيا خودت نگفتي ادعوني استجب 

خدا سخن از جھاد بود مي گفتند جبھه ي دانشگاه  -به دعاي عاجزانه برداشته ام به امید استجابت تو انشاء هللا 

به تو است. آري اينجا دانشگاه شناخت و معرفت توست. پس بنا به فرموده ي تو و رھبر تو به میدان آمده ايم تا 

نزديكتر شويم. خدايا خداوندا واقعاً محتاج بخشش ھستیم. پس از تو مي خواھم به بدن پاره ي حسینت به علي 

يار باوفاي امام مرا درياب مرا درياب مرا درياب. پدر و مادر عزيزم، اگر من شھید شدم بدانید خدا  ٧٢اكبر و قاسم و 

مله ي دشمنان اسالم قرار گرفته مي شود بدون دفاع گذاشت خواسته. آيا كشور مسلماني كه ھمه چیزش مورد ح

تا دشمن به ناموس و خاك كشورمان تجاوز كند؛ اين وظیفه ي شرعي است كه چه امام باشد و نباشد بر عھده ي 



ماست! اين دفاع را انجام دھیم. در ضمن شھادت فوز عظیمي است كه نصیب ھركس نمي شود و شما بايد افتخار 

رم! تو با حجاب خود، حجابي كه پاي آن خون شھداي فراواني ريخته شده باز ادامه دھنده ي راه تمام كنید. خواھ

  .شھداء از جمله اين بنده ي حقیر خدا باش

10/12/65  

 

  وصیت نامه شھید علیر ضا وھابي

درجان! اگر مادرم آن چنان باش كه فرداي قیامت افتخار ھمنشیني با حضرت زھرا (س) را داشته باشي.ما...

وصیتنامه مرا برايت خواندند و يا اگر خبري ازمن شد، گريه نكن چون در آن دنیا بايد جواب بدھي. ھروقت خواستي به 

ياد من ناراحت شوي و گريه كني به ياد حسین (ع) و علي اكبر (ع) بیفت و براي آنھا گريه كن .اكنون كه زمینه 

تمام شده امامي بر ما فرستاده كه رھبري انقالب خونبارمان را مي كند،  امتحان الھي فراھم آمده و حجت خدا بر ما

پس به فرمان رھبر لبیك گفته، براي نبرد خون بر شمشیر مي روم تا با خون، شمشیر خصم را بشكنم و مي روم تا 

  .اگر خدا خواست به حسین مظلوم شكايت ببرم

21/7/1361  

 

  وصیت نامه شھید خلیل واحدي

  .با عمر كوتاھش بايد از اين دنیا توشه و آذوقه اي براي آخرت بردارد كه در غیر اين صورت ھالك خواھد شدانسان ...

 

  وصیت نامه شھید ابراھیم وحدت

برادران عزيز ھمچنانكه امام امت فرمودند:"تنور جنگ را بايد گرم نگه داشت كه زندگي و حیات اسالم و پیروزي ما به "

ر بستگي دارد و بايد بدانید كه اگر سستي كرديد و باعث شكست انقالب شديد يقیناً به ذلت جنگ میان اسالم و كف

و بدبختي دچار خواھید شد كه مردم كوفه وعراق پس از شھادت امام حسین (ع) دچار شدند و يقیناً آن ذلت و 

  ."بدبختي برايتان از اين مقاومت و سرسختي تلخ تر خواھد بود

 

  د مصطفي واجديوصیت نامه شھید سی

تقاضاي اين برادر كوچكتر شما كه دستش از حیات دنیوي كوتاه است، حمايت از اسالم، واليت فقیه و حضور در 

مراسم نماز جمعه و جماعت و ديگر مراسم عبادي است. بدانید آنگاه كه خودتان را از اينھا جدا كنید، بايد منتظر 

به قدري زياد باشد كه براي رضايت خاطر او ھر دشواري و ناھمواري عقوبتھاي الھي باشید. دوستي با خدا بايد 

  .برايمان آسان و ھموار جلوه كند

 

  وصیت نامه شھید محمد نوري

مردم اگر نمي دانند بدانند كه براي من و امثال من فقط مسئله جھاد مطرح مي باشد ھمه ما زمان نكبت بار طاغوت 

خون از ديدگانمان جاري كنیم بیايید آن ھمه كثافت بازي ھا، عیاشي ھا و خوش را به ياد بیاوريم حتي به جاي اشك 

گذرانیھا و ساز و برگ ھاي رژيم منحوس را به باد خود بیاوريم و از اين نعمت عظیم انقالب اسالمي عبرت بگیريم 

یم و وقتي مسئله برايمان بیايید مقداري به عقل خود رجوع كنیم و اين دنیاي مادي را با يك دنیاي معنوي مقايسه كن

روشن شد عملمان، حركتمان، قلممان و قدممان را ھمه به سوي دنیاي معنوي سوق دھیم بیايید قدر اين انقالب 

كبیر را بدانیم و ھمچنین قدر اين رھبر را بیشتر و بھتر بدانیم و تعقل كنیم و تفكر كنیم ببینیم او چگونه مردي است 

داوند توسط رھبر عزيزمان به ما ارزاني داشته قدر بدانیم .....ھمسرم باوركن خدمت به پدر بیايید اين انقالب را كه خ

و مادر و احترام به آنھا و رسیدگي و تعلیم فرزندان ثوابي بیش از به جبھه آمدن من دارد به تو توصیه مي كنم كه به 

  .پدر و مادر احترام بگذاري و فرزندانمان را به نحوي نیكو تربیت كني



 

  وصیت نامه شھید محمد علي ياري

  بسم رب الشھداء و المستضعفین

و ال تحسبن الذين قتلوا في سبیل هللا امواتاً بل احیا عند ربھم يرزقون چنین مپنداريد كه آنھا كه در راه خدا كشته 

خمیني و با سالم به مردم شده اند مرده اند بلكه زنده اند و نزد خدا روزي مي خورند..... با درود رھبر انقالب امام 

ستم ديده شما مردمي كه سالھا زير چكمه ھاي ابرقدرتھا دست و پا مي زديد و به لطف الھي و رھبري امام 

خمیني انقالب كرديد چقدر شھید داديد و چقدر مجروح؟ حاال بايد از خون شھیدان و معلولین پاسداري كنیم.متوسل 

حضرت مھدي (عج) طوالني بگرداند از شما مردم تقاضا مي كنم مبادا باعث به خدا شويم تا عمر امام را تا ظھور 

شكست انقالب شويد مبادا بگذاريد اين گروھھاي به اصطالح طرفدار خلق ضربه اي به انقالب و به اسالم وارد كنند... 

و سالھا منظتر بوديد كه  سخني با خانواده ام : سالم به پدر و مادر عزيزم پدر و مادر شما آرزوھايي براي من داشتید

مرا در زندگي خوب و شرافتمندانه اي ببینید ولي من زندگي بھتر را انتخاب كردم و آن جھاد در راه خدا و مبارزه با 

دشمنان اسالم است من راه را ادامه خواھم داد تا سر حد شھادت شما از اينكه فرزندي در راه خدا داديد بايد 

امانت خدا را نزد خدا برگردانید شما مي دانید چقدر مادرھا جوانھاي خود را در راه خدا خوشحال باشید كه توانستید 

داده اند و باز ھم بايد بدھند.... سخني با خواھران و برادران امیدوارم شما ھم مثل برادران و خواھران شھید داده 

شید و افتخار كنید كه فقط در راه خدا داديد ديگر باشید و از اينكه برادر خودتان را در راه خدا داده ايد خوشحال با

  .....امیدوارم خدا به شما ھم صبر بدھد برادرانم شما ھم به جبھه برويد و اسالم را زنده نگھداريد

 

 

  وصیت نامه شھید عمران ھمرنگ

اه اسالم شكر خدايي را كه به ما توفیق داد تا در اين جنگ شركت كنیم و شاھد پیروزي ھا و دالوري ھاي سپ...

باشیم اكنون در ايام محرم ھستیم ماھي كه خون بر شمشیر پیروز شد ماھي كه تاريكي ھا را پس زد و نور را 

پیروزي گردانید برادران و خواھران عزيزم رسالت ما در مقابل اسالم و انقالب و ھمه شھیدان و كیفیت ادامه راه آنان 

انقالب كه بر ھمه جھانیان بسي سنگین است بر عھده ماست من  در رساندن پیام مظلومیت اسالم و مظلومیت اين

ھم مثل تمامي برادران جان بر كف به غیر از جان چیزي ندارم كه به دين اسالم ھديه كنم لذا خواستم جان خود را 

غديده و زاري در راه اسالم و عقیده ام و قرآنم قرباني كنم ايمان ما استوار و قلب ما آرام است ما را گريه مادران دا

  ...خواھران بي برادر و اشك سالخوردگان و خردساالن از راه خويش بازنمي گرداند

 

  وصیت نامه شھید باقر يوسفي

با سالم بر آقا امام زمان (عج) آخرين حجت خدا در ارض و سالم بر نائبش امام خمیني (ره) و امت اسالم و شھیدان 

روسیاه درگاه خداوند متعال شھادت مي دھم به يگانگي خداوند و نبوت و رزمندگان، اينجانب باقر يوسفي بنده 

حضرت رسول (ص) و امام امام علي(ع) و يازده امام بعد از ايشان كه مھدي (عج) صاحب الزمان (عج) خاتم ائمه 

  .ھدي (ع) است

ساله خود توشه اي قابل امیدوارم در زمره مسلمانان مؤمن و شھید قرار بگیرم، بنده اي كه در طول زندگي چندين 

عرضه به درگاھش ندارد، بنده اي گنه كار كه نتوانسته بنده اي صالح براي او باشد. امید از درگاه رحمتش دارم كه 

حداقل با ريخته شدم خونم به پیروي از آقا اباعبدهللا الحسین (ع) در جھت احیاي دين و ناموس كشور رضايتش را 

و فنا شدني امیدي جز به او كه ماندني و جاويد است ندارم و در بین انشا هللا كه  جلب نمايم. در اين دنیاي پست

رسول هللا (ص) و معصومین دست ما را گرفته و ياريمان كنند كه اين ھا واسطه رحمت و فیض الھي ھستند، به ويژه 

دريچه جديدي در مقابل امام حسین (ع) ساالر شھیدان و ساالر قافله جھادگران و اين انقالب اسالمي است كه 

افكار انسان ھاي دربند باز كرده است و آنان را به سوي خداوند و رستگاري و سعادت مي خواند و بي شك اين 



اسالم است كه درست تريم راه زيستن را نشان مي دھد و در ھمین جا به خواھران و برادران عرض مي نمايم كه 

اخروي ھدايت گراست و بھترين راه حل براي زندگي سعادتمندانه چرا كه  بدانید اسالم در تمام نقاط زندگي دنیوي و

به گفته آيات قرآن كريم با فطرت انساني ھماھنگ است. من در اين جا از ھمه مسلمانان به ويژه خاصان درگاھش 

  .حركت كنیدالتماس دعا دارم به خصوص از امام خمیني (ره) و شما عزيزان با آگاھي و شناخت به دنبال اين حنیف 

 

  وصیت نامه شھید ابراھیم يعقوبي

اينجانب ابراھیم يعقوبي يكي از بندگان گنھكار و روسیاه خدا كه با چشم باز و آگاھي كامل به دستورات دين مبین 

اسالم كه به آن اعقتاد صد در صد دارم به جبھه آمده ام تا دشمنان را به زانو درآورم. بر ماست كه نگذاريد خون اين 

شھیدان و عزيزان مجروح و معلول پايمال شود..... از جنگ حمايت كنید كه اين جنگ سرنوشت اسالم و كفر 

است.مادرم! شما به زيارت كعبه رفتید و من ھم به زيارت خداي كعبه.صفا و مروه نموديد و من بین جبھه و قتلگاه.... 

و منافقین را نشانه رفتم! شما با لباس سفید  شما با سنگ، رمي جمره، كرديد و من با فشنگ شیطانكھاي ملحد

محرم شديد و من با لباس رزم احرام كردم شما حجر االسود را بوسه زديد و من ريگھاي تفتیده كربالي غرب و جنوب 

  .را

 

  وصیت نامه شھید مھدي يخچالي

از روحانیت و دولت حمايت سفارش من به شما اين است كه پشتیبان واليت فقیه باشید و از امام حمايت نمايید. 

  .كرده و با كسي كه اين دو را تضعیف كند به شدت برخورد نمايید

به خدا قسم كه اگر دشمنان مرا بكشند و خونم را بر زمین ريزند در قطره قطره خونم نام مقدس خمیني را مي 

اين راه بیرون رويد كه شكست بینند. اي برادران، خط آل محمد و علي را روش و منش خود قرار دھید و مبادا از 

  .شماھا در اين صورت حتمي است. اي خواھران، اين شعر را الگوي خودتان قرار دھید

  اي زن به تواز فاطمه اينگونه خطاب است

 ارزنــده ترين زينت زن حفـظ حجاب است

 


