
شهید سید مرتضی آوینی:نام شهيد 

تو مپندار که تنها کربالئیان را بدان بال آزموده اند،

.وسعت صحرای کربال به اندازه ی همه ی تاریخ است

.جدا کند« (علیه السالم)حسین »داد از آن اختیار که تو را از 

سردار شهید مهدی باکری:نام شهيد 

ه خطر وسوسه های شیطانی را شناخته و بر حذر باشید ک

.صدق نیت و خلوص در عمل تنها چاره ساز ماست

شهید علی ماهانی:نام شهيد

ب ح. دل از دنیا بر کنید تا هم صحبت خدا شوید
ای خدا دنیا را از دلتان بیرون کنید تا شوق به لق

.قلبتان را پر کند

شهید حمید رشیدی:نام شهيد 
ین خدا را شکر کنید که در این عمری که از خدا گرفتید شاهد چن

. ت کنیدتحول عظیمی بودید قدر این انقالب را بدانید و از آن مراقب
.می زندبه متاع قلیل دنیا دل نبندید که شما را منحرف و بر زمین

شهید جمال عظمائیان:نام شهيد 
ر در مصائب به خدا توکل کنید؛ حتی اگر سدها د

برابرتان باشد، 
.با خواست خدا سدها شکسته شود

شهید علیرضا بلباسی:نام شهيد 
الم ما خلق شدیم تا روح را به پرواز در بیاوریم و به ع! مردم

از و ماورای طبیعت یعنی عالم ملکوت عروج دهیم و این پرو
.  عروج بدون ویرانی جسم امکان ندارد

.دسنگین شدن و تن پروری بال پرواز انسان را می شکن

شهید ناصر ایرانشاهی:نام شهيد 

هر کاری می خواهید انجام دهید،
ببینید مورد رضای خدا هست یا نه؟

شهید سید مرتضی آوینی:نام شهيد 

.  ذردچه جنگ باشد و چه نباشد، راه من و تو از کربال می گ
.ه نیستباب جهاد اصغر بسته شد، باب جهاد اکبر که بست

شهید مسعود فراهانی:نام شهيد 
ا پیام من این است که تا هر لحظه زنده هستید، به یاد خد

باشید، 
را در نظر داشته باشید « ال اله اال اهلل»و همه کلمه 

.و نظرتان به سوی خداوند بزرگ باشد

شهید عبدالرضا محمدی:نام شهيد 
یت ای مومنین در خط حق باشید، و در خط حزب اهلل فعال

.  کنید
..در غیر این صورت چون کف روی آب نابود خواهید شد



شهید محمد جعفر آوج:نام شهيد 
. در راه کشیدن جوانان ناآگاه به خط انقالب کوشا باشید

در اجتماعات مذهبی و دعاها شرکت فعاالنه داشته باشید 
.حضور می نمایند( عج)و امام زمان ( ع)که شهدا و حضرت فاطمه

سردار شهید اسماعیل دقایقی:نام شهيد 
باتوانیدبشاءاهللاندارمرااسالمیاهدافپیگیریواستقامتوصبرآرزویشمابرای

درالماسبردنپیش.کنیداسالموخداراهوقفپیشازبیشراخودفعالیت،وکار
یمایثاروتالش–هاستابرقدرتخیانتوفجوروفسقازپرکهجهانی–جهان

.خواهدمیشدنحسینیرفتن،(ع)حسینامامراهدرخواهد،

شهید رضا موسی:نام شهيد 
، ما باید توشه ای از اعمال خوبمان برای آخرت برداریم

.اشیمکه در آن دنیا، پیش ائمه اطهار روسفید و سربلند ب

شهید رمضان بابایی:نام شهيد 
در مصائب و بالها استوار باشید

است تنها ( ع)رهبر را که پیرو و ادامه دهنده راه حسین 
.نگذارید

شهید رمضان بابایی:نام شهيد 
در مصائب و بالها استوار باشید

است تنها ( ع)رهبر را که پیرو و ادامه دهنده راه حسین 
.نگذارید

شهید امیر رضایی طورانی:نام شهيد 
با اخالق اسالمی وارد این جامعه ! ای دوستان من

شوید
.و سعی کنید با عزت باشید

شهید حاج محمد رضا گائینی:نام شهيد 
مده نکند خدای ناکرده مسائل جزیی و کوچک دنیایی برایتان ع

به مسائل. شود و شما را از خدمت به اسالم و انقالب باز دارد
د که واجبات و محرمات دقیق توجه کنید، مسائل آن را یاد بگیری

.این مقدمه رستگاری است

شهید اسماعیل حیدری:نام شهيد 

لیم آن چه که به همه شما تاکید دارم این است که عزیزان تس
.دپیرو رهبر باشید که سعادتمند خواهید ش. اسالم باشید

شهید هاشم هاشمی:نام شهيد 

همیشه سرلوحه کارهایتان 
.را نام خدا قرار دهید

شهید رضا بهلولی:نام شهيد 
.  دمواظب باشید دنیا گولتان نزند شهدا را فراموش نکنی
نکنیددر مسائل سیاسی مملکت شرکت کنید مساجد را خالی
.رابطه خود را با روحانیت متعهد نزدیک تر کنید



شهید ابراهیم خانی شمس آبادی:نام شهيد 

ان اگر می خواهید به سوی خدا رجعت کنید و به سوی پروردگارت
بروید،

.پس عمل صالح و نیک انجام دهید

شهید ابراهیم صبوری زاده:نام شهيد 
هرگز از قرآن و خاندان عصمت و طهارت 

.فاصله نگیرید

یشهید سید محسن حسینی یزد:نام شهيد 
هر کار که می کنید ! ای هم وطن

..فقط به خاطر خدا باشد

شهید محمد قاسمی:نام شهيد 
فکر مردم بدانید دنبال مادیات رفتن، زندگی را خوش گذراندن و همیشه در

رفاه بودن، 
خود نوعی شیطان است، 

.که انسان را از خدا دور می سازد

سردار شهید اسماعیل دقایقی:نام شهيد 
اءاهللشاندارمرااسالمیاهدافپیگیریواستقامتوصبرآرزویشمابرای

پیش.نیدکاسالموخداراهوقفپیشازبیشراخودفعالیت،وکاربابتوانید
ابرقدرتخیانتوفجوروفسقازپرکهجهانی–جهاندراسالمبردن

حسینیرفتن،(ع)حسینامامراهدرخواهد،میایثاروتالش–هاست
.خواهدمیشدن

شهید صفر روحی:نام شهيد 
امت برای مقام دنیا به سرو کله هم نکوبید که شهدا روز قی

یقه همه شما را خواهند گرفت 
که ما برای اسالم خون خود را دادیم 

.و شما برای مقام و حفظ مقام خود به اسالم ضربه زدید

شهید ابوالفضل آبیک آبادی:نام شهيد 
م روح اخوت و صمیمیت را هر چه بیشتر بین خود محک

کنید 
.وشیددر شناختن و شناساندن قوانین و احکام اسالم بک

شهید محمد پور رضا:نام شهيد 
با یکدگیر دست اخوت و برادری بدهید

.دو یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنی

شهید علی زینلی:نام شهيد 
گاه اگر می خواهید در مقام و عظمت شما خللی وارد نشود، هیچ

ی شما زبان شکایت نگشایید و آنچه را که از قدرت و منزلت اله
د که می کاهد بر زبان نیاورید و از صحبت های بی جا بپرهیزی
.نیکوترین گفتار سخنی است که سود داشته باشد

شهید محمود حق دوست:نام شهيد 
قدر لحظات را دانسته، آن را بیهوده هدر ! جوانان این مرز و بوم

ه در در هر مقام و مکانی که هستید به خصوص آن هایی ک. ندهید
ا راه علم قدم بر می دارند پیام مظلومیت این مکتب و امت را ب

.پویایی در علوم به گوش جهانیان برسانید



شهید غالمرضا صادقی:نام شهيد 
ر از خدا بخواهید که به شما نیرویی عطا کند که مسی

چیز مستقیم را بپیمایید و در راه مستقیم خدا از هیچ
.فروگذار ننمایید

شهید میرزا محمد صدیقیان:نام شهيد 

گیرید، در انجام مستحبات کوتاهی نکنید و از مکروهات کناره ب
تعجیل ( عج)تا خداوند هر چه سریع تر به ظهور حضرتش 

.فرماید

علی اصغر آقایی :شهید نام 
همیشه و در همه حال به یاد خدای حق تعالی 

قط باشید و کارهایتان خالص و بی ریا فقط و ف
.  برای رضای خداوند باشد

محسن اسحاقی :شهید نام 
نگذارید که . تا آخرین قطره خون، با دشمنان اسالم بجنگید!برادران

یکا، های کشنده آمربرادرانتان در لبنان و فلسطین زیر شکنجه و سالح
ر بین نگذارید دشمنان د! برادران. ها قرار بگیرنداسرائیل و دیگر ابر قدرت

. شما تفرقه ایجاد کنند، همیشه متحد باشید

باکری:شهید نام 
نایت اگر شبانه روز شکرگزار خدا باشیم که نعمت اسالم و امام را به بما ع! عزیزانم 

از آگاه باشیم که صدق نیت و خلوص در عمل ، تنها چاره س. فرموده ، باز هم کم است 
د و همیشه به یاد خدا باشی.  بدانید اسالم تنها راه نجات و سعادت ماست . ماست 

اد به دعاها و اهمیت زی. پشتیبان و از ته قلب مقلد امام باشید . فرامین خدا را عمل کنید 
.  و شهدا بدهید که راه سعادت و توشه آخرت است ( ع )مجالس یاد اباعبداهلل 

مهدی آقاجانی :شهید نام 
خون پشتیبان امام و انقالب باشید،که این انقالب به همت! ای مردم

ک بدانید، که اگر صحنه را تر. هزاران شهید به این جا رسیده است
رین تاند تا از کوچکند و آمادهاگاه ایستادهنمایید، دشمنان در کمین

.  رد کنندلغزش شما استفاده کنند و ضربه محکمی بر پیکر انقالب وا

حسن ابوالقاسمی :شهید نام 
رای خطر ب»: اندهوشیار باشید، همان طور که امام عزیزمان فرموده

ر در اگ. پس مواظب باشید« اسالم بیشتر از داخل است، تا خارج
هدید صحنه باشید، و وحدت کلمه شعار شما باشد، خطر شما را ت

.نخواهد کرد

محمد حسین احمدی محمّدی :شهید نام 
هیدان، پیام من به ملت ایران این است که شما باید جوابگوی ش
ه دوش پدران، مادران و طفالن یتیم آنها باشید و مسئولیتی که ب

ال شماست، به نحو احسن انجام دهید و برای این کار، باید دنب
.  مادیات و دنیا نباشید

موسی اخروی:شهید نام 
افر این دنیا قفس مؤمن و بهشت ک. این دنیا جای مؤمن نیست! بدانید

سرای باید خودمان را برای. مؤمن در این دنیا باید سختی بکشد. باشدمی
د و پیرو هر کس در این دنیا اعمال شایسته داشته باش.همیشگی آماده کنیم

یا گونه جان را فدا کنیم وباید حسین. والیت فقیه باشد، پیروز است
.  گونه پیام شهیدان و حسینیان را به گوش عالم برسانیمزینب

محمد ایمانی فردویی:شهید نام 
والیتبخشتداوم،(عج)زمانامامو(عج)زمانامامنمایندهفقیه،والیت
.تخداسرسول،(ص)پیامبرو(ص)پیامبرجانشین،(ع)علیوعلویسرخ

کهآوردمیباربهراسختیعقوبتآنازنکردنپیرویوخطاینازانحراف
راخودهککنیدخودپیشهراتقوا.شودمیانسانیکسقوطوانحطاطموجب

راتانمسیرخدا،راهدرانفاقبا.شدخواهدسردبرایتاناندازید،آتشدراگر
.دهیدقرارمستقیمصراط



ایمانی... فرج ا:شهید نام 
ورآنقدرحقایقفقطوفقطکهزیرا.بخوانیدقرآنوکنیدزیادخداباراتانرابطه

رتحضظهورپشتوانهانقالباینکهزیرا.کنیدحفاظتانقالباز.استاحادیث
هیدیشسینهازکهخونیقطرهبدانیدمردمای.استبشریتعالممنجی،(عج)مهدی

شنروراعالمآنوشودمیآفتابیجهل،وتاریکیعالمدرشود،میریختهزمینبر
.باشیدشهیدانسرخخونرهرو.کندمی

حسین آمن:شهید نام 
را الگوی خود قرار دهید و با حجاب( س)شما باید زینب! ای خواهران

ان ای ملت مسلم. خود، پیام خون شهیدان را به جهانیان برسانید
!ایران

.تان صادر کنیداسالم را با رسالت سجاد گونه

علی اصغر آقایی :شهید نام 
همیشه و در همه حال به یاد خدای حق تعالی باشید و 

داوند کارهایتان خالص و بی ریا فقط و فقط برای رضای خ
.  باشد

محمد احمدی:شهید نام 
وند خواهید در روز قیامت، سر بلند باشید و در پیشگاه خدااگر می

خود، خجالت زده نباشید و به عذاب گرفتار نشوید، همیشه بر نفس
.  پیروز باشید

.  با دشمنان خدا مبارزه کنید و به مادیات نپردازید

بهرام اسماعیلی:شهید نام 
هزاران مسئولیت پاسداری از خون.امروز مسئولیتی عظیم بر دوش هر یک از ماهاست

ن اگر در این امر سستی شود و از زیر بار ای. شهید و جهانی کردن انقالب اسالمی
ن مسئولیت شانه خالی شود، روز قیامت باید جوابگوی آنان باشیم و انجام ای

ط اصیل هرگز از خ. ها میسر نمی گردد مگر این که تقوای الهی پیشه کنیممسئولیت
ردن خون تخلف از خط اصیل والیت فقیه یعنی پایمال ک. والیت فقیه تخلف نکنید

.شهیدان

عباس اسماعیل غالم:شهید نام 
برادران را برای 

. بهتر یاد گرفتن قرآن تشویق کنید

نبی اهلل اسدی:شهید نام 
د که های خدا را بکنید و اسراف نکنیشکر نعمت

برادران و خواهران آفریقا و سایر نقاط جهان از 
. میرندگرسنگی می

احمد ابوالقاسمی:شهید نام 
ام، جهان را زیر بیرق اسالم در آوردن خواسته

.و پرستیدن و ستایش کردن خداست و بس

علی اصغر آقایی:شهید نام 
.  شود به انقالب برسیدسعی کنید تا آنجا که می

(  عج)زیرا این انقالب، انشاء ااهلل مقدمه انقالب حضرت مهدی
.  باشدمی

ورده سعی کنید که احتیاجات را تا جایی که در توان شما است برآ
.  کنید

محمد مهدی انصاری:شهید نام 

.  دهای شهدا و والیت فقیه باشیبه فکر خانواده



اسداهلل اسماعیل نویسی:شهید نام 
. بکنندتوانند کاریتمام مزدوران شرق و غرب نمی. تواند بکندامریکا هیچ غلطی نمی

چون که سالحمان ایمان به خداست و تا زمانی که ایمان به خدا باشد 
.  هرگز در ما شکست نیست و کفر، همیشه خوار و ذلیل است

عباس آزاد فالح :نام شهید 
شما که در برابر تمام کفر جهانی! ای برادران و هموطنان عزیز

اید،ایستاده
. این وحدت خدایی را حفظ کنید

علی اصغر آقایی :شهید نام 
ان همیشه و در همه حال به یاد خدای حق تعالی باشید و کارهایت

.  خالص و بی ریا فقط و فقط برای رضای خداوند باشد

احمد اسفندانی :نام شهید 
ان را کمک از همه شما خواهانم که همیشه به یاد مستضعفان باشید و بی نوای

کنید 
. و با تمام قوا به اسالم خدمت کنید

.  نیکی را از خود دور نکنید و تقوا را به خود راه دهید

علی ابوالحسنی :نام شهید 
از همه مردم می خواهم که به ریسمان خدایی چنگ زنید 

.  و از تفرقه بپرهیزید و گرنه مدیون خون شهدا هستید

عزت اهلل اسدی :نام شهید 
.  خون و پیام. بدانید مکتب ما دو چهره دارد

خون خود را بدهد ( ع)یکی باید مثل حسین
پیام شهیدان را به گوش( س)و دیگر مثل زینب

.  جهانیان برساند

غالمرضا احمدی :نام شهید 
ارد در زمانی که دنیا یک میلیارد مسلمان د!ای برادران

دردست نباید بیت المقدس. نباید اسالم مظلوم واقع شود
.  یهودیان اسیر باشد

.  بلند شویم و از مرگ نهراسیمباید از جا

محمد بستانی :نام شهید 

در مشکالت و کمبودها 
.  مقاوم باشیم

رضا بهمنی:نام شهید 
خواهم که راه شهیدان را ادامه دهنداز همه با ایمانان در راه حق می

کنم که حکومت اسالمی را به دست مؤمنانطلب میو از خدا 
.  در راه حق بر تمام پهنه گیتی استقرار بخشد

محمد مهدی بحرینی :نام شهید 
.قدر این انقالب را بدانید! ای مردم

های بسیاری اگر چه درطول زمان انقالب، سختی
ه در کاری کنید ک. اید اما همه اینها آزمایش استکشیده

.  این آزمایش سر بلند بیرون بیایید



علی اسحاقی فرد :نام شهید 
کنم شما را توصیه به حمایت از این انقالب می

که نعمت بسیار بزرگی را خدا به ما ارزانی داشته است 
.  و با هر کسی که از روی عناد با این انقالب دشمن است به مقابله برخیزید

مهدی امینی :نام شهید 

پشتیبان والیت فقیه باشید ! ای ملت اسالم
ده است زن( عج)تا این حکومت که زمینه ساز حکومت حضرت حجت

.  و جاوید بماند

علی اصغر آقایی :شهید نام 
همیشه و در همه حال به یاد خدای حق تعالی باشید و کارهایتان

.  خالص و بی ریا فقط و فقط برای رضای خداوند باشد

مجید آبکار :نام شهید 
وش را فرام( ع)کنم آن است که عزاداری امام حسینیک نکته که خیلی سفارش می

زای امام زیرا من شاهد سازندگی و نقش ع. نکنید و با شکوه هر چه بیشتر انجام دهید
ا دعا کنید و برای فرجش خود ر( عج)همیشه برای فرج امام زمان. امبوده( ع)حسین

. آماده کنید

محمود اکرام فرد :نام شهید 
وصیتی هم به ملت شهید پرور دارم 

. که تا آخرین قطره خون خود در برابر امریکای جنایتکار بایستید

سید عبداهلل برقعی :نام شهید 
خواهد به منافقین ثابت کنیم تا یک فرد از ما باقی است ن

ها زمانگذاشت مزدورها و نوکرهای اجنبی و یزیدها و فرعون
ای وارد ترین لطمهیک قدم به اسالم عزیز و قرآن کوچک

.کنند

ولی بیات :نام شهید 

.مرگ بر آمریکا یادتان نرود

یزدی پناهغالمرضا بی:نام شهید 
ه ما زیرا رهبری و امامت است ک. دست از اصل امامت و رهبری و والیت فقیه بر ندارید

را از ظلم و ستم نجات داده
. نمایدو همواره از انحراف مردم جلوگیری می

سید محمد بهاءالدینی :نام شهید 

خیزد، ام که از اعماق جان همه مسلمانان برمیخواسته
. حراست از اسالم و دستاوردهای انقالب است

کریم پیازآبادی :نام شهید 

. مدافع قرآن و اسالم باشید



عنایت اهلل پیرویسی :نام شهید 
تا آخرین نفس 

. با دشمن دین و قرآن بجنگید

سعید پرویزیان :نام شهید 
وانیم انقالبی تبدانید که تا بر نفسانیت غالب نشویم و الی اهلل حرکت نکنیم نه می

انی است که مان محتاج آنانقالب خونبار و اسالمی. باشیم و نه آنگونه که باید، مسلمان
. ضایت خدایند و الغیر و هدفی جز انجام تکلیف شرعی ندارندردر پی 

علی اصغر آقایی :نام شهید 
همیشه و در همه حال به یاد خدای حق تعالی باشید و کارهایتان

.  خالص و بی ریا فقط و فقط برای رضای خداوند باشد

پایمردی میرزاولی:نام شهید 
ا لکه دار همیشه پشتیبان اسالم باشیم و به آن دسته از افرادی که عفت اجتماعی ر

کشند دانند و جامعه اسالمی را به سوی فساد میکنند و خود را متمدن میمی
.ندکنم راه صحیح زندگی کردن را بیاموزند و به آغوش اسالم بازگردتوصیه می

. خواهد شد( عج)اهللانشاءاهلل این کشور سزمین بقیه

محمد مبارک بیگدلو :نام شهید 
ها و سنگر مساجد و نماز جمعه،مجالس دعای کمیل و روضه

مذهبی را، حفظ نمایید های سیاسیاین پایگاه
.  که خود برای دشمن کمر شکن است

احمد تاجبخش :نام شهید 
شومبه تمام دوستان و برادران عزیزم یادآور می

.کشاندکه گناه انسان را به سقوط می
.  گناه نکنید

سید طاهر حسینی :نام شهید 
ید و از کنم که همیشه از اسالم دفاع کنید و از خون شهدا دفاع کنبه شما وصیت می

نید و جمهوری اسالمی که خون بهای صدها هزار شهید و مفقود و اسیر است، حمایت ک
. کمبودها را تحمل کنید

عباس حکیم حالج :نام شهید 
تقاضای اسالم و من از شما این است که

امر به معروف ونهی از منکر بکنید و
. هیچ وقت دروغ نگویید

حسن حسین پور علوی :نام شهید 
! خواهرانم

.  حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خود قرار دهید

حسین چترزرین :نام شهید 

:ها و تاریخ پیام دارد که شهید به تمامی انسان
ائز ارزش ها با خون من زنده شد، پاسدار آن باشید، تا چون من ف

.  شوید



عنایت اهلل پیرویسی :نام شهید 
تا آخرین نفس

. با دشمن دین و قرآن بجنگید

سعید پرویزیان :نام شهید 
نیم انقالبی باشیم توابدانید که تابر نفسانیت غالب نشویم والی اهلل حرکت نکنیم نه می

که در پی مان محتاج آنانی استانقالب خونبار و اسالمی. و نه آنگونه که باید مسلمان
.  رضایت خدایند و الغیر و هدفی جز انجام تکلیف شرعی ندارند

علی اصغر آقایی :شهید نام 
ا فقط و همیشه و در همه حال به یاد خدای حق تعالی باشید و کارهایتان خالص و بی ری

.  فقط برای رضای خداوند باشد

پایمردی میرزاولی:نام شهید 
ا لکه دار همیشه پشتیبان اسالم باشیم و به آن دسته از افرادی که عفت اجتماعی ر

کشند دانند و جامعه اسالمی را به سوی فساد میکنند و خود را متمدن میمی
. ندکنم راه صحیح زندگی کردن را بیاموزند و به آغوش اسالم بازگردتوصیه می

. خواهد شد( عج)اهللانشاءاهلل این کشور سزمین بقیه

محمد مبارک بیگدلو :نام شهید 
های ها و سنگر مساجد و نماز جمعه، این پایگاهمجالس دعای کمیل و روضه

.  مذهبی را، حفظ نمایید که خود برای دشمن کمر شکن استسیاسی

احمد تاجبخش :نام شهید 
شوم به تمام دوستان و برادران عزیزم یادآور می

.کشاندکه گناه انسان را به سقوط می
. گناه نکنید

سید طاهر حسینی :نام شهید 
ید و از کنم که همیشه از اسالم دفاع کنید و از خون شهدا دفاع کنبه شما وصیت می

نید و جمهوری اسالمی که خون بهای صدها هزار شهید و مفقود و اسیر است، حمایت ک
. کمبودها را تحمل کنید

عباس حکیم حالج :نام شهید 
تقاضای اسالم و من از شما این است که

امر به معروف ونهی از منکر بکنید 
. و هیچ وقت دروغ نگویید

حسن حسین پور علوی :نام شهید 
! خواهرانم

. حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خود قرار دهید

حسین چترزرین :نام شهید 
:ها و تاریخ پیام دارد کهشهید به تمامی انسان

. ارزش ها با خون من زنده شد، پاسدار آن باشید، تا چون من فائز شوید



علیرضا جانشکر :نام شهید 
،امتیباید بدانند که مقابل چنیناکنون آمریکا شیطان بزرگ و دیگر نوکرانش،

نیستی و اند و مقابله با چنین امتی بسیار مشکل و بیهوده است و عاقبتشایستاده
.  نابودی است

با این ملت است ،هاچرا که قدرتی مافوق قدرت ابرقدرت
.  بر این امت است( عج)و عنایت صاحب زمان

علی اصغر جوکار :نام شهید 
.منظورم از برادر و خواهر همه هستند

. از قبیل روحانی، پاسدار، بسیجی، ارتشی، عامی، روستایی
.  باید همه با هم علیه کفار قیام کنند

علی اصغر آقایی :شهید نام 
ا فقط و همیشه و در همه حال به یاد خدای حق تعالی باشید و کارهایتان خالص و بی ری

.  فقط برای رضای خداوند باشد

قاسم جعفری :نام شهید 
خواهم مطالعه را رها نکنند از برادران عزیزم می

.و وقت خود را به غیبت و چیزهای بیهوده و سخن چینی نگذرانند

سید احمد جاللی :نام شهید 
د، باشنروحانیت بزرگوار و متعهد که پرچمدار اسالم و انقالب اسالمی بوده و می

.بایستی همواره در صف اول ایثار و فداکاری باشند

مهدی جودکی :نام شهید 
دهم شما را به خدا قسم می

هیچگاه دست از پشتیبانی والیت فقیه و روحانیت مبارز بر ندارید 
.که این چراغ راه و هادی به صراط مستقیم الهی است

عباس جهروتی :نام شهید 
!  خواهرانم و برادرانم

.  عزت شما در پاسداری از خون شهیدان است
.مگذارید بعد از من و شهیدان دیگر، خونشان پایمال شود

حسين بيگلري :نام شهید 
. نیدخدای نکرده نماز را از یاد نبرید تا آنجا که می توانید خوابتان را کم ک! برادران

درس خوانده و در سنگر مدارس برای حفظ اسالم علم یاد بگیرید 
و با هم با صمیمیت زندگی کنید و بیشتر مطالعه کنید 

شهيد کريم اسالمي :نام شهید 
.بر شما باد نماز و نمازهای جمعه و جماعت که با شکوه برگزار گردد

.بر شما باد جهاد با اموال و انفس
از غیبت و تهمت و دروغ دوری کنید و بر شما باد امر به معروف و نهی از منکر

اژدر بیهقی :نام شهيد 
عمر خود را صرف لذایذ و هوی و هوس نکنید 
و مشغول تزکیه و خودسازی و جهاد اکبر شوید

و مرگ را همیشه در جلو چشمان خود مجسم سازید تا از یاد خدا غافل نگردید


