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 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

 موضوع: بررسی وصایای شهدا از نظر مفاهیم مربوط به امام عصر)عج(

انقالبی که به امید خدا وصل به قیام حضرت مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه  شهید حمید رضا آجرلو: -1

است غیرقابل تصور است و خواهد شد منافعی که استکبار جهانی در ایران اسالمی، از دست داده  الشریف(

دشمن روز به روز فشار و ضربه خود را سعی دارد بیشتر بر پیکر انقالب وارد کند و ما باید سدی در مقابل این 

فشار دشمن به وجود آوریم و تنها راه باقی مانده، نابودی دشمن و در نهایت صدور انقالب و بیرون آمدن 

 ت.مسلمین از زیر تیغ و چنگال مستکبران اس

  
شما ای مردم مسلمان و مستضعفین ایران و جهان! این انقالب را یاری نمایید. شهید عیدی آینه وند:  -2

ساز حکومت حضرت مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه  چون این انقالب، انقالب اسالمی و خدایی است و زمینه

سد، مطمئن باشید که پیروز خواهید است. با کفر و کفار بجنگید تا همین انقالب به پیروزی نهایی بر الشریف(

شد که پیروزی یا در دنیاست و یا به شهادت است که در هر دو صورت پیروزی با شماست، زیرا قرآن به ما وعدة 

 پیروزی داده است.

  
وقتی در ایران انقالب شد، آمریکا درصدد نابود کردن این انقالب خدایی برآمد و شهید مسعود آقا بابایی:  -3

ن جهت هم جنگ ایران و عراق را پیش گرفت و از طرفی هم به تبلیغات سوء خود علیه این انقالب به همی

دانند که ما سربازان امام زمان)عجل اهلل  خواست با یاران خدا به مبارزه در آید، این خائنین نمی برآمده، او می

به مبارزه بر علیه  ا ظهور برحق امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( ت و هستیم تعالی فرجه الشریف( 

 .دهیم دشمنان اسالم ادامه می

  
امید است که همگی بتوانیم این انقالب را به دست حضرت مهدی)عجل اهلل شهید سید یحیی اطهر:  -4

  باشیم ... ان امام فرمان به گوش ههمیش و شود کنده دنیا از ستم و ظلم بنیان و بسپاریم  تعالی فرجه الشریف(

شاء اهلل روزی آید که پرچم اسالم عزیز سایة پر عظمت خود را به روی جهانیان پهن کند و کاخ مستکبران در 

هم ریزد. امید است که زمینة این نهضت و انقالب، به رهبری نائب برحقش امام خمینی به انقالب مهدی)عجل 

 .گردد ملحق اهلل تعالی فرجه الشریف(
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اهلل االعظم امام  الب را به رهبری امام عزیز به انقالب بقیه انق این: شهید عبدالرحیم امیری دستنایی -5 

پیوند خواهیم زد که انقالب جهان اسالمی باشد و امیدوارم این انقالب،  مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

م اسال مقابل در که خونی خود، خون نثار با من. باشد ساز انقالب مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(  زمینه

 .نمایم را فراهم می ناچیز است، زمینة حکومت مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

 

 بندم می پیمان خدایا؛ بار کرد، نخواهم ترک را اسالم سنگر خونم، قطرة آخرین تاشهید غالم رضا ایزدی:  -6 

همراه باشم و سنگر را خالی نکنم تا هنگامی که  (السالم علیه)حسین با کربالها، تمام در و عاشوراها تمام در که

  .به اجرا در آید تعالی فرجه الشریف(همة احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان)عجل اهلل 

 

 داریم امید دهد، می را مستضعفین پیروزی نوید که ایم کرده حرکت راهی در ماشهید ابوالفضل بختیاری:  -7

ایم تا در این راه،  باشد، آماده اهلل تعالی فرجه الشریف( عجل)زمان امام گستر عدالت ظهور ساز زمینه حرکتمان

عدالت جهانی باشد، پیروزی خونبار لشکر پیروزمند اسالم این واقعیت را ثابت کرد که خون بر ساز  خونمان زمینه

 شمشیر و ایمان بر سالح و معنویات بر تمدن پوشالی غرب و شرق پیروز است.

 

های  الش تمامی مردان حق و شکوفا شدن غنچهت رسیدن ثمر به عصر عصر، اینشهید محمد بی غم:  -8 

آدمیت است، امروز آخرین پایگاه مبارزه با هرچه بدی و سستی، قبل از ظهور مهدی)عجل اهلل تعالی انسانیت و 

های انقالب مسئولیت به شهادت رسیدن و به شهادت رسانیدن  است. امروز روزی است که شکوفه فرجه الشریف(

های غفلت، گناه کبیره به  هتاریخ بشریت را با ایثار }خود به{ یاران دارند. امروز چه روز سختی است، لحظ

ای گناه کنیم، خسارتی  یابیم و اگر ذره ای خیر و عمل صالح انجام دهیم، اثر بزرگی می آید؛ اگر ذره حساب می

القدر است. امروز روز صبح بقریب است. گویی هر لحظه،  ایم و امروز، روز والعصر است. امروز لیله  بزرگ کرده

        شنوم. از حجاز می را «انا اباصالح المهدی» ندای

 

 پررهرو باد انگرامی و راهش انیادش

  
 تهیه شده توسط زیبا زارعی استان خوزستان شهرستان شوشتر

 

  


