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 شهدای شهرستان چادگانو زندگینامه  واهمیت آن در وصیت نامه پذیریوالیت 

 1خدادادمیرزایی

 

 
 چکیده :

امام و پژوهش حاضر از نوع اسنادي است. به شيوه تحليل محتوي ، به توصيف و تحليل آن دسته از وصيت نامه هاي شهدا مبادرت شده است كه در باره 

يت یا د . جامعه آماري در این پژوهش ، وصيت نامه آن دسته از شهداي گرانقدري است كه درباره امام و والیت فقيه وصوالیت فقيه سفارش و پيامي داشتن

. بر اساس نتایج این شهرستان چادگان استان اصفهان استشهيد  169از  زندگي نامه  و وصيت نامه 100نمونه مورد مطالعه  . تسفارشي در آنها درج شده اس

بيشترین فراواني مربوط به مقوله ، والیت فقيه در شش مقوله كلي تقسيم بندي گردید رشها و وصایاي شهداء دوران دفاع مقدس درباره امام  وپژوهش ، سفا

 مقوله كلي درصد است. دومين 20مورد با  20با عمومي بروالیت فقيه  تاكيدكلي اولين مقوله  است امام زمان )عج( والیت فقيه وكلي ، سفارش شهدا درباره 

والیت چهارمين مقوله  درصد 20مورد و  20با  والیت فقيه پشتيباني از پيروي وسومين مقوله كلي  .درصد است24و مورد 24با  امام زمان )عج( والیت فقيه و

 10كه با  تساوصيا فقيه والیت انبياء ووالیت ششمين مقوله  درصد 12مورد و 12با قدرداني  از والیت فقيه پنجمين مقوله  درصد 14مورد و  14با فقيه وخدا 

سفارش و تاكيد شهداء به مردم است كه كدام اعمال و رفتار و خصوصيات را از خود دور كنند كه اسباب خشنودي ولي امر مسلمين حضرت درصد  10مورد و

با تمام وجود درک نموده اند. عالي ترین جلوه گاه كمال انساني را  والیت فقيهنسان هاي كاملي هستندكه شهدا ااینکه نتيجه  امام خميني )ره( را فراهم كنند.

هاي جوشان معنویت و ماالمال از هاي شهدا چشمهنامهیقينا وصيت اع دنيایي شان، جان را در راه معبود خویش ایثار نمودند.تشان آنجاست كه عزیزترین م

 . هایي هستند كه تشنگان حقيقت را سيراب خواهند كردآموزه

 .  ارگران ، شهرستان چادگانث، بنياد شهيد وامور ایوالیت فقيه ، وصيت نامه  ،شهدا ، اطاعت از رهبري   د واژه:کلی
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  بیان مسئله و مقدمه .1

ر كسي است كه یک روح بزرگ دارد؛ روحي كه هدف مقدس دارد. كسي است كه در راه عقيده كشته شده است. كسي است كه براي خودش كا« شهيد»

مثل شهيد، مثل شمع است كه خدمتش از نوع سوخته شدن و فاني شدن و   است.حقيقت و فضيلت قدم برداشته  و نکرده است. كسي است كه در راه حق

شمع محفل  داپرتو افکندن است. تا دیگران در این پرتو كه به بهاي نيستي او تمام شده، بنشينند و آسایش بيابند و كار خویش را انجام دهند. آري، شه

شهادت، قداست خود را از این جا كسب مي كند كه فدا كردن آگاهانه تمام هستي خود است در راه   د.كردن بشریت را روشن سوختندومحفل بشریتند.

شهيد، منطق  اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق یک نفر مصلح با همدیگر تركيب كنيد، از آنها منطق شهيد در مي آید. منطق.هدف مقدس

سوختن و روشن كردن است. منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه براي احياي جامعه است. منطق دميدن روح به اندام مرده ارزشهاي انساني است. 

لمه در ميان را گرفته است و این ك« شهيد»این كه هاله اي از قدس دور كلمه  است.دورنگري، بلکه بسيار دورنگري  منطق حماسه آفریني است، منطق

همه كلمات عظيم، فخيم و مقدس، وضع دیگري دارد براي همين جهت است. اگر بگویيم قهرمان، مافوق قهرمان است؛ بگویيم مصلح، مافوق مصلح 

كرد؛ لذا در  ممکن نيست كه در این نوشته كوتاه تمام خلق و خوي شهدا و یا اخالق عملي شان رابيان. است؛ هر چه بخواهيم بگویيم، مافوق اینهاست

 پرداخته در اطاعت از آن  آن  اهميتو  والیت فقيه ، به مقولهشهرستان چادگاناین نوشتار تالش شده است با نگاهي اجمالي به سيره و وصایاي شهداي 

و همبستگي  بصيرت و وحدت است كه این تأكيد به جهت اهميت فراوان وجوداطاعت محض از آن  پشتيباني از والیت فقيه وغالباً تأكيد شهدا بر  .شود

 .استجهان  در ميان مسلمين 

اهلل مجيد، سخنان معصومين و تبعيت از والیت فقيه بوده است. اطاعت از خدا، اخالق عبادي و سياسي، دوري از در وصيتنامه اغلب شهدا ذكري از آیات كالم 

عشق و  .ترین خواسته شهدا در این دنيا بوده استيت تا آنجا اهميت دارد كه مهمگناه و تبعيت از ولي فقيه همان راه رسيدن به سر منزل مقصود است. تبع

متبلور  (اي )دامت بركاتهشان نسبت به حضرت امام خميني )ره( و امام خامنهشان از شروع انقالب گرفته تاكنون در وصيتنامهي شهدا به رهبر و فرماندهعالقه

اش با تاكيد بر اینکه پيرو خط رهبري باشيد كه نامهدر وصيتشهداي جوان  وقتي  .شونددفاع از حریم والیت مي است و با همين عشق بوده كه راهي جهاد و

والیت فقيه است و  قطعاً راه درست و راه امام زمان )عج( است و از پدر و مادرش، دوستانش و ملتش این خواسته را دارد، نشان از درک درست او درباره مفهوم

 .گيردامش آحاد مردم بویژه مسئولين را در بر ميي پيگستره

به سوي اهداف صحيح  افرادآن را جامعه و بتواند درسایه مدیریت صحيح ، هرجا معه اي براي اداره خود نيازمند مدیر ورهبري الیق است ، تاوالیت فقيه، 

انتخاب  بهترین را ميان كساني كه داراي این اوصاف وویژگي ها باشند، از شرایط ویژه اي رادرنظر گرفته و براي انتخاب چنين مدیري ،"سوق دهد ؛ معموال

 اندک است. محدود و مدیران شایسته براي اداره جوامع بشري بسيار باهمه این ها مي بينيم رهبران و مي كنند .

ضمن هدایت مردم به سوي  رسول ،فرستاده تا و لب پيامبرقا رهبراني را در جامعه ، مدیر و براي راهنمایي مردم درانتخاب صحيح رهبر خداوند دراین ميان،

آن به برخي از يان داشته كه ب )قرآن(دركتاب كامل خود نيز عالوه برآن ،صفات رهبران موفق را نيز به مردم بنمایانند. جامعه را رهبر و لگوي كامل مدیر خدا،ا

 «2مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُُّمْ حَرِیصٌ عَلَيْکُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ  »این آیه پرداخته شده است. صفات در

اسب براي راهکارهاي من بتواند و آشنا باشد مشکالت و... رهبریک جامعه ،باید ازميان همان جامعه باشند،تا به نياز هاي و :مردمي بودن رهبران الهي الف.

دنبال اوحرمت كنند )رسول من  فرمان هایش رادرک و تا مردم با دیدن او، عملي بودن دستورات و مقابل عمل ،پيشتازباشد، نيز در خودارائه دهد. نيازهاي بشر 

 انفسکم(. 

ا ر خود آنان شود و اثيرشدیدت مایه رنج و به طوري كه رنج وگرفتاري افراد جامعه ، دیگران داشته باشند ؛ احساس همدري با رهبران باید :ب.همدردي بامردم

عليه ماعنتم( شریک غم هاي جامعه بدانند تا بتوانند براي رفع آالم مردم ، گام هاي جدي بردارند)عزیز  

                                                           
آید و بر )آسایش و نجات( شما بسيار حریص و به مؤمنان همانا رسولي از جنس شما براي )هدایت( شما آمد كه فقر و پریشاني و جهل و فالكت شما بر او سخت مي. 2
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دت سعا و همچنين براي خير جامعه باید به مردم عالقه مند بوده، به هدایت آن هاعشق بورزد. رهبر :عالقه به هدایت آن ها دلبستگي عميق به مردم و ج.

 مال خویش نيز بگذرد)حریص عليکم( جان و موارد الزم ،از هيچ كوششي دریغ نورزد ؛ به طوري كه در خوشبختي جامعه از ترقي و هرگونه پيشرفت و جامعه و

جامعه  به طوري كه افراد ،دارد فرمانداران جامعه ابراز جامعه است كه باید به دوستان و رهبر صفت دیگر محبت ومهرباني ، :مهرباني به دوستان محبت و د.

فرامين وي اظهار نمایند.)بالمومنين رووف  اطاعت پذیري از قالب وفاداري و در محبت خویش را مقابل ، مردم نيز در احساس كرده و مهرباني را این محبت و

 رحيم(.

 مخالفان ، گناهکاران وبخشش درباره ه.ترحم و

هدفش ،هدایت آن ها به صراط مستقيم  شده و رحمت وارد در این گروه نيز از با برخورد رد.حاكم باید دردا مخالف جامعه وجود و خطاكار جامعه ، هر در

 باشد)رووف رحيم(

کي از شاخصه هاي شهيدان و كالً ی.«3هِ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَمْ فِي سَبِيلِ اللَّإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِ»
یت فقيه تجلي یثارگران نسبت به دیگر افراد جامعه والیت پذیري بدون قيد و شرط و مطيع والیت الهي آنان بوده كه در زمان غيبت امام عصر )عج( در والا

قق اهدافش ، پایبندي به دستورهایش و رعایت حقوق و احترام ایشان از ویژگيهاي شهيدان هشت مي یابد ، یاري كردن ولي امر مسلمانان ـ تالش براي تح

دنيوي هر یک از این شهيداني كه ما مي شناسيم ،مثل است ، و با نگرشي به زندگي بوده  شهرستان چادگانسال دفاع مقدس ایران اسالمي خصوصاً شهداي 

اما همچنانکه دیدند جنگ مسلحانه حق   ود.ي داشتند كه در دنيا بر آورده شپدر و مادر و صدها آرزوهای -ن و فرزندبقيه افراد جامعه دلبستگي هایي اعم از ز
مرزهاي ایران اسالمي در جریان است و ایجاد حکومت اسالمي جز با خون دادن و جنگيدن ميسر نمي شود به فتواي ولي فقيه زمان ،لباس رزم  عليه باطل در

بنظر مياید  و عازم جبهه هاي حق بر عليه باطل شدند. هركدام از زن و فرزندانشان دل كندند شهيدان شهرستان چادگان يداني همچون بر تن كرده و شه
نهضتهاي صدر اسالم و قيام عاشوراي حسيني دارد كه این شهداء از طریق  مسئله عميقتر از اینهاست كه مافکر مي كنيم و یا این انقالب ریشه هایي در

و عبادت بدان ت فقيه بدان ایمان و به درجه یقين رسيده بودندكه با كوتاهترین زمان به درجات عرفاني نائل شدند كه عالمان و عارفان با سالها تهذیب والی
 نرسيده اند و شاعر چه بهتر گفته است:

 فرزند وعيال و خانمان را چه كند               آنکس كه تورا شناخت جان را چه كند

 دیوانه تو هردو جهان را چه كند                      نه كني هردو جهانش بخشيدیوا

یکي از عوامل اساسي و اثرگذار كه باعث شد ملت ایران از جنگ  ،بصيرت باالي شهداي عزیز است  از ارزشها و شهيدان والیت پذیريبدیهي است 

عانه همراه با اطمينان قلبي حضرت امام خميني )رحمه اهلل( بود. این مدیریت قوي الهي، هشت ساله تحميلي، سرافراز بيرون بياید، رهبري و مدیریت قاط

به اعتراف بيشتر فرماندهان و اداره  .در طول سال هاي جنگ و در مقاطع مختلف، حتي زماني كه در جنگ گره هایي ایجاد مي شد، به وضوح پيداست

ه هاي حق عليه باطل حضور یافته بودند، حضرت امام خميني)رحمه اهلل( را از نزدیک ندیده بودند، كنندگان جنگ تحميلي، كه براي دفاع از كشور در جبه

نامه هایي كه به خانواده هایشان مي فرستادند، همه را به دفاع حتي ولي نفس قدسي امام، آن چنان در روحيه آنها اثر گذاشته بود كه در وصيت نامه ها یا 

 .(یري در نگاه شهدا سایت نوید شاهدهي به ضرورت والیت پذ)نگا.سفارش مي كردند اماماز

رآن و وصيت نامه شهدا گرانقدر هشت سال دفاع مقدس بيشتر مشتمل بر تاكيد ها و سفارش هایي است كه محور آنها معنویت ، خدامحوري ، تبعيت از ق 
روحيات و اخالق سازندگي ، كار و تالش و تعهد را به انسان هدیه مي دارد.  سنت و سيره معصومين عليهم السالم و اخالق و رفتار اسالمي است و معنویت ،

                                                           
خدا جهاد  كه به خدا و پيامبرش ایمان آورده اند، آن گاه ]در حقُّانيُّت آنچه به آن ایمان آورده اند[ شک ننموده و با اموال و جان هایشان در راه مؤمنان فقط كساني اند. 3
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فارشهاي شهدا، سفارش هاي شهدا ابعاد مختلفي دارد. درزمينه ها وعرصه هاي مختلفي. رهنمودها و دلواپسي هاي خود را ابراز داشتند. یکي از تاكيدها و س
 و والیت فقيهدفاع مقدس درباره امام ي وصایاي شهدا  «كوشش شده است تا با رویکردي علميش بر همين اساس در این پژوه .است و والیت فقيهامام 

 و نوع پيام و دلواپسي و مخاطبان پيام مشخص و معلوم گردد این باره استنتاج و استنباط گرددمورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار گيرد و تاكيد هاي آنان در 
 .آیا بر آن ثابت قدم بودنند ه چه دليل والیت پذیري باالئي داشتند وکه شهداي واال مقام باین ودیگر

  جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه.2

اقدام به تنظيم و نگارش وصيت نامه كرده اند و در  در ميدان نبرد در این پژوه جامعه آماري ما آن دسته از شهيدان معظمي بوده است كه قبل از شهادت 
به طور  موارد ذكر شده در باال گنجانده باشند. سفارش شهداء در باره عج زمان و والیت فقيه زمان  وهمچنين امام در باره امام وصيت نامه خودسفارشي

در جمع  ست. كه محققمعمول در وصيت نامه آنها ، بورشورها ، كتابها ، یادمان ها ، وب سایتها ، پایگاههاي اطالع رساني اینترنتي وآثار مختلف درج گردیده ا
از آنجایيکه امکان دسترسي به تمام وصيت نامه شهداء وجود نداشت و معلوم نبود كه در چه  .منابع فوق الذكر استفاده كرده اندآوري این اطالعات از تمام 

 .گيري تصادفي را از ما سلب كرده بود درج و گنجانده شده است ، امکان نمونه ووالیت فقيه  تعداد از این وصيت نامه ها سفارش یا سفارشهایي در باره امام 

 اماموصيت نامه ، نام مبارک  مورد در 100مشخص گردید در حدود  شهداي شهرستان چادگاناز زندگينامه و وصيت نامه مورد از 169با بررسي بيش از
 خواهر،،نام فرزند ، برادر، امامن وصيت نامه ها واژه تعداد زیادي از ای بصورت كلمه درعبارت یا جمله ذكر شده است كه در رهبري ، والیت فقيه وخط رهبري،

 . كنند واطاعت پيروي فقيه والیت و امام از كه نندبوده است كه به وي سفارش یا توصيه اي كرده بود  انپدر و یا دوست

  روش پژوهش وابزارگردآوری داده ها. 3

و به شيوه تحليل محتوي وصایاي شهدا مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار گرفته تحليلي است  -با توجه به ماهيت وهدف تحقيق ، این پژوهش توصيفي  
این عبارتها  است . واحد تحليل در این پژوهش واژه ها ، عبارتها و جمله هاي مندرج در وصيت نامه ي شهداء است. تالش شده است با تفسير و تشریح عيني

شهداء منبع اصلي جمع آوري اطالعات زندگينامه  و ژوهش حاضر اسنادي و كتابخانه اي و وصيت نامه و جمله ها به نتایج معتبري دست پيدا كنيم. چون پ
بوده است. و » فيش برداري« از متن وصيت نامه ها ، كتاب ها و آثار مختلف بوده است ، تکنيک مورد استفاده براي استخراج و جمع آوري اطالعات مورد نياز

در این پژوهش نيز نمونه  .ه ها ، كتابها ، بروشورها ، پوسترها ، وبالگها و پایگاههاي اطالع رساني اینترنتي استخراج گردیداطالعات مورد نياز از وصيت نام
والیت فقيه واهميت آن اشاره داشته است كلي  وصيت نامه به موضوع  در مورد 100 كه از این تعداد شهيد مي باشد وزندگينامه وصيتنامه 169مورد مطالعه 

والیت  -4روحانيت در خط امام  و والیت فقيه  پشتيباني از پيروي و-3والیت فقيه وامام زمان )عج(  -2تاكيدعمومي بروالیت فقيه -1 مقولهدرشش كه 
 اوصيا  كه به اختصار به بيان آنها مي پردازیم . والیت فقيه والیت انبياء و -6قدرداني  از والیت فقيه   -5فقيه وخدا 

 پیشینه پژوهش. 4

گرفته است ،  زمينه بررسي و مطالعه علمي سيره و سنت شهدا و اندیشه ها و آرمانهاي آنان كه در وصيت نامه آنان متجلي مي باشد ، نيز تحقيقاتي انجامدر 

 :كه به بررسي تعدادي از آنها مبادرت مي شود

وصيت نامه شهداي این  744( در طول پنج سال و با تحليل 1371) ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل و بنياد شهيد استان اردبيل -1

دفاع از « داختند. نتایج بدست آمده نشان كهحضور درجبهه هاي هشت سال دفاع مقدس پر جهاد وشهادت طلبي و از استان به بررسي علل وانگيزه هاي شهدا

، «احساس تکليف »، «الگوگيري ازآیات قران»، «عشق به شهادت »، «خد ا رضاي»%بيشترین انگيزه حضور و 70با حدود » اسالم و عشق به حضرت امام 

الگوگيري ازائمه اطهار »% دررده هاي سوم تا هشتم بود. 50با بيش از  «عشق به جهاد»، «ادامه راه سایر شهدا وهمرزمان »،  «عشق به امام حسين)ع(»

ضربه »،  «حق بودن راه »، «آزادي راه كربال »%دیگرعلل بوده و31تا  49، با «فاع از وطنغيرت ود»، «انتظارفرج»،«تنفراز ظلم  »، «عدالتخواهي»،«)س( 

% آخرین رده هاي علل را به خود اختصاص 5تا 19از«آزادي قدس »و «آرامش ملت»، «آرامش و تسکين خانواده شهدا »،«عشق به دیدار یار»، «به صدام 
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% نسبت به همرزمان بود. سفارش 3% نسبت به خانواده و كمترین درصد 16 /3ه بيشترین درصد % از شهدا به شخص خاصي سفارش داشتند ك8/68داد

حفظ "و در رتبه هاي پایين  "،ادامه راه سایر شهدا "دفاع از انقالب  "، "دفاع از اسالم " "اطاعت از امام "خاص آنها با ترتيبي تقریبا مشابه علل حضور شامل

% 4% و از مادر به تنهایي 5/9است از پدر و مادر و% طلب حليت داشتند كه بيشترین درخ4/53د. تقریبا نيمي از شهدا بو "و عدم سازش با دشمن "حجاب

 .بود

كرد. وي از كل وصایا و آثارفرهنگي مطالعه شده كه » تحليل محتواي وصایا و آثارفرهنگي شهدا«( در قالب پژوهشي اقدام به  1385صدیق اورعي) -2

درصد به 55 /46جمله یعني  164426مورد مطلب استخراج نمود كه بيشترین فراواني با  35363كلمه اي بود،در مجموع  300 صفحه 2000حدود 

( درصد به اموراجتماعي مربوط مي شود. نتایج 13/83جمله) 3894درصد به امورفرهنگي و 39/60جمله  14007امور سياسي اختصاص یافته و پس ازآن 

  .د كه تصویر جبهه و جنگ در وصایاي شهدا ، تصویري دفاعي ، مدافعانه و حق طلبانه بوده استاین پژوهش نشان مي ده

 مركز اسناد وانتشارات بنيادشهيد وامور ایثارگران استان اصفهان -3

 مقاله87بالغ بر  د شاهدوابسته به بنياد شهيد وامور ایثارگران قسمت اسناد ومقاالتیسایت نو-4

 یت فقیه در وصیت نامه شهدا تاکیدعمومی بروال. 1

مقام معظم رهبري در تعریف خدا ، قرآن  بزرگان دین ميباشد كه به اختصار به بيانات آنان اشاره مي شود : بر والیت فقيه سخنان مراد از تاكيد عمومي 

ى اطهار )عليهم اى است از والیت ائمههالشرایط در عصر غيبت است و شعبوالیت فقيه به معناى حاكميُّت مجتهد جامع»مي نویسند:  والیت فقیه

بنابر این تعریف، والیت فقيه از جنس حاكميت است، حاكميتي كه آن را « باشد.السالم( كه همان والیت رسول اهلل )صلى اهلل عليه و آله و سلم( مى

 .مجتهدي جامع الشرایط بر عهده دارد

تنها سه مورد را به عنوان ولي و  «4للَُّهُ وَرَسُولُهُ وَالَُّذِینَ آمَنُوا الَُّذِینَ یُقِيمُونَ الصَُّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَُّكَاةَ وَُهمْ رَاكِعُونَإِنَُّمَا وَلِيُُّکُمُ ا»سوره مائده 55خداوند در آیه 

ول او و کسانی سرپرست و ولیّ شما تنها خدا و رس" :سرپرست مومنين معرفي مي كند، و این مقام را از سایرین نفي مي نماید. و مي فرماید

در این آیه خداوند براي  ".باشندپردازند، میدارند و در حال رکوعِ نماز زکات میاند؛ همان کسانی که نماز را بر پا میکه ایمان آورده

ا در بر مي گرفت و آن بيان نموده است. نشانه خاصي كه در آن زمان تنها یک فرد خاص ر خاص آن دسته از مؤمنين كه داراي مقام والیت هستند، نشانه

چرا كه خداوند متعال خواسته است، والیت خویش را در اختيار رسول اكرم )ص( و حضرت علي )ع( نيز  .دهدهم كسي كه در حال ركوع نماز، زكات مي

هر سه از یک نوع والیت هستند،  در حقيقت والیت خداوند و والیت پيامبر )ص( و حضرت علي )ع( قرار دهد، بدون آنکه این مقام را از خود سلب نماید.

ن است كه بر با این تفاوت كه والیت خدا، ذاتي و به طور مستقل است. اما والیت آن دو به والیت خداوند وابسته است. و این همان تفکر و عقيده شيعيا

اوند به آنها اعطا كرده است و آنان از خود به تنهایي مبناي آن، رسول اكرم )ص( و امامان معصوم )ع( بنده خدا بوده و هر آنچه كه در اختيار داشته، خد

كه در حال حاضر فرزندان خلفش مجتهد جامع الشرایط حضرت امام خميني)ر ه( ومقام عظماي والیت حضرت آیت اله عظما امام خامنه اي  هيچ ندارند

  یت فقيه ورهبري را توصيف نمودنند در جاي اشاره ميدارند.اما شهداي عزیز چه زیبا وال و.مسوليت خطير را بدوش گرفته اند )دامش بركاته( این

امام  وقتي كه اسالم توسط حکام مزدور ،وارونه نشان داده مي شود مامسووليت بسيارخطيري داریم ونباید بگذاریم بارتمام این مشکالت فقط بردوش

برایمان شرم باشد كه اماممان تمام شب وروز خودراوقف انقالب بکند وما بي باید اذیت شود؟!ما جوانان ونوجوانان باید  این امام چقدر مگر عزیزمان باشد.

مادرم  پيشگاه خدا وملت ازخدا ميخواهم كه این هدیه ي ناچيز را كه ازطرف پدر و در تفاوت باشيم لذا من چيزي جزجان ناقابل خودندارم كه تقدیم كنم و

 رهاشمي )معين الدیني(.هدیه مي شود بپذیرد .انشاء اهلل. )شهيدواالمقام سيداكب

                                                           
است(.دهند )به اتفاق مفسُّران مراد علي عليه السُّالم ند بود كه نماز به پا داشته و به فقرا در حال ركوع زكات ميوليُّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمناني خواه .4  
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ركشيدن به لقاء یا شهيد عزیز دیگري مي فرماید . گویا زمان،زمان وصال است.گویا فرارسيده زماني كه محبوبم مرا مي خواند گویا زما ن بریدن ازدنيا  وپ

اهران امت اسالمي مي خواهم كه راه والیت اهلل نزدیک شده .گویا همرزمان حركت رادریافتند .زمان پيوستن به امام حسين)ع( است.من ازبرادران وخو

 فقيه را كه همان راه خداست ادامه دهند وامام را تنها نگذارند)شهيدواالمقام شمس اهلل گشول(.

 والیت حضرت علی )ع(در قران کریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والیت حضرت علی درآیات قرآن

.2 والیت فقیه وامام زمان )عج(  

همچنين امام  ر چيز شک كند، به همه اموري كه خداوند نازل فرموده، كافر است: یکي از آنها معرفت امام در هر زمان به شخص و صفتش استهركه در چها

 «.هر كس قائم از فرزندان مرا در زمان غيبتش منکر شود، به مرگ جاهليت مرده است»:صادق)ع( از پدران بزرگوارش نقل كرده رسول اكرم)ص( فرمود

«.ميردهر كس شبي را صبح كند در حالي كه امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مي»:به سند خود از حضرت امام صادق)ع( آورده است« نعماني»و   

شناختند . يوبخبه  راوصل دادند چونکه هم خودشان وهم امام زمان خودشان و ائمه معصومين) عليهم السالم(چه زیبا والیتمان را به امام زمان  زشهدا عزی  

والیت علی )ع( 

 در قرآن

 آیه االبالغ

 بلغ ما انزل الیک

 )مائذه67(

 آیه الطهیر

 لیطهرکم تطهیرا

 )احزاب33(

 آیه االنذار
 وانذرعشیرتک

 )شعرا214(
 

 آیه االکمال

الیوم اکملت لکم 

 دینکم)مائده3(
 

 

 

 آیه الوالیه

 انما ولیکم اهلل

 مائده55

 آیه مباهله

 وانفسناو انفسکم

 )آل عمران61(
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ي این نعمت ازخواهران وبرادران عزیز مي خواهم هميشه پيرو والیت فقيه باشيد ورهنمودهاي رهبر عزیزمان را سرلوحه همه كارهایتان قراردهيد كه همه 

شویم چرا كه آن والیت امام زمان)ع( است كه ماباید قدراین موهيت هاي الهي را بدانيم تااینکه روز قيامت زیر پرچم والیت فقيه وامام زمان )عج( محشور 

 است)شهيدواالمقام جهانبخش لطفي(.

 .ازشما مي خواهم كه به نداي امام عزیز عمل كنيد وجبهه را پركنيد كه شما لشکربه حق امام زمان )عج( هستيد.) شهيد واالمقام علي صالحي(

ميکنم وميروم تا آنچه ازدستم برمي آید ومسووليتي كه گردنم هست رابه یاري خدا وبه  من امروز براي یاري اسالم وزنده نگه داشتن انقالب با جان خود جهاد

 كمک آقا امام زمان )عج( انجام دهم.) شهيدواالمقام ابراهيم ميرزایي(.

عج( همراه اوست شکست دهيد .) درآخرپيامي براي منافقين دارم كه اي منافقين شما كورخوانده اید وهرگز نمي توانيد حکومتي كه دست خداوند وامام زمان )

 شهيدواالمقام قدرت اله آقایي(.

اساس این حقير امام عزیزمان ازسالله ي پاک ائمه اطهار )ع( ونایب برحق امام زمان )عج( است .یاران اویاران امام زمان )ع( وپيامبر)ص( هستند وبراین 

بري ها ي امام عزیزپرچم اسالم را دركربال وبعد ازآن درقدس به اهتراز درآوریم واین مملکت شركت درجبهه را برهركاري ترجيح دادم انشاء اهلل بتوانيم  باره

 را صحيح وسالم به دست صاحب اصلي آن امام زمان )عج(بسپاریم.)رحمان رحماني(.

.3 پیروی وپشتیبانی ازوالیت فقیه  

خارجي ، از ابتداي نهضت اسالمي تا پایان حيات پربركتشان ، تمام اقشار  معمار بزرگ انقالب اسالمي ، با درک دقيق و عميق از شرایط حساس داخلي و

تقویت جایگاه والیت فقيه را مي .تقویت جایگاه والیت فقيه توصيه نمودند و آنرا رمز پيروز ي بر دشمنان و خنثي كننده توطئه هاي آنها برشمرد به كشور را

بزرگان انقالب اسالمي و در راس آنها بنيانگذار فقيد جمهوري اسالمي، حضرت امام شهدا و در كالم  توان یکي از مهم ترین اصول نظام اسالمي دانست كه

واكنون آن چيزي كه ما در وصيتنامه شهداي شهرستان دیدیم پيروي اكيد از والیت فقيه وامام بود كه به اختصار تعدادي از خميني )ره( جلوه گر شده است.

 . انها به شرح ذیل تقدیم ميشود

ي این نعمت ازخواهران وبرادران عزیز مي خواهم هميشه پيرو والیت فقيه باشيد ورهنمودهاي رهبر عزیزمان را سرلوحه همه كارهایتان قراردهيد كه همه 

آن والیت امام زمان)ع(  است كه ماباید قدراین موهيت هاي الهي را بدانيم تااینکه روز قيامت زیر پرچم والیت فقيه وامام زمان )عج( محشور شویم چرا كه

 است)شهيدواالمقام جهانبخش لطفي(.

ونهال اسالم را آبياري نمودند وبه نداي هل من ناصر امام عزیز لبيک گفتند ازامت  چه نيکو كاركردند كساني كه به جبهه ها شتافتند وبه خونشان غلتيدند

 د موسوي(.مبارز مي خواهم كه روحانيت مبارز را كه درخط امام عزیز هستند الگوي خود قرار دهند وازآنها پيروي نمایند.  .) شهيدواالمقام سيد جوا

 

ه پيرو خط امام باشيد واختالفات جزئي را كناربگذارید وقلب امام را به درد نياورید وازروحانيت )پيروخط امام ازشما برادران وخواهران مسلمان خواهش ميکنم ك

بدون روحانيت ورهبري(جدانشوید كه اگرازروحانيت جداشوید ازاسالم جدا شده اید.امام امت مي فرمایند:اسالم بدون روحانيت ،اسالم بدون معني است وكشور

 ست.) شهيدواالمقام ایرج كرمي(.كشوربدون طبيب ا

نهراسند وخودرا  به همه ي دوستان وبرادرانم توصيه ميکنم كه همواره ازامام عزیز اطاعت كنند وپشتيبان روحانيت درخط امام باشند وازسختي ها ونگراني ها

 وقف انقالب واسالم كنند .) شهيدواالمقام حشمت اله شاهمرادي(.

سال است كه ادامه 1400م گواراتر مي دانم.چون اطاعت ازامام است واین وظيفه ي شرعي هرمسلمان است واین راه بيش ازمن این مرگ را ازعسل بروجود

 دارد وادامه مي دهيم وشما مي دانيد چه كسي باید نداي هل من ناصر امام را لبيک گوید.) شهيدواالمقام حسين قره داغي(.
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یيد كه امام را تنها نگذارید وبعد ازشهدا باید شما باشيد كه امام را یاري كنيد....) شهيدواالمقام رمضانعلي به ملت مسلمان هم پيام مرا برسانيد وبگو و

 اسکندري(.

شيد. ،دست ازاو نخواهم كمن با امام خميني ميثاق بسته ام وبه اووفادارم زیرا كه او به اسالم وقرآن وفادار مانده است واگر چندین بارمرابکشند وزنده ام كنند 

 .هميشه ودرهمه حال پيرو امام وتابع دستورات وفرمایشات اوباشيد.هرگزامام را تنها نگذارید.) شهيدواالمقام محمدرضا رجبي فرزند نجفعلي(

هدوهمچنين توصيه من به شما این است كه شکرگزار این نعمت الهي امام باشيدوقدر آن را بدانيد كه با رهنمودهاي خودتوانسته است اسالم را گسترش د

 داله درویشي(.بارهنمودهاي پيامبرگونه اش توانسته است پوزه ي ابرقدرتها را به خاک بمالد.برادران وخواهران ،پيرو خط امام باشيد.) شهيدواالمقام عب

را یاري كنيد.) شهيد واالمقام  هميشه وهمه وقت لبيک بگویيد.چه درجبهه وچه درپشت جبهه،اسالم -امام عزیزم–سفارش ميکنم به نداي رهبر كبير انقالب 

 حسن آقا طاهري فرزندمحمد(.

اشيد.) به برادرم بگویيد كه هميشه پيرو خط امام امت باشد خواهش من ازبرادران وخواهران واهالي شهر چادگان این است كه هميشه پيرو خط امام ب

 شهيدواالمقام سيدرحمان موسوي(.

 هستيد پيرو روحانيت ووالیت فقيه باشيد كه استمرار هویت انبياء است.) شهيدواالمقام مرادعلي عليمحمدي(. درادامه ي صحبتم ،توصيه ميکنم كه درهرجا

نهراسند وخودرا  به همه ي دوستان وبرادرانم توصيه ميکنم كه همواره اطاعت ازامام عزیز كنند وپشتيبان روحانيت درخط امام باشند وازسختي ها ونگراني ها

 م كن.) شهيد واالمقام حجت اله شاهمرادي(.وقف انقالب واسال

است كه ازوالیت پيام من به امت شهيد پرور این است كه دست ازیاري اسالم وامام عزیزمان برندارید كه كوتاهي دراین زمينه  گناهي نابخشودني است....برم

يان كرده ایم .اتحاد واتفاق ووحدت خودرا حفظ كنيد تا انشاء اهلل بتوانيم  فقيه پيروي كنيم .كه همانا پيروي از ائمه ي اطهار وپيامبران الهي وپروردگارعالم

ام زمان بارهبري ها ي امام عزیزپرچم اسالم را دركربال وبعد ازآن درقدس به اهتراز درآوریم واین مملکت را صحيح وسالم به دست صاحب اصلي آن ام

 )عج(بسپاریم.) شهيدواالمقام رحمان رحماني(.

وخدا  والیت فقیه  4.  

فَسيروا فِي األَرضِ فَانظُروا كَيفَ كانَ  ۖ  فَمِنهُم مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَّاللَةُ  ۖ  وَلَقَد بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطُّاغوتَ »

5«) نحل )36(.  عاقِبَةُ المُکَذِّبينَ

ند نکته داللت دارد:این آیه برچ  

وَلَقَد بَعَثنا في كُلِّ همه مردم به پيامبران نيازدارندبه همين دليل براي همه ملت ها ودرتمام نقاط پيامبري فرستاده شده است ، چراكه دراین آیه مي فرماید) -1

(.أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ  

(.أَنِ اعبُدُوا اللَّهَه یگانه پرستي ولوازم آن وظيفه دارند ؛همچنان كه دراین آیه مي فرماید)پيامبران نسبت به اموراعتقادي وافعال عبادي مردم یعني دعوت ب -2  

(.وَاجتَنِبُوا الطُّاغوتَن  خداوند باشدوظيفه دارند .عبارت )آپيامبران نسبت به اموراجتماعي ،یعني نفي طاغوت وبركناركردن  آنان ازحکومت تا اینکه حکم از -3  

(.فَمِنهُم مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَن َحقَّت عَلَيهِ الضَّاللَةُ ه چگونگي واكنش اقوام دربرابراین دعوت بيان شده است :)درفرازبعدي آی -4  

                                                           
پس در روي  گرفت؛ خداوند گروهي را هدایت كرد؛ و گروهي ضاللت و گمراهي دامانشان را « خداي یکتا را بپرستيد؛ و از طاغوت اجتناب كنيد!»ما در هر امتي رسولي برانگيختيم كه:  .5

  !زمين بگردید و ببينيد عاقبت تکذیبكنندگان چگونه بود
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پاسخ  پس ازبيان واكنش اقوام ،مسلمانان وبلکه همه مخاطبان را دعوت مي كند كه درسرانجام دو گروه درنگ كنند ؛ گروهي كه به دعوت پيامبرخویش -5

فَسيروا فِي األَرضِ فَانظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ دادند وپيرواوشدند وگروه دیگر كه سرپيچي كردند وپيامبر خویش راانکار نمودندخداوند درپایان آیه مي فرماید )

(.المُکَذِّبينَ  

يا  وپركشيدن به لقاء اهلل نزدیک شده .گویا همرزمان حركت گویا زمان،زمان وصال است.گویا فرارسيده زماني كه محبوبم مرا مي خواند گویا زما ن بریدن ازدن

ادامه دهند وامام رادریافتند .زمان پيوستن به امام حسين)ع( است.من ازبرادران وخواهران امت اسالمي مي خواهم كه راه والیت فقيه را كه همان راه خداست 

 را تنها نگذارند)شهيدواالمقام شمس اهلل گشول(.

قيه باشيد كه همان والیت انبياء وامامان معصوم )ع( مي باشد.به شما وصيت ميکنم كه اگرخداوند لياقت شهادت رابه من نصيب كرد .شما پيروخط والیت ف

 برادران عزیزم راهم را ادامه دهيد ونگذارید اسلحه ام برزمين بماند.) شهيدواالمقام راعلي استکي اورگاني(

ه دست ازیاري اسالم وامام عزیزمان برندارید كه كوتاهي دراین زمينه  گناهي نابخشودني است....برماست كه ازوالیت پيام من به امت شهيد پرور این است ك

 فقيه پيروي كنيم .كه همانا پيروي از ائمه ي اطهار وپيامبران الهي وپروردگارعالميان كرده ایم.) شهيدواالمقام رحمان رحماني(.

درهرجا هستيد پيرو روحانيت ووالیت فقيه باشيد كه استمرار هویت انبياء است.) شهيدواالمقام مرادعلي عليمحمدي(. ادامه ي صحبتم ،توصيه ميکنم كه در  

،دست ازاو نخواهم كشيد. من با امام خميني ميثاق بسته ام وبه اووفادارم زیرا كه او به اسالم وقرآن وفادار مانده است واگر چندین بارمرابکشند وزنده ام كنند 

 .يشه ودرهمه حال پيرو امام وتابع دستورات وفرمایشات اوباشيد.هرگزامام را تنها نگذارید.) شهيدواالمقام محمدرضا رجبي فرزند نجفعلي(هم

  تبعیت از خط آنها واز والیت وروحانیت  قدردانی. 5

دانيد. همچون او در سراسر تاریخ تشيُّع پيدا نخواهيد كرد. همواره در اهلل و پيرو امام این است كه قدر این امام را بترین خواهش من از شما مردم حزب بزرگ»
خواهم كه هيچ وقت امام را تنها نگذارید.  نمازهایتان او را دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه هرگز او را از شما نگيرد. قلب من جایگاه هميشگي اوست. از شما مي

هاي محکم و استوار حركت كنيد و نگذارید كه اش را اجرا نمایيد و پشت سر روحانيُّت با قدمپيامبرگونه  هايتک حرفو هميشه پشتيبان امام باشيد و تک 
 .«6یاوه گویان به شایعه عليه این نور چشمان اسالم بپردازند

اند اینست كه قدر امام را بدانيد ودر  ملت ، وجوانان كردهمسئولين ،در وصيتنامه هاي خودشان به مردم ،  شهر مان آنچه كه بيشترین سفارش شهداي عزیز 

 .كه به پاره از آنها اشاره ميکنيم خط والیت باشيد 

 به برادرانم بگویيد امام را دعا كنند واین رهبر گرانقدر را غنيمت بشمارند....) شهيدواالمقام حسينعلي صفري(.

را بدانيد كه با رهنمودهاي خودتوانسته است اسالم را گسترش دهدوهمچنين  توصيه من به شما این است كه شکرگزار این نعمت الهي امام باشيدوقدر آن

 داله درویشي(.بارهنمودهاي پيامبرگونه اش توانسته است پوزه ي ابرقدرتها را به خاک بمالد.برادران وخواهران ،پيرو خط امام باشيد.) شهيدواالمقام عب

غيور ایران وبعد به تمام اقوام وفرزندانم ومادر وبرادرم برسانيد.ازتمام افراد با ایمان خواهانم كه راه سالم مرا به امام ورهبرمان ،خميني بت شکن وسپس ملت 

 اسالم وهدف اهلل وخط خميني  را دنبال كنند تا به هدفمان یعني اسالم واقعي برسيم.) شهيدواالمقام مسيب راه خدایي(.

ازامام عزیز اطاعت كنند وپشتيبان روحانيت درخط امام باشند وازسختي ها ونگراني ها نهراسند وخودرا به همه ي دوستان وبرادرانم توصيه ميکنم كه همواره 

 وقف انقالب واسالم كنند .) شهيدواالمقام حشمت اله شاهمرادي(.

                                                           
 6 . فرمانده شهيد سيد ابوالفضل شاكري فرمانده گردان لشگر 5 نصر
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 سفارشي كه به تمام هموطنانم دارم این است شما درخط امام حركت كنيد .) شهيدابراهيم قائدي(.

مام اهران مسلمان خواهش ميکنم كه پيرو خط امام باشيد واختالفات جزئي را كناربگذارید وقلب امام را به درد نياورید وازروحانيت )پيروخط اازشما برادران وخو

انيت حجدانشوید كه اگرازروحانيت جداشوید ازاسالم جدا شده اید.امام امت مي فرمایند:اسالم بدون روحانيت ،اسالم بدون معني است وكشوربدون رو (

 ،كشوربدون طبيب است.) شهيدواالمقام ایرج كرمي(.

يک گفتند ازامت چه نيکو كاركردند كساني كه به جبهه ها شتافتند وبه خونشان غلتيدند ونهال اسالم را آبياري نمودند وبه نداي هل من ناصر امام عزیز لب

 خود قرار دهند وازآنها پيروي نمایند.  .) شهيدواالمقام سيد جواد موسوي(.مبارز مي خواهم كه روحانيت مبارز را كه درخط امام عزیز هستند الگوي 

 پيرو خط امام وادامه دهنده راه شهيدان كربالي حسيني باشيد. ) شهيد واالمقام علي نظریان(.

 والیت فقیه والیت انبیا واوصیاست . 6

عليه همچون قم، تصریح كردند كه بيعت با انقالب اسالمي و امام خميني رحمةاهلل اي در فراز پایاني از سخنراني خود در جمع مردماهلل خامنهحضرت آیت

كنيد، با پيغمبر بيعت كردید. كنيد و تجدید ميتان را تازه ميكنيد و بيعتشما امروز وقتي با انقالب بيعت مي»وسلُّم است: آلهوعليهاهللبيعت با پيامبر اكرم صلُّي

گذارید دارید و نميكند، با پيغمبر بيعت كرده ]است[. وقتي شما خط انقالبيِ امام را زنده نگه ميعليه بيعت ميخميني رحمةاهللآن كسي كه امروز با امام 

  «7گذارید رنگ كهنگي بگيرد، در واقع، با پيغمبر بيعت كردیدمندرس شود، نمي

ازتفرقه وجدایي ازیکدیگرجدا بپرهيزید وپيروخط والیت فقيه باشيد كه همان والیت برادران گرامي ! ازشما مي خواهم كه وحدت وبرادري خود را حفظ كنيد و

دهيد ونگذارید  انبياء وامامان معصوم )ع( مي باشد.به شما وصيت ميکنم كه اگرخداوند لياقت شهادت رابه من نصيب كرد .شما برادران عزیزم راهم را ادامه

 ي استکي اورگاني(.اسلحه ام برزمين بماند.) شهيدواالمقام راعل

ستعمارگران شرق پيام دیگري به بچه هاي انجمن اسالمي كه آخرین پيام امام را شنيده اند وبه داد اسالم برسند ومستحکم ترباشيطان بزرگ آمریکا، وتمام ا

هویت انبياء است.) شهيدواالمقام مرادعلي  درادامه ي صحبتم ،توصيه ميکنم كه درهرجا هستيد پيرو روحانيت ووالیت فقيه باشيد كه استمراروغرب بجنگند 

 عليمحمدي(.

است كه ازوالیت پيام من به امت شهيد پرور این است كه دست ازیاري اسالم وامام عزیزمان برندارید كه كوتاهي دراین زمينه  گناهي نابخشودني است....برم

روردگارعالميان كرده ایم .اتحاد واتفاق ووحدت خودرا حفظ كنيد تا انشاء اهلل بتوانيم  فقيه پيروي كنيم .كه همانا پيروي از ائمه ي اطهار وپيامبران الهي وپ

ام زمان بارهبري ها ي امام عزیزپرچم اسالم را دركربال وبعد ازآن درقدس به اهتراز درآوریم واین مملکت را صحيح وسالم به دست صاحب اصلي آن ام

 )عج(بسپاریم.) شهيدواالمقام رحمان رحماني(.

نهراسند وخودرا  به همه ي دوستان وبرادرانم توصيه ميکنم كه همواره اطاعت ازامام عزیز كنند وپشتيبان روحانيت درخط امام باشند وازسختي ها ونگراني ها

 .) شهيد واالمقام حجت اله شاهمرادي(.ندوقف انقالب واسالم كن

وتوكل داشتن برخداست نه براسلحه وبعد نعمت وجود رهبري مقتدر وتوانا كه بازاین  این پيروزي ها عواملي دارد كه یکي خدائي واسالمي بودن حركت

 حاكميت والیت فقيه است.وحدت مردم ونيروهاي مسلح كه با اتکاء به اسالم ورهبري بوجود آمده .....) شهيدواالمقام نوراهلل عباسي(.

ه وقت لبيک بگویيد.چه درجبهه وچه درپشت جبهه،اسالم را یاري كنيد.) شهيد واالمقام هميشه وهم -امام عزیزم–سفارش ميکنم به نداي رهبر كبير انقالب 

 حسن آقا طاهري فرزندمحمد(.

                                                           
.1۳94دي  19اي در جمع مردم قم در تاریخ اهلل خامنهبيانات حضرت آیت .  7 
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دوهمچنين توصيه من به شما این است كه شکرگزار این نعمت الهي امام باشيدوقدر آن را بدانيد كه با رهنمودهاي خودتوانسته است اسالم را گسترش ده

 گونه اش توانسته است پوزه ي ابرقدرتها را به خاک بمالد.برادران وخواهران ،پيرو خط امام باشيد.) شهيدواالمقام عبداله درویشي(.بارهنمودهاي پيامبر

نخواهم كشيد. ،دست ازاو من با امام خميني ميثاق بسته ام وبه اووفادارم زیرا كه او به اسالم وقرآن وفادار مانده است واگر چندین بارمرابکشند وزنده ام كنند 

 .هميشه ودرهمه حال پيرو امام وتابع دستورات وفرمایشات اوباشيد.هرگزامام را تنها نگذارید.) شهيدواالمقام محمدرضا رجبي فرزند نجفعلي(

 نعلي اسکندري(.اكنون جوانان مرزو بوم جمهوري اسالمي هستند تا با لبيک به نداي امام  اسالم وتاریخ را زنده مي كنند. ) شهيدواالمقام رمضا

.با اراده ي خودم بادرودوسالم برمنجي عالم بشریت حضرت بقيه اهلل االعظم)عج(ونایب برحقش امام امت ،بت شکن زمان وبرانداز تمام بت هاي تاریخ ایران،...

 گذارم.) شهيدواالمقام محمدعلي آقایي(. وبه پيروي ازاسالم وبه فرمان رهبر ،بدون زور واجبار ویابدون خواسته ي چيزي دیگر دراین جهاد مقدس قدم مي

ا ایمان خواهانم كه راه سالم مرا به امام ورهبرمان ،خميني بت شکن وسپس ملت غيور ایران وبعد به تمام اقوام وفرزندانم ومادر وبرادرم برسانيد.ازتمام افراد ب

 برسيم.) شهيدواالمقام مسيب راه خدایي(. اسالم وهدف اهلل وخط خميني  را دنبال كنند تا به هدفمان یعني اسالم واقعي

 ( فراواني ودرصد فراواني وصيت نامه هاي شهدا1جدول شماره )

 درصد  فراواني  وزندگي نامه شهداي داراي وصيت نامه محتواي وصيتنامه ها ردیف

 %20 20 100 تاكيدعمومي بروالیت فقيه 1

 %24 24 100 والیت فقيه وامام زمان )عج( 2

 %20 20 100 وپشتيباني ازوالیت فقيهپيروي  3

 %14 14 100 والیت فقيه وخدا 4

 %12 12 100 قدرداني از والیت فقيه  وروحانيت وپيروي از خط آنها 5

 %10 10 100 والیت فقيه والیت انبياء اوصيا واسالم 6

 %100 100 100 جمع 7

 

 ؟ه کسانی هستند چیشان وزندگینامه ها ادر وصیتنامه هشهدا مخاطباندر مجموع 

چه كساني هستند؟ شهدا دلواپسي و دغدغه هاي خود را »مخاطبان وصایا و سفارشهاي شهدا « یکي دیگر از مقوله هاي كلي در این پژوهش این است كه  

دهد كه مخاطبان سفارشهاي شهدا براي چه كساني بازگو كردند. براي هر قشر،طبقه وگروه چه نوع پيام و سفارشي ارائه كردند؟ نتایج این پژوهش نشان مي 

  :عبارتنداز شرح جدول ذیلدر وصيت نامه آنان برحسب فراواني به
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 ( فراواني ودرصد فراواني مخاطبان شهدا ي شهرستان چادگان2جدول )

 در صد فراواني فراواني دروصيتنامها وزندگينامه ها مخاطبان شهدا ردیف

 %30 30 ان وهمه مسلمانان جهانعموم مردم)شامل ملت شریف ایر 1

 %4 4 پاسداران ، بسيجيان و رزمندگان 2

 %8 8 نوجوانان و جوانان 3

 %12 12 مومنين ، امام و عاشقان امام زمان 4

 %19 19 )برادر ، خواهر ، پدر ومادر ( اقوام و دوستان 5

 %3 3 دانش آموزان و معلمان 6

 %10 10 )عفاف وحجاب(زنان 7

 %6 6 روحانيت علماء و 8

 %5 5 منافقان و دشمنان اسالم 9

 %3 3 مسئوالن 10

 %100 100 جمع 

 

                                  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 وصیتنامه شهدا 

 تاكيدعمومي بروالیت فقيه

 والیت فقيه وامام زمان )عج(

روحانيتو پيروي وپشتيباني ازوالیت فقيه  

 والیت فقيه وخدا

  وروحانيت قدرداني از والیت فقيه

فقيه والیت انبياء واوصياوالیت   
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 الگوي والیت فقيه در وصيت نامه شهداي شهرستان چادگان

 نتیجه گیری  بحث و

مساله والیت فقيه و حکومت  بطوركلي اجرا شد چادگان شهرستان شهدای وزندگینامه  نامه وصیت در آن واهمیت فقیه والیت این پژوهش با هدف بررسی

امامان)ع(نشاءت و دیني در پرتو حاكم صالح كه در وجود فقيه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح جدید نيست، بلکه از متن قرآن و گفتار پيامبر)ص( و 

صوم)ع( باز مي گردد،نهایت این كه انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شيعيان در برابرفشارهاي شدید خلفاي جور و حاكمان ستم گر الهام گرفته و به عصر امامان مع

 مجاهدات موجب شد كه این اندیشه مترقي و بالنده، به صورت مساله جنبي و كمرنگ در كتاب ها مطرح گردد، و گهگاهي در جامعه جلوه نماید، و بحمداهلل

در دیروز   ورزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس وآحاد مردم عزیز ميهن اسالمي ( ) تمام شهدا یارانشانه و مخلصانه امام خميني قدس سره و قهرمان

بد و از انزوا باعث شدكه مساله والیت فقيه در عرصه ها ظهور یاورهبري دلسوز امروز مقام معظم رهبري  حضرت آیت اهلل االمام خامنه اي)دامش بركاته ( 

 .خارج شود، و بركات مشعشع و طالیي خود را در این عصر، آشکار نماید

تاكيدعمومي -1 با شش مقوله ) «والیت فقيه»به وضوح درمي یابيم كه ي شهرستان چادگان سيره و وصایاي پرمحتواي شهدا دربا مطالعه ي اجمالي 

قدرداني  از والیت فقيه   -5والیت فقيه وخدا -4وپشتيباني ازوالیت فقيه  وروحانيت در خط امام  پيروي-3والیت فقيه وامام زمان )عج(  -2بروالیت فقيه 

امامان وائمه  ، اوليا واوصيا،والیت فقيه زمان را در بطن والیت الهي.شهدا كه بعنوان برترین والیتهاست تركيب شده  والیت فقيه والیت انبياء واوصيا (-6

نامه شهيدي را مطالعه شود وصيتلذا نمي .آنان به شمار مي رود سفارشاز مهم ترین توصيه ها و « پشتيباني از آن »و ي دانند م  معصومين عليهم السالم

امروز  .ندندكني و فرازي از آن به پيروي از امام امت و والیت فقيه نباشد، شهدایي كه والیت پذیري را هم در گفتار و هم در عمل به منحصه ظهور رسا

وقع وارد عرصه شناسي براي تمام آحاد جامعه به ویژه كساني كه در جامعه مسئوليتي دارند، بسيار مهم است. انساني كه اقتضائات زمان را درک كند و به منزما

گوش به فرمان ولي فقيه باشد،  شناسي بسيار مهم است. انساني كه اقتضائات زمان را درک كند وو زمان  شناسيساز شود. امروز امامتواند زمانهعمل شود، مي

شهداي عزیزمان در ساعات پایاني عمر دنيوي خود، در اوج سادگي متن و اخالص قلبي با  ..شوددر شرایط بحراني با بصيرت و به موقع وارد عرصه عمل مي

گونه كه تحليل وصيتنامه شهدا نشان مي دهد  آن .كردشود یک جهان سخن و پيام را از آن دریافت اند كه ميوارستگي از دنيا وصيتي از خود به جا گذاشته

تند كه هر كدام بارزترین نمادها ومفاهيم بکار رفته در نوشته هایشان  نامهاي بزرگاني است كه از آنها پيروي مي كردنند. این نامها مجموعه اي بزرگ هس

اصحاب به رهبر ن كنند كه مانند آ مي و تالش اند وفاداري كرده هاگان دین به آنچگونه اصحاب بزر آورند ميرزمندگان به یادپيشرو، پيشگام ورهبر بوده اند 

 وفاداري كنند  والیت فقيه زمان وقتشان

بوده و از این مسير خارج  ووالیت ش و همتشان براي رضاي االهيفرا گرفته و به آن عمل كرده اند و تمام تال پذیري را خوب از فرماندهشان  والیتشهداء 

براي توانستند كه ن ، چنان عزم خویش را جزم كرداست آنان در این امر مهم آن والیت فقيه زمانشان مربوط به شهداند. یکي از مهمترین رفتارهاي نشده ا

شهادت  ،ازخودگذشتگيخون خویش  دریغ نکردند و این ایثار و فداكاري و  ازو بگذرنداز جان و مال و خانواده و مقام و ... خود  از والیت فقيه اطاعت وپيروي

 د  روحشان شا .در راه خدا را نصيبشان كرد

 سپاسگزاری

همکاران وخادمان  ميسر نميگردید. به همين دليل در اینجا از كليه این همکاران عزیز وخادم الشهدا بنياد شهرستان این پژوهش بدون مساعدت و همراهي 

ودر پایان درود مي فرستم بر شهداي هشت  .مسئلت ميکنيم سالمتيداوند متعال براي آنها سعادت و تشکر و قدرداني مينمائيم و از خ دلسوز بنياد شهرستان

 سال دفاع مقدس شهداي حرم وشهداي وطن وشهداي سالمت .شادي روح شهدا صلوات 
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