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 به جای مقدمه
 

نظیر و منحصر به فررد از دوران  نامه شهدا با دارا بودن اطالعات ارزشمند، بیوصیت
ای برخوردار است. ایر  وصرایا بره عنروان اسرناد      دفاع مقدس، از اهمیت و جایگاه ویژه

رسری  نیازمنرد تییری  و بر  شروند هره   ای از تاریخ دفاع مقدس ما محسرو  مری  برجسته
 باشند.تاریخی و جامعه شناختی و اعتقادی می

نامه شهدا دارای اهمیت ویرژه اسرت، آن اسرت هره     آنچه در تییی  وصیت
ها، به چه موضوعاتی اختصرا  دارد و ایر  هره    نامهمضمون غالب در وصیت

های خود به امور سیاسری، امرور فرهنگری و    نامهشهدا به چه میزان در وصیت
هایی دانیم در دوران دفاع مقدس ارزشاند. چنان هه میتهامور اجتماعی پرداخ

هرای غالرب   گرایی به عنوان ارزشگذشتگی، وحدت و آرمانخودچون ایثار و از
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های جنگ نمود خاصی داشت. با  در میان مردم به ویژه میان رزمندگان جیهه
های نامهی وصیتتوجه به فاصله گرفت  ای  شکاف، ضرورت گزینش موضوع

هرای شرهدای دوران دفراع    باشد. شناخت باورهرا و ارزش دا گریزناپذیر میشه
تواند همر  شرایانی بره    مقدس و عناصر فرهنگی نهفته در وصایای شهدا می

 غنای فرهنگ ملت مسلمان ای  مرز و بوم نماید.
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بته قتدر سترباز    سرباز نیستت امتا    تر است و طیبه و طاهره است.زن ایرانی راهبر نیست اما از راهبر پاک
میدان جنگ شجاعت دارد و با این که جهاد در میدان رزم بر او واجب نیست اما به قدر یک جهتادگر  

 )مقام معظم رهبری( ها حضور دارد.کند و در تمام صحنهدر راه خدا تالش می
 

 

خواهم هره  تر از سرخى خون م  است. مىخواهرم! سیاهى چادر تو، هوبنده
 باشى. (س)ی زهرایروان راستی  فاطمهاقل، تو یکى از پال

 شهید محمدعلى یوسفى
 

 

 13/5/62تاریخ شهادت:  -)قوچان( 6/3/38تاریخ تولد: 
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 بهترنی زنان، زنانی هستند که نه مردان آنان را ببینند و نه آنها مردان را.
 )حضرت فاطمه زهرا)س((

 

 

است هره بایرد در   فه شرعی م  چون اسالم عزیز احتیاج به خون دارد، وظی
راه قرآن و نوامیس اسالم خون بدهم. مرا بیخش و حجا  را خود حفر  هر .   

 به امید دیدار در آخرت.
 صراط علی خوش اندامشهید 

 

 9/5/62تاریخ شهادت:  -)قوچان( 9/2/37تاریخ تولد: 
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امتام حستین)ع( را بته    بیت های اهل مادران و خواهران! حجابتان را حفظ کنید زیرا در روزی که خیمه
ای آیتا پارهته  » اش گفت:آتش کشیدند و حجاب را از سر زنان برداشتند، سکینه دختر اباعبداله به عمه

 )شهید عباس بازماندگان قشمی( «ی آن سرم را بپوشانم؟هست که به وسیله

 

اعتنرایى  و شما خواهرانم! حجا  خود را حف  هنید و به مسائل حجا ، برى 
از شما بازخواست خواهد هرد و  (س)هه در روز قیامت حضرت زهرا رازینکنید، 

 شماهائید هه باید جوا  خون شهدا را بدهید.
 شهید حسین پاکدل خانقانى

 

 30/11/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 7/6/41تاریخ تولد: 
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 )امام صادق)ع((باشد. اش مفیدتر میحجاب زن برای طراوت و زیبایی

 

 

ق جوانان پاک اسرالم را گمرراه و از حرق      به ای  طریحجا  و بدحجابی
هند و منافق قاچاق فروش با پخش مواد مخدر، جوانران را از حرق دور   دور می

 .هندمی
 ابوالفضل ناظرپناهشهید 

 

 4/5/65تاریخ شهادت:  -)بجنورد( 12/9/42تاریخ تولد: 
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ر برهنته ختود را از راه در   دادن پیکت  راه نشتان   دهتد کته  شخصیت انقالبی زن مسلمان به او اجازه نمتی 

 )مقام معظم رهبری(معرض گذاشتن و به نمایش نهادن زیور و زینت و آرایش خود، خود را نشان دهد. 

 

خواهرم! اولی  سخ  م  با تو ای  اسرت هره حجابرت را حفر  هر ، زیررا       
شرتى  تری  محجا  تو، وقارتوست و وقار تو، افتخار ماست و حجا  تو، بزرگ

 شود.دهان ضدانقال ، زده مى ه محکم بهاست ه
 شهید سید مرتضى محمدى

 

 25/12/66تاریخ شهادت:  -)بجنورد( 9/7/47تاریخ تولد: 
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 خواهد در جامعه حضور داشته باشد، گوید حجاب داشته باشد میاگر اسالم به زن می
 (پور ازغدیاستاد حسن رحیم) البته حضور انسانی نه حضور مؤنث.

 

محترمره ی جامعره ی انقالبرى ایرران دارم، هره ار مرادران و       به زنان ی  پیام 
و  (ع)هنیرد و فاطمره   خواهران! حجا ، ای  سنگر بزرگ میارزه با شریاطی  را حفر   

را الگور خویش قرار دهید و بدانید هه ی  زن مؤمنه، شخصیت و احترام  (س)زینب
 ماعى و فردر هست.هار اجتو عزت او در جامعه، به حف  حجابش در تمام زمینه

ر دهنرده پررورش  -انرد طورر هه امام عزیزمان فرمروده همان -شما باید در خانه
 اند، با تمام هفر بستیزند.درسى هه از شماها گرفتهها با مردان باشید تا آن

 شهید ناصر مهماندوست
 

 27/5/62تاریخ شهادت:  -)تربت حیدریه( 1/1/42تاریخ تولد: 
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ای گریه بلند دختترانش را شتنید بترادرش عبتاس)ع( و پسترش      تی امام حسین)ع( صددر آخرین لحظات، وق
صبوری و آرامش دعوت کنند. رفتار توأم بتا عفتاف و رعایتت حجتاب     اکبر)ع( را فرستاد که آنان را به علی

 همسران و دختران شهدای کربال و حضرت زینب)س(، نمونه عملی متانت بانوان کربال بود.

 

گونه و با حجا  هامرل اسرالمى، راه مررا ادامره     ار و زینب شما حسی  و ...
و خنجررر اسرت هره     تر از گلولهتر و بُرّندهدهید، چون حجا  شما، خیلى داغ

زنرم. فقرا از حجابتران فرامروش     ی دشمنان دی  و منرافقی  مرى  م  بر سینه
 نکنید.

 شهید محمد آبرودى
 

 26/1/62تاریخ شهادت:  -)سبزوار( 8/12/42تاریخ تولد: 

  



 

14 

 زیبایی، کارهای خوب و صحیح انجام دادن است، نه لباس زیبا.
 (حضرت علی)ع(، وسایل الشیعه)

 

ار هره در سرهاه برود،    ی اسالم آیت اهلل مشکینى در جلسهگرامى و پرمایهاستاد 
و واقعیت چنی  اسرت. چرون    «عفتى از بی  برودبا حجا ، سنگر بى»گفت: باید مى

ی مسلمی  است. خواهرانم و همسرم! با حجابتان، عهسائل جامار از محجا ، مسأله
هرا باشرید هره در راه    گویان. چون سرمیه یاوهمشت شوید و با زبانتان، هوه در مقابل 

 اند.خدا، جان خود را فدا هرده

 شهید جلیل پرى دولت آبادى
 

   9/9/60تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/9/37تاریخ تولد: 
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 لتش در درگاه خداوند زیاد خواهد شد.د، گناهانش سبک و منزکسی که عفت داشته باش
 (۲۲ص/۲الشیعه/ج)پیامبر اکرم)ص(، وسائل 

 
 

هرنم هره مواظرب حجرا  خرود باشرند...هه       به تمام خواهرانم توصریه مرى  
هنرد و در روز  حجابى، خیانت به خون شرهیدان اسرت و آن را پایمراى مرى    بى

 اند.شرمندهها ا حجبى (س)ی زهراقیامت، در مقابل فاطمه
 شهید سیدرضا موسوى نسب

 

 18/5/62تاریخ شهادت:  -)کربال( 4/1/35تاریخ تولد: 
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 آسایشگاه سرقفلی دارد !

 
دزفوى بودیم هه زنگ زد گفت : اگر امکان دارد به تهران بیایید با شرما هرار دارم. مر     

 هم دو سه روزی مرخصی گرفتم و به تهران رفتم .
در طیقره دوم سراختمان اسرت و مر  مری       ه م  در آن هستم ،گفت : آسایشگاهی ه
شما ی  ساى در ای  آسایشگاه  "نتقل شوم. تعجب هردم . گفتم : خواهم به طیقه اوى م

 "بیش تر نمی مانی ، پس چه دلیلی دارد هه می خواهی به آسایشگاه طیقه اوى بیایی ؟ 
خرو  نیسرت هره نمرازم     ای  آسایشگاه مشرف به آسایشگاه دختران است ،  "گفت : 

گراه را مری شناسری ، از او    شما هه مسووى خواب باطل شود و مرتکب گناهی شده باشم .
 "بخواه تا مرا به طیقه اوى منتقل هند.
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آسایشگاه باال هلری   "مسووى آسایشگاه در حالی هه می خندید با لح  خاصی گفت : 
  "می هنم . سرقفلی دارد ! ولی به روی چشم ، اورا به طیقه اوى منتقل

 
 ، شهید عباس بابایی به روایت ستوان محمد سعید نیا 34پرواز تا بی نهایت ، ص 
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هتای  هر هه را که خدا دستور فرموده است هه برای مرد و هه برای زن، برای اینست که آن ارزش
وند، این فاسد استعمار پایمال ش هایهای شیطانی با دستشما دارید و ممکن است به وسوسه واقعی که

 )امام خمینی)ره(( ها زنده بشوند.ارزش

 

ترسرد.  اما تو ار خواهرم! قیل از هر چیز، استعمار، از سیاهى چرادر ترو مرى   
تربیرت   (ع)حسری   اصررر خواهرم! حجابت را حف  ه  و فرزندت را چون على

 ه  تا منافقی  را به لرزه افکنى.
 شهید احمد قربانزاده

 2/3/64تاریخ شهادت:  -)مشهد( 8/7/44تاریخ تولد: 
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 کند.های( شهوت را در وجود تضعیف میعفت و پاکدامنی )شعله
 (۲۵۶حضرت علی)ع( غررالحکم/ ص )

 

 

 

 نمایم.و شما خواهرانم را دعوت به تقور و پاهدامنى و عفت مى
 

 شهید عباس نصرآبادى

 
 5/12/65تاریخ شهادت:  -)سبزوار( 1/1/44تاریخ تولد: 
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 قسم آن در زنان، و یک قسم آن در مردان است. ۹قسم است،حیا دارای ده 
 (۷۶۹)پیامبر اکرم)ص(، کنزاالعمال/ج

 

 

خواهم هه با حف  حجا  و عفت خرویش، راه  مادرم! از شما و خواهرانم مى
هار زیادر برار دی  اسالم و ای  انقال  را پایدار نگه دارید، چه بسا هه خون

 ست.شده اپیروزر ای  انقال ، ریخته 
 شهید ابوالفضل معراجى            

 

 12/5/64تاریخ شهادت:  -)تربت حیدریه( 1/4/41تاریخ تولد: 
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 از نظربازی بپرهیزید که بذر شهوت را در دل می کارد و صاحب خود را در فتنه و فساد می اندازد.
 )حضرت عیسی)ع(، بحاراالنوار(

 
 

شرما حجرا     هره سرنگر   حف  هنیرد مادرم، خواهرم، و همسرم حجابتان را 
ریزد برار اسالم و مکتب و قرآن است شرما اگرر   است. ای  خون شهدا هه مى

حجابتان را حف  نکنید باعث شکست اسالم و قرآن و مکتب و باعث رنجرش  
 شوید.ما مى

 محمدرضا ذوالفقارىشهید     

 23/12/63تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/1/34تاریخ تولد: 
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 ت و مانع زشتکاری هاست.ی خوبی هاسهمهکلید رسیدن به ، حیا
 (۱۷۱)پیامبر اسالم)ص(، منتخب میزان الحکمه/ص

 

خواهرم! حجابت را حف  ه  ت  پوشت را حف  ه . خواهرم! نگذار پوشش 
ء از تو بگیرند؛ نگذار به اسم آزادر زن، با تو و دیگرر خرواهرانم، هماننرد شرى    

نم با حفر  حجرا ،   هه تمام خواهراعماق قلیم است رفتار هنند. ای  فریاد، از ا
پوزه ر دشم  را به خاک بمالنرد و برا حفر  آن، از نفرور خرارجى در جامعره       

 جلوگیرر هنند.
 یزدانی  شهید علیرضا مالزاده    

  

 15/12/62تاریخ شهادت:  -)قوچان( 10/6/27تاریخ تولد: 
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 طان باشد.اینکه سومی آنها شیزن و مرد نامحرمی با هم خلوت نمی کنند مگر 
 (۳۸ص/۳)پیامبر اکرم)ص(، الترغیب والتذهیب/ج

 
 

نداریرد.   ای خواهرانم! شما هنوز هوچکید و از وضع آشفته دنیای خاهی خیر
اند فانی و نابود شردنی هسرتند و   فقا ای  را بدانید هسانی هه دى به دنیا بسته
ت حجرا  زینرت زن اسرت و دوسر    ای  را برای آینده و رخیره خود بگیرید هه 

نده، مادرتان هه نمونه زن با حجا  است برخالفش بدون ندارم خواهرانم در آی
 حجا  باشید.

   زادهعلیرضا هوشمند یوسفشهید     

 11/4/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/1/46تاریخ تولد: 
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 گیرد.میاز صالح و فساد زنان آن جامعه نشأت  صالح و فساد یک جامعه
 )امام خمینی)ره((

 

نم در تمام لحظات زندگى تقور را سرلوحه هار خرود قررار برده و از    مهرباهمسر 
 ار غافل نشو.حجا  و عفت اسالمى خود هه آبرور شیعه به آن است لحظه

 
 باقر رادمردشهید 

 
 11/1/65تاریخ شهادت:  -)فردوس( 29/8/39تاریخ تولد: 
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 آنها مردان را. هستند که نه مردان آنها را ببینند و نهبهترین زنان زنانی 
 (۲۳۳)حضرت فاطمه )س( مکارم االخالق/ ص 

 

 

اما خواهران عزیزم هه نور چشمان م  هستید و همرواره برا حفر  حجرا      
هایتان دوصرد چنردان   اید. امیدوارم با تالشواقعی تداعی زن مسلمان را نموده

 نمائید.اجر اخروی برای خود رخیره 
 سیروس یگانه شهید سید

 

 8/11/65تاریخ شهادت:  -)تبریز( 1/7/40تاریخ تولد: 
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شمردند که حتی بعد از مرگ هم نامحرم به حجتم بتدن   حضرت زهرا)س( سخت زشت و قبیح می
اش قترار داده  زنان ولو از روی پوشش و حجاب نگاه کند اولین کسی که در اسالم تابوت برای جنتازه 

 فاطمه زهرا)س( بود.شد 

 

 

را انکه حضرت فاطمه)س( حجا  خرود  دخترم حجا  خود را حف  ه ، چن
 حف  می هرد. حف  هردن حجا  تو هوبنده تر از سنگر م  است.

 شهید قربان صفدری بروانلو

 

 1/3/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 3/7/18تاریخ تولد: 
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 گزینش با واسطه
 

بودند برای تحقیقات اداری رفرت استقیالشران. برا همران     از آموزش و پرورش آمده 
ها ىرینش گفت : اگر ضرورتی در میان نیست به جای صحیت حضوری، سوالیخند شی

 مکتو  هنید بهتر است.
م  هم ای  طوری راحت تر بودم. جلوی مررد غرییره ، آدم دسرت و پرایش را گرم      

برد تحویل داد. نه هاغذها را خوانرد  ها را آورد داد دست م ، پاسخ را هم هند. سواىمی
 ها حف  بماند.خواست حریمتجسس نیود، فقا مینه از مطالیش پرسید. قصدش 

 43سردار شهید یوسف کالهدوز ، یک سجده تا بهشت ، ص 
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زند، راجع به حدود زن و مرد با یکدیگر دستور دارد این بته  آیات قرآن که راجع به حجاب حرف می
د شوهرشتان  خواهنهاست. همین دخترهای جوان که میت، به خاطر همین خانوادهخاطر خود مردم اس

خواهنتد از دستت ندهنتد، ایتن بتدون      ا متی را از دست ندهند، این پسرهای جتوان کته زن محبوبشتان ر   
 شود.حجاب نمی

 

 

پیامم به خواهرانم ای  است هه در حف  حجا  و مطیع بودن و اطاعرت از  
 را بنمایند.دستورات شوهرانشان جدیت 

 شهید غالم محمد پای رنج

 

 20/10/65 تاریخ شهادت: -ت حیدریه()ترب 9/2/43تاریخ تولد: 
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 ریشه عفت، قناعت و میوه آن کم شدن اندوه هاست.
 (۳۷۹)حضرت محمد)ص(، منتخب میزان الحکمه/ص

 

خواهرانم، حجابتان را حف  هنید هه در ایر  موقرع حجرا ، جیهره جنرگ      
خواهرانم، دوست دارم شما مانند زینب)س( عمرل هنیرد و زینرب وار    شماست. 
هایی هه برای مادر نوشتم همی دقت هنید و هرچره  هرانم، در حرفباشید. خوا

 هه مشترک دیدید به آن عمل هنید تا روح م  خوشحاى گردد.
 شهید کریم اجاره دار حقیقی

 

 5/5/67تاریخ شهادت:  -)مشهد( 3/10/49تاریخ تولد: 
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 شند.اند که در پناه حجاب درخاینان آموخته آنجا که فرهنگ برهنگی سلطه دارد؛

 

 

 

خواهم هه حجا  خود را حف  هرده و نگذارند هه از خواهرم و دیگر خواهران می
 فرهنگ غر  در ایران اسالمی پیاده شود.

 شهید احمد اصغری

 

 

 21/1/65شهادت: تاریخ  -)کاشمر( 5/7/42تاریخ تولد: 
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شانند که ایتن کتار بترای    به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو که خویشتن را با هادرهای خود بپو

ارت، آزار نکشتند. )در امنیتت کامتل باشتند(؛     آن است که آنها به عفت شتناخته شتوند تتا از تعترض و جست     

 (۵۹ی یه)سوره احزاب / آ «.خداوند در حق خلق، آمرزنده و مهربان است»

 

خون شهیدان است حف  هنید و سرعی هنیرد    یهشما خواهرانم، حجابتان هه ثمر
 ان را پایماى نکنید.هه خون شهید

 شهید جواد ظهوریان

 

 

 26/3/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 11/5/40تاریخ تولد: 
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 ، مقاومت در برابر شهوات است.عفت
 (۱۵0ص)حضرت علی)ع(، تعلیم و تربیت شهید مطهری/ 

 
 

دوش گیرنرد و برا حجرا      گونره رسرالتم را برر   از خواهرانم می خواهم هه زینب
شرک  بردهران دشرمنان اسرالم بزننرد هره گلولره        دنردان  اسالمی مشتی محکرم و 

 دشم  است. گلوله تفنگ م  بر و تر از تیرحجابشان سخت
 

 شهید محمدرضا عاقبتی

 

 27/7/64شهادت: تاریخ  -)فریمان( 23/4/44تاریخ تولد: 
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و  بنتد حجتابی و بتی  را فلج کرده است، با بی عجبا به بهانه اینکه حجاب، نیمی از افراد اجتماع
 (شهید مطهری) اند.نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده  باری

 

 

از خواهران عزیز روستایی می خواهیم هه حجا  اسرالمی را رعایرت هننرد. بره     
 شهدای اسالم.خاطر خدا و بخاطر خون 

 شهید محمدحسین ریحانی

 

 26/10/65تاریخ شهادت:  -)تربت حیدریه( 7/9/20تاریخ تولد: 
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ر صدف است و من آن مرواریدم که حریم خود را با صدف حجاب حفظ روارید دجایگاه م

 خواهم کرد.

 

پیام دیگر بنده ای  است هه از شما می خواهم هه برا حجرا  خرود مشرت     
بردهان امهریالیسم جهانخوار وای  ضدانقالبیون داخلی بزنند و حجا  محکمی 

د مقام براالتری دارد.  شما از خون شهیدی هه روی زمی  می ریزد درنزد خداون
از شما می خواهم هه ای  پیام م  را به تمامی خواهران بگویید و آنها به ایر   

 پیام عمل هنند.
 شهید احمد احمدنژاد بیرم آباد

   9/5/62تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/4/46تاریخ تولد: 
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 ی شیطان است. نگاه به نامحرم تیری زهرآلود  از ناحیه
 (۳۸ص / ۱0۴حاراالنوار/ ج)پیامبر اکرم)ص(، ب

 
 

خواهرم، حجا  تو همانند ای  است هه سنگر خالی مرا پرهرده ای و بردان  
 هافری میزنی.هه حجا  تو همانند تیری است هه به قلب هر 

 

 شهید عباس ظریف پیوندی

 
 22/12/13تاریخ شهادت:  -)مشهد( 27/5/48تاریخ تولد: 
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 معیاری برای خواستن !
 

دوستی داشت هه می خواسرت بره او معرفری هنرد.      بود . خواهرم وقت زن گرفتنش
پوشرش  دختر خوبی بود . برادرم رفت او را بییند اما چشمش خورد به دختر خانمی هره  

هاملی داشت . تحقیق هرد . دانشرجوی فیزیر  دانشرگاه شررید برود . ار حجرا  او       
 خوشش آمده بود . رفت خواستگاریش . همی  شد مقدمه ازدواجشان.

 
، شمسی کالنتری )خواهر  71، ص  1385شهریور ماه  ، 100هدای جمهوری اسالمی، شماره یادمان ش

 (وزیر راه و ترابری –شهید موسی کالنتری 
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 باشد.اش مفیدتر میحجاب زن برای طراوت و زیبایی
 ۵امام صادق )ع( المستدرک/ ج 

 

 

تران را داشرته   خواهران عزیزم، وصیت م  به شما ای  است هه فقا حجا  خود
 باشید.

 ظریف رئیسیان درواریشهید علی اصغر 

 

 

 31/2/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/1/49تاریخ تولد: 
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های گرسنه بُلهوسان سازی و محبت دخترم! ارزش تو باالتر از آن است که وجود خود را هراگاه هشم
زود گتذر ریتزی. از ختدا     هتای خدا را فدای محبت نا محرمان کنی و سعادت آخرت را به پای هتوس 

 های شهوت فروزانتر است.از شعله های آنآتش دنیا سوزانتر و شعلهبترس که 

 

گویم حجا  اسالمی را رعایت هنید هه حجا  و عفرت  هران عزیزم، قیالً میاخو
 تر است نزد خدای تیارک و تعالی.شما خواهران خوبم از خون ما میارک

 

 شهید خلیل ظفرتوتون نیا

 

 26/5/62تاریخ شهادت:  -)مشهد( 18/4/41: تولد تاریخ
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 پاکدامنی و سکوت از ایمان است. حیا،
 (۲۲۸ص/۱0۳)امام صادق)ع(، بحاراالنوار/ج

 

 

و شما ای خواهرانم، در پشت جیهه با حف  حجا  خرود راه مادرمران فاطمره    
زهرا)س( را ادامه بدهید و به ای  وسیله مشت محکمی بردهران یراوه گویران    

 شما از خون م  هوبنده تر است.وغر  هوبید هه حجا  شرق 
 

 شهید وحید عادل احمدیان

 

   9/5/62تاریخ شهادت:  -)مشهد( 13/4/43تاریخ تولد: 
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 مایه آرامش دل و کاهش حزن و اندوه است. حفظ نگاه
 (۲۵۲ص/۱0)حضرت علی)ع(، بحاراالنوار/ج

 
زینب)ع( درمرگ گونه هه انشما ای خواهرانم، در مرگ برادرتان بردبار باشید. هم

برادرش بود و باید به شما عزیزانم بگویم ی  سفارش بررای شرما دارم و آن حفر     
حجابتان است. چراهه دشم  از حجا  شما بیشتر از خون ما می ترسد و همانگونره  

رعایرت ایر  میررا      در« تری  زینت زن حف  حجا  اسرت. ارزنده»فرمایند: هه می
 اسالمی هوشا باشید.

 ادل احمدیانشهید وحید ع
 

 9/5/62تاریخ شهادت:  -)مشهد( 13/4/43تاریخ تولد: 
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 به سوی سر هشمه هستی است. های پروازحجاب باله

 

 

بی زینرب)س( صریر   از خواهران عزیزم می خواهم هه مرا بیخشند و همچون بی
ق پیشه هنند و سعی هنند پیام خون شهیدان را به مرردم برسرانند و حجرا  و اخرال    

 تر است.اسالمی را رعایت هنند هه حجا  شما از خون شهید برنده
 

 شهید محمد آسوده

 

 30/8/66تاریخ شهادت:  -)کاشمر( 9/5/50تاریخ تولد: 
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زن باید این مسئله را کامالً درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید متن از حتق   
رد نیست تا مترد بگویتد متن راضتیم، حجتاب زن متال       م خودم صرف نظر کردم. حجاب زن مربوط به

 خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند، حجاب زن، حقی است الهی.

 

تو ای دخترم، حجا  تو وقار توست. حجا  تو به معنای پوشش ظاهری نیسرت،  
شود و نیرز دخترری نمونره براش در خانره و      بلکه به پاک هردن روحت نیز گفته می

 هر هجای دیگر.مدرسه و 
 شهید سیدجواد عسگریان

 

 12/12/62تاریخ شهادت:  -)گنبدکاووس( 28/9/44تاریخ تولد: 
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دخترم! گوهر من تو که تک گوهر دنیای منی دل به لبخند حرامی مسپار دزد را دوست مختوان هشتم   
 . امید بر ابلیس مدار دیو خوبان پلیدی که سلیمان رویند همه گوهر شکنند...

 

 

 

واهرهایم را به صیر دعوت می هنم. ای خواهرم، سیاهی چادر تو هوبنرده  ی خبار
 تر از خون سرخ م  است.

 شهید محمدعلی عابدزاده

 

 25/10/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 2/11/47تاریخ تولد: 
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 های هرزدختر سیبی است که باید از درخت سربلندی هیده شود نه در پای علف

 

 

 

 .ه را خشنود )س( حضرت زینب ،نجابت و عفت خود جا  وحف  حبا ! خواهرم
 

 زادهمحمدعلی وکیلشهید 

 

 19/6/64تاریخ شهادت:  -)فردوس( 1/12/45تاریخ تولد: 
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لباس شتهرت لباستی استت کته در بتین متردم پوشتیدن آن مرستوم نیستت و انستان وقتتی آن لبتاس را             

 (۱۱۶)مکارم اخالق/ ص   حرام است.شود و پوشد، انگشت نما میمی

 

 

 

 .پاسدار خون شهدا باشید ،با رعایت هردن حجا  خود
 

 

 شهید حمیدرضا بااطمینان

 

 27/1/66تاریخ شهادت:  -)بیرجند( 20/8/44تاریخ تولد: 
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 استاد حجاب !
 

در جایی هه بی حجا  ها بودند تدریس نمی هرد . آنهایی هم هه حجرا  مناسریی   
استاد هم هره شرده مری رفتنرد تره       ان آمده بود ، به احترامنداشتند ، حسا  هار دستش

 هالس پشت سر بقیه می نشستند تا حرف های ایشان را بشنوند .
 پدر تعصب نداشت ، اما اجازه بی بند وباری را هم نمی داد .

 
 85و اردیبهشت  فروردین ، از زبان فرزند شهید دکتر مجتبی مطهری،56یادمان شهید مطهری، ص
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گویند بردگی در اروپا از بین رفته است اما بردگی همچنان ادامه نویسنده معروف(: میهوگو ) ویکتور 
 (۴۳کتاب حریم ریحانه ص )  شود و نامش فحشاست.دارد و بر زنان تحمیل می

 

 

 

توانیرد برا ایر     تر از خون م  است. شما مىتو ار خواهرم! حجابت مقدس
 .مقدس، همر دشم  اسالم را بشکنیدسنگر 

 شهید محمدحسین راستگو

 

 19/9/64تاریخ شهادت:  -)بیرجند( 3/4/39تاریخ تولد: 
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هتای  مادرم به جای اینکه گل در آغوشم بگذاری گل وجودم را با حجاب آشنا کن تا در طوفتان نگتاه  

 نامدرم محفوظ بمانم.
 

 

 

 .خواهرانم! حجابتان را رعایت هنید
 

 على اخوت گیوشاد شهید

 

 11/11/61تاریخ شهادت:  -)بیرجند( 5/3/47تاریخ تولد: 
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هتای  ها همچون درختانند کته هتر یتک ویهگیهتایی دارنتد و پیتروان آنهتا همچتون بترگ         دخترم! ملت
ای که برگ کدام درختت و پیترو کتدام فرهنتگ و متذهبی؟ آیتا       درختان. راستی تا به حال فکر کرده

 نگ و مذهب خود داری؟ای از فرهنشانه

 
 

 

ا است. با حف  حجا  خود، حراف  خرون   ر شما حجا  شمار دخترم! سنگ
 .شهدا باشید

 شهید غالمرضا کاظمى

 

 22/1/66تاریخ شهادت:  -)بجنورد( 3/12/14تاریخ تولد: 
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 (۲۲۶ص/۴)امام علی)ع(، میزان الحکمه/جاست.  پاکدامنیزکات زیبایی 

 

 

 

و در  م،هرنم هره خرود را از نرامحر    شما توصیه مرى همسرم! نسیت به حجا  به 
مجالس و محافل عمومى، و غیره بهوشران. هره اگرر ایر  طرور باشرید، شخصریتى        

 .سازشوید انسانمى
 محمدحسن قلى زاده شهید

 

 9/5/62تاریخ شهادت:  -)بیرجند( 2/1/39تاریخ تولد: 
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 حجاب بر زنان واجب است:
باری و آلتوده شتدن   بنتدو بترای جلتوگیری از بتی    -۲  اطاعت کرد.هون فرمان خداست و باید از او -۱

برای حفظ ارزش و احترام زن و  -۴  برای استحکام پیوند خانواده و حفظ کانون مهر و وفا -۳  اجتماع
 برای پاکی فرد، خانواده و اجتماع -۵مصونبت از اذیت و آزار هوسرانان 

 

 

 .حجابتان را مانند سنگر حف  هنیدخواهرانم! تقور را پیشه هنید، و 
 

 شهید على بیگمى

 
 22/4/65تاریخ شهادت:  -)بیرجند( 5/3/47تاریخ تولد: 
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های منی به ره باده مرو تتو گلتی، دستته گلتی،     دخترم ای همه هستی من تو هراغی، تو هراغ همه شب
ین ای سرا پا الماس از بی مانندی خویش را خوار مب صدرنگی پیش گلچین منشین تو یکی گوهر تابنده

 قدر خود را بشناس.حرامی بهراس قیمت خود مشکن 

 
خواهرم! حجا  تو باعث سرافرازر ماست، حجا  یکى از قروانی  اسرالم اسرت.    

 .ی مادران استخواهرم! نکند هه از مادر فراموش هنید هه بهشت زیر سایه
 

 محمدحسن قلى زاده شهید

 
 9/5/62تاریخ شهادت:  -)بیرجند( 2/1/39تاریخ تولد: 
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آورد تتا معلتم عاطفته،    به صتحنه متی  را در سایه حجاب و سایر فضایل ا... جوادی آملی اسالم زن آیت

 (۳۷۲زن در آینه جالل و جمال، ص  )   دقت، درمان، لطف، صفا، وفا و مانند آن شود.

 

 

 .هنمخواهرانم! شما را به حجا  وصیت مى
 

 على شبانى شوکت آباد شهید

 
 23/12/63تاریخ شهادت:  -)بیرجند( 1/1/45تاریخ تولد: 
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کند، اما همین که حجابِ سبز غنچه تا غنچه است در حجاب است و هیچ کس هوس هیدن آن را نمی
خود را کنار نهاد و باز شد، آن را خواهند هید. وقتی کته هیدنتد، هنتد روزی ممکتن استت در جتای       

 دازند.انشود و آن را در سطل زباله میپاید که پهمرده و پرپر میقرارش دهند، اما دیری نمیمناسب 

 

 

مسئله حجا  را هه بزرگتری  مسئله حیاتی برای ی  زن مسرلمان اسرت،   
 حف  هنید.

 شهید محمود نظامی

 

 

 25/11/64تاریخ شهادت:  -)گناباد( 25/5/45تاریخ تولد: 
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 دکتر نخواستیم!نخواستیم بابا ، 
 

ایرد  خواند، برای معاینه پیش دهتر رفرت. آقرای دهترر گفرت ب    در هانادا هه درس می
هایش را دربیاورد. حس  وارد اترق هره شرد فهمیرد     خل اتاق مخصو  رفته و لیاسدا

مسئولیت معاینه را ی  خانم پرستار بر عهده دارد. سریع از اتاق زد بیرون. دهتر تعجب 
 هرده بود.
برایش توضری  داد هره مرا از نظرر مرذهب خرود بررای ارتیراح برا نرامحرم،           حس  
نی هه ضرورتی پیش نیاید، معاینره توسرا نرامحرم جرایز     هایی داریم، تا زمامحدودیت

خواهید معاینه هنید، همان بهتر هه معالجه اگر ای  طوری می»باشد. آخرش گفت: نمی
 ، به نقل  از پدر شهید حسن آقاسی زاده   57و  56شهاب ، ص «                           نشوم!
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 بارزترین درجه زنان سه هیز است:
 م از نامحرمان، پوشیدن تمام اندام از بیگانگان، کم و باحیا از منزل بیرون شدن.پوشیدن هش 

 

 

از خواهران محترم می خواهم هه در هوچه و خیابان، حجرا  خودشران را حفر     
 هنند.

 مقدادیانشهید محمدعلی 

 

 

 21/11/64تاریخ شهادت:  -)مشهد( 22/1/43تاریخ تولد: 
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خواهم که استقالل و آزادی و ارزشهای انسانی را ولو بتا  نی )ره( و از دختران و پسران میامام خمی ای از وصیتنامهگزیده
وطتن او بته شتما    ها و... که از طرف غترب و عمتال بتی   بند و باریها و بیتحمل رنج و زحمت، فدای تجمالت و عشرت

ز سرنوشتت کشتورتان و هاپیتدن ذختایر     ن داده، جز تباهی شما و اغفال اشود نکنند که آنان هنانچه تجربه نشاعرضه می
خواهند با این وسایل شما را عقتب نگته   کنند و میشما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان به هیز دیگر فکر نمی

 (۲۲)صحیفه نور جلد دارند. 
 

 

حجرا ، انقرال  را   خواهرانم! م  با خون خود، انقال  را آبیاری هردم و شما برا  
 آبیاری هنید.

 ید علی اکبر دولتی کاریزشه

 

 12/4/65تاریخ شهادت:  -)تربت جام( 1/1/49تاریخ تولد: 
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 گیرند.شوند و مورد آزار و اذیت قرار نمیزنان با رعایت پوشش به خوبی و نیکی شناخته می

 

 

 

بوده ترا جرزو   خواهرانم! حجابتان، سنگر خون م  است. مواظب اعماى خود 
 صاحیان خسران نیاشید.

 حسین فاطمی نوشهید 

 
 4/3/66تاریخ شهادت:  -)گناباد( 4/2/49تاریخ تولد: 
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دنیای کنونی، زن را در معرض نمایش آورد و درندگی جامعه بیشتتر شتد. امتا دنیتای استالم، زن را در      
 اله جوادی آملی()آیت  ی زن.غریزهآورد تا جامعه را مسخر عواطف زن کند نه مسخر صحنه می

 

 

خواهم هه حجابتان را حف  هنیرد. ایر  را بدانیرد هره     از شما می و ای خواهرانم!
 تر از خون م  است.حجا  تو، هوبنده

 شهید جواد باقری

 

 

 5/3/63تاریخ شهادت:  -)چناران( 9/5/44تاریخ تولد: 

  



 

60 

 (۶۸)پیامبر اکرم)ص(، کتاب المره و البیان/ صحیا زیباست، ولی از جانب زنان زیباتر. 

 

 
رانم! با حجابتان پاسدار ارزش خون م  باشید وگرنه، مدیون خون و شما ای خواه

نابودی دشم  از سرخی خرون   شهیدان هستید؛ زیرا سیاهی حجابتان، اثر بیشتری بر
 م  خواهد داشت.

 کیفی بجستانیشهید حسین 

 

 

 8/6/65تاریخ شهادت:  -)گناباد( 3/3/47تاریخ تولد: 
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زیر هادر بیرون کشید. با این بیتان کته هتادر یتک عتادت استت از       باید زنان مسلمان را فریب داد و از 
خلفای عباسی و یک برنامه اسالمی نیست. پتس از آنکته زنتان را از هتادر و عبتا بیترون آوردیتم بایتد         

 تحریک کنیم که دنبال آنها بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد.جوانان را 

 

 

تو هم هاری زینیی هر  و بردان هره    خواهرم! اگر م  هاری حسینی هردم، 
 حجا  تو، هوبنده تر از خون م  است.

 شهید غالمرضا مقدم

 

 25/10/65تاریخ شهادت:  -)تربت حیدریه( 1/1/46تاریخ تولد: 
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  شوند:هرگز داخل بهشت نمیسه گروه 
و زنی که خود را در لبتاس و حرکتات    -۲ کسی که نسبت به عفت و ناموس خود بی تفاوت است. -۱

 (۱0۲ص /۲)امام باقر )ع( میزان الحکمه/ ج         شراب خوار -۳ امور دیگر شبیه مردان سازد. 
 

 

هیررری و خررواهرم! تررو بایررد درس آزادگرری و زنرردگی هررردن را از زینررب  
 فاطمه)س( یادبگیری و حجابت را رعایت هنید.

 شهید منصور نامجو

 

 26/7/65تاریخ شهادت:  -)زابل( 24/3/47تاریخ تولد: 

  



 

63 

نهند، تا زمانی که از فرهنتگ و آداب و رستوم )ماننتد پوشتیدن     پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می
در آداب از بیگانگان پیروی کردنتد خداونتد قتادر    لباس و غذا خوردن و...( کافران تقلید نکنند و اگر 

 گرداند.آنان را ذلیل می

 

ا  است، به تو از فاطمره  ای خواهرم! حجابت را حف  ه . چون عزت تو در حج
وار تری  زینت زن حفر  حجرا  اسرت. همیشره زینرب      اینگونه خطا  است: ارزنده

 باشید.
 شهید حسن آخرتی

 

 21/10/65تاریخ شهادت:  -)کاشمر( 11/4/42تاریخ تولد: 
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 (۷0ص/۱0)حضرت علی)ع(، میزان الحکمه/جهای شیطانند.   دام چشم ها

 

 

 

هند هه بره پاهردامنی، بره    را اسالم نصیحت می اما تو دخترم، ای زینب! تو
عفت. م ، تو را زینب نام نهادم هه آسوده نخوابی، بلکه همچرون زینرب)س(   

 عزیزان اسالم باشی.غمخوار اسالم و 
 شهید ابوالقاسم عصاریان

 
 9/9/60تاریخ شهادت:  -)گناباد( 24/8/35تاریخ تولد: 
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 سرباز فراری !
 
رفت منزى جنا  سررهنگ.  باید برای ادامه خدمت، می {هه... قیل از انقال  بود }

هجده توالرت  همان اوى، وضع زننده همسر او را هه دید فرار هرد و برگشت به پادگان. 
هردند. عیالحسی  بررای تنییره، بایرد جرور     بود هه هر نوبت چهار نفر باید تمیزشان می

ت: دوسرت داری  همه را مش هشید. یر  هفتره بعرد، سررهنگ رو هررد بره او و گفر       
 برگردی همان جا، مگر نه؟

هرای  اگر تا آخر خدمت مجیرور باشرم همره هثافرت    »تاثیری روی او نداشت! گفت: 
 «گذارم!در بشکه خالی هرده و به بیابان بریزم، باز هم آن جا پا نمیتوالت را 

بیست روز دیگر به همان هار ادامه داد. مسئوالن پادگان، خودشران خسرته شردند و    
، عبدالحسیین برونسیی   20و 19و 18های نرم کوشک، صفحات خاک          هردند.  رهایش
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 ت نه روشنفکری، عالمت جهالت است نه تمدّن.ی تیره اندیشی اسحیایی و کم حیایی نشانهبی

 

 

خواهران، حجا  اسالمی خود را چه حجا  درونی و چره حجرا  بیرونری،    
بره جامعره اسرالمی تحویرل     حف  هنید و همچون زینب، فرزنردان برومنردی   

 نمایند.
 

 شهید محمدعلی میرکی

 

 22/4/61تاریخ شهادت:  -)تربت جام( 1/2/41تاریخ تولد: 
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برد، هیتزی  ها که از شرق میمدیون شرق است و باید در ازای الماس، نفت، کائوهو و امثال اینغرب 
ن است و کاالی آزادی جنستی  به شرق بدهد که مدیونش نباشد و طلبکار نباشد، هرا که غرب حسابدا

  کند.های انسانی از شرق بمیرد به او صادر میرا برای اینکه تقاضای آزادی
 (هاعتی، مجموعه سخنرانیدکتر علی شری)

 

خواهرم! در مرحله اوى، حجا  شما از خون شهید بررای اسرالم بُردنرده ترر     
اطمره)س(  است. از تو می خواهم به عنوان ی  دختر مسلمان، چون رهیرت ف

 و زینب)س( خودت را بسازی.
 شهید شعبانعلی قاسم زاده

 
 11/2/61تاریخ شهادت:  -)مشهد( 2/1/40تاریخ تولد: 
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حضرت مریم)س( = ، آسیه همسر فرعون = اسوه ایمان، هاحضرت فاطمه)س( = اسوه ارزش :هااُسوه
حضترت زینتب)س( =   ، دختر شتعیب = استوه حیتا   ، مادر حضرت موسی = الگوی تسلیم، مظهر عفاف

 اسوه صبر

 

خررواهم هرره در همرره جررا در شررادی و از شررما خررواهرانم و چرره فرزنرردانتان مرری
 .خوشحالی، در ناراحتی و تاریکی، حجا  خودتان را رعایت هنید

 

 ابوالقاسم مقیم فاروجیشهید 

 

 10/6/65تاریخ شهادت:  -)بجنورد( 19/10/44تاریخ تولد: 
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 دخترم!
است که وجود  خود را هراگاه هشم های گرسنه بلهوسان سازی و محبت ختدا   ارزش تو باالتر از آن

 های زودگذر ریزی.نامحرمان کنی و سعادت آخرت را به پای هوسرا فدای محبت 

 

 

خواهرانم! با حجابتان پاسدار ارزش خون م  باشید وگرنه، مدیون خون شرهیدان  
شرم  از سررخی خرون مر      هستید، زیرا سیاهی حجابتان اثر بیشتری برر نرابودی د  

 خواهد داشت.
 شهید حسین کیفی

 

 8/6/65تاریخ شهادت:  -)گناباد( 3/3/47تاریخ تولد: 
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 (امام علی )ع( غررالحکم )    زند.هر کس مشتاق بهشت است، به تمایالت نفسانی پشت پا می

 

 

 

هنم هه حجا  اسالمی را هر چه بیشتر مراعرات هننرد و بداننرد هره     سفارش می
 ری خون شهدا به حف  حجا  و مراعات هردن احکام اهلل می باشد.پاسدا
 

 شهید سید جالل رضائی موسوی

 

 23/2/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 17/12/47تاریخ تولد: 
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خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد که به مؤمنان بگو، در لباس، خوراک و آداب و رسوم، دشتمنان  
 گردید.ر هنین کنید شما هم مانند آنان دشمنان خدا محسوب میخدا را سرمشق قرار ندهید که اگ

 .(۳/۲۷۹)امام صادق)ع(، وسائل الشیعه، 

 

 

خواهرم! ناراحت نیاش هه برادرت شهید شد، بلکه توهم همچون سایر خرواهران  
 شهید داده، دختری زینب گونه، پاک و باحجا  باش.

 شهید محمد رضا رمضانی

 

 19/11/60تاریخ شهادت:  -اد()گناب 1/6/45تاریخ تولد: 
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 که روسری و پیراهنی بر تن کند که بدنش را نپوشاند.برای زن مسلمان جایز نیست 
 (۳)امام صادق)ع(، وسائل الشیعه/ج

 

 

هنم: خواهر! اگرر  م سفارش میابه خواهران خودم و مادرم و خواهران دینی
هه حربه دشم  در  خواهی به م  و شهید ارج نهی، تنها حجابت را نگه دارمی

 حاى حاضر، همی  از بی  بردن حجا  است.
 شهید محسن شادکام تربتی

 

 8/1/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/6/46تاریخ تولد: 
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هنگامی که ابوبکر و عمر اتفاق کردند بر منع حضرت فاطمه از فدک و این خبر به آن حضرت رسید، 
ن عبا قرار دادنتد و اطتراف ختود از ستر و صتورت و ستایر       اش را به سر پیچاندند و خود را در میامقنعه

 بدنشان را تا پاهایشان به آن پوشانیدند.

 

 

باشرید، حجرا  شرما خیلری مرؤثر       خواهران عزیزم! شما باید در جامعه الگو
 است.

 رضا کالته میمری شهید احمد

 

 6/6/66تاریخ شهادت:  -)سبزوار( 1/9/47تاریخ تولد: 
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 ی سستی و ضعف بدن اوست.نشانهرا هر کس لباسش نازک و بدن نما باشد، لباس ضخیم بپوشید زی
 (۸۷ص/۷۷)حضرت علی)ع(، بحاراالنوار/ج

 

 

وار زندگی هنید و حجا  خود را حفر  هنیرد و در زنردگی    خواهران عزیزم! زینب
صیور باشید و اگر م  به آرزوی خود رسریدم همچرون زینرب سب صریور و بردبرار      

 باشید.
 لی سرائیشهید رمضانع

 

 19/10/65تاریخ شهادت:  -)نیشابور( 22/8/48تاریخ تولد: 
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 به اندازه بضاعتمان !
 

وضعیت حجا  زنان سوریه ناراحتش هرده بود . نمی توانست بییند یر  هشرور بره    
 چنی  روزی افتاده باشد.

گفت نیاید بی تفاوت باشیم  . نامه ای انتقادی نوشت و اولش را با ایر  آیره شرروع    
داد دست یکی از مسئوالن   ".بقوم حتی یریروا ما بانفسهم ..ان اهلل ال یریر ما  "د : هر

 .سوری
زی  الدی  معتقد بود به هر میزان هه از دستمان بر می آید باید امرر بره معرروف و     

 نهی از منکر هنیم .
 61با یاران سپیده ، ص  –خاطره ای از شهید مهدی زین الدین 
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 بیند.بینی و دشمن تو را نمیرا میتو از داخل حجاب دشمن  حجاب تو سنگر است،

 
 

ای خواهرهایم، هه حجا   شماب ارزنده تر از خون م  است و شما بایرد برا   
 حجا  خود از خون م  دفاع نمایید.

 رودشهید عبداهلل جدی کهنه

 

 

 25/5/62تاریخ شهادت:  -)قوچان( 9/6/48تاریخ تولد: 
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ی که از خانه خارج می شود، شیطان او را احاطه می کند و او در وادی نفتوذ  زن آسیب پذیر است. وقت
 (۲۷ص/۳)پیامبر اسالم)ص(، سنن ترمذی/جگیرد.    شیطان قرار می

 
خواهرم! با پشت پا زدن به مدهای غربی و با رعایت هر چه بیشتر حجابت، قلرب  

ن هه لزوم حف  ای  راهم بدا اری ه  وحضرت زهرا)س(را شاد و خون شهدارا پاسد
های زن نیست، بلکه حضور هر چه بیشتر حجا ، ابداً به معنای محدود شدن فعالیت

 های مختلد اجتماعی و سیاسی مؤثر بوده و هست.خواهران مسلمان در صحنه
 

 رضا تقی آبادیشهید محمد

 2/2/66تاریخ شهادت:  -)مشهد( 27/6/42تاریخ تولد: 
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ه معنای منزوی کردن زن نیست اگر کسی هنین برداشتی از حجتاب  معظم رهبری: مسئله حجاب بمقام 
داشته باشد، این کامالً یک برداشت غلط است. مسئله حجاب معنای جلتوگیری از اختتالط و آمیتزش    

 قید و شرط هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد به خصوص به ضرر زن است.بی
 (۲۶/۱0/۶۸ از زنان پزشک سراسر کشور در دیدار با گروهی)

 

 

 

 خواهم هه حجا  اسالمی را رعایت هنند.از خواهرانم می
 

 نژادشهید محمد رضا یاقوتی

 

 16/6/65تاریخ شهادت:  -)تربت حیدریه( 6/9/46تاریخ تولد: 
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نهان، آنچه از حیا ریشه می گیرد عبارتست از: نرمش، مهربانی، در نظر داشتن خدا در آشکار و 
 خوشرویی، گذشت، بخشش، پیروزی و خوشنامی در میان مردم.سالمت، دوری از بدی، 

 (۵۶۳ص/۲)پیامبر اکرم)ص(، میزان الحکمه/ج

 

 

خواهی هه خون شرهدا  ای خواهر! حجا  تو سنگر خون شهید است، پس اگر می
 هدر نرود، حجا  خود را حف  ه ؛ همان طور هه حف  هرده ای.

 

 مهریشهید محمد 

 

 6/12/65تاریخ شهادت:  -)سبزوار( 1346تاریخ تولد: 
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گتری زیتورآالت سترگرم    آیا جنایتی از این بزرگتر نسبت به زن هست که زن را با آرایش، مد و جلوه
کنند و از او به عنوان یک ابزار و وسیله استفاده کنند؟ امروز سر و ستینه را از زیتورآالت پتر کتردن و     

سلمان ننگ است. هادر بهتترین نتوع حجتاب و    لباس را بت قرار دادن، برای زن انقالبی مآرایش و مد 
 ی ملی ماست.نشانه

 

 

ترر  از شما می خواهم هه حجابتان را رعایت هنید، چون حجا  شما هوبنده
 از سرخی خون شهیدان است.

 شهید محمد جزندری

 

 21/11/64تاریخ شهادت:  -)سبزوار( 1/10/44تاریخ تولد: 
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ب نبایتد کذاشتت بازیچته    ار پاکی مریم و زهترا )س( و زینت  زن را به خاطر عصمتی که دارد و میراث د
تتر از طتال و پتول و    ناه گردد، گتوهر عفتاف و حیتا و پتاکی کتم ارزش     گ« ویروس»هوس، و آلوده به 

 محصول و باغ و وسایل خانه نیست، دزدانِ ایمان و غارتگران حیا نیز فراوانند.

 

 

ار خون بررادر خرود و سرایر    خواهم هه با حف  حجا  خود، پیام دخواهرانم میاز 
 شهدا باشند.

 شهید حسین فیاضی

 

 1/2/66تاریخ شهادت:  -)گناباد( 4/2/47تاریخ تولد: 
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 هاست...غبار خوبیآیینه بیحجاب 

 
 

عفرت زن حجرا    »خواهران! حجابتان را حف  هنید؛زیرا هه پیامیر) ( فرمرود:  
نم مصییت برادر سرخت  داحف  حجا  است. خواهرم! می تری  زینت،ارزنده«. است
ولی در ای  مصییت صریر هر  هره خردا برا صرابران اسرت. خرواهرانم! اگرر           است؛
 باید حجا  خود را حف  هنید. خواهید ادامه دهنده راه شهدا باشید،می

 شهید علی نظامی ایل

 

  31/1/66تاریخ شهادت:  -)مشهد( 30/6/48تاریخ تولد: 
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 ایقنعه هدیهم
 

در یکی از سفرهایی هه به روستاها مری رفرت    {ان بودم وقتی در لین }یادم هست 
همراهش بودم . داخل ماشی  هدیه ای به م  داد . اولی  هدیره اش بره مر  برود ، و     
هنوز ازواج نکرده بودیم . خیلی خوشحاى شدم و همان جا براز هرردم . دیردم روسرری     

بره  د زد ، و است . ی  روسری قرمز با گلهای درشت . م  جرا خروردم ، امرا او لیخنر    
. از آن وقرت روسرری   "بچه ها دوست دارند شما را با روسری بیینند  "شیرینی گفت : 

گذاشتم و  مانده . م  می دانستم بچه ها به مصطفی حمله می هنند ، هره چررا شرما    
 خانمی هه حجا  ندارد ، می آوری موسسه ؟

شرما  بره خراطر    هنید نیسرت. طور هه شما فکر میگفت ایشان خیلی خوبند ، ای می
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آیند موسسه ، و می خواهند از شرما یراد بگیرنرد . ان شراءاهلل خودمران بهرش یراد        می
. نگفت ای  حجابش درست نیسرت، مثرل او نیسرت، فامیرل و اقروامش آن      "دهیممی

ها خیلی روی م  تاثیر گذاشت. او مرا مثل ی  بچره هوچر ، قردم بره     اند، ای چنانی
 قدم جلو برد، با اسالم آورد.

 18و 17، شهید چمران به روایت همسر شهید ، ص  1ن ماه نیمه پنها
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 در کالس حفظ تقوا و شرف دختران دُرند و هادر هون صدف.

 
خواهران باید بدانند هه برای رزمندگان هر چه بیشتر می تواننرد، همر  هننرد و    

رنرد  علیها است، محکم نگره دا اهللحجا  خود را هه یادگاری از زهرای مرضیه سالم
هرا  حجا  آنها واالتر از خون شهیدان است. خواهران ما بدانند هه تمام ای  خونهه 

برای شرف و ناموس اسالم است. باید خود را از غیر محارم محافظت هرد و حجرا   
 اسالمی را رعایت نمایند. 

 شهید سعید کاظمی

 

 28/10/66تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/9/51تاریخ تولد: 

  



 

86 

 (۷0)امام علی)ع(، بحاراالنوار/ج است. خوبیکلید هر  حیا

 

 

از خواهرانم خواستارم هه از ریخته شدن خون بهتری  عزیزان مرا خجالرت   
بکشند و زینب گونه زندگی هنند و حجابشان را رعایت هنند و برایم داد و قاى 
نکنند؛ چون از گریست  شما دشمنان ما و دشمنان اسالم و قررآن سوءاسرتفاده   

 هنند.می
 هید قاسم علی خاکشورش

 

  4/10/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 20/6/48تاریخ تولد: 
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 حجابی است  اگر عمر گل کم است؛ نهفته باش و همیشه گل باش.واهرم از بیخ

 

 

 

مادرم و خواهرانم! نمازهایتان را سروقت بخوانید؛ بدون غلا و حجابتان را حفر   
 نمایید. 

 شهید موسی ابراهیمی 

 

 22/5/64تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/6/44: تاریخ تولد
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ای رویتای زیبتایی را در   های سیاه شِبه آدمیان حریص تر از همیشته استت؛ عتده   در روزگاری که هشم
هتای  بینند، در هتک حریمی که از تندیس حیاء یتاس بوستتان محمتدی در دفتتر ارزش    میهتک عفت 

 غیرتت را به لبخندی هرز مفروش.یک بانو به جای مانده است. بانو! حجابت و کیمیای 

 

 

تو ای رحیمه، حجا  تو وقار توست. حجا  تو به معنای پوشش ظاهری نیست، 
و نیز دخترری نمونره براش در خانره و      بلکه به پاک هردن روحت نیز گفته می شود

 مدرسه و هر هجای دیگر.
 سید جواد عسگریانشهید 

 

  12/12/62تاریخ شهادت:  -)مشهد( 28/9/44تاریخ تولد: 
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 (۳۶۳)حضرت علی)ع(، غررالحکم/ص  ه وسیله عفاف، اعمال پاک می شوند.ب

 

 

 

اید، امیدوارم هره  هردهخواهرانم! همان طور هه تا حاى حجا  خود را حف  
از ای  به بعد هم حجا  خود را حف  هنید، زیرا حجرا  شرما از خرون شرهید     

 تر است.هوبنده
 زادهشهید احمدرضا حسین

 

 25/5/62تاریخ شهادت:  -)تربت حیدریه( 2/1/48: تاریخ تولد
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زینتت ختود شترم    زنان باحیا کسانی هستند که بتا پوشتش کامتل ختود از نمتایش بتدن، موهتای ستر و         
 ورزند.می

 

 

وصیتم به خواهر هوچولویم، معصومه ای  است هه حجا  اسرالمی خرود را   
 تواند حف  نگه دارد.تا می

 شهید مرتضی شکسته بختیاری

 

 

 3/11/66تاریخ شهادت:  -)کاشمر( 1/9/50اریخ تولد: ت
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 و نگاه شهوت آلود پسران، کدام را می خواهی؟خواهر من! در میان نگاه پر مهر امام زمان)عج( 

 

 

 

باشد و شخصیت زن بسته به همی  حجا  هه توصیه فاطمه زهرا )س( می
 امر است.

 شهید ابوالقاسم عابدی پورینک اقبالی

 

 2/6/66تاریخ شهادت:  -)درگز( 1/11/47 تاریخ تولد:

  



 

92 

پاکدامن عالوه بر زیبایی درونتی، از زیبتایی عینتی و بیرونتی بیشتتری نستبت بته بقیته زنتان          زنان 
هتا تقریبتًا برهنته هستتند هیتزی بترای نشتان دادن بته         برخوردار هستند. افرادی که در برابر غریبه

 سم در آمریکا()کتاب فمینی        گذارند.محبوب خود باقی نمی

 

هرای  تر از خونی است هه از رگخواهرانم! حجابتان را حف  هنید هه ای  هوبنده
 ریزد. بدن شهدا به زمی  می

 

 شهید علی اکبر الهی

 

 31/2/65تاریخ شهادت:  -)کاشمر( 1/5/47تاریخ تولد: 

  



 

93 

پیتامبر  دختتران  بخشی خطبه حضرت زینب)س( در مجلس انتقاد از یزید در رابطته بتا رفتع حجتاب از     
ای پسر آزادشدگان آیا عدالت آن است که زنان و کنیزان ختود را پشتت پترده جتای     »... هنین است: 

دهی ولی دختران رسول خدا را اسیر نموده و پرده آبترو و حرمتت آنهتا را بتدری؟ و صتورت آنهتا را       
 «بگشایی؟

 

 

 .شما خواهرانم! با حجا  خود، روح م  و دیگر شهیدان را شاد هنید
 

 شهید محمود اکبری زارع

 
 10/11/65تاریخ شهادت:  -)کاشمر( 1348تاریخ تولد: 
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 حساب حسابه و کاکا برادر !
 

چند نفر با هم قدم می زدند و گفت وگو می هردند. بازار بحث و جدى های سیاسری  
و اعتقادی ، حسابی داغ بود. حلقه ها یی تشکیل می شد و چند ساعتی همه را مشروى 

 .هردمی 
آمرد، امرا ایر     ای داشت . از حرف حق هوتاه نمیاو هم برای خودش فکر و اندیشه

شرد مثرل خیلری دیگرر از دانشرجوهای دانشسررا، چشرم در چشرم         خصلت باعث نمی
 دخترهای بی حجا  بنشیند و بحث هند !

رجایی ، ای  جمع ها را هه می دید ، راهش را هج می هرد و مری رفرت . بره حفر      
 بود. حضور در ای  نوع بحث ها را حرام می دانست . تقدحریم ها مع

 37خواندنی ها از زندگی یک رئیس جمهور، ص
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 هتا حشتره  ستازد. و بعضتی از ههتره   کند و حیا را آلوده متی منتشر می« گناه»ها ویروس «نگاه»بعضی از 
ا خراب نکنیم و همته  ا رسازد. بیاییم همه دیوارهکند و عفت و نجابت را لکّه دار میمزاحمت تولید می

 ها را باز نکنیم، بیاییم دیوار آسیب دیده حیا را ترمیم کنیم.پرده ها را کنار نزنیم و همه پنجره

 

 

 تر از خون م  است.حجا  شما هوبنده
 شهید مصطفی میرنژاد

 

 

 25/7/63تاریخ شهادت:  -)مشهد(  1/3/46تاریخ تولد: 
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یزید با آستین خود روی خود را گرفتته بتود و اشتک    حسین)ع( در مجلس ی امام دختر شش ساله
و نقتابی    کنی؟ فرمود: هگونه گریه نکند کستی کته پوشتش   ریخت. یزید پرسید: هرا گریه میمی

 مجلست نپوشاند؟  برای او نیست که صورت خود را از تو و حضار

 

 

 خواهرم حجا  تو وقار توست.
 شهید سید جواد عسگریان    

 

 

 12/12/62تاریخ شهادت:  -)گنبد کاووس( 28/9/44تاریخ تولد: 
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 ماند.ی حیا بر خود بپوشاند، عیبش از مردم پوشیده میهر کس جامه
 (۵۶۳ص /۲)حضرت علی )ع( میزان الحکمه/ ج

 

 

 

 با حجا  عفت و پاهدامنی را سرلوحه زندگی خود قرار دهید.
 مهدی پورشهید حسن 

 

 1/3/65: تاریخ شهادت -)مشهد( 1/1/47تاریخ تولد: 
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 تقوا یعنی جمع شدن دو خصلت: پاکی و عفت در انسان.
 (۲۷۴)حضرت علی )ع( غررالحکم/ ص

 

شهید وقتی هه غرق در خون می شود فریاد بر می آورد، خواهرم حجا  تو از خرون  
آورم خواهرم حجابت را حف  هر . تر    تر است. م  اهنون نیز فریاد برمیم  رنگی 

نگذار پوشش را از تو بگیرند، نگذار به اسم آزادی زن با  پوشت را حف  ه ، خواهرم
تو و دیگر خواهرانم همانند شیئی رفتار هنند. ای  فریاد از اعماق قلریم اسرت. تمرام    

امعره  خواهرانم باید با حف  آن پوزه دشم  را به خاک بمالند و از نفور خرارجی در ج 
 شهید علیرضا مالزاده       جلوگیری هنند.

 15/12/62تاریخ شهادت:  -)قوچان( 10/6/37د: تاریخ تول
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 (۵۶۳ص/۲)امام علی)ع(، میزان الحکمه/ج  علت پاکدامنی، حیاست.

 

 

از خواهرانم می خواهم هه همیشه عفت و حجا  خود را حف  هننرد و سرعی   
تشریفات و مادیات نشوند و بیش تر به دنیراى  هنند در زندگی خانوادگی پاییند 

 معنویات باشند.
 د اصغر باوفاشهی

 3/2/66تاریخ شهادت:  -)مشهد( 10/6/49تاریخ تولد: 
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 (۹۵ص/۶)حضرت علی)ع(، میزان الحکمه/جریشه و اساس همه خوبی هاست.          عفت،

 

 
مر  و امثراى   خواهرانم ! اولی  توصیه م  حجا  توست ، برای ای  هه خرون  

ون ایر  هره هسری    م  باعث شده هه شما آزادانه در خیابانهرا قردم بزنیرد برد    
مزاحمتان شود . خواهرم ، توصیه م  تنها به تو نیسرت بلکره بره تمرام زنران      
وطنم است .اصل مطلب ای  است هه حداقل سعی هنید خونهرای مرا هره بره     

 خاطر شما ریخته شده ، پایماى نشود.
 انیانشهید محمد سعید یزد

 6/12/66تاریخ شهادت:  -)مشهد( 2/6/49تاریخ تولد: 
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گیرد، وقتی حیا از او گرفته شد، متنفر ای را هالک سازد، حیا را از او میوقتی بخواهد بنده خداوند
 شود...و منفور می

 (۶۷۱حدیث شماره  /الفصاحهضرت محمد)ص( نهجح)

 
 

شهید ارج  خواهی به م  وهنم، خواهر! اگر میسفارش میام به خواهران دینی
دار هه حربه دشم  در حاى حاضر همی  از بی  بردن نگه نهی، تنها حجابت را

 ها.حجا  است و فاسد هردن جوان
 شهید محسن شادکام

 8/1/65تاریخ شهادت:  -)مشهد( 1/6/46تاریخ تولد: 
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شوند و همواره هشم و گوش بسته، به هر دختران و زنان به آن مبتال میخود نمایی بیماری خاصی است که برخی 
های لباس و آرایشند تا برای خود شخصیت کتاذب بستازند و یتا غریتزه تنتوع طلبتی       تی، به دنبال تازهزحمت و قیم

االتر از آنهتا  رسند، بلکه همیشه گروهی برتتر و بت  خود را ارضا نمایند. غافل از آنکه تنها به خواسته واقعی خود نمی
 هستند که حسرت را برای آنان باقی گذارد.

 

 
هه همچون زینب، همانند هوهی استوار مقاومت هررده   خواهماز خواهرانم می

 و حجا  اسالمی را پیشه راه خود هنند.
 شهید جمشید امدادی

 

 27/1/66تاریخ شهادت:  -)بابلسر( 4/1/41تاریخ تولد: 
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 کند و اهل حیا را دوست دارد.که حیا می، جالل، کریمی استخداوند صاحب عزت و 
 (۳فقیه/ ج)امام باقر )ع( من ال یحضره ال

 
هرا را بره لررزه درآورد و    و تو ای خواهرم! بیش از هر چیز هه پشرت ابرقردرت  

آید آخر حجا  توست هه تراثیرش  ضربه مهلکی است هه بر سر آنان فرود می
زینرب، هره    بماننرد   تر ار ریخت  خون هر شهید است. پس ای خواهرانم بیش

ابتان راه شهید را ادامره  حج ادامه دهنده خون حسی  شهید)ع( بود، شما هم با
 شهید محمد نیر آبادی      دهید. 

 

 17/5/62تاریخ شهادت:  -)نیشابور( 19/5/43تاریخ تولد: 
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 حرف حساب !
 

دانشجویی هه سر و وضع مناسیی نداشت بلند شد و شروع هررد  وسا هالس، دختر 
و دفراع  به انتقاد از حجا  و تمجید از فرهنگ برهنگری غرر . اسرتاد هرم داشرت ار ا     

ای  »گفت: جای تحمل نیود، محمدعلی بلند شد و شروع هرد به اعتراض. می هرد!می
هره اسرتاد هسرتید و    گوید! شما هرم  اطالع است و دارد مزخرف مییل بیخانم از مسا

هنید؟ ایر   حسا  و هتا  او دفاع میهای بیهنید، دارید از حرفدارید معلم تربیت می
 اعتراض از هالس زد بیرون. بعد به نشانه »خانه؟!جا دانشسرا است یا رقا 

 
  ، سید کاظم نائینی46سیره شهید رجایی ، ص
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