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 ، آموزشهدای دانش از نوشته و خاطرهدستو  وصیت 62مجموعه 

 " طالیه داران حماسه و مقاومت "برگرفته از کتاب کار 
 / )ویژه مسئول انجمن اسالمی( 94-93سال تحصیلی 

 موذن محمدجواد شهید آموز دانش

 نیدك پاسداري آمده بدست شهیدان این خون با كه اسالم از باید كه هستید شما این اسالمی، هاي انجمن آموز دانش برادران

 یم درود شما به رزمندگان ما جبهه، پشت سنگرداران اي و برادران اي. بود خواهید مسئول قیامت فرداي نكنید اگر و

 كامال ،نكنند رسوخ شما میان در آنان دوباره كه امیدواریم و كردید سركوب را منافقین این چگونه كه دیدم و فرستیم

 حزب پس هستید الهی حزب اگر و باشند اسالمی كه بسازید طور آن را مدرسه محیط و باشید مدارس در اوضاع مراقب

 شما از برادرانتان تا باشید الگو مدارس در شما باید. نیست خدا راه در جهاد از از تر باال چیز هیچ بدانید و كنید عمل الهی

 طمینانا شما به من. آید در عمل بصورت ها حرف این باید بلكه نباشد حرف به((  اسالمی انجمن))  این و بگیرند سرمشق

 هك طور همان ببرد جلو كاري تواند نمی انقالب ضد باشد كشور این در الهی حزب نفر یك حتی وقتی تا كه میدهم

 .نتوانستند

 حسیني سیدعبداهلل شهید آموز دانش

 می عاجزانه كنند می مبارزه نادانی هاي تاریكی و ظلمات و عناد و جهل با مدرسه سنگر در كه عزیز آموزان دانش از

 خانه و مدارس در را اسالمی رفتار و اخالق و بدانند بزرگ وظیفه یك خواندن نماز همانند را خواندن درس كه خواهم

 (عج)عصر ولی ظهور و باطل علیه حق پیروزي امید به ...است اسالم پیام این كه بدانند و كنند حفظ

 مدرس جمال شهید آموز دانش

 دي نمی اجازه كه شما مادر: داد جواب میدي، خون همه این چرا گرفتم ایراد وقتی رسید، ما منزل به خون اهدا كارت چند

 .كرد اهدا را خونش هم باالخره كنم؛ اهدا رو خونم تونم می حداقل برم، جبهه

 اللهي روح حسن شهید آموز دانش

 شیطان خارجی جبهه در و هوس و اهو با داخلی جبهه در. بپردازم جهاد به خارجی و داخلی جبهه دو در بتوانم كه امیدوارم

 .شود برپا جهان رسسرا در اسالم و خدا حكومت كه جایی آن تا. هوادارانش و

 آرواز عباسعلي شهید آموز دانش

                                                            بخوانید اعد و كرد خواهید پایمال را شهدا خون كار این با كه نشمارید سبك را نماز

 .است دعا مومن سالح بزرگترین كه كنید دعا و

 فرجي رسول شهید آموز دانش



 و اشیدب شهیدان خون حرمت پاسدار باید شما كه است شتاندو بر بزرگ بس مسئولیتی اسالمی، انجمن خواهر و برادر اي

 عمل نتری خالص و بهترین ماند می باقی گذرا، و انیف دنیاي این در كه چیزي چون باشد، خدا رضاي براي فقط كارتان

 .باشید كوشا اسالم فرهنگ اشاعه و پخش در. گاه توقف نه دانیم می عبورگاه را دنیا این ما. هاست

 ای قومه شهید آموز دانش

 مدجان،مح: گفت مادرش خانه به محمد برگشتن هنگام روز یك. كرد می زندگی تنها پیرزنی ،محمد ي خانه همسایگی در

: گفت هم در ي چهره با محمد. بیاري را لحافش دوزي لحاف دكان بري و بخوري تا آورده مربا كاسه یه برات خانم حاج

 .مربا كاسه خاطر به نه خدا خاطر به روم می

 پرسه حجت شهید آموز دانش

 را بانقال این و بخروشید خارجی و داخلی دشمنان همه بر گونه حسین و وار علی عزیزانتان جان به را شما: مسلمان ملت اي

 ی،مذهب شناخت و آگاهی وزن به مسلمان فرد هر امروز. هستیم اسالم پرچمدار ما اكنون هم چون برسانید، جهان سراسر به

 به را یخدای حكومت این هاي مسئولیت از اي گوشه خویش قدرت و توان با باید كه مسئولیتی، و است اي وظیفه داراي

 .كشد دوش

 فوالدی فرشاد شهید آموز دانش

. بشنوید را امامان فریاد. بشنوید را حسین فریاد. بشنوید را یدانمانهش فریاد!  ها نوجوان!  ها مرد اي!  ها جوان اي شما و

 .بگیرید درس و ببینید را عزیزانمان هاي فداكاري و ها جانبازي ، ها ایثارگري تا كنید، باز خوب را هایتان گوش

         .دندش شهید تشنه لب با كربال صحراي در قاسم و اصغر علی اكبر، علی حسین، كه بمیرید ذلت رختخواب در مبادا

 محل نیاد كه باشد یادتان !؟ رسید شهادت به نماز محراب در علی كه بمیرید نماز بی مبادا ! بمیرید غفلت خواب در مبادا

 فی شهادت عنیی باشد، مندانه شرافت مرگ. نباشد بار ذلت مرگ ما مرگ كه بهتر چه پس. رفت باید ت،نیس بیش استراحتی

 .اهلل سبیل

 پور یوسف غالمحسین شهید آموز دانش

            آن باشی داشته اتحادیه روحیه اگر كنی، می فكر كه است آن از تر عظیم تو سنگر كه باش آگاه آموز دانش

 یم كافر دشمن قلب روانه شتابان را تیري و شود می ایجاد من سالح در كه است اي جرقه مانند( آموزان دانش اتحادیه)

 هل) ) نداي به خواستم می كه بودم خودم این و نكرد اجبار مرا كسی كرد، انتخاب را راهش آگاهانه برادرت!  بدان. كند

 .دهم پاسخ( ع) حسین(( ینصرنی ناصر من

 باقری اهلل حبیب شهید آموز دانش

 !بپوش مدرست گفتم خریدم شلوار براش رفتم بود شده كهنه شلوارم چون كنم خوشحالش خواستم

 !مدرسه بود رفته اش كهنه شلوار همون با صبح



 نیومد؟ خوشت شلوارت از پرسیدم برگشتم وقتی

 !مدرسه؟ برم نو شلوار با من چجوري خورده وصله زانوشون كالسمون هاي بچه!  نه: گفت

 برهمت تقي محمد شهید آموز دانش

 و مسلمانان بدبختی روز كردند، چنین اگر كه نكنند جدا متعهد روحانیت از را شما و نیاندازند تفرقه شما بین دشمنان هرگز

 .هاست ابرقدرت جشن روز

 ربانیان حسین شهید آموز دانش

 هاي تخصص و مكتبی هاي آگاهی كسب با و خودسازي با اكنون هم از شمایید انقالب این آینده امید آموز، دانش برادران

 به ماش خواندن درس و تخصص كسب كنید سعی. كنید آماده اسالمی انقالب خروشان حركت تسریع براي را خود الزم

 .است عبادت شما خواندن درس شد چنین اگر كه .باشد خدا رضاي براي و تقوا رشد همراه

 دوست محمد علي شهید آموز دانش

 برادر يا. آید می در لرزه به دشمن قلب تو نوشتن با و است درنده و تیز من تفنگ همچنین تو قلم آموز دانش برادر اي اما

 گرسن در كه آموز دانش اي. شود می جدال و جنگ باعث تفرقه این كه نمایید دوري جدایی و تفرقه از مدرسه سنگر در

 لكهب نرو دانش دنبال مقام و پست و مدارك خاطر به و برو یادگیري و ایمان با توأم دانش و علم دنبال به هستی مدارس

 .بشناس واقعی معناي به را پرورش و آموزش

 زاده اشتر عباس شهید آموز دانش

 سردشون وستانمد سرده خیلی هوا: گفت جیبت؟ تو گذاشتی كبریت چرا: پرسیدم. كردم پیدا كبریت جبیش تو بار چند

 میان امدوست وقتی تا كنم می كمك ها بخاري كردن روشن تو مدرسه خدمتگزار به و میرم مدرسه به زود صبح من. میشه

 .نخوردن سرما و باشن گرم كالسا

 صفرخاني کریاز شهید آموز دانش

 ماش. سازد می ناامید نیز را شیطان و كرده وادار نشینی عقب به را دشمنان كه شماست سالح شما حجاب خوبم، خواهران

 برسانید همه به را پیامش و بكشید دوس به را شهید رسالت وار زینب كه باشید شیرزنانی باید

 موجودی لقاسماابو آموز دانش شهید

 ... نوشت آمپول براش تركد. بود خورده سختی سرماي. مرخصی بودنش فرستاده

 .نگیره دردم بزن یواش رو آمپول دكتر: گفت می

 ترسی؟ نمی دشمن گلوله از اونوقت ترسی، می كوچیكی این به آمپول از تو: گفت دكتر

 ... مونه می زبونت زیر اش مزه ابد تا ىه شهادته شربت گلوله! داره فرق: گفت



 شهریاری یداهلل شهید آموز دانش

 بدست را انقالب این و اسالم پرچم امت امام حضرت رهبري به خداوند الطاف و عنایت ما و ما دست امانتی انقالب این

 می( عج) زمان امام حضرت اش اصلی صاحب بدست را انقالب این و اسالم پرچم امت امام حضرت اش اصلی صاحب

 .باشید داشته صبر شد وارد شما به مصیتی و سختی اگر راه این در و دهیم

 اللهي حبیب اصغر آموز دانش شهید

 بایستی كه علمی جهل، علیه علم جبهه بودیم، سنگر یك در كه خود سنگران هم و خود كالسان هم با سخنی اما و

 نه البته ص،متخص به احتیاج ما سنگران هم. نباشیم آن و این به وابسته دیگر كه دهد سوق خداشناسی سوي به را كشورمان

 ما كه چون. نیدك سد را مدرسه سنگر كه كنید توجه سنگران هم بنابراین. داریم باشد، متعهد كه متخصصی تنها، متخصص

 با هك باشید داشته توجه. شود گزیده دوبار سوراخ یك از باید نه مومن یك و ایم خورده زیادي هاي ضربه طریق این از

 به تهداش نیرو به احتیاج باطل علیه حق جنگ هاي جبهه كه موقعی و كنید خدمت بوم و مرز این مردم به خواندنتان درس

 .بكنید اسالم و انقالب این به كمكی هم طریق این از و بیایید جبهه

 امیني حاج احمد شهید آموز دانش

 باشید تام امام فرمان به گوش كه است زمانی شما دست از شهدا رضایت كه باشید داشته یقین و بدانید صحنه، در امت اي

 خدا سوي به پس. است تعالی و تبارك خداي رضایت ها آن ي همه رضایت و( عج) زمان امام رضایت او، رضایت و

 هاي نعمت ي شكرانه و كند یاري هم پس این از است كرده یاري را شما كنون تا كه همانگونه تا كنید یاري را او و بشتابید

 م،نیك درك را ها آن توانیم نمی هنوز ما كه دیگرش هاي نعمت بینهایت و اسالمی جمهوري و انقالب رهبري قبیل؛ از او

 .ننمایید دریغ فرزندانتان و مال و جان از رضایش براي

 لطفي رضا محمد شهیددانش آموز 

 ودش می قبول امتحان این از هنگامی و گذراند می را آن انسان كه امتحانی عظیم دوره یك از است عبارت دنیوي زندگی

 مقابل در و كند پوشی چشم زودگذر و شیطانی هاي هوس نوع هر از و كند مبارزه خویش نفسانی هواي با بتواند كه

 انسان هك آید می پیش سئوال این پس. كند عمل بشریت ي جامعه كتاب تنها كریم، قرآن به و دهد انجام را الهی دستورات

 را دنیوي حیات این حتماً باید و است رفتنی بشر كه شود می گیري نتیجه بنابراین. میگیرد را خود اعمال ي كارنامه موقع چه

 و باشد داخ خاطر به زندگی این كردن ترك كه بهتر چه و گذار پاي ابدي زندگی یا اخروي حیات به و برسانند پایان به

 یك رايب است حیف واقعا. برویم شهادت یعنی عزت، با مرگ دنبال به ما بیاید ما سراغ به بار ذلت مرگ اینكه از پیش

 شعبه علی مات و بغز نفس یحدث ولم لمیغز من: )) فرماید می كه است پیغمبر از حدیثی. بمیرد بیماري بستر در كه مسلمان

 برادر.(( مرد خواهد نفاق از نوعی با باشد نپروده خود دل در را جهاد اندیشه الاقل و نكرده جهاد آنكه یعنی النفاق؛ من

 .است والیت سرخ خط برساند، اهلل به زودتر را ما تواند می كه كسی و است اهلل هدف، بهترین

 



 

 زاده طاهر شهید آموز دانش

 متوجه تنشس اتوبوس صندلی رو كه همین. بود شده خسته حسابی. بود اومده پیاده و اتوبوس ایستگاه تا مدرسه راه همه

 .داد اون به جاشو و شد بلند .بود ایستاده سرپا كه شد پیرزنی

 براتي حسین شهید آموز دانش

 نشد بمنصی ولی ام شده نزدیك آن به بارها كه افتخاري ،مرگ كه كنی نصیبم را شهادت توفیق خواهم می تو از خداوندا

 براي هن روم می جبهه به تو یاد با اینك گناهكارم فردي من و دارد واال مقامی شهید كه زیرا نباشم شدن شهید الیق شاید

 و طلبم می یاري به را او حق بر نایب و زمان امام و خدا كنم می چكمه در پاي انقالبم تداوم و دینم احیاي براي بلكه انتقام

 رب كه قدمی هر خمینی مولدم اسالم، مكتبم خدا، هدفم داند می صالح خود كه راه آن به و كند هدایتم كه خواهم می او از

 هب كه اي گلوله هر براي و باشد خدا یاري به سازم می هدف را دشمن قلب و كنم می شلیك كه اي گلوله هر و دارم می

 باشد می عسل از تر شیرین كه را زجرش را دردش كنم می تحمل خدا یاري با خورد می بدنم

 زاده تقي حمید شهید آموز دانش

 فضیلتی ،نخواند بسیجی پشت نماز: گفت می. كرد می اقتدا او به و رفت می دید می نماز اقامه حال در را بسیجی یك وقتی

 .نیست مقایسه قابل دیگر نمازهاي با كه دارد

 پیوندی اسماعیلي محمد شهید آموز دانش

 كه مانیز قیامت روز در كه كنیم می یاد سوگند( ع) علی بن حسین شهیدمان سرور خون به حق راه شهیدان كه قسم خدا به

 ما و نشینیمب شما شفاعت به پیامبران كنار در ما كه داد فرمان یعنی داشت می ارزانی ما به را خود موهبتی آن تبارك خداوند

 باید دارید شما هك مسئولیتی این با بله. باشند كرده حمایت او از باشند نگذاشته تنها را امامان كه كنیم می شفاعت را كسانی

 روظه آرزوي و خواهم می را شما سعادت و پیروزي خداوند از و بگویم كه ندارم چیزي دیگر. كنید فداكاري پیش ازبیش 

 .دارم را( عج) مهدي حضرت

 آباد نصرت فالح حسن حیدر شهید آموز دانش

         . تابد می زیرزمین از سویی كم نور كه دیدم و ایستادم پنجره كنار بود، پریده سرم از خواب كه پاییزي سرد شب یك

                              . بود شب نماز مشغول كه دیدم را حیدرحسن. كردم باز آرامی به را در. رفتم زیرزمین طرف به ترس با

 .نتابید زمین زیر از نوري دیگر او از بعد
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