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                                                               سخن ناشر  
  

اي گرانبها از وجود دالورمردانی است که دوران ارزشمند دفاع مقدس گنجینه
جهـاد را جاودانـه سـاختند و خـود در عـین سـادگی       اي بزرگ آیـین  در حماسه

  .قامتانه تا آستان دوست پرگشودندراست
اي گرانسنگ اسـت کـه بایـد نسـل بـه      میراث به جامانده از این عزیزان ودیعه

وصـایاي  . نسل حفظ شود تا بتواند ضامن بقـا و اسـتواري ایمـان آینـدگان گـردد     
ناپـذیر  بد در تالشـی خسـتگی  طلترین جلوه این میراث است که میشهدا شاخص

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از ساماندهی در اختیار نسل کنونی قـرار  
 .گیرد تا راهگشاي بسیاري از مسائل اجتماعی و سیاسی روز باشد

نشر شاهد براي تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شـهدا را  
ایـن وصـایا را در    منسـجم شـی هدفمنـد و   کوشد با روبر خود فرض دانسته و می

  .قالب مجموعه کامل وصایا و یا گزیده موضوعی ارائه دهد
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هاي صورت گرفته در هـر دو زمینـه، اکنـون ایـن مجموعـه بـا       عالوه بر تالش
محور قرار دادن وصایاي شهداي فرهنگی، بر آن است تا پرداختی ویژه نسبت بـه  

حاصل این تـالش تـدوین   . گان داشته باشدهاي این قشر از رزمندآرمان و اندیشه
والیـت فقیـه،   : دفتر در قالب گزیده موضـوعی وصایاسـت کـه مسـائلی نظیـر      10

، انقالب و اسالم، )علیهم السالم(روحانیت، حجاب، بسیج، شهید و شهادت، اهل بیت
  .شودرا شامل می... هایی به ملت، مسئولین، خانواده و شناسی، توصیهدشمن

فهرست موضوعی از وصایا با توجه به موضوعات شـاخص مطـرح    استخراج این
توانـد نشـانگر   نامه قشر فرهنگی صورت گرفته و خود این امـر مـی  شده در وصیت

  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغدغه
در سـایۀ عنایـات پروردگـار متعـال و     توانسـته  بالد کـه  نشر شاهد به خود می
این مجموعـه را بـه سـامان     ) تعالی فرجه الشریفعجل اهللا(توجهات حضرت ولی عصر

هاي آیندة خـود را در آثـار بعـدي    برساند و امید است که بتواند دورنماي فعالیت
  .ترسیم نماید

زهـرا   سـعیده اصـغري آذر،   هاي مستمر خـواهران در پایان الزم است از تالش
   جموعـه  و ملیحـه وفـا مقـدم کـه در تـدوین ایـن م      فـر  پـور، لـیال میرزایـان   ملـک 

  .اند؛ قدردانی نماییمکوشیده
  

  نشر شاهد
    91پاییز 
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                                                                 پیشگفتار    
  

قصه عاشقی و روزهاي عاشقی، قصه کهن روزگارانی اسـت کـه حـد و مـرزي     
مکــان نگنجیــدنی؛ بــراي روزهــاي آن متصــور نیســت و در قیــد و بنــد زمــان و  

و این حکایت دوران هجرانـی اسـت کـه بعـد از قصـه      » .روزگاري آمد و گذشت«
  . آغازدعاشقی می

ها و چه کم قصـه مردانـی کـه عاشـقانه     و چه بسیار است از این آمدن و رفتن
نرد عشق باختن در مکتـب عاشـقی دلـی بـه     ! تررفتند و به هنگام آمدن عاشقانه

ا خدا را دیدن؛ و این چنین است روزگار دریادالنی کـه  طلبد و تنهوسعت دریا می
. خود از نسل پاك دریا بودند و دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید 

هـایی کـه تـو را عمـري پایبنـد      وابسـتگی  رسم غریبی اسـت دل کنـدن از همـه   
گسـلد؛ بـه خیـال مـا،     سازد و گاه به تلنگري رشته این وابستگی میخویشتن می

خواهـد و سـیمرغی کـه تـا        دن به این گسستگی اتصالی به بلنداي قـاف مـی  رسی
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ي آن رسیده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـتگان و      قله
هـایی کـه روزي بـر پیکرشـان شـقایق روییـد و       همان! رسیدن را بال پرواز از نیاز

. گـار وامانـدگی  گلویشان هزار حنجره شد براي فریاد و خونشان وارثـی بـراي روز  
گویم سنجیدن فاصله زمان من و تو با روزگار عاشقی اکنون بـه  راستی خود را می

خواهد براي رسیدن به ارتفـاع درك ایـن   اندازه فرسنگی است یا سالیان نور را می
  دلدادگی؟ 

بازي، همیشه خـدا را  شود وقتی در میانه این همه رنگبه راستی ما را چه می
اي قصـه ! خوانیمآوریم و قصه عاشقی را از لونی دیگر میم میها کمیان همه رنگ

قصـه  ! که تا شب به پایان راه نرسیده دیدیم رنگ خدا را در سطر سطر این قصـه 
مگر نه این بـود  . آنانی که در خود خدا را دیدند و خیال و هوي و هوس را بریدند

کسی را ... یاست معلمی شغل انب«که زمزمه درس مکتب و پاي منبر، این بود که 
اي بندگی و خلـوص بنـدگانی کـه سـیره    » ...آموزید، بنده اویید که از او کلمه می

پیامبرگونه برگزیدند و رسم آزادگی و سـرافرازي را همـراه آراسـتگی بـه مناعـت      
ها را به جان خریـده و از  ها و اسارتطبع و عزت نفس ترجیح دادند و همه مرارت

و دانش به پرواز درآمده و در آسمان جهاد و شـهادت   سنگر تعلیم و تربیت و علم
به دفاع از کیان اسالمی بال خـدمت گشـوده و سرمسـت از شـراب عشـق الهـی،       

قامتانه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      راست
مردانی که از سنگر مدرسـه بـر سـنگر جهـاد پیشـانی سـاییدند و بـا گذشـت از         

ش، عین اصالت انسانیتی شدند که هماره تاریخ را تبلور رنـج همـه   خویشتن خوی
مصداق حدیث علوي، آنجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـرت      . ها باشندانسان
هـاي  اند و شـیران عرصـه  هاي شباینان نیایشگران نیمه«: فرمود) علیه السالم(علی

  »...جهاد و پیکار روز 
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هـاي  اي فاتحـان قلـه  یـت و بـه گونـه   نامه شهیدانِ عرصه فرهنگ و تربوصیت
حماسه و ایثار همواره خط و نشان نقل شجاعت، خلوص، صـداقت و عبـادت ایـن    

گمان غور و تفحص در خط به خط این سـطور درکـی بـه    و بی. دالور مردان است
بلندي ایمان و بندگی را خواستار است تا در کاوشی بتوان ایـن همـه را جسـتجو    

  . کرد
هاي شهداي فرهنگی کشور در میان خیل عظـیم شـهداي   نامهمطالعه وصیت

آالیش مردانی است که با وجود علـم بـه   دیگر، بیانگر واقعیتی روشن از دنیاي بی
هاي دنیوي زنجیر اتصال غفلت را از پاي گشوده و بر گـرده اسـب   تمامی خواسته

ت کـه  هـایی اسـ  گویـه ها و دلنوشتهو گواه این مدعا، دست. راهوار آسمان بستند
هاي غیـرت و جـوانمردي   ها انداخته باشیم، رگههنوز هم اگر گوشه چشمی بر آن

دهند که اندکی اندیشه بر احوال کسانی کـه  را در روح و جانمان تکانی سخت می
سخاوتمندانه از سر سفره دنیا برخاستند و آنگـاه در کنـار جویبـار جـاري تجلـی      

  ! امروزي است هاينشستند، چه حکایت دشواري براي روزمرگی
گرانـه بـراي نقـل آنچـه     نگاهی هنرمندانـه از روي صـداقت و بینشـی روایـت    

بـین دنیـایی مـا    خواهیم خواند؛ رفته رفته نگاه تزویر را از مقابل دیدگان حقیقـت 
  . کندزده ما حک میکناري زده و نقش خدایی را بر تارك جان و شعور خواب

هـاي  ت که در میـان همـه اندیشـه   تفکر و اندیشه بسیجی ماوراي تفکراتی اس
تعقلی دنیایی است و فرهنگ بسیج، تنها فرهنگ پایداري که ریشـه در احسـاس   

هایشـان از بیـداد و سـتم خـم بـود و      خدایی و اسالمی جوانانی داشت کـه شـانه  
سرانجام این اندیشه رساندن فریاد حق بر حلقوم استبداد بود تا سر دهند آنچه را 

آنان مردان مردي بودند کـه بـا اتصـال بـه منبـع فـیض،       . که مایه سربلندي است
سالیان پربار جوانی خویش را به شوق اسالم زیستند و انـس و الفتـی دیرینـه بـا     
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بیـنش بسـیجی، در فرهنـگ دنیـایی معلمـان و      . داشتند) علیهم السالم(ائمه اطهار
تفکـر  اي برخـوردار بـود و بـدایت و نهایـت ایـن      فرهنگیان شهید، از جایگاه ویژه

پرداختن به مسـائل دینـی و   . هاي معرفت و انسانیت را نشانه رفته بودهمواره قله
از جملـه مـواردي    هـا الخصوص قشر تحت تعلیم آنگران علیتوصیه و سفارش دی

  . خوردهاي این بزرگان به چشم مینوشتهاست که در البه الي دست
ماز و روزه، تربیـت و  توصیه و سفارش به دعا و نیایش و اصل عمل به احکام ن

مبــارزه بــا نفــس امــاره و حفــظ و صــیانت از حــریم تقــوي و حجــاب، از نکــات     
توان با تکیه بر اعتقاد و ایمان راسخ از آن سخن به میـان  اي است که میبرجسته

گیري از تفکر ماوراي دنیایی محصول تربیتی داشتن پشتوانه اسالمی و بهره. آورد
 بدین ترتیـب اند و ان ما در راه اشاعه و نشر آن کوشیدهاست که سالیان سال بزرگ

دار در میان قشري به وقوع پیوسته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    
  . بوده است

از زبـان مانـدگاران هشـت سـال دفـاع       گرانبهـا اي تدوین و گردآوري گنجینه
ی بـه  مقدس و شهداي فرهنگی عرصه جهاد و شـهادت؛ امـروز تنهـا راه دسترسـ    

تواند بشـریت امـروزي را در راه   هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش
  . گر باشدپرفراز و نشیب زندگی، هدایت

تدوین ده مجلد از وصایاي این شهداي گرانقدر هشت سال دفـاع، تالشـی در   
  .حوزه پردازش و توجه به اصل مستندات شهیدان به ویژه شهداي فرهنگی است

تـر     تـر و نمایـان  این میان از دیگر نکات موجود در وصایا برجسـته  اما آنچه در
  . گر است، پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب استجلوه

ــوع    ــائل و موض ــردآوري مس ــا گ ــژوهش ب ــروه پ ــان          گ ــاگون از می ــاي گون ه
ـ نامهوصیت ه هاي موجود و در دسترس، ضمن پرداختن به اصل آنچه باید نسبت ب
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هـا  مندي این اندیشـه گیري و هدفهاي شکلآن توجه وافی مبذول داشت؛ زمینه
نقطه حائز توجـه در  . را از منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاده است

هاي متعالی است که در جاي جاي وصایا نمود عینـی  میان وصایا، حکایت اندیشه
توجه به جایگاه والدین . شر از شهداستداشته و بیانگر نگاه عمیق و معنوي این ق

ها و حفظ حریم خانه و خانواده و بذل توجه به همسـر و  گذاري این نعمتو ارزش
از دیگـر محورهـاي مـورد    . هاي خلق این آثار قرار گرفته اسـت فرزندان از اولویت

هاي جهاد و حفظ و حراسـت از  هاي حضور در جبههبررسی در میان وصایا انگیزه
مـردي از اهـل   آن روزها که بزرگ. از حریم مرزهاي اسالمی و ایرانی است میهن و

عشق، پرچم اتحاد به دست گرفتـه بـود و پیـر و جـوان در زیـر آن علـم، پیمـان        
همبستگی خوانده بودند که تا آخرین نفس بـراي ایجـاد مدینـه فاضـله اسـالمی      

ت فقیه زمانـه، از  گویی شهدا در پاسخ به نداي والیبکوشند، آیین مریدي و لبیک
و نیز توجه به اصل والیت فقیه و رهبـري و   وصایاي ایشان متجلی استنقاط اوج 

صفات رهبري، امام خمینی و روحانیت، از جمله سفارش کاروانیـانی بـود کـه بـه     
  . اندسر منزل مقصود رسیده

ن فرهنگی، توصیه به جوانان و مسؤولین و در آموزان و همکاراتوصیه به دانش
یت توصیه به ملت؛ براي همراهی و همدلی بـا رهبـري کـه بـا بیـنش عمیـق       نها

نظیر است؛ و ایـن مهـم بـه دسـت     اي مردمی در دنیا بیسیاسی و الهی و پشتوانه
اسالمی که براي احیاي آن  هاي متعالیارزش نیامده است مگر به برکت و حرمت

انـد و  شهادت سر دادههمه مردم از قشرهاي گوناگون به پا خاسته و داعیه قیام و 
و دسـتورات  ) علیهم السالم(هاي اهل بیتها و هدایتاین همه را مدیون روشنگري

ــام    ــه از دیانــت و سیاســت ام ــی الهــام گرفت ــاب اســالمی و انقالب و ارشــادهاي ن
   گیـرد کـه   بار ارادت و خالصـی آنجـا جـان مـی    کوله. بودند) رحمه اهللا علیه(خمینی
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دگاران جبهه و جنگ در این وانفساي دلزدگی باقی اسـت،  نگاهی به آنچه از یانیم
      انداخته و عمـل بـه فـرامین و احکـام الهـی و شـرعی را از نگـاه آنـان بـه تماشـا           

  . نشینیمی
شناسی و ارجحیت شهادت و تعالی مقام شـهید در نـزد   حفظ وحدت، دشمن

راه اسـت و   هاي بسیج و شهادت است و آنجا که آغـاز دگار؛ از جمله سرفصلرپرو
ام و دار اما من هنوز از تکاپو نیفتـاده «اي و راه رسیدن دراز؛ نخوردهتو هنوز زمین

ام و انقالب نعمت خداسـت بـه ملـت    و ندارم دل عاشقی است که براي امام آورده
ایـم و  ایران، اما جنگ نباید وحدت و انسجام ما را بگسلد که تا پاي جان ایسـتاده 

گمان این فصل، اوج فراز و فرود همـه وصـایا و   و بی» ...م همه گوش به فرمان اما
شهدا را تـا قلـه ایـن اندیشـه سـوق داده       تنها نکته اتکالی است که نهایت بینش

  . است
رسی، طلب حاللیت و سفارش بـه  می» حاللیت«چه زیباست آنگاه که به بند 

را بـه امیـد   صبر و بردباري را براي آنان که عمري نهال خفتـه در خـاك آرزوهـا،    
خواهد تا نماز صداقت و راسـتی  دلت می. ثمري تابستانی به نوازش روزها سپردند

را به قامت این شهیدان اقتدا نمایی که نگاهشان تجلی اخالص است و بیگانـه بـا   
اند کـه امـروزه روز   هاي دنیا برگرفتهچنان دامن از آلودگیهرچه نام دنیا دارد؛ آن

» هنوز بیـدار «هاي آالیش را در دلر زندگی پاك و بیمردان، شویاد چنین بزرگ
دلیـل     امروزي که زمانه در کمین اعتقاد مـا نشسـته اسـت و مـا بـی     . انگیزدبرمی

اثـر، روز و شـب را تکـرار    هاست بر لب سجاده مثل دعـاي بـی  آنکه بدانیم سالبی
  .کنیممی
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ان فرهنگـی  گویـه شـهید  دل ها همه سرآغاز فصولی است که از سطر سطراین
زده تصـویري تـازه   هاي غفلتو اکنون به جاست تا در فصل ظلمات دل باقی است

  .را از منظر نگاه شهدا وامدار باشیم
در تدوین این مجموعه از گزیده موضوعی وصـایا کـه اختصـاص بـه شـهداي      

هـا  نامـه فرهنگی دارد، با محوریـت موضـوعات شـاخص مطـرح شـده در وصـیت      
یه و تنظیم شده است که محتواي دفاتر آن به شـرح زیـر   دفتر ته 10مجموعه در 

  :است
 دعا و نیایش .1

 والیت فقیه .2

 شهید و شهادت .3

 جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمی .4

 به فرهنگیان و دانش آموزان  توصیه .5

 ملت و مسئولینسخنانی با جوانان،  .6

 )علیهم السالم(اهل بیت و انقالب اسالم، .7

 حجابو  نفس، تقوانماز و روزه، احکام اسالمی، حدیث  .8

 شناسیدشمن، بسیجوحدت،  .9

 و حاللیت طلبیدنصبر و بردباري  .10

دفـاتر ده گانـه شـهداي     –شـهدا   این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه
حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسـان متخصـص در امـر تصـحیح و      -فرهنگی

ار سـاعت نفـر کـ    3000مـاه حـدود    3ویرایش متون است کـه در زمـانی قریـب    
  . اندکارشناسی صرف به ثمر رسیدن آن نموده
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تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري
عجـل اهللا تعـالی   (مورد نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر  

  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد )فرجه الشریف
  

  الئیزهرا مو
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  درآمد   
 
اگر بخواهیم تمام رویـدادهاي بزرگـی را کـه در تـاریخ بـه وجـود آمـده و در        
صفحات آن ثبت شده ارزیابی کنیم رخدادي ارزشمندتر و تأثیرگذارتر از فرهنـگ  

ترین قدرت یک جامعه اسـت  شهادت بزرگ. شهادت و اثر شهید نخواهیم داشت 
کنـد و راه را بـراي   فراخنـاي توانسـتن تبـدیل مـی    بست نتوانستن ها را به که بن

در نهـج البالغـه      ) علیـه السـالم  (چنانچه امـام علـی  . نمایدحرکت صحیح روشن می
گونـه اسـت   شود و اینها روشن مییعنی راه براي آن ؛»فابان له الطریق«: ندفرمایمی

تـاریخ   اشـود امـ  مـی  ه دور از روشـنی بدون الگو و ب ۀبدون شهید جامع که جامعۀ
سـت  داکاري عظـیم شـهیدانی  افتخار جمهوري اسالمی ایران سرشار از ایثار و فپر

تعلیم و تربیـت ایسـتاده بودنـد و درس شـهادت و شـجاعت همـراه بـا         که بر قلۀ
آموختـه  ) رحمـه اهللا علیـه  (نـی امـام خمی  ،خود بصیرت و دیانت را که از معلم کبیر

ا در کنار مرزبانی فرهنگ بـه مرزبـانی   هآن ند به فرزندان این کشور آموختند؛بود
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جان خود را بذل نمودند و امروز مـا در   سخاوتمندانه و مؤمنانهمیهن پرداختند و 
گـذاریم و  خیزیم و دست ارادت بر سینه مـی احترام به پا می ها بابرابر عظمت آن

باشـد   .از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کـرد ها و راهشان، براي پاسداشت آرمان
مرام و مـنش  پرچم شهیدان معلم و معلمان شهید همواره و هماره در سرزمین  تا

توانـد  مـی اکنون در این برهه از زمـان کـه اقتـدار ملـی     . در اهتزاز بماند این ملت
ضـرورت   ،در ابعـاد فرهنگـی نیـز تجلـی نمایـد      اجتمـاعی  –عالوه بر ابعاد علمی 

بـر  شود که تحقق آن ان مینمایهاي فرهنگی بیش از پیش پاسداري از این ارزش
کـه خـود   یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی      عهدة

شهیدان سـرافراز خـود را تجلیـل و    «: این کشورند که شهید زنده و جانباز پایندة
اي ایـن فرمـوده انگیـزه    ».وصایاي آنان را به کار بیاندازیـد تقدیس کنید و آخرین 

هـاي  مهوصیت ناساز از منبع غنی و فرهنگ را ت نخوردهشد که وصایاي بکر و دس
گزیـده موضـوعی    اي تحت عنواندر ده جلد در مجموعهمعلمان شهید استخراج و 

، قـدمی در راه نشـر   که با قلـم  مکتوب نمائیم باشد وصیت نامه شهداي فرهنگی
 این حرکت ارزشمند انجام نشـد . این فرهنگ متعالی برداشته باشیم هرچه بیشتر

 –هـاي گونـاگون کارشناسـی    مگر با بذل مساعی ارزشمند عزیزانی کـه در حـوزه  
سـاز شـهیدان را بـه    رساندند تا بتوانیم میراث انسـان  اجرا ما را یاري –هماهنگی 

نصرت امـروز   انت تمام برسانیم تا دعاي خیرشان،با ام ،جامعه ينسل امروز و فردا
زد خـداي متعـال دعـاي    اند و نزندهقرین راهمان کند که شهیدان  و عزت فردا را

 . مستجاب دارند
  اداره کل امور شاهد و ایثارگران

 شروزارت آموزش و پرو
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  توصیه به فرهنگیان: فصل اول    
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   شغلی اتتعهدضرورت پایبندي به : بخش اول    

  
  )دهدشت 1336 - 1365( بیژن آبگون شهید 

ت      ! شما همکاران عزیز فرهنگی در سـنگر مـدارس و اداره و در امـر تعلـیم و تربیـ
حضرت امام شغل مقـدس شـما معلّمـین را در حـد     ] زیرا[نونهاالن کوتاهی نفرمایید؛ 

آمـوزان عزیـزي کـه در اختیـار     امید است در آینـده از دانـش  . اندانبیا توصیف فرموده
تحویـل جامعـه   هایی همچون شـهید بهشـتی و رجـایی و بـاهنر و غیـره      دارید انسان

  .بدهید
  

  )مرودشت 1328 - 1361( بخش شهید عبداهللا آزادي 
ما از خون و ثروت همین مستضـعفین  : سخنی هم با برادران و خواهران معلّم دارم

استفاده کرده و درس خوانـدیم و بـا خـون همـین شـهدا از زیـر بـار ذلّـت فرهنگـی          
است خداشـناس باشـیم و   رسالت بزرگی داریم؛ چه خوب . آور، نجات پیدا کردیم شرم
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ــت مســلمان، درس   شــکرگزار و بــا جــان و دل بــه ایــن فرزنــدان و نــور چشــمان ام
خداپسندانه دهیم، انقالبی در درون خود به وجود آوریم و بعد شـروع بـه اصـالح ایـن     

  .نوباوگان نماییم و به جاي غیبت نمودن به اصالح همکاران خود برآییم
  

  )شهرکرد 1327 - 1362(بنی الیاس احمدي شهید 
سالم من به شـما اي زنـده   ! همکاران و دبیران گرامی، اي عزیزان همسنگر مدرسه

سـازید، سـالم بـر شـما کـه مسـئولیت       نگهدارندة راه شهدا، سالم بر شمایی که شهید
  .سنگین یعنی پرورش جوانان را به عهده گرفتید

  
  )بندرعباس 1339 - 1365( طلبمحسن اخالص شهید 

ایـن معلّـم   . دارید] را[و شغل انبیا ] است[وظیفۀ شما سنگین ! مینهمکارانم، معلّ
توانـد یـک کـودك را مبلّـغ اسـالم      او می. ها به دست اوستاست که سرنوشت انسان

بایـد بـه خودتـان افتخـار     ! شما معلّمین]. وا دارد[تربیت کند و یا به کارهاي منحرف 
هاي خوب اسـتفاده  اید، از فرصتدهاندیشه کنید و بدانید که براي چه آفریده ش. کنید

  .کنید که مانند ابرها زودگذرند؛ زیرا خداوند شما را بیهوده نیافریده
  

  )داراب 1337 - 1361( ناصر اخوان شهید 
شـما در مـوقعیتی   : پیام دوم من به همکاران فرهنگی، برادران و خواهران فرهنگی

رچه بیشتر با مسائل اسالم و قـرآن  آموزان و نونهاالن انقالب را ههستید که باید دانش
ها از مکتب اسالم، شهادت، شهامت و شجاعت بگویید و اسـالم  آشنا سازید و براي آن

بیاموزیـد و  ] را[آموزان، اسالم ها تدریس کنید و با رفتارتان و عملتان به دانشرا به آن
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 )علیه و آلـه و سـلم  صلی اهللا (طور مثل پیغمبر اسالمهمین. خودتان الگویی از اسالم باشید
تـرین  خـوبی انجـام دادیـد، بـزرگ    یک آموزگار باشید و این رسالت سنگین را اگر بـه  

ترین خیانـت را  انگاري و سستی کنید بزرگاید و خداي ناکرده اگر سهلجهاد را کرده
  .اید که با خیانت آمریکا و صدام هم قابل مقایسه نیستکرده
  

  )ریزنی 1343 - 1366( شهید حسین استقبالی 
هـا  در تربیت فرزندان اسالمی این سرزمین حداکثر کوشش و تالش را کـرده و آن 

را با تعلیم و تربیت اسالمی آشنا ساخته و اجر و مـزد خـود را از خـدا بخواهیـد تـا در      
اي مستقل باشـیم و از دنیـاي شـرق و غـرب     اي نزدیک ان شاء اهللا شاهد جامعهآینده

هـا  توانیم از تمام جنبـه ها به وجود بیاوریم که ما میرا در آننیاز باشیم و این حس بی
هاي مثبتی در ایـن زمینـه برداشـته شـده و     که تا به حال قدمخودکفا باشیم همچنان

باشـد و ایـن   هاي صحیح درازمدت مـی ریزيمستلزم تالش و کوشش پیگیري و برنامه
اسـالم و حکومـت اسـالمی و     سـایۀ ] در[توانیم ها زنده کنیم که ما میحس را در آن

  .هاي جهانیک از قدرترهبري امام الگویی براي دنیا باشیم، بدون اتّکا به هیچ
  

  )شهرمشگین 1337 - 1365( حسین اسدي شهید 
هـا را بشـکنید؛   بـت . کارتان براي خدا باشد تا عبـد خـدا باشـید   ! برادران فرهنگی

  .به رویش باز شودمطیع خدا باید حصارها را بشکند تا حصارهاي معنوي 
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  )اسدآباد 1333 - 1362( حسین اسديملک شهید 
از کلّیۀ برادران فرهنگی و متعهدین به اسالم خواهانم که در گسترش اعـتالي  
فرهنگ اصیل اسالمی سعی و کوشش خود را بـه کـار گیرنـد و ایـن رهبـر عزیـز       

ت مبـارز پیـرو خـطّ امـا     ) امام خمینی کبیر(انقالب اسالمی  م را یـاري  و روحانیـ
  .هاي آنان را به اجرا در آورندنمایند و رهنمود

  
  )خمین 1344 - 1365( نصراهللا اسکندري شهید 

مواظـب خطـوط   ! آموزان و شـما دبیـران و اسـتادان گرامـی    اما شما عزیزان دانش
خواهند القـا کننـد، باشـید و نگذاریـد خـداي      فکري که دشمنان قرآن در مدارس می

محتـوا  تفاوت و بینه کنند و درون شما را بپوسانند و شما را بیناکرده در بین شما رخ
باشد؛ چرا که هیچ تفاوتی بـین  بار آورند که اگر چنین شود آغاز بدبختی و فالکت می

هـا  ماند و زحمات عزیزان و خون عزیزتـرین انسـان  این زمان و زمان طاغوت باقی نمی
  .به هدر رفته و چیزي بر جاي نمانده است

  
  )تویسرکان 1340 - 1366( پوراحمد اسماعیل شهید 

هاي تاریـک را آن امیدوارم که این قلب! برادران و خواهران و همکاران آموزگار
طوري تربیت دهید که واقعاً ارزش خودتان حفظ و روشـن شـود و در ضـمن درد    

  .جامعه را حس نمایند
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  )سپیدان 1345 - 1364(حسن اسماعیلی علی شهید 
شما که بـه قـول امـام عزیزمـان شـغلتان شـغل       : لّمان عزیز دارمسخنی با شما مع

هـا  انبیاست و واقعاً هم چنین است؛ زیرا شما با راهنمایی فرزندان این مرز و بوم به آن
خواهم که بـراي بـاروري   از شما می. ها را در خطّ اصلی قرار دهیددهید تا آنخط می

ها را مؤمن و آگـاه  ا انجام دهید و آناین نونهاالن انقالب نهایت سعی و کوشش خود ر
  .و پاك بار آورید

  
  )خمین 1339 - 1364( محمد اصغريعلی شهید 

دانم چه مسئولیت خطیـري  هرچند معلّم نبودم ولی به معلّمی عالقه داشتم و می
هایی کـه سرنوشـت آینـدة    ها سر و کار دارد؛ انسانیک معلّم با فکر و مغز انسان. است

هاي مرا در این امـر ببخشـد و   خواهم کوتاهیاز خدا می. شودا واگذار میهاسالم به آن
شاء اهللا که برادران معلّم این وظیفۀ الهی را به نحو احسـن انجـام دهنـد و خـداي      ان

  .ناکرده مدیون افکار نونهاالن اسالم قرار نگیرند
رده مـدیون  برادران معلّم این وظیفۀ الهی را به نحو احسن انجام دهید و خداي نک

  .افکار نونهاالن اسالم قرار نگیرید
  

  )آستانه اشرفیه 1344 - 1365( کمال اصغري شهید 
هـا هماننـد شـغل    پیام من در ابتدا خطاب به همکاران است، عزیزانی که شغل آن

حـاال کـه   ! بـرادران عزیـزم  : سازي اسـت ها انسانپیامبر است، آن برادرانی که شغل آن
هدة شماست، باید سعی کنیـد بـا تربیـت کـردن فرزنـدان      حفظ و حراست اسالم به ع

و شما هستید که باید با پرورش دادن نوباوگـان  . برومند آیندة اسالم را تضمین نمایید
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هاي دین را محکم نمایید و شما هستید کـه بـا معرفـی نمـودن     ها و ستوناسالم پایه
  .مین نماییدبخش را تضچهرة پلید جنایتکاران زمان، آیندة این دین آزادي

  
  )کرج 1340 - 1361( سیدساعد افتخاري شهید 

امروز امانتی بزرگ و خطیـر در اختیـار شماسـت و در معـرض     ! شما برادران معلّم
آزمایشی سخت قرار دارید، به امید اینکه در این امتحان موفّق و پیروز سـر برآوریـد و   

گرفـت و آن وقـت    شود، مورد لطف و رحمت خدا قرار خواهیـد اگر چنین شود که می
  . شما به راستی پیامبر انقالب خواهید بود

هاي پرنوري به دست شماست و آن را بایـد در اختیـار   امروز نورافکن! برادران معلّم
  .شان آشنا کنیدآموزان قرار دهید و آنان را به وظیفۀ اصلیدانش
  

  )دماوند 1337 - 1362( محمود افتخاريشهید سید 
روح تبـدیل  در اوج فقر مواظب باشید به ماشین بـی ! متکشو شما اي معلّمان زح

اگر تعلیم و تربیـت را  . توان تحمل کردبه خدا در قیامت سختی حساب را نمی. نشوید
توانید تحمـل  با هم و در کنار هم به متعلّمین خویش نیاموزید، سختی حساب را نمی

انبیـا را داشـته باشـد، بایـد      معلّم بایـد روح . دهندة حرکت انبیاستمعلّم، ادامه. کنید
! مبادا کوتاهی کنیـد . عاشق باشد، عاشق علم و ایمان و این دو سالح باید با هم باشند

شود تحمل کرد، اگرچه نبایـد باشـد و بایـد بـا آن     فقر را می! کشاي معلّمین زحمت
مبـادا بـه خـاطر شـدت     . هسـتند » آمـوزان دانش«مبارزه کرد، اما مقصود اصلی شما، 

این فرزنـدان در پیشـگاه خـدا از    . زندگی این هدف بزرگ را بر زمین بگذارید]  شارف[
ها مهربان و دوست باشـید،  با بچه. اي کوتاهی کنیدشما شکایت خواهند کرد، اگر ذره
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آنان را به علم و عمـل تشـویق کنیـد و خـود     . ها سخت پرهیز کنیداما از شوخی با آن
هاي تقوا را به ایشـان بشناسـانید   علم و ایمان و استوانه! ینمعلّم. نیز الگوي آنان باشید

. را برایشـان تشـریح کنیـد   » هاي کامل خلقتانسان«. ها درس بگیرندآن تا از زندگی
، فقها و علما را به آنـان  )علیهم السالم(، معصومین)علیهم السالم(الگوهاي خدایی، پیامبران

همـۀ آنـان کـه    . آینـده بـه وجـود آوریـد     باید شما تحولی عظیم در نسـل . بشناسانید
کوتاهی کنند، سخت مجازات خواهند شد و حتماً پشیمان و پریشان محشور خواهنـد  

  .شد
  

  )مرودشت 1340 - 1372( باصري علی اکبرينجف شهید 
انـد نیکـو تربیـت نمـوده و بـیش از      فرزندان عزیز خود را که امیدهاي نسل آینـده 

ها دقّـت  کشید، در تربیت و دانایی آنها زحمت میآنچه بر تهیۀ خوراك و پوشاك آن
    .زندگی که داشتن علم است، محروم نمانند] هاي[نمایید تا از بهترین سرمایه

  
  )قزوین 1343 - 1365( اکبر اکراد چگینیعلی شهید 

ه       هـاي  امیدوارم که معلّمین و دبیـران گرامـی و عزیـز، سـنگردار و خـدمتگزار بچـ
  .مان باشندمعصوم ملّت مظلوم و مسل

  
  )قم 1334 - 1361( حسن امجدي شهید 

ایـد  سازي را قبول کردهمسئولیت انسان] اي کسانی که: [سخنی با همکاران معلّم
پذیر و هاي مسئولیتتالش کنید و بسازید انسان! و راهتان راه انبیا و راه پیامبران است

به خون شـهیدان  . ازیدبس است، دیگر خود را با شعار مشغول نس]. را[مؤمن و مکتبی 
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خـواهم تربیـت بـدنی را زودتـر     بیشتر توجه کنید و از مسئولین آموزش و پرورش می
  .اصالح کنند

  
  )تهران 1345 - 1365( عباس امیري شهید 

ت خـود را در راه   ! گویمبرادران عزیز همکار، شما معلّمان و مربیان گرامی را می نیـ
آمـوزان عزیـز را   ار دهیـد و سـعی کنیـد دانـش    آموزان همواره قرتزکیه و تعلیم دانش

  .معتقد و عالقمند به اسالم بار آورید که خود بیش از من به این امر واقفید
  

  )بیدخرم 1340 - 1366( رضا امینیعلی شهید 
از معلّمین تقاضا دارم که در تدریس فرزندان امت اسـالمی مجـد و کوشـا باشـند؛     

ت          ها که مرا مـی هاست و از آننچرا که تربیت نسل جوان بر عهدة آ شناسـند، حاللیـ
  .طلبممی

  
  )لنگرود 1329 - 1361( محمدعلی امینی فنیده شهید 

خواهم که مرا مورد عفو و بخشش خود قرار دهنـد،  اي میاز همکاران محترم اداره
ینـد و  طور جدي حمایـت نما و نائب برحقّش به )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(از امام زمان

  .والیت فقیه منحرف نشونداز 
  

  )محالت 1339 - 1365( حسین انصاري شهید 
اي به همکاران عزیزم که شغلشان معلّمی و تعلـیم دادن و آگـاه   چند کلمه اما

ت معـاد حقیقـی      : ساختن این نوباوگان است روشن نمودن آن عزیـزان بـه واقعیـ
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دشـمن را رسـوا    وحی هست و همه چیز باید باشـد، پـس شـهیدان بـا خونشـان     
  .ساختند، شما با قلمتان راهشان را ادامه بدهید

  
  )اصفهان 1341 - 1365( ریزي اکبر باباجانی شهید 

طـوري کـه امـام    همـان ! بـرادران عزیـز  : اما سخنی با همکـاران و معلمـان عزیـزم   
اند که معلّمی شغل انبیاست، پس سعی کنید که شغل انبیا را به نحـو  عزیزمان فرموده

این نونهاالن مردم را که امانتی هستند در دست شـما در هـر دو   . انجام بدهیداحسن 
هـا را  و آن. ارزدبعد تعهد و تخصص رشد دهید که علم بدون ایمان مفت است و نمـی 

من علّمنـی حرفـاً فقـد سـیرنی     «سرباز اسالم بار بیاورید و آگاه باشید بر طبق روایـت  
است و بر عکس اگـر فـردي را نـاقص تربیـت کنیـد       ، اجر کارتان بیش از اندازه»عبداً

  .اثرش دائم در اجتماع است
  

  )باغملک 1350 - 1366( محمد باسیوس شهید 
همکاران فرهنگی سنگر تعلیم و تربیت را خالی نکنند و از شـما همکـاران گرامـی    

خواهم که تعلیم و تربیت شما بر اساس موازین اسالم باشد و مغایرتی با دسـتورات  می
اگر تعلیم شما بر اساس دستورات قرآن نباشـد، در واقـع نسـلی را    . هی نداشته باشدال

  .اید که در آینده اعمالشان مغایر دستورات شرع استتربیت کرده
  

  )بروجن 1331 - 1364( دنبهفراعلی باقري  شهید 
شـاید هـر   ! بـرادران : اسـت  آموزان ایـن سفارش من به دوستان و همکاران و دانش

بعـد از  ] بتوانیـد [کاري کنید کـه  ] پس[اي نداشته باشید، شما تا مرگ فاصلهکدام از 
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ت    . به قول امام» کار شما همچون پیامبران است«مرگ جوابگو باشید،  همیشـه بـا نیـ
پاك و تربیت صحیح اسالمی وارد کالس شوید، مبادا فکرتـان در مادیـات یـا خـداي     

  !ایدصورت باختهور شود که در این ناکرده در هواي نفس غوطه
  

  )فردوس 1344 - 1365( شهید مهدي بخشایش 
آیـا  ! اي معلّمان مملکت و امیدهاي آیندة مملکت براي شکوفایی نونهاالن انقـالب 

دانید که پرورش دهندة نسلی از انقالب هستید که فردا سنگینی ادامۀ راه انقـالب   می
د دانید که چگونه بـا  هاست؟ پس خو فرساي خون شهدا بر عهدة آن و مسئولیت طاقت

هـا برسـانید    هاي نوشکفته رفتار کنید و چگونه پیام حقیر را به آن این عزیزان و غنچه
هایشـان را کـه صـاف و صـیقلی      که خوب درس بخوانند و از همـین اول زنـدگی، دل  

عمل به احکام اسالم، همچنان صاف نگه دارند و قـدر  ] و[است، با خواندن قرآن و دعا 
  .در زیر چتر اسالم را بدانندزندگی کردن 

  
  )نیشابور 1340 - 1367( زادهحسن بدیع شهید 

. شما هم مواظـب خودتـان باشـید   ! برادران معلّم: چند با برادران معلّم] کالمی[اما 
درآمدترین قشر جامعه هستید مواظب آخرت خـود  شما که کم. معلّمی شغل انبیاست

. ی اسـت و رسـالت شـما سـنگین اسـت     باشید، کار شما معنوي است و راه شما مکتب
  .چیز است تان قلم و ارزش آن باالتر از همهجبهۀ شما مدرسه است و اسلحه
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  )چالوس 1334 - 1362( فریوسف براهنی شهید 
کنـی و راهـت   ات مهم است، اگر دیـدي کـه اشـتباه مـی    تو وظیفه! اي معلّم عزیز

یـان پیـدا کنـد نـه اینکـه      سعی کنید اسـالم جر . منحرف است بگو من اشتباه نمودم
هـایی اسـت   ها آفتو این] داشته باشید[بینی کنم و یا خود بزرگبگویید من اجرا می
  . ها اشاره نمودندکه امام امت به آن
مکان مقـدس  . رو راه انبیا هستی؛ انبیا معلّم بودندتو یادگار و دنباله! اي معلّم عزیز

بر مربیان تربیتی اسـت  . کنید] تبدیل[دس مدرسه را با صفا و صمیمیت به مکانی مق
آموزان و بالعکس حالـت صـفا و صـمیمیت و برابـري و     که با رفت و آمد به خانۀ دانش

  .برادري را تقویت کنند
  

  )آبادنجف 1340 - 1362( علی بلندباال شهید 
شوي و باید انسـان بسـازي   سازي میتو اي معلّم عزیزم، تو که سرپرست کارخانۀ آدم

هاي مملکت را بهتـر بچرخاننـد و ایـران را از    ها بتوانند چرخحویل جامعه بدهی تا آنو ت
باید خیلـی مواظـب   ! زیر آخرین یوغ استعمار و استثمار برهانند و به خود کفایی برسانند

هاي معصوم هـم از بـین   باشید که اگر خداي نکرده خطا و لغزشی داشته باشی، این بچه
داوطلبانه به روستاهاي محروم رفته و عـالوه بـر تـدریس در ده     خواهند رفت و امیدوارم

بردنـد، ارشـاد نماییـد    ها در جهل به سر مینیز کار کنید و روستاییان عزیز ما را که سال
  .و رهرو حقیقت باشید
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  )بیدگل 1342 - 1365( طبارضا بنیشهیدعلی شهید 
علیـه  (رار دهید و امام علـی قرآن را سرلوحۀ کار خودتان ق! برادران و دوستان عزیزم

مسئولیت خطیري بـر دوش شـما نهـاده شـده     ! برادران معلّم. را الگوي راهتان )السـالم 
مان را که معلّمی مقام پیغمبري اسـت، در  است و این گفتۀ رهبر عزیز انقالب اسالمی

  .نظر داشته باشید
  

  )فسا 1335 - 1363( علی بیژن کوچی شهید 
تـرین امکانـات در   ی، اي فرهنگی زحمـتکش کـه بـا کـم    اما برادر عزیزم محمدعل

دورترین نقاط از کشور جمهوري اسالمی عزیزمان به شـغل مقـدس معلّمـی مشـغول     
اش درصـد حرفـه   90کـم  یک معلّم خوب معلّمی است کـه دسـت  ! هستی، برادر عزیز

شغل معلّمی باشد و ده درصد به فکـر خـودش باشـد و همچـون شـمع بسـوزد و بـه        
سالی کـه شـغل معلّمـی داشـته     5خوشحالم در این ! عزیزم. روشنایی بدهدمحرومان 

طوري که سالیانه اطّالع کامل داشـته  همان. ایداید، همیشه با سرافرازي خدمت نموده
بایـد خـدمت کـرد بـه جامعـه و      ! و دارم، همیشه لحن کالمـت ایـن بـود کـه بـرادرم     

همچون گذشته به خـدمت معلّمـی   حاال هم تنها انتظارم از تو این است که . محرومان
رو انبیـا  ، پس چه بهتر که انسان همیشه در خط و دنبالـه ]بپردازي[که شغل انبیاست 

  ... باشد 
زمانی روح برادرت در آرامش است که فرزندي از ایـن فرزنـدان کشـور    ! برادر جان

    .جمهوري اسالمی ایران از محضر شما عزیزان زحمتکش استفاده نماید
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  )ورامین 1339 - 1363( فرددهقانیانپازوکی  نقی شهید 
مقـام خـدا را بدانیـد کـه     : سفارشی دیگر به همکاران خود و معلّمین محترم دارم

   کنیـد، همـه   و تربیتـی کـه مـی   ] اسـت [معلّم اول اوست و شغل شما شـغلی خـدایی   
ري و سـایر معلّ   . بایست خداپسندانه باشدمی مـین  الگوي خود را از معلّم شـهید، مطهـ

شـاگردان  . در انجام مسئولیت و حفظ مقام خود کوشـا باشـید  . اند بگیریدکه الگو بوده
ت و ناصـرین دیـن مبنـی بـر      ] چرا[را تربیت کنید؛  که آیندة مملکت و یاوران امام امـ

که امروز از لبان گوهربـار   )علیه السالم(لبیک به نداي هل من ناصر ینصرنی امام حسین
باشـد و  هاي شرق و غـرب جـاري اسـت، مـی    ر در مقابل قدرتامام امت خمینی کبی

هاي اجتماعی، سیاسـی،  دیگر اینکه در مطالعۀ کتب غیر درسی کوشا باشید، در زمینه
  . تاریخی و دینی مطالعه کنید

  
  )اقلید 1342 - 1365( اهللا تدینولی شهید 

م و تربیـت  همچنان در سنگر مقدستان بـراي تعلـی  ! اماما شما اي همکاران گرامی
سوادي ادامه دهید و سعی نمایید که مدرسه همچون حـوزة  به مبارزه علیه جهل و بی

  .باشدعلمیه براي خدا و رضاي او و حصول مقصود می
  

  )شهرکرد 1345 - 1364( انیگاهللا ترکی هرچ شهید امین 
بـر  : اما پیامی براي شما همسنگران عزیز در سـنگر تعلـیم و تربیـت اسـالمی دارم    

خواهم کـه   از شما می. رنگ مرا به گوش فرزندان ایرانی برسانید ست که پیام خونشما
باشـید و خودتـان را بـه     1»یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمـه «واقعی ] و[مصداق بارز 
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در ] هـم [تعلیم و تربیت اسالمی مزین سازید و به دشمنان دین خدا بگوییـد کـه مـا    
امیدوارم که شـما  . در سنگر جهاد و مبارزه هستیم سنگر تعلیم و تربیت اسالمی و هم

کوشش کنید و قلم و بیان خویش را در جهت تبلیغ دین مبین اسالم قرار دهیـد کـه   
تر از شمشیرهاست که در واقع قلم و بیـان اسـت کـه انسـان را      سالح علم و قلم، برّنده

  .سازد می
  

  )شهرکرد 1339 - 1361( بنیزيابراهیم توکّلی  شهید 
آموزان را حتّـی یـک لحظـه بیهـوده     همکاران محترم تقاضا دارم که وقت دانشاز 

   باشـند و بایـد   تلف نکنند که در غیـر ایـن صـورت در پیشـگاه خداونـد مسـئول مـی       
هـا را از  هاي منظّم و متنوع و پرمحتواي اسالم را بـه آنـان منتقـل نماینـد و آن    برنامه

و اخالق اسالمی فراموش نشـود و در تعلـیم    همان کودکی با احکام اسالم آشنا نمایند
ها مانند یک کاغذ سفید است که هر چیـز را  کودکان دقّت بسیار شود؛ چون ذهن آن

در نهایت باید به برادران فرهنگـی گفـت کـه وظیفـۀ سـنگین      . کندبه خود جذب می
هم علـی (خود را بشناسند و امیدان انقالب و اسالم را به طور صحیح پرورش دهند، ائمـه 

و بزرگــان صــدر اســالم را مطالعــه نمــوده و رفتــار و اخــالق آنــان و طریقــۀ   )الســالم
برخوردشان را با مردم در ابعاد زندگی خود پیـاده نماینـد و تزکیـۀ نفـس را فرامـوش      

بپرهیزنـد و بـا هـم بـرادر وار زنـدگی      ... از غیبت، تهمت، خودخواهی، حسد و . نکنند
  . دوري کنندتوزي نسبت به هم کنند و از کینه

خواهم که گوش به فرمان امام باشند و نگذارند دشـمنان  از برادران و خواهران می
از روحانیت مبارز طرفداري نمایند و براي سالمتی امـام  . او حتّی یک لحظه شاد شوند

عزیز، خمینی کبیر و پیروزي رزمندگان و نجات مستضعفان از بنـدهاي جـور و سـتم    
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بـا هوشـیاري و آگـاهی،    . بهبودي و شفاي معلولین دعا نمایند براي. ظالمان دعا کنند
هـاي  هـا در پسـت  تمام جریانات انحرافی را زیـر نظـر گرفتـه و نگذارنـد هـواداران آن     

  . حساس نفوذ کنند
  

  )مراغه 1336 - 1365( زنیونس تیغ شهید 
ی شـاء اهللا در سـایۀ حـق تعـال    ان : به خدمت برادران و همکاران متعهد و بزرگـوار 

بـوده باشـد و امیـدوارم تمـامی زنـدگی و      ] همـراه [وجود پربارتان با صحت و سالمت 
حالتان را در محضر خدا بدانید و از طریق شغل انبیائی خودتـان، در پیشـبرد اهـداف    

کـار   سـاز اسـالم از طریـق ایـن    مقدسۀ اسالمی کوشا باشید تا فرهنگ غنـی و انسـان  
  .خدا یار و یاورتان باد. مان رسوخ کندصحیح شما به جامعه نشسته و در کشور

شما که در حـال حاضـر در سـنگر مبـارزه بـا جهـل و نـادانی قیـام         ! برادران عزیز
تر است از ماهـایی کـه بـه جبهـۀ نـور       اید، مسئولیت شما خیلی سنگین و سخت کرده

باشیم؛ زیرا مملکتی که از نظر فرهنگی وابسته باشـد و اسـتقالل    علیه ظلمت روانه می
ا [شـود،  هاي پیکار پیروز مـی رهنگی نداشته باشد، با اینکه در جنگ یا در صحنهف امـ [

کـم مـا را وابسـته بـه      این پیروزي نوبتی خواهد بود؛ چون فرهنگ غربی یا شرقی کـم 
چـون رژیـم گذشـته مـا را     . آورد عروسک کوکی بار می] ما را مانند یک[خود کرده و 
  .علم تربیت کرده بود سنّتی و کم

  
  )بروجن 1339 - 1364( محمد جعفرپور بروجنی هیدش 

    ضمن دعا و آرزوي خیر بـراي شـما عزیـزان فرهنگـی بـه همگـی شـما سـفارش         
شما امانتدار خدا هستید و آن هـم امـانتی بـزرگ اسـت؛ زیـرا      ! کنم که اي برادرانمی
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پس هوشیار باشید کـه وظیفـۀ شـما بسـی خطیـر      ] باشدمی[انسان اشرف مخلوقات 
خودسازي کنید، قـرآن را بخوانیـد، کتـب اسـالمی را مطالعـه نماییـد و سـطح         .است

قـدر  اطّالعات خود را باال ببرید تا با کمک خداوند و رهبري امـام عزیـز و فقیـه عـالی    
بتوانید در مسئولیت خودتان موفّق باشید و اگر خـداي نکـرده کوتـاهی کنیـد، مـورد      

اجر زحمات شما نزد خداوند زیاد اسـت،   طور کههمین. بازخواست قرار خواهید گرفت
  . خداي نکرده ناخدمتی شما هم جزاي بدي خواهد داشت

در طول چند سالی که توفیق همکاري با شما را داشتم تا جایی کـه  ! برادران عزیز
مـن از بـین   . توانستم خدمت کردم تا ببینیم در نظر خداوند تعـالی چقـدر ارزش دارد  

یـک شـما گذاشـتم، ان    ۀ سنگین خودم را بر عهده یـک شما رفتم و از این پس وظیف
  .رسان خوبی خواهید بودشاء اهللا که پیام

سفارش من به شما عزیزان این است که همیشه در کار خیر پیشقدم باشید و هـر  
دهید اول خودتان به آن عمل کنید و بعد از دانش آمـوزان بخواهیـد   شعاري را که می

قـرآن قـرار نگیریـد کـه     ] ایـن آیـه از  [ید که مخاطب طوري عمل نمای. که عمل کنند
گوییـد چیـزي را کـه    چرا می« ؛١»یا ایها الّذین آمنوا لم تقولون ماال تفعلون«: فرمایدمی

ها باشید نه با زبانتان کـه اگـر   شما با عملتان در جلوي بچه »کنید؟خودتان عمل نمی
نسـبت بـه   . رانی بیشـتر اسـت  این کار را کردید ثمره و نتیجۀ آن از یـک عمـر سـخن   

ت همیشـه در صـحنه       همـان . تر باشیدمسائل جنگ و جبهه جدي طـور کـه ایـن امـ
ها و هرکجا که باشند حاضرند، شـما نیـز در صـحنه باشـید؛     هستند و در همۀ صحنه

در پایـان امیـدوارم کـه    . کنیـد سازان فرداي اسالم را تربیت میزیرا شما دارید صحنه
  .تر شویدرا ببخشید و در انجام وظیفه دقیقهمۀ شما این حقیر 
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  )ورامین 1335 - 1365(حسن جعفري  شهید 
قدري به وظیفۀ خود بیندیش و ببین چه وظیفۀ سـنگینی بـر   ! تو اي همکار عزیز

ز بـه علـم و تقـوي       دوش داري؛ هدایت جامعه آن هم به سوي اهللا، پس خـود را مجهـ
نـاحق  ان که در مقابل این همه خـون بـه  کن تا بتوانی این مملکت را اصالح کنی و بد

  .ریخته مسئولی
  

  )شهرفرخ 1344 - 1364( قهفرّخیمحمدعلی جعفریان  شهید 
این را بدانید که همیشه در کارهایتان خدا را در نظر داشته باشید و ! عزیزان فرهنگی

سـرمایۀ مـردم در   . براي رضاي خدا کار انجام دهید تا جزء باقیات شما بـه حسـاب آیـد   
دست شما به امانت گذاشته شده است؛ تو را بـه خـدا سـعی کنیـد چـه آگاهانـه و چـه        

گیرنـد و اگـر   ناآگاهانه مرتکب خطا و اشتباه نشوید؛ چرا که این عزیزان از شماها الگو می
در . ایـد حـرام گردیـده  ] عمل[چنانی که باید باشید نباشید، خطا کرده و مرتکب شما آن

هارت سر کار خود حضور پیـدا کنیـد تـا روح معنویـت در     ضمن سعی کنید همیشه با ط
  .حین کار به شما دست بدهد و بیشتر به یاد خدا باشید

  
  )فیروزآباد 1344 - 1365( اهللا جلوداريزمان شهید 

! وصیتم به همکاران عزیزم، یعنی مربیان تربیتی، آن است که اي مربیـان بزرگـوار  
است، کـار بـر روي انسـان و نفـوذ کـردن در       ترین کارترین و حساسکار شما مشکل

     طـور  بنـابراین حساسـیت امـر و کـار شـما آن     ! درون قلب متربی؛ چه عمـل مشـکلی  
نماید که باید اول خود، مظهر اسالم باشـید و در وهلـۀ دوم بایـد عامـل بـه عمـل       می
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ر هـاون  فایـده و آب د افتـد، در غیـر ایـن صـورت کارتـان بـی       باشید تا کارتان مقبول
  .کوبیدن است

  
  )تویسرکان 1340 - 1367( شهید احمد جمشیدي 

ادامه تحصیل دهید و بیشـتر جهـت خـدمت بـه     ! همکاران عزیز و معلمین گرامی
روستاهاي محروم بروید و صادقانه خدمت کنید و بنده را هـم حـالل کنیـد و دعـایم     

  .کنید
  

  )بوشهر 1333 - 1361( شوريخضر چاه شهید 
دهـم  شما را به خون پاك شهدا قسم می: فرهنگی خویش دارم سخنی با همکاران

اند و تعلیم و تربیـت آنـان در جامعـه    تالش کنید به این نونهاالن که مثل فرشته پاك
بر دوش شماست، درس اسالم و قرآن را بیاموزید و افکار منحـرف را بـه آنـان تزریـق     

  .ننمایید
  

  )انمسجدسلیم 1348 - 1364( یگاهنادعلی چراغ شهید 
شـمایید کـه بایـد    . رو راه پیامبران و ائمه هسـتید شما دنباله! اي معلّمان

جامعه را به سوي اهللا هدایت کنید، پس قـدر خودتـان را بدانیـد کـه اگـر بـا       
خودکار خود چیزي را براي اسالم بنویسید، از خون شهیدان هم باالتر است و 

  .کنمطلب حاللیت میدر پایان از شما برادران گرامی 
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  )مشهد 1334 - 1363( رضا چکشیان خراسانیعلی شهید 
شما بیشتر از هر قشري مـورد بازخواسـت خواهیـد بـود؛ چراکـه      ! فرهنگیان عزیز

امـروز بـیش از هـر وقـت دیگـري بـار       . معلّمی شغل انبیاست، بسـیار مقـدس اسـت   
را کند و اگر بتوانید ایـن فریضـۀ دینـی    هاي شما سنگینی میمسئولیت بر روي دوش

. انجام رسانید، بدانید کـه در آخـرت همنشـین اولیـا و انبیـا خواهیـد بـود       ] به[خوب 
شود و اگر یک کلمـه حـق   احتیاطی باعث از دست رفتن یک نسل میترین بیکوچک

آموزان بیاموزید، تا دنیا دنیاست ثواب آن بـه شـما هـم خواهـد رسـید و اگـر       به دانش
ید، بدانید که عـذاب الهـی را بـراي خـود     آموزش ده] ناحق[خداي ناکرده یک کلمه 

فانه     ها را در حالتی میاین حرف. ایدخریده گویم کـه معتـرفم در دوران معلّمـی متأسـ
نتوانستم معلّم خوبی باشم و از ایـن بابـت از خـداي بـزرگ طلـب مغفـرت و از شـما        

  .  خواهمجامعۀ شریف عذر می
  

  )دزفول 1340 - 1360( شهید عبدالعلی چگله 
اي بس سنگین بر عهـده داریـد و آن سـاختن    وظیفه] شما! [ان معلّم و مربیبرادر

معلّـم    در مـوقعی کـه  . نوجوانان این کشور است، ملّت ما به این نوجوانان احتیاج دارد
  .ام این بود که با ساختن نوجوانان این مملکت دین خود را ادا کنمبودم سعی

  
  )همدان 1336 - 1361( فروششهید حمید حجه 

       سـوزند و بـه دیگـران نـور     به همکاران معلّم، به ایـن نسـل کـه ماننـد شـمع مـی      
شـما را قسـم بـه خـون شـهدا      : رسانند، به این نسل که مقام واالي پیامبري دارندمی

مسئولیت بس خطیر خود را به نحو احسن انجام دهیـد کـه اگـر شـما انجـام دهیـد       
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شوند و یک مسلمان واقعـی  ود بیخود نمیشود و دیگر مردم ما از خجامعۀ ما پاك می
  . شودها درست میشوند، آن وقت است که همۀ مشکالت و سختیمی

آمـوزان را تزکیـه کنیـد؛    توانیـد دانـش  اگر پاك و تزکیه نشوید نمی! برادر و خواهر
  .گذاریدآموز اثر میمسلّماً وقتی شما تزکیه شده باشید خیلی روي دانش

  
  )سراب 1336 - 1361( ياهللا حدیدشهید نعمت 

کـنم  ام به برادران همکار خود توصیه مـی بنده چون شغل معلّمی را انتخاب نموده
  .آموزان کوشش کنندکه در شناساندن دین اسالم و ارشاد دانش

  
  )اقلید 1334 - 1361( بیگیعبدالعلی حسن شهید 

معلّـم  : ویسیدبر روي سنگ مزارم بن. وار کار کندهاست و باید علیمعلّم مغز انسان
به امید پیروزي اسالم در سراسر جهان بـه رهبـري   ! یا حسین. مظلوم یا شهید مظلوم

    .امام خمینی و درود بر روحانیت مبارز
  

  )مشهد 1343 - 1365( یحیی حسینیمیرزا شهید 
طور که مسـئولیت گرانـی بـر دوش شـما     همان! امهمکاران عزیز و استادان گرامی

د به امید اهللا از عهدة این وظیفۀ خطیر که خـدمت بـه اسـالم و    کند و بایسنگینی می
مسلمین است پیـروز بیـرون آییـد؛ چـون در سـنگر مدرسـه تـدریس کـردن و علـم          

ي پیامبران الهی بوده و افتخـار شماسـت کـه چنـین     آموختن به بندگان خدا از شیوه
آموزان خـداجو  شجانب هم مواقعی که در کالس با داناید و اینشغلی را انتخاب کرده

کـردم،  هـا صـحبت مـی   کردم و با آنهاي مسلمان و نونهاالن انقالب برخورد میو بچه
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اي کـه خداونـد از مـا رضـایت داشـته باشـد، کـار         شدم که هنوز به انـدازه متوجه می
اي بس بسیار سنگین بـر دوشـم نهـاده شـده و     ام و احساسم  این بود که وظیفهنکرده

توانیـد بـه   شـما هسـتید کـه مـی    ! آري. عالیت کنم، باز کم استهرچه در این سنگر ف
ها را بسازید تا در آینده بـراي تـرویج   آموزان صراط مستقیم را نشان بدهید و آندانش

هرچه بیشتر اسالم و تشکیل اتّحاد جماهیر اسالمی و استقالل مملکت گام بردارند تـا  
کنـد و  ماند، ایمان عمل مـی ر میاینکه ایادي شرق و غرب بفهمند آنجا که تخصص د

خـواهم  و در آخـر از شـما مـی   . یابنـد ها رشد مـی در دامن متعهدهاست که متخصص
شوید مانند این اسـت کـه   هرچه بیشتر کوشش کنید؛ چون زحمتی را که متحمل می

  .کنیددر سنگرهاي خطّ مقدم علیه کفر ستیز می
  

  )تهران 132 - 1366( نجاتبهرام حق شهید 
هایی که ممکـن اسـت در   آن این است که اي انسان: ري براي برادران همکارمتذکّ

از شــما ! تعیــین آینــدة بســیاري از نونهــاالن جامعــه نقــش مــؤثّري داشــته باشــید  
خواهشمندم با توجه به اینکه مشکالت بسیاري در راه دارید و از رفاه نسبی برخـوردار  

االمکـان در راه  زمۀ شغل شماسـت حتّـی  نیستید، باز هم از روي محبت و ایثاري که ال
صورت پاسخ دادن در قیامت مشکل خواهـد  تعلیم و تربیت تالش فرمایید، در غیر این

  .زیرا خون شهدا دین عظیمی برگردن بازماندگان خواهد داشت شد؛
  

  )سمنان 1338 - 1365( پورعلی حیدري شهید 
ان اسـت و شـغلتان انسـان   شما کارتـان بـا انسـ   )! معلّم(خواهران و برادران همکار 

واقعـاً شـما   . امام عزیز فرمودنـد معلّمـی شـغل انبیاسـت    ] که[طور همان. سازي است
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شغل پیامبر را دارید؛ لذا مسئولیت شما سنگین است؛ پیـامبر کـارش ایـن اسـت کـه      
پرستی و خداشناسی دعوت کند و شـما جامعـۀ کوچـک    افراد جامعه را به سوي یگانه

  ...ه راست خداشناسی هدایت کنید کالس را باید به را
آمـوز معلّـم   تمام حرکات شما باید سنجیده باشد؛ چون دانـش ! برادران و خواهران

کند که کارهایش را تکرار و تقلیـد کنـد، پـس اگـر     خودش را دوست دارد و سعی می
آموز از شما یاد بگیرد مسـئول انحـراف او   شما کاري خالف اسالم انجام دهید و دانش

آمـوزان مهربـان و   سعی کنید با دانش. تید و باید در روز قیامت جوابگو باشیدشما هس
ها گوش کنیـد و در  ها و درد دل آنصبور باشید و با صبر و حوصله و برادرانه به حرف

شاء اهللا خدا شما را در راه خدمت به اسالم عزیـز   ها کوشا باشید که اندفع مشکل آن
  .یاري کند

  
  )زرین شهر 1332 - 1361(چمگردانی  اداديمحمد خدشهید علی 

مـال  مسئولیتی سنگین بر دوش شماست، خون شهدا را پاي! همکار عزیز فرهنگی
هـا از نـور   نکنید و جوانان و نوجوانان را تربیت اسالمی کنید، مثل شمع بسوزید تـا آن 

ه و کشـور  شاء اهللا در آینده اسالم را زنده نگه داشـت شما روشنایی حاصل نمایند تا ان 
  .اسالمی را آباد نمایند

  
  )میانه 1343 - 1365( پورشهید باقر داداش 

سخنی با برادران و خواهران فرهنگـی خـود دارم و آن ایـن اسـت کـه بـرادران و       
حال شما که شغل انبیا را انتخاب کردید، ایـن انتخـاب را بـه شـما تبریـک      ! خواهران

نبیا را در همۀ ابعـاد، اسـوه و الگـوي خـود     شوم که باید اگفته و این نکته را یادآور می



 

 43       رســـوالن آشـــنـــا  

 

د    مـؤمن و   سازان مملکت را افرادي ایثـارگر و شمایید که باید آینده. قرار دهید متعهـ
دانم که به ملّت مسـلمان ایـران   کشم و خود را الیق نمیمن خجالت می. به بار بیاورید

لیف نمـایم ایـن چنـد    و خصوصاً به شما عزیزان پیامی دهم، ولی از باب اینکه اداي تک
  .جمله را نوشتم

  
  )تهران 1338 - 1366( منشادي حسن دهقان شهید 

ه   هـاي سـوخته کـه ذره   همکاران فرهنگی، اي شـمع  ة وجودتـان را نثـار بچـهـا       ذر
بدانید که باید در وهلۀ اول بر روي تربیت اسالمی و اخالق اسـالمی همگـی   ! کنیدمی
را کنیـد، اسـالم و انقـالب را شـاد کـرده و در پیشـگاه       کـار  ها بکوشید که اگر ایـن آن

تـر بـر روي خودتـان و تهـذیب و     باشـید و از همـه مهـم   خداوند همچون پیامبران می
  .تزکیه خویشتن همت بگمارید

  
  )تفت 1337 - 1361( شهید محمدرضا دهقانی تفتی 

 خواهم که هرچـه بیشـتر در وظیفـۀ خـود کوشـا     از همکارانم در سنگر مدرسه می
  .ها گذاشته استتري را بر دوش آنباشند؛ چون خون شهیدان وظیفۀ سنگین

  
  )سمنان 1336 - 1362(ربانیان ) حسین(سهراب  شهید 

ت معلّمـی را شـغل پیـامبر     : اي به همکاران عزیز دارمدر این رابطه توصیه امام امـ
صـاف   آموزان چون آینهدانسته و این مسئولیتی است بس سنگین؛ چرا که قلب دانش

شـود و هرگونـه   با صفا و با ریا هرچه بر این آینه بتابد بـه جامعـه مـنعکس مـی    . است
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هـاي  ایـن قلـب   1بر شماست که به. بنددهاي پاك نقش میگفتار و کردار در این قلب
آالیش درس جهاد، استقامت، ایثار، تواضع، تقوي، صبر، اخالص، شـهامت و  صاف و بی

بلکه به جهان منعکس شود و انقالب اسـالمی را در راه   شهادت بیاموزید تا به جامعه و
تحکیم و صدورش وسعت بخشد و الزمۀ انجام این مسئولیت سـنگین و الهـی تزکیـۀ    

گونه که معلّمی را شغل ندانیم و خداي نـاکرده معلّمـی را امـري بـراي     نفس است، آن
ت جامعه بـه سـوي اهللا   اي بدانیم براي هدایامرار معاش ندانیم، بلکه به قول امام وسیله

ناپذیر در راه تهذیب نفس خـود و دیگـران دیـن    و با تالش و کوشش پیگیر و خستگی
  .خویش را نسبت به خون شهیدان ادا نماییم

  
  )اردستان 1339 - 1362( حسن رحمتی شهید 

بـه  ] آن را[و پیامبرانـه، کـه مـن نتوانسـتم     ] اسـت [اما مسئولیت معلّمی سنگین 
شـاء  طور که باید این درختان نونهال را بـار بیـاورم و ان   و نتوانستم آنمنزلگاه برسانم 

اش کننـد تـا در آینـده میـوه    رسـانند و درختـان را آبیـاري مـی    اهللا برادران عزیزم می
  .شاء اهللا ها برطرف گردد، انمرغوب شود و دردها و رنج

  
  )خمین 1338 - 1365(محمد نبی رفیعی  شهید 

را جهـت  ] خود[کنم که بیشتر تالش ام سفارش میفرهنگی به دوستان و برادران
] بـا [ - انـد ها سپرده شدهکه همچون امانتی الهی به آن - آشنا ساختن فرزندان انقالب 

  .تعلیم و تربیت اسالمی بنمایند و از حق پشتیبانی کنند
  

                                                             
  با: در اصل وصیت -  1
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  )بروجرد 1319 - 1357( رضا رنجبر شهید 
دانید که معلّمی شغل خیلـی بـا   ب! دوستان دانشجویم که مشغول تحصیل هستید

شـاء اهللا کـه   ان ! چه شغلی بهتـر از ایـن؟  . اهمیتی است، به قول امامان شغل انبیاست
کـه امیـد ایـن انقـالب     ] را[هـا  این بچه. هاي خوبی براي جامعۀ اسالمی باشیدسرمایه

ي خوبی پرورش دهید و واقعاً امیدي باشـید بـرا  باشند، بههستند و زیر دست شما می
  .امام و انقالب اسالمی

  
  )شوشتر 1345 - 1367( نیاعبدالرّحیم سجادي هیدش 

خواهم به این وظیفۀ سنگین که خداونـد بـر   از شما می! اما همکاران عزیز و گرامی
شما نهاده که همانا تربیت و رشد و تعلیم نوجوانان و جوانان عزیـز اسـت، بـه   ] عهدة[

و در همه حال در محضـر خداونـد بدانیـد کـه     خوبی گردن گمارید و خود را همیشه 
خـوبی اداي وظیفـه کنیـد تـا در پیشـگاه      خودتان اسـت و بـه  ] منیت[الزمۀ آن ترك 

  .خداوند روسفید باشید
  

  )ابهر 1341 - 1364( علی سرداري عمیدآبادي شهید 
همکاران عزیزم، دبیـران، اسـتادکاران، کارمنـدان و مسـتخدمان هنرسـتان فنّـی       

مدت کوتاهی که در میان شما بـودیم،      ! عزیزانم. علیکمسالم ! تی ابهرشهید دکتر بهش
ایـم  هاي زیادي از محضرتان نمودهایم و استفادههایی بس گرانقدر از شما داشتهخاطره

و امیدواریم که خداوند به شما در جهت اهداف مقدستان کـه همـان تعلـیم و تربیـت     
  . است، توفیق بدهد
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هـا کـه بـه دسـت     آموزان، یعنی این امانتسعی کنید این دانش! برادران ارجمندم
چگـونگی آینـدة   . شماها داده شده را افراد الهی بار بیاورید که مقید به اسـالم باشـند  

طـور کـه   جامعۀ اسالمی ما به نوع عملکرد شـماها بسـتگی دارد و شـما حقـایق را آن    
تبارك و تعالی شـماها بیشـتر    فردا در پیش خداوند. آموزان ارائه دهیدهست به دانش

  ... از همه مسئول هستید 
دانیـد کـه آبـروي ملّـت و کشـور مـا و       شما خود بهتر از من می! برادران ارجمندم

طور کلّـی سرنوشـت همـه    هاي آینده و بهآبروي اسالم در مقطع کنونی و آبروي نسل
ن را در و پیروزي در این جنگ است، پـس نهایـت تالشـتا   ] دشمنان[در گرو شکست 

آموزان را بیشتر بـراي مبـارزه تشـویق    جهت پیروزي این جنگ به کار ببندید و دانش
تـر بـه شخصـیت ایشـان در ابعـاد      کنید و از رهبر کبیر انقالب که ما به حقیقـت کـم  

هـاي مـذهبی   توانید در برنامـه ایم، پیروي کنید و تا آنجایی که میگوناگون پی   برده
ها همه در پیشگاه خدا اجر و پاداش زیـادي  بدانید که این. آموزان شرکت جوییددانش
  . دارد

  
  )همدان 1334 - 1361( مطاع عبداهللا سلطانی شهید 

! مربیـان امـور تربیتـی، بـرادران و خـواهران     : پیامی هم براي همکاران محترم دارم
گري یک شغل نیست، بلکه رسالتی اسـت کـه در ایـن برهـه از زمـان بـه       شغل مربی

رسیده و رسالت شماها پرورش نیروهاي بـالقوة انقـالب اسـت کـه در آینـده       دست ما
ترین صحبت مـن نسـبت   چرخ عظیم این مملکت را به گردش در خواهند آورد و مهم

گري به عنوان یک رسالت بنگرید و بـا همکـاران   به شماها این است که به شغل مربی
  .دبرخوردي اسالمی و جاذبانه، نه دافعانه داشته باشی
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  )تویسرکان 1340 - 1366( اسفندیار سوري شهید 
شما اي همکاران گرامی، شـما اي فرهنگیـان عزیـز، شـما وارثـان پیـامبر و ائمـۀ        

امید است که قدر کار پیامبرگونۀ خود را بدانید و بـا دلسـوزي   ! )علیهم السالم(معصومین
سـازي اسـت،   انو تعلیم و تربیتی شایسته بتوانید وظیفۀ سنگین خود را که همان انس

هاي مـردم را تربیـت و بـه قـرآن     اي نونهاالن و بچهبه گونه. به نحو احسن انجام دهید
ها آگاهی بدهید که هر کدام در آینده خـدمتگزاري  آشنا کنید و از نظر سیاسی به آن

  .هاي مظلوم باشندمخلص به مسلمین و انسان
  

  )شوشتر 1343 - 1365( مهدي سیفی شهید 
کـنم کـه وظیفـۀ سـنگین تربیـت اخالقـی، روحـی،        م وصیت مـی به دوستان معلّ

معنوي و علمی نونهاالن انقالب و سایر نوجوانان و جوانانی که در خطّ اسالم نیسـتند،  
به عهدة شماست که براي این کار باید قبل از هرچیز خود را براي رضاي خدا بسـازید  

شید، اجـري عظـیم خواهیـد    ها اگر کوشا باو بدون شک در آخرت، در قبال تربیت آن
  .داشت
  

  )محالت 1329 - 1365( اهللا سینجلیسیف شهید 
تـر از آنـم کـه    مـن کوچـک  ! بـرادران و خـواهران  : سخنی با فرهنگیان محترم

  بخواهم نصیحتی بکنم، اما به فرمودة امـام عزیـز کـه همـه و همـه دم از خطّـش       
محاصـرة اقتصـادي   از «نظر مبارکشـان ایـن اسـت کـه     ] که[زنیم توجه کنید می

ترسـاند،  ترسـیم و آن چیـزي کـه مـا را مـی     ترسیم، از دخالـت نظـامی نمـی   نمی
بیایید و فرهنگ اسالمی را سلسله مراتب دهیـد تـا بـه    » .وابستگی فرهنگی است
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حد کمال در دنیا و حداقل در منطقه و حتمـاً در ایـران کـه ایـران اسـالمی نـام       
ه مورد نفرین کسانی که هم اکنون زیر دسـت  گرفته، استقرار پیدا کند تا در آیند

آموز هستند، قرار نگیرد و مبادا در بین شما کسانی باشند که شما به عنوان دانش
به جاي درس اخالق و نشر اسالم به مردان و زنـان آینـده کـه گرداننـدگان ایـن      
کشور اسالمی خواهند بود، دانسته یا ندانسته تحت تأثیر قرار بگیرنـد و بـه جـاي    

اي فقط انگشت روي فقهـا  خطّ امام در خطّ شیاطینی که هر روز به اسمی و بهانه
، اما کورند که ببینند و کرند که ]قرار بگیرید[کنند گذارند و جو را مسموم میمی

آنـان بـه   . باشد که عبرت بگیرند. بشنوند و اللند که خدمات انجام شده را بگویند
] تواننـد نمی[اند که حتّی ولی در باطن علیل ،)پهلوانی معروف(اند ظاهر گرشاسب

قدمی را به عنوان گردش در مناطق ویران شدة جنگی بگذارند تـا چـه رسـد بـه     
اگـر  [بـه آنـان بگوییـد    . ها و خطّ مقدم و رویارویی با دشمنان خدا و قـرآن جبهه
ت از    ] توان گذشت از مال و جان خود را در راه خدا ندارید، الاقـل در ایـن موقعیـ

] از[عزیزان من، مبادا در بین شـما کسـی   . طلبی دست برداریدخودخواهی و جاه
هاي ریز غربال انقالب بیرون رود و مارکی در قلب و خونشـان بچسـبد، تـا    سوراخ

  .دیر نشده باید تجدید نظر کنند
  

  )قزوین 1341 - 1365( محمديمرتضی شاه شهید 
کننـدگان اسـالم   ان مملکـت و یـاري  سازآموزان آیندهمعلّمان بدانند که این دانش

هستند، پس در تعلیم و تربیت آنان بکوشند و خود نیز خودسازي کننـد و پیـرو امـام    
  .عزیز باشند

  



 

 49       رســـوالن آشـــنـــا  

 

  )کهگیلویه 1342 - 1365( شعبان شاهینی شهید 
سعی کنید در سنگر مدرسه نونهاالن را خوب تربیـت و پـرورش دهیـد؛    ! همکاران

خواهنـد از خـون شـهدا و اسـالم     هـا مـی  ایـن . ستندسازان مملکت هها آیندهزیرا این
تـر از تمـام   پاسداري نمایند، پس قدر وظیفۀ خود را بدانید که وظیفۀ شماها سـنگین 

  .قشرهاي جامعه است
  

  )بیرجند 1340 - 1365( شبانیشهید محمدرضا  
سـران  . کنم که این سنگر را حفظ کننـد به دوستان مربی تربیتی هم سفارش می

خـدایا تـو بـه همـۀ خـدمتگزاران      . ی هم همت کنند و همراهی کنند با آنانامور تربیت
    .توفیق عنایت فرما

  
  )الر 1337 - 1361( طالب شکفته شهید 

چون شغل این بندة حقیر آموزگاري است، لذا از برادران محترم آموزگار تمنا دارم 
؛ زیـرا همـین   سـازان مملکـت بیشـتر برسـند    که به این نونهاالن عزیز و به این آینـده 

بخش بشریت کودکان عزیز هستند که وارثین شمایند و در آینده، اسالم را دین نجات
  .و مستضعفین خواهند کرد

  
  )اصفهان 1337 - 1362( اهللا شمس دهکرديذبیح شهید 

خواهم فرزندان اسالم را در یک تربیت سه بعدي منـزل، مسـجد   از مربیان می
  .اهریمنان و دوستان نامشروع نیفتندو مدرسه قرار دهند تا در دامان 
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  )قزوین 1341 - 1365( اکبر صادقیانعلی شهید 
شما توجه کنید کـه در  ! برادران و خواهران فرهنگی: اما سخنی با عزیزان فرهنگی

کالس شما فرزنـد  ] در[چه زمان حساسی قرار داشته و با چه نسلی سر و کار دارید و 
از اقوام شهید وجود دارد و شما بـا فرزنـدان و عزیـزان    یا برادر و خواهر و خالصه یکی 

کاري کرده و یا در تربیـت  شهدا سر و کار دارید و نکند که خداي ناکرده در کالس کم
این عزیزان کوتاهی کنید و اگر چنـین کنیـد در آخـرت جـوابی بـراي ایـن شـهیدان        

د این است کـه معلّـم   شما عذري که براي نرفتن به جبهه داری! برادران آموزگار. ندارید
ها هم نباید تعطیل شود، پس مواظب باشید که مسئولیت شـما بـس   هستید و کالس

  .سنگین است
  

  )تهران 1336 - 1365( رضا صالحی شهید 
گونه در سنگر مدارس تالش کنند کـه انبیـا ایـن    از همکاران گرامی تقاضا دارم آن

  .دادندرسالت را انجام می
  

  )فسا 1335 - 1365( يعبدالرّسول صفر شهید 
ها را مسلمان بار بیاورید و هدایت کنید؛ هدایتتان بـه  بچه! برادران و همکاران عزیز

جز خدا همه فانی است؛ شرف و عزّت انسان واالتر از ایـن اسـت کـه    . سوي خدا باشد
خداوند همۀ ما را هـدایت  . کنمخانواده را دعوت به صبر می. دنبال چیزهاي فانی برود

  .مید پیروزي اسالم در تمام کرة خاکیبه ا. کند
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  )سلطانیه 1337 - 1361( الدین صفويسیدصفی شهید 
دانیـد  مـی ! بـرادران : که رسالت بزرگی را بر دوش دارنـد سخنی با آموزگاران؛ آنان

آموزان پاك و عزیز امانت او هستند و معلّم نقـش انبیـا   معلّم امانتداري است که دانش
ه نالۀ کودکان پدر از دسـت داده و مـادران فرزنـد از دسـت داده      را دارد، پس شما را ب

به وظایف عظیم خویش جامۀ عمل بپوشانید؛ زیرا انقالب اسالمی بـه کوشـش شـبانه   
آخـر چقـدر در خـواب باشـیم و     ! برادران و خواهران معلّم. روزي بیشتري احتیاج دارد

ر موقـع کـه چنددقیقـه هـم     باز هم در فکر رفاه خود باشیم و به ساعت نگاه کنیم و ه
وقت مانده، کالس را ترك کنیم، آخر مگر چقدر در این دنیـاي فـانی خـواهیم مانـد؟     

هـاي  معلّم باید به تمـام نـاراحتی  . هاستطلبهاست و با آن رفاهتفاوتسخنم با آن بی
  . آموزان آگاه باشد و خود را جدا از آنان نداند و غمخوار محصل باشدتک دانشتک

  
  )دزفول 1343 - 1367( زادهعبدالعلی طاعی شهید 

وصیت من به مسئوالن خصوصاً معلّمان این است کـه بـرادران مـن، شـمایی کـه         
وظیفۀ سنگینی به دوش شماسـت، تـالش   ! خواهید اسالم و کشور را نجات بدهیدمی

  .و کوشش کنید در راه خدا و طلب علم و دانش
  

  )قزوین 1336 - 1361( اکبر طاهرخانیعلی شهید 
خـواهم کـه در ایـن رسـالت و     می! اندهمکاران عزیز که شغل انبیا را انتخاب کرده

مسئولیت سنگین همواره در جهت پیشـبرد انقـالب اسـالمی حرکـت کننـد و همـۀ       
آموزان به سوي خدا بـه کـار برنـد و    تالش و سعی خودشان را در جهت هدایت دانش

چنـان بـه   هـا را آن عمل را بنماینـد و آن قّتسازان انقالب نهایت ددر تربیت این آینده
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وظایف شرعی و انسانی خودشان آشنا نمایند که در آینـده بتواننـد قـدرت تفکّـر را از     
  .دشمنان اسالم و قرآن سلب نمایند

  
  )آشتیان 1338 - 1365( ابوالحسن طاهري آشتیانی شهید 

روهـاي مـؤمن و   همکاران فرهنگی عزیزم باید بدانند که اصالح جامعه و ساختن نی
هاسـت و بایـد خـوب اصـالح کننـد و ایـن شـغل شـریف و         متعهد کشور به دست آن

مقدس را مانند من گنهکار جهت امرار معـاش و شـغل بـه حسـاب نیاورنـد و خـوب       
  .تربیت کنند

  
  )گرمسار 1344 - 1363( خسرو عابدي شهید 

خـوبی  ئولیت به سعی کنید از عهدة این مس! ایدشمایی که این راه را انتخاب کرده
خـوبی انجـام   برآیید، نباشد که فقط از این طریق بخواهید رفع معاش کنید و بایـد بـه  

قلـم  «یعنـی   ١»مداد العلما افضل مـن دمـاء الشـهداء   «وظیفه کنید و به جملۀ معـروف  
ه کنیـد  [» تـر اسـت  نویسد، از خون شهدا با فضیلتدانشمندان و علما آنچه می توجـ[ ،

  .هاي انبیاستدتان را بدانید که معلّمی از شغلپس ارزش واقعی خو
  

  )گرگان 1341 - 1364( نژادحسین عاطفیغالم شهید 
خدمت برادران معلّم و این برادرانی کـه پـاي در جـاي پیـامبران     ] را[اما تذکّراتی 

دهم که معلّمی شغل نیست، بلکـه یـک تکلیـف اسـت؛     اند با تمام اعتقادم میگذاشته
نبیا بر دوش داشتند و باید معلّمین محترم توجه داشته باشـند کـه   همان تکلیفی که ا

                                                             
   345، ص 6من الیحضره الفقیه؛ ج  -1
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آموزان، ایـن امیـدهاي   رضاي خداوند در این است که با تمام وجود براي هدایت دانش
آیندة مملکت تالش کنند و خود را، هم از جنبـۀ معنـوي و اعتقـادي و هـم از جنبـۀ      

  .تخصصی و علمی بارور کنند
  

  )گرمسار 1322 - 1361( عامريرضا عرب شهید 
تـوانی  تا مـی ] پس[دانم راهت راه انبیاست و وارث پیغمبر هستی، می! تو اي برادر

هاي عزیز اسالم را از چنگـال آن دسـته از افـراد دیوسـیرت کـه      روشنگري کن و بچه
با کارت و با درسـت کـه همـان تعلیمـات دینـی و پـرورش       . هنوز هستند، بیرون کن
  .خدا با تو است] که[خدا و حکومت اهللا را تبلیغ کن نیروي انسانی است دین 

  
  )اراك 1337 - 1360(پناه محمدشفیع عزّت شهید 

سعی کـن کـه در ایـن    ! کنیاقدس، خواهر مهربانم که در سنگر مدرسه مبارزه می
بـه  ] بسـتگی [هاي پاك را خوب تربیت کنی؛ چرا که فرداي اسـالم  مکان مقدس بچه

  .هاي فردا داردان در مقابل منافقین و جرثومهنونهاالن امروز و تناور
  

  )اراك 1338 - 1362( محمديحمیدرضا علی شهید 
معلّمین باید بر اصالحی تربیت کردن فرزندان خود و انقـالب باشـد و ایـن    ] نگاه[

  .مسائل، بسیار پراهمیت براي اسالم و مملکت اسالمی است
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  )قزوین 1343 - 1365( علی عناديعین شهید 
شما شغل بسیار شریفی دارید و مسئولیت بزرگـی را بـر   ! برادران عزیز فرهنگیاي 

کشید و همچون انبیا هدایت جامعه را بر عهده دارید که امـام عزیزمـان نیـز    دوش می
، پـس بـه ایـن ترتیـب راه     »وظیفۀ معلّم هدایت جامعه است به سـوي اهللا «: اندفرموده

ت را به نحو احسـن انجـام دهیـد و اگـر     شما مشخّص است و سعی کنید این مسئولی
   خداي نکرده به خوبی آن را انجام ندهید، جامعـه بـه سـوي تبـاهی و فسـاد کشـانده      

یابنـد در خـطّ اسـالم    شود؛ زیرا اگر عزیزانی که به وسیلۀ شما تربیت و آگاهی مـی می
شوند و نیـز جامعـه را بـه سـوي فسـاد و      نباشند، باعث ضاللت و گمراهی دیگران می

  .کشانندگمراهی می
  

  )بابلسر 1333 - 1364( حسینیعلی غالمقربان شهید 
هایی که فرزندان مردم به امانت در دست شما هسـتند و اي  شما همکارانم، اي آن

اي را از من قبـول کنیـد کـه بهـاي هـر      چنین توصیه! آموزان عزیز و اي برادرانمدانش
سـنگر مدرسـه، تـدریس و درس     منزل پول و بهاي هر سنگر، خون شهید و بهاي هـر 

  ».مدرسه سنگر است«خواندن شماست و امام عصر ما هم فرمودند که 
  

  )مرند 1339 - 1362( محمودآباد وندیعقوب فتحی شهید 
: اما سخنی با همکاران عزیز و گرامی خود، معلّمین و مدرسان و دانشـجویان عزیـز  

دانید چه مسئولیت بزرگـی  ما میهایی هستید؟ آیا شدانید وارث چه امانتآیا شما می
شغل معلّمـی شـغل   «: فرمایندکشید؟ آیا این فرمایش امام امت که میرا به دوش می
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! اید؟ مبادا شما به این شغل از دید مادي نگاه کنیـد را تجزیه و تحلیل کرده» انبیاست
  .شما فرزندانی باید تربیت کنید که میداندار علم و تقوا و عمل باشند

  
  )دهدشت 1337 - 1361( نژاداسداهللا فردایی شهید 

خواهم فراموش نکنید کـه مـا خـون خـویش را نثـار      از شما همکاران فرهنگی می
تر گردد و آسمان شما مهتـابی گـردد و   ها را پذیرفتیم تا راه شما روشنکرده و سختی

ما ظلـم  اگر از این پس تاریکی مجدداً پدید آید، باید بر شما افسوس خورد و اگر بر شـ 
  .گردید، باید بر شما خون گریه کرد

  
  )بوشهر 1340 - 1365(فقیه علی  شهید 

بدانید که شما مسئولید که تمام وقت خـود را  ! اي آموزگاران و مربیان امور تربیتی
و تربیت و تعلیم نسلی بنمایید که امـروز یـا فـردا بیـرق انقـالب      ] نفس[وقف تهذیب 

امـروز سـنگر مـدارس، قسـمت اعظـم      ! اي مربیان. اسالمی را بر دوش خواهند گرفت
انـدرکاران تعلـیم و تربیـت    سازندگی و هدایت نسل را بر عهده دارد، پس شـما دسـت  

  .اهللا را رهگشا باشیدباید شیوة الهی را انتخاب نموده و مسیر سیر الی 
  

  )تهران 1337 - 1365( شهید سیدعبدالکریم قدسی 
هـا هـزار   سـنگینی خـون ده  ] کـه [کنم که شما سفارش می! دانشجویان تربیت معلّم

سازان مملکت سعی کنید خود را بسازید و سـپس بـه   شما آینده. شهید بر دوشتان است
اگـر فرهنـگ   ] زیـرا [آموزان بپردازید؛ اول پرورش دهید و بعـد آمـوزش؛   شناختن دانش
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هـا و  شـود، اگـر فرهنـگ درسـت باشـد، همـۀ شـغل       اصالح شود، کشور هم اصالح مـی 
  .شوندو همه اصالح می] شودمی[ها درست سئولیتم

  
  )شهرکرد 1338 - 1361( سامانی سیامک کبیري شهید 

ایـن افـرادي کـه در زیـر دسـت شـما       ! همکاران عزیز، برادران به اصـطالح معلّـم  
یا از ادارة آموزش و پرورش بیرون رویـد و بـه   . اندها فرزندان شهید انقالبهستند، این

  .چسبید یا واقعاً معلّم بشوید که معلّمی شغل انبیاستآبداري بکار نان
  

  )اصفهان 1337 - 1361( عباس کرمی شهید 
کنند و آن اینکه شاء اهللا عمل میپیامی خدمت فرهنگیان محترم دارم که ان 

بدانند که وظیفۀ مشکلی را بر عهده دارند و اسـتکبار جهـانی از ضـعف فرهنگـی     
کنـد، شـماها بـه خـاطر خـدا از      نان سـودجویی مـی  کند و از آها استفاده میتوده

آموزان بـه سـالح   نارسایی ما مأیوس نباشید و هرچه بیشتر کوشش کنید تا دانش
تـر از رزمنـدگان   هـا کـم  علم و تقوا مجهز شوند و فراموش نکنند که مسئولیت آن

ریم با آن مجهز هستند، ما هم یاد بگی 1]آن علمی را که کفّار[جبهه نیست و باید 
  .و در جهت صحیح و براي پیشبرد عدالت اجتماعی استفاده کنیم

  
  )فارس 1340 - 1366( احمد کشاورز شهید 

بایـد  ! همکـاران عزیـزم  : هـاي انبیـا دارم  سفارشی هم به معلّمان عزیز، ایـن سـایه  
] باشـید و [بکوشید تا چون اختران تابناکی نظیر امام امت، مطهري، مفـتّح و بهشـتی   

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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آمـوزان عزیـز را از ظلمـت بـه     سوزید و در سایۀ روشنایی خـود دانـش  همچون شمع ب
هـاي الهـی هسـتند کـه بـه دسـت شـما        سوي نور برید که واقعاً این معصومان امانت

همیشه معلّمـی را نـه بـه عنـوان یـک وسـیلۀ امـرار        ! و همکاران عزیز. اندسپرده شده
  .کنید کشندة یک رسالت الهی انتخابمعاش، بلکه به عنوان بر دوش

  
  )فسا 1337 - 1361( هزاداهللا کشاورزشهید نبی 

و تـو اي معلّـم،   : سازان مملکت دارماما سخنی چند با معلّمین محترم و این آینده
موقعیت کنونی خود را درك کن و بدان که چه وظیفۀ سـنگینی  ! اي شخصیت بزرگ

یـز و خـودت را   سـپس برخ . اي و بدان شغل تو در مقام شغل انبیاسـت به عهده گرفته
خـود را بشـناس تـا خـدا را     . آماده کن و نفست را در جهاد با شیطان پیـروز بگـردان  

دهـم کـه خـودت را    بشناسی و تو را به خون تمام شهیدان و بزرگان دیـن قسـم مـی   
آمادة ساختن این نوباوگان و سازندگان فرداي حکومت عـدل اسـالمی بکـن و اسـالم     

اگـر  . عملت خدا را معرّفی کن تا خدا از تو راضی گرددها با راستین را بشناس و به آن
اي ها معرّفی نکردي، خیانتی بس بزرگ به اسالم و ملّـت کـرده  اسالم راستین را به آن
فرسـتد،  بخشد و بدان که هرکس فرزندش را زیر دسـت تـو مـی   که خداوند تو را نمی

تـو  . اسالمی اسـت هدفش داشتن فرزندي مکتبی و مسلمان و مبارز و معتقد به اصول 
مبـارزه   باید عوامل ضدانقالب را هرجا که هستی بشناسی و بـا آن تـا آخـرین لحظـه    

کنند، ایـن وظیفـۀ   توانی کنار برو تا دیگران که احساس مسئولیت میتو اگر نمی. کنی
  .آموزان، شجاع و متواضع باشسنگین را به عهده بگیرند و همیشه در جلوي دانش
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  )گرگان 1342 - 1364( مفردلبینیمحمدرضا گ شهید 
تر از آن هسـتم کـه پیـامی بـراي شـما      کوچک! همکاران عزیز: سخنی با همکاران

 گـویم کـه مـا بایسـتی همـه     بزرگواران داشته باشم، اما براي تذکّر به برادران عزیز می
چیز خود را حتّی جانمان را فداي انقالب کنـیم و بایسـتی بنگـریم کـه انقـالب چـه       

نقشـی کـه   . ي از ما دارد، نه اینکه در جستجوي منافع شخصی از انقالب باشیمانتظار
یک معلّم در یک جامعۀ انقالبی دارد، نقش مهمی در چگونگی طـرز تفکّـر و حرکـت    
یک جامعه به سوي حق و یا به سوي باطل است؛ زیرا تربیت دو جنبه دارد یـا مثبـت   

  .و سازنده یا مفید
  

  )گرمسار 1339 - 1363( اکبر گلینیعلی شهید 
د اسـت کـه سـعی کننـد خـود را بسـازند و سـپس در          بر معلّمان گرامی و متعهـ

شود، کوشـش کننـد کـه واقعـاً مسـئولند و      ها سپرده میهایی که به آنساختن امانت
بـه نمـاز   . شما باید با کوشش خود امیدهاي انقالب را بسازید و انقالب را بیمـه کنیـد  

ه اهمیت دهید و از روحانیت دفاع کنید و شما را قسـم  مخصوصاً نماز جماعت و جمع
دهم که نسبت به دستاوردهاي انقالب و نسبت به جنگ و جبهـه و مسـائل نفـاق   می

تفاوت نباشید و نگذارید بار دیگر خاکستر ذلّت و خواري بر چهـرة مسـلمانان   افکن بی
  .دارید ها را گرم نگهاز امام پیروي کنید و راه شهدا را ادامه دهید و جبهه. بنشیند
  

  )سردشت 1320 - 1357( محمد محمدي شهید 
: نمایـد اي با همکاران فرهنگی که دوش شما مسئولیت سنگینی را تحمل مینکته

  .شاگردان خود را باتقوا بار آورید
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  )اردستان 1338 - 1361(منوچهر محمدي زواره  شهید 
  .را انجام دهید سعی کنید که وظیفۀ شرعی خود! اي آموزگاران عزیز

  
  )خمین 1344 - 1365( نسبابوالفضل محمدي شهید 

خواهم در این رسالتی که بـه عهـده داریـد، کـار     از همکاران فرهنگی خود می
خود را به نحو احسن انجام دهید و فرزندان انقالب را بـراي آینـده طبـق دسـتور     

    .تربیت نمایید) مصلی اهللا علیه و آله و سل(و پیامبر گرامی) علیهم السالم(ائمه
  

  )شهرکرد 1333 - 1362( سامانیخداداد مسیبی  شهید 
رسـالت بزرگـی بـر عهـدة     ! بـرادران و خـواهران  : به برادران و خواهران معلّم خـود 

ذرة  روید، چنان تصور فرمایید کـه ذره بدانید اینک که به کالس تدریس می. شماست
انـد و تمـامی خطـوط    اسالم ساخته هاي تمامی شهدايجسم آن کالس را با استخوان

انـد،  روي شـما نشسـته  اند و آن پاکانی که در روبهها را با خون مقدسشان نوشتهکتاب
چنـان  آن! شـما را بـه همـان رسـالتتان قسـم     . هسـتند ) علیه السـالم (گیران حسینپیام

ها خروشندة حسینی براي مکتـب خمینـی   بجنبید که در آیندة بسیار نزدیک میلیون
  .زید؛ چون این مکتب به افراد حسینی نیازمند استبسا

  
  )شوشتر 1332 - 1361( زادهابراهیم مشهدي شهید 

از تمام برادران و خواهران همکار خواهش دارم کـه خودشـان را بـراي ایـن شـغل      
دریابند که عالم بدون تزکیه ما را بـه دروازة  ] را[شریف مهیا و آماده کنند و راه تزکیه 

هـاي  ها سنگرها را محکم کنید که سالدر تمام زمینه. بردن بزرگ میبه اصطالح تمد
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همـه  ... طوالنی مبارزه در پیش اسـت، سـنگرهاي مسـجد، مدرسـه، بـازار، کارخانـه       
تر و استوارتر بکنـیم و بـه فرزنـدانمان بسـپاریم،     ها را محکمسنگرها را، که هر چه این

هـا را  زندان مؤمن و الیق و جهادگرمـان آن ایم و فروظیفۀ الهی خود را بهتر انجام داده
  .حفظ خواهند کرد )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(تا قیام مهدي 

  
  )فسا 1340 - 1365( نژادمحمدرضا مصلّی شهید 

شما عزیزان مسـئولیت  ! کوش و پر تالشمعلّمان سخت: سخنی با همکاران عزیزم
ـ    . بزرگی را قبول کردید     . هـاي معنـوي همـراه اسـت    ذّتمسئولیتی کـه بـا اجرهـا و ل

گرــ بـراي شـکار ایـن     این خنّاسان وسوسهکه دشمنان اسالم ـ ] را[هاي خطرناکی دام
شـما نماینـدگان واقعـی جمهـوري     . اند، با هوشـیاري خنثـی کنیـد   نونهاالن گسترده
اند خیلـی بایـد مواظبـت    در کالس درس از امانتی که به شما سپرده. اسالمی هستید

افکار جوان را بـه  . باشدت در این امانت نابخشودنی است و قابل جبران نمیشود، خیان
نگذاریـد قلـب ایـن    . سوي قبول اسالم عزیز و فعال بودن در جهت توحیـد بپرورانیـد  

جوانان معصوم که مستعد همه نوع کشت است، دشـمنان در آن بـذر نفـاق و پلیـدي     
ت  )علـیهم السـالم  (بیـت حبت اهلقبل از آنان در آن قلوب، محبت خدا، م. بکارند محبـ ،

  .روحانیت عزیز شیعه، محبت انقالب، محبت دوستی مظلوم و دشمنی ستمگر بکارید
  

  )رشت 1335 - 1361( سیدرضا معصومی ساداتی شهید 
رسـانی، اي نسـلی   سوزي و به دیگران نـور مـی  معلّم، اي پروانه که مانند شمع می

اند معلّم امانتـداري اسـت کـه انسـان     انبیا هم گفته که مقام بزرگ پیامبري را دارید و
دهـم مسـئولیت بـس خطیـر     شما را به شهداي انقالب اسالمی قسم می! امانت اوست
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شـود و دیگـر   خود را به نحو احسن انجام دهید که با این کار شما جامعۀ ما پاك مـی 
وقـت اسـت    شوند و یک مسلمان واقعی خواهند شد و آنخود نمیمردم ما از خود بی
  .ها غلبه خواهیم کردکه بر همۀ سختی

  
  )تهران 1344 - 1364( قصابیملک )مهدي( شهید خسرو 

همکاران هم توجه کنند اگر توفیق حضور در جبهه را پیـدا نکردنـد، بـا تربیـت     ... 
  .نسلی سالم به جامعه دین خود را ادا نمایند

  
  )اردستان 1321 - 1362( رضا موحد شهید 

میـراث و سـرمایۀ اسـالم را کـه ایـن      ] خـواهم مـی [ان محترم و شریف از آموزگار
قـرار دهنـد و   ] خـود [آموزان و دانشجویان عزیز هستند، تحت تربیت کودکان و دانش

هاسـت و  خواهم وظیفۀ خود را انجام دهند کـه رسـالت انبیـا بـر دوش آن    می عاجزانه
  .کوتاهی در این امر خیانت به همۀ اسالم است

  
  )تهران 1341 - 1365( پوررضا نجفغالم شهید 

بدانید بهترین شـغل همـان معلّمـی اسـت کـه شـغل       ! اما معلّمین گرامی
مانند انبیا در هدایت متعلّمین کوشا باشید، اگـر شـاگرد را دوسـت    . انبیاست

وقـت چهـرة معصـوم هـر     ها نگاه کنید، آنداشته باشید و با دید رحمت به آن
وقت است که براي رفتن بـه  شود و آنندگی میها باعث شیرینی زکدام از آن

کنید کنید و در کنار محصلین احساس آرامش میشماري میسر کالس لحظه
  .دانیدسر کالس هستید نمیتر از زمانی که اي را شیرینو هیچ لحظه
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  )شهرکرد 1344 - 1364( همایون نصیري هرچگانی شهید 
یان پرورشی و برادران انجمن اسالمی توجرسـالت  ] هـا آن[ه داشته باشند کـه  مرب

به امر تربیت همراه با تعلـیم بپردازنـد کـه ایـن     ] باید[کشند و عظیمی را به دوش می
آموزان است و مربیان پرورشـی اسـاس   دل شدن با دانشگرفتن و یکبهترین راه انس

شـما را  شاء اهللا خـدا  ان . کارشان تربیت است و نه تبلیغ، بلکه تبلیغ براي تربیت است
  .در این امر مهم موفّق بدارد

  
  )فارس 1336 - 1366( مهدي نقیمحمد شهید 

شـغل، مقـام و   : وصیت و سفارش دیگرم به همکاران عزیز و فرهنگی این است که
مرتبۀ خود را مرهون خون به ناحق ریختـه شـدة جوانـان پـاك و مخلـص کشـورمان       

ه است، به نحو احسن انجـام دهیـد   اي را که به عهدة شما گذاشته شدو وظیفه بدانید
آمـوزان  و رسالت خود را به زیردستان ابالغ کنید و تعلیم و تربیت صحیح را بـه دانـش  

  .بیاموزید که در این صورت اجري بسیار بزرگ خواهید داشت
  

  )تهران 1338 - 1361( پورجواد وادي شهید 
ایـن انقـالب بـا    ! پیامم براي معلّمین و همکاران این است که بـرادران و خـواهران  

خون هزاران شهید که هر کدام خود آمال و آرزوهایی داشتند، به ثمـر رسـیده اسـت،    
وظیفۀ شما این است که رسالت معلّمی را به نحو احسن و کامل و با پیروي و اطاعـت  
از رهنمودهاي پیامبرگونۀ رهبر عزیز به انجام برسانید؛ چرا که شما به امیـدهاي امـام   

  .دهیدآموزش می
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  )همدان 1338 - 1361( فرجاماصغر یزدانی علی شهید 
پیامم به فرهنگیان منطقۀ رزن این است کـه اوالً مـرا حـالل کنیـد، ثانیـاً دانـش      

  .آموزان را یک انسان مسلمان واقعی تربیت کنید
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  علم و عمللزوم همراهی : بخش دوم    
  

  )ادآبنجف 1339 - 1361( شهید ابراهیم پزشکی 
ري    از شما می! همکاران گرامی خواهم که همچون معلّم عزیز، اسـتاد شـهید مطهـ

که با شهادتش شیوة تعلیم را به همه آموخت و همیشه نمونه بود و حتّی بـا شـهادت   
و باید از ایـن امانـت خـوب    ] باشید[هایی را آموخت آموزان نیز درسخویش به دانش

  .نگهداري کنید
  

  )ارسنجان 1336 - 1360( تقی جوکار شهید 
سـوزند و بـه دیگـران نـور             به برادر و خواهر معلّم، به این نسل که مثل شـمع مـی  

تو را به شهدا قسم مسئولیت بس : رسانند، به این نسل که مقام واالي پیامبري دارندمی
شود خطیر خود را به نحو احسن انجام دهید که اگر شما انجام دهید جامعۀ ما پاك می
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شوند، آن وقت است شوند و یک مسلمان واقعی میدیگر مردم ما از خود بیخود نمیو 
  . شودها درست میکه همۀ مشکالت و سختی

آموزان اثر بگذارید؛ زیرا توانید روي دانشاگر پاك و تزکیه نشوید، نمی! برادر و خواهر
، اگـر کتـاب بـه    اش نگویید کتاب باید تمام شـود همه. آنچه از دل برآید بر دل نشیند

شود آن جوانی که ناجوانمردانه شود تخصص بدون ایمان و میتنهایی تمام شود این می
 1»یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب«: فرمایدتر قرآن میریزد و از همه مهمبمب روي سر مردم می

اي حساب کنی و بگویی توانی روي کاري که انجام دادهگاه خود میآن! و معلّم 1»الکتاب
هـاي تحـت سـتم و عـدالت     آموز ساختم که علم را در راه آزادي انسانانشمن چند د

  .بردجهانی به کار می
  

  )استهبان 1341 - 1367( محمود حسینی شهید 
سعی نمایید به خاطر جلب رضـاي  : سخن دیگر با همکاران عزیز و معلّمین محترم

مطلـوب بگـذارد و   حق سخنتان توأم با عمل باشد تا در قلب نورانی فرزندان اسالم اثر 
آموزان عزیز را مهیا نمایید تا بـا بیـنش   با رعایت اخالق و رفتار اسالمی، زندگی دانش

تر آیندة کشورمان را تأمین نمایند و با تالش و کوشش خودتـان در راه پـرورش   وسیع
ت و حماسـه    استعدادهاي انسانی آن هـاي شـهداي   ها سعی نمایید و اهـداف امـام امـ

  .ها گوشزد نمایید تا موجب رستگاري خودتان در سراي باقی شوداسالم را به آن
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  )گچساران 1343 - 1366( محمد درودگرنژاد شهید 
کنم که بـا  ها را داشتم وصیت میبه معلّمان، این عزیزانی که افتخار همکاري با آن

آمیختن علم و ایمان و اندوختن و داشتن بار علمـی و تسـلّط بـر مسـائل و مشـکالت      
ردان و شکوفا نمودن استعداد این نونهاالن و با نزدیکی و ارتباط عاطفی و رعایـت  شاگ

اخالق اسالمی، این امیدهاي آیندة انقالب اسالمی را جهت رفـع نیـاز آینـدة انقـالب     
  .اسالمی بسازند

  
  )بندر دیر 1347 - 1364( قاسم دوراهکی شهید 

آیا شما باید دسـت روي   در این مورد کار شما چیست؟! اي فرهنگیان و آموزگاران
شما باید با کارتان به آمریکا بگویید که ما از این انقـالب نگهـداري   ! دست بگذارید؟ نه

شما باید با درس دادنتان به فرزنـدان ایـن ملّـت شـهیدپرور     ! اي دبیران. خواهیم کرد
خواهم در درس دادن کوتـاهی  من از دبیران می. صداي استکباران جهان را خفه کنید

بایـد بجنگیـد و   . شما باید کاري کنید که خدا از شما راضی شود نه بندة خـدا . ندنکن
  .خورد باید عمل هم داشته باشیددرس بدهید، امروز علم تنها به درد بشر نمی

  
  )دهدشت 1333 - 1367(اهللا رجبی شهید کرم 

امروز کلید امانات الهی به دسـت  ! برادران عزیز آموزش و پرورش، همکاران محترم
مبـادا خـود بـه آن خیانـت کـرده و یـا اینکـه        . شما سپرده شده، از آن مواظبت کنید

سـعی کنیــد از  . کـردن آن همـان و نابودیمـان همــان اسـت    گمـش نماییـد کـه گــم   
مسـاجد  ... نگهبانیتان و عملتان علیه همدیگر و براي اضمحالل خویش استفاده نکنید 

بین خود با مهربـانی و عـدالت رفتـار    . درا پر کرده و دعاها و عبادات را فراموش ننمایی
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گردد و اتّحادمـان  نمایید و صلۀ رحم را فراموش ننمایید که باعث وحدت بین شما می
  .باشدرا حفظ نمایید تا ایمانمان ضامن پیروزیمان 

  
  )یزد 1337 - 1364( سیدجالل ساداتی 

الش و در تربیـت و سـازندگی نسـل آینـده از تـ     ! شما مربیـان و معلّمـان گرامـی   
گذاري کنید و بهترین سرمایۀ عمـر اسـت    ها نهراسید و براي این کار، سرمایه خستگی

قـرار دهیـد و بـا اعمـال و رفتـار       ١»کونوا دعاه النّاس بغیر السنتکم«و محور کار خود را 
  .خود مردم را دعوت کنید، نه فقط با زبان

  
  )دامغان 1343 - 1363( مرتضیشاه سیدتقی شهید 

فرزندان این امت خداجو را خـوب تربیـت کنیـد،    ! اینکه، اساتید عزیزتنها سفارش 
  . خداوند شما را در این امر خیر یاري نماید

! بـرادران و خـواهران  : اما سخنی در خاتمـه بـا همکـاران عزیـز و سـروران دبیـرم      
کند و این تربیت و تعلیم فرزنـدان  رسالتی بس عظیم بر دوش یکایکمان سنگینی می

انقالب است؛ باید اینان را با فرهنگ قرآن، اسالم و اهل بیـت آشـنا سـاخت     سازآینده
ی بایـد    که فرهنگ انقالب نیز سواي این ا این را باید دانست که ابتـدا مربـها نیست، ام

خود متخلّق به اخالق باشد تا کالمش بوي خـدایی بـه خـود بگیـرد و تـأثیري الهـی       
  .داشته باشد
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  )شیراز 1349 - 1366( انیسروست فرزاد شفیعی شهید 
اگـر در طـول   : حضور محترم کلّیۀ سروران معظّم و اساتید گرامـی دبیرسـتان  

اید، شما را به خدا مرا ببخشید کـه آتـش جهـنّم    اي بدي از من دیدهتحصیل ذره
... هایتـان اسـتوار بـاد    در راه سازندگی فرزندان این خاك قدم. بسی سوزنده است

محـیط مدرسـه را مقـدس بشـمارید و         ! هـاي شـهر سروسـتان   برادران عزیز و سرمایه
شما . علم را با عمل و سالح را با صالح تحصیل کنید. هاي نظامی را فرا گیریدآموزش

اي درخشان و افقی روشن براي وطنتان خواهید بود و نقطۀ عطفـی در راه تغییـر   آتیه
  .ایداخالقیات منفی در جامعه

  
  )تهران 1335 - 1364( حسنیطهماسب شیخ شهید 

طلبند پیامبرگونه؛ معلّمانی که مشـقّات زنـدگی را   چنین شاگردانی معلّمانی را می
خرند و در جهت تحقّق رسالت واالي خـویش جانفشـانی و ایثـار نماینـد،     به جان می

معلّمانی که نور جمالشان کالس و مدرسه را منور سازد، معلّمانی که علم را بـا اتّصـال   
هاي روزانه و شان از شدت سجدهم خدا حاصل نمایند، معلّمانی که پیشانیبه منبع عل

شبانه متورم باشد و معلّمانی که معجونی از علـم و حلـم و ایمـان و اخـالص و عمـل      
  .سوختۀ خدا باشندباشند و معلّمانی که خود، شاگردان واقعی امام و عاشق دل

  
  )فارس 1334 - 1364( اسماعیل فرّخی شهید 

شما اي برادر فرهنگی و همکار عزیز که رسالت انبیا را بر دوش دارید و تربیـت  اما 
عاجزانه از شما تمنا دارم خودسازي را فراموش نکنیـد و  ! نسل جوان بر عهدة شماست

خود را آراسته کنید به اخالق اسالمی و تهذیب نفـس و در افـزایش معلومـات شـغلی     
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سـت، شـما را الگـو و سرمشـق     به دست شما هاخود بکوشید؛ زیرا نسلی که تربیت آن
هاي الهی کوتاهی نکنید و آنان را با تعالیم دهند و در تعلیم و تربیت این امانتمی قرار

  .قرآن و اسالم آشنا سازید
  

  )گرگان 1338 - 1365( علی فرزبودحسین شهید 
اگـر  ! کشـید شما معلّمان عزیز که به فرمودة امام امت رسالت انبیا را بر دوش مـی 

ببرید، زندگانی معلّمـان بشـریت یعنـی انبیـا را     خواهید به عظمت وظیفۀ خود پیمی
مطالعه و بررسی کنید و سعی کنید با سـخن خـود مشـوق و بـا عمـل خـود الگـویی        

اي که در اختیار شماست، به صراط مسـتقیم الهـی   هاي پاك و آمادهباشید تا آن ذهن
  .هدایت شوند

  
  )کرمان 1342 - 1364( محمدرضا کاظمی شهید 

درود بر معلّمین و اساتید محترمـی کـه مـا را در راه کسـب علـم و دانـش یـاري        
. ونـد حسـین زینـی  پرویز نوروزي و غالم: نمودند، خصوصاً مربیان و معلّمین شهیدمان

هـاي خـود را بـا    شهید نوروزي در سر کالس ریاضی در اوایل جنـگ و انقـالب مثـال   
د، او هم در جبهه و هم در امر کالس و محلّ کار خـود بـا   کرشهید و شهادت بیان می

من با بینشی که داشتم و چون شـیفتۀ ایـن   . کردها را ارشاد میاش بچهاخالق حسنه
هـا بتـوانم خـودم را    دو معلّم شهید شدم، شغل معلّمی را برگزیدم تـا اینکـه مثـل آن   

  .ن نبرد کشته شومها در میدابسازم و به دیگران خدمتی کرده باشم و مثل آن
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  )اردبیل 1331 - 1365( میکائیل کاظمی اردبیلی شهید 
کننـد،  و پرورش بگویید در تمام لحظاتی که خدمت مـی به کلّیۀ کارکنان آموزش 

مبادا از خدا غافـل شـوند و خودشـان را فرامـوش کننـد،      . به خاطر خدا خدمت کنند
اسـالم دوسـت نـدارد، جهـت ارشـاد      مبادا در سر کالس با وضـعی ظـاهر شـوند کـه     

 بسـم «نونهاالن معصوم این امت شهیدپرور مبادا بدون ذکـر کلمـۀ مبـارك و حکـیم     
کنم قبل از اینکه شغل مقدس معلّمـی را انتخـاب   سفارش می! کاري انجام دهند» اهللا

  . کنند، خود را اصالح کنند که گام اول در تدریس است
  

  )برازجان 1342 - 1367( راد محمدحسین کریمی شهید 
! معلّمی پیامبرگونه باشند و همکـاران گرامـی  ] که[کنم به برادران معلّم توصیه می

آموزانید، در راه تهذیب نفس باشـد، وگرنـه ایـن علـم بـه      آموزید و یا میاگر علمی می
  .خورددرد نمی

 
  )بروجن 1335 - 1365( بروجنیشهید حسن نیلیه  

آمـوزان کوشـا   ها به دانشبا شناساندن ارزش بیش از هرچیز! برادران فرهنگی
آموزان را نسبت به خالق و عالم آخـرت روشـن   باشید و سعی کنید شناخت دانش

ت کـرد؛    با گفتن مسائل سیاسی و شعارهاي توخالی نمـی ] زیرا[کنید؛  شـود تربیـ
اگـر  . هاي مشخّص باشدتربیت باید بر اساس شناخت و تزکیه و رسیدن به شناسه

اش را بـه او شناسـاندي،   وجودي شخص را به او شناساندي و مقام انسانیجوهرة 
رسـد،  کند و با حرکت خویش به نیازهاي ناشناختۀ خویش میاو خود حرکت می
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خواهی سـخنرانی کـن و شـعار    ها را بشناسانی، هرچه میولی اگر نتوانستی ارزش
  !تبده، همگی مانند کف روي آب است، چون سرچشمه کف آلوده اس
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 معلمان؛ سفراي فرهنگی اسالم: بخش سوم    
  

  )فیروزآباد 1338 - 1365( منوچهر اکبري شهید 
: گـویم سخن اول را با برادران محترم فرهنگی، خصوصاً مربیـان امـور تربیتـی مـی    

برادران و خواهران محترم که در سنگر مقدس آموزش و پـرورش خـدمت مقدسـی را    
قدر سنگر خود را بدانید، چون به فرمودة امام عزیزمان شـغل  ! ماییدنبه این جامعه می

هـاي قـرآن   شما شغل انبیاست و شما بودید که فرهنگ اصیل اسالمی را از اعماق آیه
منتقل فرمودید و به فرمودة حضرت امام آینـدة اسـالم و انقـالب بـه     ] دیگر[به نسلی 

شـما عزیـزان بودیـد کـه از دو     . یـد آنان بستگی دارد؛ لذا در این امر مهـم غفلـت نورز  
حقیـر بـراي یکایـک    ). مدرسـه و جبهـه  (اید سنگر مقدس قلب دشمن را هدف گرفته

از خداي بـزرگ  ] را[جانب بودید، آرزوي موفّقیت و پیروزي شما که خودتان استاد این
  .خواستارم

  



 

    )دفتر پنجم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      74
 

  )نیشابور 1337 - 1365( علی بیاتبرات شهید 
ید بمانیم تا شهید آینـده شـویم و از سـوي دیگـر     از یکسو با! اي همکاران محترم

باید شهید شویم تا آینده بماند، هم باید امروز شهید شویم تا فـردا بمانـد و هـم بایـد     
همۀ یاران سوي مرگ رفتند، چـون کـه نگـران فـردا     ! آري. بمانیم تا فردا شهید شویم

آنـان  ! رند، خدایااي بس خطیر بر گردن دارسانان خون شهیدان وظیفهپس پیام. بودند
  .را در انجام وظایفشان یاري فرما

  
  )گچساران 000 - 1365( شهید محمدشفیع جعفري 

بارهـاي سـنگین ایـن انقـالب را     ! برادران حزب اهللا و همکـاران محتـرم فرهنگـی   
ها با توکّل بر خدا عبور کنید تا به سـاحل  همچون گذشته به دوش بکشید و از سختی

و اصیل اسالم را در مـدارس بـه فرزنـدان اسـالم آمـوزش      فرهنگ غنی . نجات برسید
  .سازان این انقالب را شماها بایستی تربیت کنیدآینده. دهید
  

  )ایالم 1334 - 1362( محمد جمالدینیعلی شهید 
ضمن عرض سالم از همکاران فرهنگی استدعا دارم با هم برادر باشید، بوي تعفّـن  

و بـوي گـل اعتصـام را در وحـدت خـویش       1دتفرقه را در بین خودتـان از بـین ببریـ   
آموزان مست و شیداي شما شوند؛ زیـرا تـا خـود نسـوزید، نـور      متصاعد کنید تا دانش

  .شویدهدایت نمی
  

                                                             
  بردارید: در اصل وصیت -  1
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  )بوشهر 1336 - 1365( مقدمسیدعلی حسینی شهید 
مسئولیت خطیري بـه عهـده داریـد و شـما از خـون      ! اما شما اي عزیزان فرهنگی

اگر فرهنـگ  . و انسانی بار آورید آیندة این مملکت را اسالمی. ویدششهیدان تغذیه می
اصالح شود، واقعاً آن مملکت اصالح خواهد شد و راه تکامل را خواهـد پیمـود و دیگـر    

    .ها قیم او باشندنیاز ندارد که ابرقدرت
  

  )میانه 1336 - 1361( شهید سیاوش داالنداري 
همیشـه بـراي   . براي انقـالب برداریـد  شما یک قدمی ! کارمندان آموزش و پرورش

  .وقت یادتان نرودمرگ بر آمریکا و شوروي هیچ. کنیدمقام دعوا می
  

  )کازرون 1342 - 1365( داریوش دهداري شهید 
سـازي نسـل آینـده    صحبتی با همکاران عزیز آموزش و پرورش که وظیفـۀ آمـاده  

حال کـه اسـالم در پرتـو    : براي نبرد با استکبار جهانی و رسالت انبیا بر دوششان است
رود تا همۀ مکاتب ملحد مادي حـاکم بـر افکـار را    رهبري خردمندانۀ امام عزیزمان می

گرایـی و  محو نموده و به عنوان داروي همۀ دردهـاي بشـر جـایگزین موهنـات مـادي     
هـاي آشـکار بشردوسـتی و دموکراسـی و سوسیالیسـم و      مکاتب الحادي گردد و دروغ

ود عامل فغان جوامع بشري بـوده و بـا تکیـه بـر آن بشـریت و      خواهی را  که خآزادي
کشاند، از صفحۀ اذهـان محـرومین و بیچارگـان پـاك     انسانیت را به سقوط حتمی می

کند و عدالت، خداپرسـتی، ایمـان، صـفا و صـلح را جـایگزین ظلـم، فسـاد، تبـاهی و         
علـم تیشـه    هاي به اصطالح متمدن قرن بیستمی جایگزین نماید و به نامگريوحشی

بر پیکر انسانیت و همۀ خصوصیات انسانی بزند، بر ماسـت کـه از ایـن نعمـت بـزرگ      
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الهی که در انقالب متبلور گردیده، پاسداري کنیم و این پاسداري جز به خودسـازي و  
سازي و حضور همیشگی در صحنه و تـالش و کوشـش بـراي آمـوختن همـۀ      دیگران

  .یستتجارب و علم خود به نونهاالن میسر ن
  

  )سمنان 1323 - 1361( اهللا رجبیشهید نعمت 
ام تقاضا دارم در نشر فرهنگ اسالمی در محیط کـار  از برادران و خواهران فرهنگی

هـا  تفـاوتی از بـی . آل اسالمی داشـته باشـیم  خود کوشش نمایند تا جامعۀ سالم و ایده
  .دوري نمایید

  
  )باغملک 1343 - 1365( خانیاهللا علینصرت شهید 

کنم که تالش کنند تا فرهنگ کفرآلـود غربـی زدوده   همکاران معلّم توصیه میبه 
معلّم واقعی کسی اسـت کـه معلّمـی را    . شود و فرهنگ غنی اسالم را جایگزین نمایند

اش هـدایت جامعـه   به عنوان یک شغل انتخاب نکند و هدفش خدمت باشد و وظیفـه 
آمـوزان محـروم   ان خدمت به دانـش و من به عنوان یک معلّم خواه. به سوي اهللا باشد

روستا بودم، ولی در مرحلۀ انتخاب که قرار گـرفتم دفـاع از اسـالم را بـر معلّـم بـودنم       
خـواهم مـرا از رحمـت خـود     ترجیح دادم و راهی میادین نبرد گشتم و از خداوند مـی 

  .دور و محروم نگرداند
  

  )داراب 1344 - 1365( محمدحسن کاویان شهید 
توانید زیربناي فرهنگ اسالمی این کشـور را  لّمان هستید که میاین شما مع! آري

ري  بسازید و انسان س  هایی چـون مطهـهـا را تحویـل جامعـه دهیـد، پـس      هـا و مـدر
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با تعلیم و آموزش صحیح . مسئولیتی که به عهدة شما گذاشته شده بسیار گرانبهاست
درخشـانی را در پیشـرو   توان فـرداي  شود و با اصالح جامعه میشما جامعه اصالح می

هـا انسـان سـروکار داریـد و بـا رهنمودهـاي       داشت؛ چرا که شما با سرنوشت میلیـون 
توانید دین خود را نسبت به اسالم و قـرآن ادا نماییـد و جامعـه را بـه     مکتبی خود می

  هـا  کننـد در جبهـه  سوي سعادت و نیکبختی سوق دهید و کسانی کـه احسـاس مـی   
  .بایستی هرچه زودتر حضور پیدا کنند و برادران را یاري کنندتوانند خدمت کنند، می

  
  )میانه 1342 - 1362( جمشید میرزایی شهید 

کـنم بـراي   از برادران همکار در آموزش و پرورش نیز عاجزانـه تقاضـا مـی   
اي صبر و پشتکار احیاي فرهنگ اسالمی و رهایی از فرهنگ استعماري لحظه

و مسئولیتشان بس عظیم و خطیر اسـت و   را از دست ندهند؛ چرا که کارشان
  .دشمنان منافق نیز در کمین هستند

  
  )مرند 1342 - 1362(زاده شهید خلیل نقی 

اي پاسداران دین و قرآن و اي کسانی کـه لبـاس اسـالم و انقـالب بـر تـن خـود         
دهید، غافل نباشید که خداونـد بـر اعمـال شـما آگـاه      هر کاري که انجام می! ایدکرده

ها در بین خودتان بـه هـدر ندهیـد و سـعی     خون شهدا را با تفرقه و نارضایتیاست و 
کـنم بـه همـۀ    ام که روي آن تاکید میتنها توصیه. گونه پاسدار اسالم باشیدکنید علی

کننـد، ایـن اسـت کـه فرهنـگ را زنـده         برادرانی که در سنگر علم و دانش تالش مـی 
ایـم، از عـدم شـناخت فرهنـگ بـوده و        دارنـد؛ زیـرا کـه تـاکنون هرچـه کشـیده      نگه

ها، از بـین بـردن   اند که تنها راه ابتذال ملّتها خوب این مسئله را درك کردهابرقدرت
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هاست چنانکه در دوران رژیم سابق مسئله به عنـوان سـنگر علـم و    اصالت فرهنگی آن
را  هـاي وابسـتگی  دانش مفهوم اصلی خود را از دست داده بـود و بـه جـایی کـه پایـه     

کرد، تبدیل شده بود و در واقع سنگري بود که فرهنگ بلوك شرق و غـرب  محکم می
کرد و به عنوان سنگر آگاهی، دیگـر مفهـوم را از دسـت داده بـود و از آن     را عرضه می

  .بود چه خبري نبود فرهنگ اسالمی
  

  )ایذه 1336 - 1364( پناهرضا یزدانعلی شهید 
بـه یادآوریـد کـه در تعلـیم و     ! تربیـت مشـغولید  هاي تعلیم و که در پستاي آنان

هـا  ها راهی جز به استثمار کشاندن افراد ملّتهاي افکار آنهاي بشري و ساختهتربیت
طلبـی شخصـی   ها جز براي ظلم و استبداد و نفعنداشته و این تعالیم و تربیت] وجود[

اسـت کـه بـراي     و گروهی و قومی و کشوري نبوده و نیستند و تنها، تعالیم خداونـدي 
باشـد و بدانیـد کـه شـما بـا      هدایت دنیوي و اخروي و سیر صعودي انسان مساعد می

    ...دادن آن به سوي اهللا سر و کار دارید تشکیل خمیرمایۀ انسان و سوق
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  فرهنگیان ضرورت حضور: بخش چهارم   
    در جبهه انقالب

  
  )اصفهان 1341 - 1362( شهید سعید اربابی 

همچنان که من کار خود را ناتمـام گذاشـته و بـه    : یامم به همکاران و دوستاناما پ
کنیـد ارزشـش   کنید خدمتی که در جبهـه مـی  جبهه آمدم، شما هم اگر احساس می

براي اسالم بیشتر است، بر شما واجب است که به جبهه بیایید و اسالم عزیـز را یـاري   
  .کنید
  

  )نهمدا 1328 - 1361( منشناصر اعظمی شهید 
باشد که در ایـن لحظـات کـه جمهـوري اسـالمی ایـران       وظیفۀ قشر فرهنگی می

تـر  باشد، هرچه بیشتر تودة مردم را آگاهگرفتار جنگ با امپریالیسم و نوکرش عراق می
هـا و  هاي اسالمی و انقالبی یعنی با رفـتن بـه جبهـه   بکنند و این آگاهی جز با حرکت
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ممکن است، پس وصیت اصـلی مـن ایـن اسـت      جنگیدن با کفّار و بعثیون عراقی غیر
ها بروند تا باشد کـه ایـن منطقـه ماننـد سـایر      که هرچه بیشتر قشر فرهنگی به جبهه

به اسالم و انقـالب اسـالمی آگـاهی    ] نسبت[مناطق دیگر ایران اسالمی هرچه بیشتر 
 .به دست بیاورند

 
  )فسا 1334 - 1362( سیدباقر جعفري فارسی شهید 
سبت به همکارانم و برادران آموزگار دارم این است که دینـی را کـه   اي که نتوصیه

باشـد، بـه  نسبت به دین و انقالب دارند و آن تربیت و آمـوزش صـحیح نونهـاالن مـی    
ت اسـت؛ بـا قـدم مبارکشـان بـه          خوبی ادا کنند و مسئلۀ جنگ ایـن روزهـا در اولویـ  

  .ش کنندها بیایند و به قول امام این مسئله را زود حلّجبهه
  

  )بویراحمد 1337 - 1361( حسین چکی شهید 
سفارش من به ملّت قهرمان ایران خصوصاً همکاران فرهنگی این اسـت کـه بـراي    
خودسازي دست اتّحاد به هم بدهند و با توکّل به خداوند متعال و رهبـري نائـب امـام    

اي جهـاد در راه  ، رهبرکبیر انقالب امام خمینی همه بر)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  .دین آماده باشند و از دین و انقالب پاسداري کنند

  
  )نوشهر 1337 - 1364( کور کورسر توفیق دیوساالر شهید 

خواهم کـه هـی نگوینـد مدرسـه سـنگر اسـت و       از معلّمان و  فرهنگیان عزیز می
 ]بایـد [خداي نکرده این جمله را بهانه قرار دهند و در جبهۀ جنگ حاضر نشوند، بلکه 

  .جنگ در رأس تمام کارها باشد
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  )دهدشت 1338 - 1365(خداخواست رازنهان  شهید 
اکنون موقع آن رسیده کـه پـرچم پرافتخـار    ! آموزان عزیزهمکاران محترم و دانش

پیـرو و رهـرو نخواهـد    ها، بیاسالم را بلند کرده و نشان دهید که صراط مستقیم ملّت
شـما تقاضـا دارم کـه هـر کـس بـه سـهم        از . ماند و راه شهیدان همیشه جاوید است

  .تواند از صمیم قلب براي مردم و انقالب عزیز کار کندخویش تا جایی که می
  

  )اسفراین 1335 - 1365( غالم نامنی شهید 
این سنگر شما سنگر پیـامبر،  ! چه خوب سنگري دارید! برادران: پیامی به همکاران
بود که امروز بـه شـما ارث رسـیده و     )سلّمصلّی اهللا علیه و آله و (اهللاحضرت محمد رسول

داري کنیـد کـه لیاقـت آن را هـم     شما آن را با جان و دل فقط براي قربه الی اهللا نگـه 
  .دارید و من نداشتم

  
  )سمنان 1337 - 1365( یشهید رضا همت 

آمـوزان گرانقـدرم کـه اوالً    اما سخنی با فرهنگیان عزیز و همکاران گرامی و دانـش 
 - پاکـان همـه در راه خـدا جـان دادنـد      ] که[اگر خدا از من بپذیرد،  ـ  1در جان دادن

قیمت و اصـیل اسـالمی و در بازیـافتن وجهـۀ واقعـی      حراست از فرهنگ گران] براي[
ثانیاً جهاد مقدسی کـه  . اي دریغ ننماییدفرهنگ الهی از هیچ ایثار و از خود گذشتگی

       پایـان   بودي صـدام و حـزب بعـث   شـده، بـا نـا    با شروع جنگ تحمیلی بـر مـا شـروع   
پذیرد و طبق آیۀ شریفۀ قرآن تا نابودي و محو فتنـه و فسـاد و شـرك و نفـاق در     نمی

االمکان به منظور تـداوم ایـن راه و آمـوزش و یـادگیري     حتّی. سراسر جهان ادامه دارد
                                                             

  جان دادنم : در اصل وصیت -  1
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ییـد  شده بـه جبهـه بیا  ] که[بار هم جهاد و مبارزه و شناختن مکر دشمنان اسالم یک
آمـوزان  تا مصداق عینی آیۀ قرآن را بیابید و ادامه دهندة راه معلّمـین شـهید و دانـش   

  .شهید باشید
جامعه و جهان را سازنده است، پس یا بـراي ابقـاي خـود در ایـن پسـت،      ] معلّم[ 

آموز و آموزگار مکتب عالیۀ قرآن و اسالم باشید یا در پست دیگري قـرار گیریـد   دانش
  .رابطه باشیدخت انسانیت انسان کمکه حداقل با سا
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  موزانآتوصیه به دانش: فصل دوم  
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    دانش آموزانحضور : بخش اول  
    در سنگر علم و دانش

  
  )نائین 1341 -1365(زمانی  شهید محمدرضا احمدي 

امیـد   خوانید و بـا تـالش در درس مـرا    اما دوستانی که هنوز در مدارس درس می
  .در کارتان همواره توکّل داشته باشید و در کسب علم کوتاهی نکنید! دادیدمی

  
  )تویسرکان 1340 - 1366(پور شهید احمد اسماعیل 

چنــان در امــر امیــدوارم آن! آمــوز و نونهــاالن انقــالببــرادران و خــواهران دانــش
اي . فرماییـد تحصیالت خود کوشا باشید که با خواندن خود چشم آن منافقان را کـور  

هـاي  را فراموش نکنیـد و بـا آن قلـب    )علیه السالم(این خط سرخ حسین! وارثان انقالب
ظریف و آن دل پاکتان جهت پیروزي نهایی اسالم بر کفر جهـانی و طـول عمـر امـام     

  .عزیزمان دعا کنید
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  )سپیدان 1345 - 1364(حسن اسماعیلی شهید علی 
ید و بایـد درس بخوانیـد و علــم   مسـئول ! آمـوزان عزیــز همچنـین شـما اي دانـش   

هاي جهان بزنید و هم سـعی  بیاموزید تا هم ضربۀ محکمی با قلم خود به این ابرقدرت
  .کنید که این عزیزان را خودکفا کنید

  
  )آستانه اشرفیه 1344 - 1365(شهید کمال اصغري  

در سنگر مدارس به درس خواندن ادامه دهیـد تـا کشـور را    ! آموزان عزیزاي دانش
  .وابستگی به شرق و غرب برهانید و کشوري مستقل و خودکفا داشته باشید از

  
  )دماوند 1337 - 1362(شهید سیدمحمود افتخاري  

 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (شما سربازان فرداي امـام زمـان  ! اي محصلین امروز
هـاي  هستید، شما مقلّدین امام عزیزمان هستید، امام عزیز منتظر است تا شما ارمغـان 

بروید احادیثی که در باب علم آمـده را مطالعـه   . دوران تحصیل خویش را عرضه کنید
  . هاستها در آنها  نهفته است و چه زیبائیهایی در آنکنید و ببینید چه فضیلت
بـه  ! انـد اید یا به شما نیاموختـه هاي علم آموختن را نیاموختهاي کسانی که زیبایی

هـا  علم از بسیاري از فهـم ه را در خود ایجاد کنید، وگرنه بیخود آیید، این شور و عالق
یـک سـاعت طلـب علـم در سـبیل خـدا از       . بهره خواهید ماندو شعورهاي هستی بی

  !کنید؟آیا حدیث را درك نمی. هفتاد سال عبادت بهتر است
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  )اهر 1337 - 1362(شهید یوسف اکبرزاده  
اگر عمو جانت شـهید شـد،   ]. باش[راه من دهندة ادامه! اما برادرزادة عزیزم، شهرام

به راهم ادامه بده و در کالس درس از شهادت عمو جان تعریف کن، درست را بخـوان  
خـوانی  دانم خوب درس میچون می. و اگر توانستی یک ورزشکار مؤمن و متعهد باش

  .شاء اهللا امیدوارم که یک مهندس مسلمان، متعهد و مؤمن باشی، ان
  

  )بیدگل 1342 - 1362(امیدي بیدگلی شهید مصطفی  
آموزان و محصلین این است که هرچه بیشتر به مطالعه بپردازنـد  پیام من به دانش

تا بتوانند در آینده هرچه بیشتر به اسالم و کشور اسالمی خدمت کنند و آگـاه باشـند   
شـانند  ها را گول بزنند و خداي نکرده به انحـراف بک که مبادا افراد منحرف و منافق آن

  !آیدترین ضربه است که به اسالم وارد میکه این بزرگ
  

  )شاهرود 1342 - 1362(شهید عباس امیري  
سعی و کوشش کنید و درس بخوانید، آن هـم در جهـت   ! آموزبرادران عزیز دانش

  .رضاي خداي بزرگ و بکوشید تا در آینده براي اسالم مفید باشید
  

  )شیراز 1345 - 1365(رضا بابایی شهید غالم 
کنم که سنگر علم را تـرك ننماینـد؛ زیـرا    آموزان عزیز تقاضا میدر پایان، از دانش

  .براي اینکه اگر بخواهیم انقالب باقی بماند، باید از لحاظ اقتصادي خودکفا باشیم
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  )شهرکرد 1349 - 1366(لکی شهید یداهللا باقري کاک 
درس خـود را  ! اي دوستان و اي آشـنایان مـن، اي دوسـتان همکالسـی مـن     

رود و دفتر خود را بخوانید و خودکار خود را تیري بدانید که بر قلب دشمن فرو می
نقشه، معلّم خود را فرمانده، میز خود را تانک قرار بدهید و درس خود را صحیح و 
خوب بخوانید و همیشه به فکر قیامت باشید که این دنیا محلّ گذر است، انسـان  

  . ودرآید و روزي میروزي می
همیشه به فکر خداي مهربان و بخشنده باشید که به ما خوبی کرده و ! دوستانم

. براي من اصالً ناراحت نباشید؛ چون همۀ ما باید برویم. هایی به ما داده استنعمت
شما راه شهیدان و حقیقت را ادامه دهید و از مرگ در بستر بپرهیزید و نگذاریـد  

  .که ستمگران به اسالم ستم کنند
  

  )بهبهان 1339 - 1366(فرد  شهید حمید باولی 
  .خواهم که درس بخوانند، چون علم ثروت استآموز خودم میاز برادران دانش

  
  )نجف آباد 1340 - 1362(شهید علی بلندباال  

کـاري نماییـد و درس نخوانیـد، در قیامـت مسـئول      اگر کـم ! تو اي محصل عزیزم
تا فردي باسواد باشـید تـا بـه جـاي اینکـه      هستید و باید جوابگو باشید، پس بکوشید 

ها گردیـد  افراد مغرور و خداي ناکرده ضد اسالم وارد دانشگاه شوند، شما وارد دانشگاه
  .ها را به عهده گرفته و به نحو احسن انجام دهیدمسئولیت] تا[
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  )شازند 1348 - 1364(جمال شهید سیدمجتبی بنی 
آموزان امیـد مـن   شما دانش«خمینی فرموده  طور که امامهمان! شاگردانمشما هم

ها را سنگر مبارزة خویش قرار دهید، بـا جهـل   ، باید با سعی و کوشش کالس»هستید
ها را چنان بخوانید که جاي شهدا را پر کنیـد، مخصوصـاً   و نادانی مبارزه کنید و درس

دتان را  بـه  خو 2]مثل[خواهید تعدادي معلّم که شماها می -تربیت 1*آموز شما دانش
جامعه تحویل دهید و مملکت را به استقالل فرهنگی برسـانید، چـون بـه ایـن سـخن      

فرهنگـی  ] اسـتعمار [تـرین اسـتعمار   خطرنـاك «: فرمایدکنیم که میمی 3]عمل[امام 
ایـن بـراي مـا ننـگ اسـت کـه       . این سخن امام همین کلمـات بـاال اسـت   » .4]است[

چنین نشود گناهش بـه دوش شـما خواهـد     متخصص از خارج برایمان کار کند و اگر
باید در سنگر کالس دشمن را در هر لباسی شناسایی کرده و افرادي که بـه ایـن   . بود

چشم و گـوش خـود   . زنند، باید هدف مبارزة شما قرار گیرندانقالب اسالمی ضربه می
  .هاي مزدور نیفتیدرا باز کنید که در دام گروهک

  
  )قوچان 1336 - 1361(شهید هادي پورمهدي  

تو هم رسالتی عظـیم داري کـه از   ! آموز مسلمان، اي امید فرداي ایرانتو اي دانش
قسـم شـوید و دسـت در دسـت     پیمـان و هـم  بیاییـد هـم  . شهیدان به تو ارث رسیده

گـران شـرق و غـرب    یکدیگر قرار دهید و در مقابل آمریکا و صدام و منافقین و سـلطه 

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -  1
  همان -  2
  همان -  3
  همان -  4
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ایـن ایسـتادن همـان درس خوانـدن و     . شـان بیفتـد  چنان بایستید که لـرزه بـر اندام  
. هاي مملکت اسالمی را به چـرخش درآوردن اسـت  درجات ترقّی را طی کردن و چرخ

خواندن درس، خود یک جهاد بزرگ علیه شرق و غرب و پاسداري از خـون شـهیدان   
  .است

  
  )مسجد سلیمان 1343 - 1366(شهید ایرج تاجوند  

سعی کنید که بیشتر درس بخوانیـد تـا اینکـه در     !اهللاآموزان حزب شما اي دانش
] ندارنـد [مبادا آنان که کاري به انقالب . آینده براي ملّت ستمدیده کاري انجام بدهید

تـک  سوزانند، از شما سبقت بگیرند که این خیانتی به خـون تـک  و دلی براي آن نمی
  !شهداست

  
  )بروجن 1339 - 1364(شهید محمد جعفرپور بروجنی  

توانیـد درس بخوانیـد، از امکانـات موجـود     ارشم به شما این است که تا مـی سف... 
  .کمال استفاده را ببرید و همیشه براي پیروزي اسالم و سالمتی امام دعا کنید

  
  )دزفول 1340 - 1360(شهید عبدالعلی چلگه  

تـر از آن  شـما بـزرگ  ! نوجوانان عزیز که در سر کالس درس بـا شـما کـار کـردم    
شما درس خـود  ] خواهمولی می[، 1بتوانم براي شما تکلیف معین کنمهستید که من 

امام در مـورد شـما     . پا دارید و از مربیان انقالبی خود اطاعت کنید را بخوانید و نماز به

                                                             
  کنیم: در اصل وصیت -  1
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 1ان شاء اهللا بتواننـد . ها را دوست دارممواظب این نوجوانان باشید و من آن«: گویدمی
  ».2را آزاد کنند... و صحرا و فرداها عراق، فلسطین، اریتره 

  
  )تهران 1344 - 1361(زاده شهید علی حسین 

] زیـرا [؛ 3با جـدیت تمـام سـنگر مهـم مدرسـه را حفـظ کنیـد       ] دانش آموزان... [
  .امیدهاي آیندة مملکت اسالمی شما هستید

  
  )ورامین 1337 - 1362(شهید سیدمرتضی حسینی رستمی  

ز درس غافل نباشید کـه درس خوانـدن شـما    خواهم که اآموز میاز برادران دانش
. هاي فرهنگی و سیاسـی و اقتصـادي و اجتمـاعی جامعـه    جهادي است علیه وابستگی
حضـورتان در مدرسـه سـودي نـدارد، بـه دانشـگاه       ] دیگر[هرگاه تشخیص دادید که 

جبهه بشتابید که اینجا درس، درس شهادت است، درس ایثار و فداکاري و شـجاعت،  
اش شهادت اسـت کـه   است و کارنامه )علیه السالم(ت اباعبد اهللا الحسینآموزگارش حضر
  .تواند به آن نائل آیدکمتر کسی می

  
  )سمنان 1338 - 1365(پور شهید علی حیدري 
وظیفۀ شما بسیار بزرگ اسـت و  . شما امید امام و اسالم هستید! آموزان عزیزدانش

تخصصـی  ] هـاي درس[را گـرفتن  آن اینکه باید در سنگر مدرسه با خواندن درس و فـ 
                                                             

  بتوانند: در اصل وصیت -  1
  کند: در اصل وصیت -  2
  کنند: در اصل وصیت -  3
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اگـر نسـبت بـه درس خـود        . مشت محکمی بر دهان ابرجنایتکاران شرق و غرب بزنید
توجهی کنید در آینده، ما متخصص و دکتر نداریم و باید براي رفع نیاز خود رو بـه  بی

اگـر  . شـود شرق و غرب بیاوریم که این خود باعث وابستگی ما به کشورهاي بیگانه می
گدایی به طرف بیگانگـان دراز نکنـد، در خوانـدن درس     خواهید کشور شما دستمی

  .بسیار کوشا و جدي باشید
  

  )سمنان 1340 - 1362( احمدرضا خالصیشهید  
ت کنیـد و سـنگر مـدارس را     ! اما شما رزمندگان در سنگر دانشگاه و مدرسـه  همـ

ـ   همچون سنگر جبهه ت بـراي   ها همیشه پیشتاز و سربلند کنید و باعـث آب رو و حیثیـ
  .انقالب و اسالم باشید، نه باعث تضعیف

  
  )اردکان 1343 - 1364(رضا خطیبی عقدا شهید علی 

هرچـه  ... امیـدوارم هرچـه بیشـتر درس بخوانیـد     . آمـوزان سالم بر شما اي دانش
  ].بکنید[ 1کردید دعا در آمرزش معلّم حقیر خود و خوب درس خواندن

  
  )سبزوار 1337 - 1361(شهید ابراهیم خیرآبادي  

میزهاي کالس سنگر شـهادت اسـت، در سـنگرهایتان    ! آموزاناي برادران و دانش
همیشه آمادة مبارزه با دشمنان اسالم و فرهنگ پرمحتواي اسالمی و قرآن، راهنمـاي  

شماها هستید که فردا باید جاي پـاي شـهیدان را در سـنگرهاي    . سعادت بشر، باشید
  .نماییدمبارزه علیه کفر جهانی پر 

                                                             
  درس خوب خواندن: در اصل وصیت -  1
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  )یزد 1343 - 1364(علی دهقانی اشکذري شهید بمان 
خواهم که اوقات بیکاري خود را بـه مطالعـه بپردازنـد و    آموزان گرامی میاز دانش

  .نگذارند در مدارس ضدانقالبیون نفوذ کنند
  

  )گناباد 1336 - 1365(رضا رادمرد شهید غالم 
کـنم بـه تحصـیل    ، توصـیه مـی  آموزان عزیزم، این امیدهاي آیندة انقالببه دانش

  .خود ادامه دهند و در سنگر مدارس بسیار کوشا باشند
  

  )خمین 1338 - 1361(رضا رضایی شهید علی 
! اي بـرادران . آموزان به خصوص شـاگردانم برسـانید  سالم مرا به تمامی دانش

ها، را رهـا  شما امیدهاي آیندة اسالم هستید، هرگز سنگرهاي خود، میز و نیمکت
  .و امام را تنها نگذارید نکنید
  

  )بروجن 1338 - 1364(علی رضوانی  شهید عباس 
آموزان هم با درس خوانـدن و کوشـش، خـود را بـراي فـرداي ایـران آمـاده        دانش

حتّـی  ] بلکـه [سازند؛ چرا که ما مسلمانیم و هیچ موقع نباید زیر بار ظلم و زور بـرویم،  
    .مبراي نابودي ظلم و ستم مبارزه نمایی] باید[

  
  )فردوس 1340 - 1365( علی رفیعی شهید 

خواهم به شما بگویم ایـن اسـت کـه در    مطلبی که می! آموزان عزیزشما اي دانش
سنگر علم و دانش علیه جهل و نادانی مقاوم باشـید و بـا تـالش و پشـتکار از انقـالب      
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امـام را  ها بیایید و حراست و پاسداري کنید و اگر هم توانایی جنگیدن دارید، به جبهه
  .سازان این مملکت اسالمی هستیدشادمان کنید؛ زیرا شما آینده

  
  )هریزم 1345 - 1365( شهید محمود زارعیان 

یـار وفـادار امـام    . علمی را بیاموزید که بـه جامعـه سـود رسـاند    ! دانشجویان عزیز
  .باشید
  

  )لردگان 1346 - 1365(سعیدي  جانشهید علی 
ت که با درس خواندن خودشـان خودکفـایی   هایم این اسپیام خودم به همکالسی

کشور عزیزمان و انقالب اسالمی را تضمین نماینـد و بـه جنایتکـاران شـرق و غـرب،      
] درس[چپی، فدایی، اقلّیت و اکثریت نشـان دهنـد کـه مـا در صـحنه هسـتیم و بـا        

    .مالیمخواندن خودمان پوزة خونریزان منطقه را به خاك سیاه می
  

  )تهران 1342 - 1365(شهید فرهاد شاملو  
خواهم این حقیر را حالل کنید و به درستان خوب ادامه دهیـد  آموزان میاز دانش

  .توانید خدمت کنیدبه اسالم نمی] طور دیگري[که شما جز این راه 
  

  )قزوین 1341 - 1365(محمدي شهید مرتضی شاه 
لم و دانـش بسـیار   آموزان دارم و آن اینکه در سنگر عیک پیام نیز به معلّمان و دانش

ها را بیشتر و بهتـر بخواننـد تـا در آینـده بـراي      آموزان عزیز نیز درسدانش. کوشا باشید
  .اسالم فردي مفید باشند
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  )اصفهان 1337 - 1362(اهللا شمس دهکردي شهید ذبیح 
هاي خوب بگوییـد کـه   سخنان امام را نه یکبار، بلکه چند بار گوش دهید و به بچه

  .درس بخوانند
  

  )تهران 1338 - 1362(شفا ید مهران صالحیشه 
هـا  تـرین آن شما نیز وظایف خطیري بر عهده داریـد کـه مهـم   ! آموزبرادران دانش

. هاي گونـاگون اسـت  کسب علم و دانش و فراگیري مهارت و کسب تخصص در زمینه
استقالل و آزادي و جمهوري اسالمی بسته به تـالش شماسـت و شـما بایـد     ] تحقّق[

الم را در ادارات و مؤسسات و جوامع مختلـف برقـرار سـازید و بدانیـد کـه      اسفرهنگ 
اند و امیدوارند که تا ده بیسـت  ضدانقالبیون و منافقان نیز چشم طمع به آینده دوخته

اس مقامـات دولتـی و ادارات مهـم بتواننـد       سال آینده با نفوذ در رده هاي بـاال و حسـ
شـما بایـد بـا جـدیت و     . المی ایجـاد کننـد  انحرافی در خطّ سیر و جهت انقـالب اسـ  

  .فعالیت بیشتر این امیدهاي واهی آنان را نیز به یأس و ناامیدي تبدیل کنید
  

  )سلطانیه 1337 - 1361(الدین صفوي سیدصفی شهید 
امیـد آینـدة انقـالب     آمـوزان سخنی با برادران و خواهران کوچکم که شـما دانـش  

امان خود با منافقین از خـدا  گر مدرسه به مبارزة بیدر سن :مان هستیدخونبار اسالمی
  .ها و فدائیان ضدخلق و ضدانقالب ادامه دهیدايخبر و تودهبی

  



 

    )دفتر پنجم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      96
 

  )سبزوار 1329 - 1365(پور علی صمیمشهید عباس 
. هاي شما نیاز مبرمـی دارد اسالم به سعی و تالش و مجاهدت! آموزان عزیزمدانش

منـد  هاي الهی در دنیـا و آخـرت بهـره   ید تا از رحمتاز لذّات زودگذر دنیا چشم بپوش
  .پیوسته پیرو والیت فقیه باشید. شوید
  

  )قزوین 1343 - 1365(علی عنادي شهید عین 
ی داریـد و آن حفـظ سـنگر      اما شما اي عزیزان دانش آموز که وظیفۀ بسـیار مهمـ

وزي نهـایی بـر   با سعی و تالش شما عزیزان، انقالب نیز زودتر به پیـر ! باشدمدرسه می
یابد، پس سعی کنید خوب درس بخوانید و مسائل اسـالمی را  تمامی جهان دست می

  .از معلّمین خویش فرا گیرید و به سخنان امام گوش فرا دهید
  

  )بابلسر 1333 - 1364(حسینی علی غالمشهید قربان 
 هایی که فرزندان مردم به امانـت در دسـت شـما هسـتند،    اي آن و شما همکارانم،

اي را از من قبول کنید که بهاي هـر  چنین توصیه! آموزان عزیز و اي برادرانماي دانش
منزل، پول و بهاي هر سنگر، خون شهید و بهاي هر سنگر، مدرسـه، تـدریس و درس   

  .»مدرسه سنگر است«عصرِ ما هم فرمودند که  امام]. است[خواندن شما 
  

  )گرگان 1338 - 1365(علی فرزبود شهید حسین 
هـاي دینـی و   همواره در تحصیل خود کوشا بوده و بر دانش! شما محصلین عزیز و

ل    «سیاسی خود بیفزایید که امام عزیزمان فرموده است  امید من به شـما تـودة محصـ
  .»است
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  )آباده 1334 - 1364(شهید اسماعیل فرخی  
 اگر درس«درس بخوانید که به فرمودة امام امت ! آموزان عزیزو شما اي دانش

درس بخوانید، کسب معلومات کنید و . »نخوانید، حرام است که در مدرسه بمانید
هـاي کشـورمان را خودمـان بـرآورده     اهللا نیازمنـدي شـاء  اهل مطالعه باشید تا ان 

هوشیار باشـید کـه دزدان   . سازیم و دیگر دست نیاز به سوي بیگانگان دراز نکنیم
  .نکشانند افکار شما را نربایند و شما را به انحراف

  
  )مشهد 1342 - 1365(شهید محمدهادي فرهادي  

خواهنـد راهـم را   گویم که اگر معلّم خود را دوست دارند و مـی آموزانم میبه دانش
در [اي کـه  ادامه دهند، خوب درس بخوانند که امید آیندة کشور شما هستید؛ آینـده 

. ها باشـد اي دیگر ملّتکشور ایران باید مستقل روي پاي خود بایستد و الگویی بر] آن
اند، از آمدن بـه جبهـه   هایی که قدرت بدنی دارند و به سنّ قانونی رسیدههمچنین آن
  .غفلت نورزند

  
  )داراب 1339 - 1362(شهید اسماعیل کاردان  
وصیتم به شما این اسـت کـه   ! اماللّهیآموزان عزیزم و برادران کوچک حزب دانش

بدانیـد کـه   . م بگذریـد، ثانیـاً بکوشـید و درس بخوانیـد    هـای اوالً حاللم کنید و از بدي
خواهم که از ایـن سـنگر بـه خـوبی محافظـت کنیـد،       مدرسه سنگر است، از شما می

همیشه گوش به فرمان امام باشید و از همـین حـاال تصـمیم بگیریـد کـه بـا سـعی و        
م تالش پیگیر خود براي چرخ اجتماع گردانندگان خـوبی و بـراي امـام عزیـز و اسـال     

  .باشید] ي[سرباز فداکار و دلیر
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  )نجف آباد 1339 - 1361(شهید حسن کتانی  
تنها راهـی کـه     ! و آن اینکه برادران عزیز 1آموزان عزیزیک توصیه هم به دانش

توانید با آن مشت محکمی بر دهان قلدران زمان و ابرجنایتکاران روزگار، صدام می
هاي آنان ابود گردانید و جلوي حیله و نیرنگها را نیست و نو صدامیان، بزنید و آن

مبادا در این راه کوتاهی کنید که اگر . محکم و استوار بایستید، درس خواندن است
  .ایدمال کردهکوتاهی کنید، خون شهیدان را پاي

  
  )فراشبند 1340 - 1366(احمد کشاورز  شهید 

هـا  شم امیدش را بـه آن آموز، این معصومانی که امام امت چاز تمام برادران دانش 
هاسـت،    دوخته و رسالت این انقالب و مسئولیت پاسداري از خون شهدا بـه عهـدة آن  

خواهم که در سنگر مدارس از قلم و بیان به عنوان سـالحی آتشـین در کمـک بـه     می
  .اسالم عزیز استفاده کنند

  
  )صومعه سرا 000 - 1364(نژاد شهید سیروس کوچکی 

چگونه شما خواهید توانسـت فـرداي قیامـت    ! بگویید راستی آموزبه عزیزان دانش
جوابگوي پاسداري از خون عزیزانی باشید که نشکفته، پرپر گشتند، با یک خمپاره بـه  

      هـا حفـظ   ایـن خـون  ! بندنـد؟ شـوند و بـر زمـین نقـش مـی     پاره میروند، تّکههوا می
و دست بلند کـرده و سنگرشـان   شان را با دافتاده شوند، مگر اینکه سالح بر زمیننمی

آموز، با آموختن علم و دانـش اسـالمی و   را حفظ کنید یا در پشت جبهه عزیزان دانش
توانـد  مسلّماً جمهوري اسـالمی نمـی  . گرفتن خوب، سنگر مدرسه را حفظ کنید] یاد[
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شـما اگـر درس   ! خواهیمدرِ مدارس را ببندد و بگوید که ما در این کشور تحصیل نمی
د و ضـدانقالب بایـد اسـتفاده کننـد      ، ناچاراً از تحصیلکردهنخوانید بـه  . هـاي غیرمتعهـ

تـک شـما هسـتم و از شـما     همین خاطر است که حقیر هرکجا که باشم پـابوس تـک  
  ...توانید درس بخوانید می 1]تا[تمنّا دارم که 

  
  )تویسرکان 1344 - 1366(حسن مالمیر  شهید 

اینکـه دالوران  ] و آن[ن و دانشـجویان عزیـز   آمـوزا سخنی کوتاه با معلّمان و دانش
بسیجی و سپاهی و ارتشی اسلحه به دست گرفته تا فردا بـا مـرگ مسـتکبران شـاخۀ     
گل به مستضعفان هدیه کنند و اکنون که چهرة معصومشان نـابودي کفـر و شـرك را    

آفریننـد، بـر   دهد و هر لحظه براي رسیدن به کربال و آزادي قدس حماسه مینوید می
هـا و ایثارهـا و از   آموزان و معلّمان و دانشجویان عزیز است که ایـن حماسـه  ما دانشش

ها را سپاس بدارید و در سنگر مدرسه خوب یـاد بدهیـد و   ها و فداکاريخودگذشتگی
خوب یاد بگیرید و صفحات تاریخ را در آینده از این فداکاري بـا رنـگ خـون مسـطور     

  . سازید
  

  )خمین 1344 - 1365( نسبشهید ابوالفضل محمدي 
اي بـه گـوش   خواهم که همیشه این کالم را ماننـد حلقـه  آموزان عزیز میاز دانش

  ».اگر درس نخوانید؛ حرام است در مدرسه بمانید«: خود کنند
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    )دفتر پنجم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      100
 

  )رامسر 1341 - 1365(شهید محمد مشکوري  
خـواهم درس خـود را بخواننـد؛ چـون امیـد رهبـر شـما        از جوانان و محصلین می

  .ن هستید و این انقالب به انسان عالم و تحصیلکرده احتیاج داردجوانا
  

  )تهران 1344 - 1364(قصابی ملک) مهدي(شهید خسرو  
آموزانم سعی کنند رهرو راه شهدا باشند و با درس خواندن خـود مشـتی بـر    دانش
  .گویان بزننددهان یاوه

  
  )تهران 1341 - 1365(پور رضا نجفشهید غالم 

کوشا باشید و در مدرسه زنده باشید، یعنی بودن و نبودنتـان بـا   در خواندن درس 
هم فرق کند، با هم دوست باشید و در غم و شادي هم شریک باشید، هرکـاري را کـه       

حداقل یک تـوجیهی بـراي آن بیابیـد و    ] تا[خواهید انجام دهید قبلش فکر کنید می
خدا همـین اآلن همـۀ شـما    به . گول نخورید که شیاطین هر لحظه در کمین شمایند

اگر خطـایی  . کنمکنم که شما را از نزدیک مشاهده میدر نظرم هستید و احساس می
کـردم بـه   به خدا هر کاري کردم، احساس مـی . یا اشتباهی از من دیدید، مرا ببخشید

طـور کـه بـرادر    همـان . ام شما مانند بـرادران مـا هسـتید   من بارها گفته. نفع شماست
کند که براي تربیت برادرش باید سختگیري کند، مـن هـم بـه    می   تر احساسبزرگ

هـا  آن. ها عاشـق شـمایند  قدر معلّمینتان را بدانید که آن. امهمان منوال برخورد کرده
] پـس [اي کـه بـه شـما دارنـد،     آورد جز مهـر و عالقـه  چیز به سر کالس نمی را هیچ

  .یندها پدران روح شمااحترامشان را نگهدارید که این
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  فرشهید ناصر نوروزي 
بخش انقالب اسالمی شـماها هسـتید کـه تمـام     تداوم! آموزان عزیزبرادرانم، دانش

خـواهم کـه درس خـود را بـه نحـو احسـن       از شما می. کنددنیا روي شما حساب می
بخوانید، از معلّمین خود اطاعت کنید، به خصوص در دروس دینی و ایدئولوژي کوشـا  

شـماها  . دین خود را به ایـن ترتیـب بـه اسـالم و قـرآن ادا کنیـد       باشید و سعی کنید
. دهید و باید از انقـالب اسـالمی نگهـداري کنیـد    هستید که نسل آینده را تشکیل می

دروس خود را به نحو احسن بخوانید، به خصـوص  ] تا[خدا به شما توفیق عنایت کند 
هـا  اسـید و معرّفـی کنیـد و بـا آن    ها و افراد منافق را بشنباید گروه. ایدئولوژي اسالمی

  .مبارزه کنید
  

  )تهران 1338 - 1361(پور جواد واديشهید  
خـورم کـه   به خدا سوگند و بـه قلـم سـوگند مـی    : پیامم براي محصلین این است

جوهر و قلم و درس خواندن شما در سنگر مدرسه بـاالتر و برتـر از خـون دادن مـن و     
  .امثال من در سنگر حق علیه باطل است
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    ضرورت وجود علم و ایمان توأمان : بخش دوم  
    در دانش آموزان

  
  )بهشهر 1343 - 1365(شهید بابک آبشار  

گاه لیاقت معلّمی را نداشتم، بـه علّـت   مرا ببخشید، چون هیچ! اي شاگردان عزیزم
ند؛ در نتیجـه،  کردخود را معلّم معرفی می )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (اینکه پیامبر گرامی

ارزش خـود و زمانتـان را بدانیـد و    ! توانیم خود را معلّم بدانیم؟ برادران عزیزما کی می
  .مسئولیت خود را درك کنید، چون شما آینده سازانید

  
  )مبارکه 1336 - 1361( شهید خلیل احمدپور 

  .سفارش من به برادرانم و شاگردانم مطالعه کردن و باایمان شدن است
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  )تهران 1345 -1365(من اخوان شهید به 
بخش اسـالم زینـت   آموزان سعی کنند نماز بخوانند و خود را با احکام حیاتدانش

هاي مطهرشان را به گنـاه آلـوده نکننـد و بـا همـۀ وجـود       دهند، از همان جوانی قلب
   .شما عزیزان باید خود را به زیور علم و تقوي بیارایید. پاسدار اسالم باشند

  
  )فومن 1338 - 1365( مرضا ادبی مهذّبشهید غال 

ت  هـا  کسـب فـیض کـرده    آموزان عزیزي که در محضر آناز همۀ دانش ام حاللیـ
به هوش باشـید کـه آینـدة    . کنماستواري در اسالم وصیت می] به[ها  را طلبیده و آن

که اگر به صالح و سـالح مجهـز شـوید، سـند      است انقالب در ید تواناي شما مؤمنان
  .این ملّت مظلوم را امضاء خواهید کرد؛ در غیر این صورت خود دانیدرهایی 
  

  )کرمانشاه 1343 - 1364( شهید فرزاد اصغري 
از تمامی شاگردانم که حقّ استادي بر گـردن ایـن حقیـر دارنـد، طلـب بخشـش           

عزیـزان نمـاز را   . کنم و امیدوارم که خداوند آنان را از مقرّبین و صالحین قرار دهـد می
  .موش نکنید و در هر حال به یاد خدا باشیدفرا

  
  )کرج 1340 - 1361( شهید سیدساعد افتخاري 

تو در جبهۀ مدرسه با سالح ایمـان و علـم   ! آموزمو تو اي برادر و خواهر دانش
بري و چگونه مبارزه کردن با شیطان را در ایـن کتـاب   علیه کفر و جهل حمله می

اید با اخالق نیکو سنگرت را محکم کنی تـا  در آن جبهه تو ب. آموزيساز میانسان
  . هرگز تیرهاي پوسیدة دشمن بر آن کارگر نیفتد
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وار بـه بغـل     بینم که سـالح کتـاب را بـرخالف گذشـته تهـاجم     امروز تو را می
شوي و جهل و نادانی از ترس شـما مثـل مـوش فـرار        اي و وارد مدرسه میگرفته

  . کنندمی
امروز درس خوانـدن  . که دشمن در کمین است سنگرت را حفظ کن! اي عزیز

اهللا را در مدرسـه ثابـت کنیـد؛    باید حاکمیت حزب . تو یک امر واجب عینی است
فردا این پرچم پراهتزاز باید به دست تواناي تـو بـر فـراز کشـور برافراشـته      ] زیرا[

  .ترین دشمن بشر که نادانی استبه امید پیروزي شما بر بزرگ. شود
  

  )دماوند 1337 - 1362( محمود افتخاريشهید سید 
هاي مملکت، اي امیدهاي فردا که سخت شـما را دوسـت دارم،   اما شما اي سرمایه

! آموزان، اي نوجوانان، اي محصلین، اي محصلین انقالب، اي امیدهاي شـهدا اي دانش
به خدا اگر گناه کنیـد و اگـر کوتـاهی    . چشم هزاران شهید بر اعمال شما دوخته شده

  . کنید در انجام وظایفتان، قلب شهدا را دردمند خواهید کرد
تفـاوت باشـید و   اگر بی. اندمظلومان جهان چشم امید به شما دوخته! برادران عزیز

  .غیرتان را پیشه کنید، هستی بر سرتان خراب خواهد شدخداي ناخواسته راه بی
  

  )فیروزآباد 1338 - 1365(شهید منوچهر اکبري  
گویم که به نداي رهبر عزیـز خـود لبیـک    آموز میرا با عزیزان دانش سخن دوم... 

گفته، با یک دست قرآن و با یک دست سالح گرفته و وارد میدان نبرد با کفر جهـانی  
خـواهم کـه در سـنگر مقـدس     اند؛ از همۀ آنـان مـی  شده و آنان را خوار و ذلیل نموده

باشد، مشـغول باشـند   ۀ نفس خود میمدرسه به نبرد خود که همان تعلیم علم و تزکی
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ل و غیـره را هرچـه باشـکوه     و مراسم تـر  هاي صبحگاهی، نماز جماعت، دعاهـاي توسـ
هاي اسالمی بود که چشـم دشـمن را کـور و منـافق را     برگزار نمایند که همین مراسم

و ] کـرد [پی نصیب رزمندگان اسالم و مقـام معظّـم رهبـري    درهاي پیذلیل و نصرت
  .آالیش بودهاي شما پاك و بیرهبریت را تقویت نمود؛ چون قلب قائم مقام

  
  )قزوین 1343 - 1365(اکبر اکرادچگینی شهید علی 
! عزیـزان :  آموزان عزیز، این امیدان آیندة انقالب اسالمی، دارماي هم به دانشنکته

؛ تـر بـود  اگرچه حقیر نتوانستم در حضور شما باشم؛ چرا که مسئلۀ جنگ و جهاد مهم
لذا شما در سنگر مدرسه و کالس مشغول تحصیل علم همراه با ایمان باشـید و سـعی   

هاي معلّمان و دبیران دلسـوز و عالقمنـد   کنید از علم به یقین برسید و گوش به گفته
  .ها  مشوق و دلسوز شما هستندداشته باشید؛ چرا که آن

  
  )ابهر 1339 - 1365( شهید حسین الهیاري 

شما در سـنگري هسـتید کـه    ! هابچه: آموزان عزیز دارمدانشچند صحبتی هم با 
باید پیام شهداي این سنگر را یا بـه وسـیلۀ درس خوانـدنتان بـه     . خیلی حساس است

ها  را ادامه دهید که البتّـه تـا بـه    گوش همه برسانید یا به وسیلۀ گرفتن اسلحه راه آن
] چیـز [همـه  ! شهدا مسئول باشـیم مبادا در آن دنیا در مقابل  1.ایدحال همچنین بوده

ت    بر این مسئله متکی است که تقوي را پیشـه خـود کنیـد و بـی     جهـت ایـن موقعیـ

                                                             
باید پیام شهداي این سنگر را به وسیلۀ درس خواندنتان چه به وسیله گرفتن اسلحه : در اصل وصیت -1

  .مه دهید که تا به حال بودیدراه آنها را ادا
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حساس را تلف نکنید، زیاد قرآن بخوانید و با شـرکت در نمازهـاي جمعـه و جماعـت     
هـا باشـید کـه    لرزه بر اندام دشمن داخلی بیندازید و همیشه دعاگوي امـام و رزمنـده  

. خیـزد اي ما از این دعاهایی است که از قلـب پـاك امـام و شـما برمـی     هتمام پیروزي
  . راه را ادامه دهید تا این انقالب را به صاحب اصلی خود تحویل دهید امیدوارم این

  
  )کوهپایه 1340 - 1366( رضا امینیشهید علی 

آموزانم توصیه دارم که شما مکلّف در برابـر جامعـه و جمهـوري اسـالمی     به دانش
د و باید با تحصیل علـم و تقـوي بـه درجـاتی واال و شایسـته برسـید؛ چـرا کـه         هستی

  ...مملکت اسالمی ما به نیروهاي متخصص و متعهد احتیاج دارد 
  

  )بروجن 1331 - 1364( شهید علی باقري فرادنبه 
ت   ! آموزان عزیزدانش ت اسالمی یادتان نرود؛ زیرا در اسـالم تربیـقبل از درس تربی
موزش است؛ زیرا فردي که در دامان اسالم تربیت شود، مسـلّما قـدر لحظـه   مقدم بر آ

  .نمایدکند و حداکثر استفاده را میلحظۀ عمرش را درك می
  

  )ابهر 1342 - 1365( شهید علی بختیاري 
همیشه به یاد خداونـد باشـید، تقـواي    ! عزیزانم، نور چشمانم: وصیتی به شاگردان

هایتان نظم داشته باشید، در کسب علم و دفـاع از اسـالم   الهی را پیشه کرده و در کار
هـاي شـیطانی را بـه    همیشه پیشرو باشید، به شایعات منافقان توجهی نکنید، وسوسه

دل راه ندهید، فریفتۀ این دنیاي فانی نشده و بهشت جاودانی را بـا متـاع نـاچیز دنیـا     
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بـا جـان و دل پذیرفتـه و    عوض نکنید و همیشه پیرو امام باشید، فرمایشات ایشان را 
  .گونه سستی به خود راه ندهیدها  هیچو در انجام آن] پوشانده[ها جامۀ عمل بدان

  
  )ورامین 1339 - 1363( فرددهقانیاننقی پازوکی  شهید 

کنم که خوب درس بخوانیـد و خـوب فـرا    آموزان و شاگردان سفارش میبه دانش
هایی که ساختۀ دسـت  ترین سالحبا پیچیدهبگیرید که انقالب ما در این عمر، خود را 

هـا جـز از   هـا و مقابلـه بـا آن   بیند و رویارویی با این سالحهاست، در تضاد میابرقدرت
ر            ص و مکتبـی بـودن میسـ طریق به کار انداختن کار در جهـت خودسـازي و متخصـ

و اسـلحه  باشد و براي پیشبرد اهداف خود به یک ایمان محکم و پایـدارتر از کـوه  نمی
  .اي که بتوان با آن طاغوتیان را بر سر جاي خود نشاند، نیازمندیم

  
  )فومن 1340 - 1365( پورخوش سعادتشهید ایوب  

وقفـه جهـت خودسـازي علمـی،     آموز را به بلنـدهمتی و تـالش بـی   عزیزان دانش
رسان آرمان شهیدان بـراي تمـامی   شما باید پیام. کنماخالقی و اجتماعی سفارش می

شنگان روي زمین باشید، باید بار غـم همـۀ مستضـعفان را بـر دوش خـود احسـاس       ت
  .کنید و بازوي اسالم و انقالب اسالمی و رهبر عزیزمان باشید

  
  )خمین 1342 - 1365( علی تدبیريشهید غالم 

شما به دو بال علم و ایمان مسلّط شوید تـا بتوانیـد   ! آموزان عزیزاما شما اي دانش
تـالش کنیـد   . ادت پرواز کنید، وگرنه فردایی چندان روشن نداریـد به سوي مقصد سع
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العین شما عزیزان اطاعت از خدا و رسول و امام را نصب. که دشمنان سخت در تالشند
  .خود قرار دهید

  
  )اقلید 1342 - 1365( اهللا تدینشهید ولی 

ۀ شـما  از همـ ! آموزان گرامی، اي امید امت و انقالب و اسالماما شما اي دانش
خواهم که از همۀ شما می. طلبم که نتوانستم دبیر خوبی براي شما باشمپوزش می

با درس خواندن خود و باال بردن سطح فرهنگی خـود مشـت محکمـی بـر دهـان      
هـا در جهـان   تمـام شکسـت انقـالب   ] علّت[امپریالیسم شرق و غرب بکوبید؛ زیرا 

اینکه درس را تمام کردید و گاه به نیت ضعیف بودن فرهنگ بوده است، پس هیچ
  .فارغ التّحصیل شدید، دست از درس خواندن برندارید

  
  )آران و بیدگل 1339 - 1361( شاد شهید حسن تقوي 

شـما کـه امیـد    ] اي[آمـوز،  برادران و خواهران دانـش : آموزان عزیزسخنی با دانش
] تـابع [ هـا هـا و مـدارس راهنمـایی و آموزشـگاه    سعی کنید در دبستان! ایران هستید

هـاي اسـالمی شـرکت    عقیدة اسالمی فقط باشید، با وحدت ملّی که دارید در انجمـن 
  .ها را به هر صورت انجام دهیدجبهههاي پشتو فعالیت] کنید[

  
  )تویسرکان 1342 - 1365( شهید علی توکّلی 

بـرادران  . اندتوصیۀ دیگرم به تمام دانشجویانی است که مشغول به تحصیل علم... 
اگر علمتان توأم با ایمان و اخالص بـه خـدا نباشـد، هـالك خواهیـد شـد و بـه        ! عزیز

کسـانی کـه بـا مقـدار انـدك سـوادي، اولـین ارمغانشـان بـراي          . تباهی خواهید رفت
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ترین مردمند؛ چرا که بـه ظـاهر آدمنـد و    مردمشان رد مکتب و نفی خداست، بدبخت
دك اسـت و عـالم و قـادر فقـط حـق      آموزید، بدانید که ان اگر علم می. در باطن جاهل

توصیۀ دیگرم به عالمین منکر خداست که اگر دین نداریـد، آزاده باشـید،   . تعالی است
هـا، بـه   رشید باشید، اعتماد به نفس داشته باشید و در جهت نابودي دین و آیین ملّت

فرسایی نکنید، اگرچه رشید و آزاده بودن فقط در سـایۀ ایمـان بـه     خصوص اسالم قلم
  .خداست و بس

  
  )شهرکرد 1344 - 1364( قهفرّخی شهید محمدعلی جعفریان 
سعی کنید درس را بدون هـدف نخوانیـد؛ چـرا کـه بـه نتیجـه نخواهیـد        ! عزیزان

رسید، همیشه در کارتان هدف انتخاب کنید و بعد کـه انتخـاب کردیـد محکـم و بـا      
کنید، بـا وضـو مطالعـه    قوت حرکت کنید و در راه، توکّل به خداي متعال را فراموش ن

کنید که در یادگیري شما صد در صد اثر دارد، عبادات خود را با حضـور قلـب انجـام    
دهید تا خدا شما را بیشتر نصـرت و یـاري کنـد، از یـاوه بپرهیزیـد و بیشـتر مطالعـه        

میراند و قسـاوت  کنید، کم بخندید و بیشتر گریه کنید؛ چرا که خندة زیاد قلب را می
نماید و بیشتر انسان را به یـاد خـدا   القلب میحالی که گریه انسان را رقیقآورد در می
اندازد، سعی کنید بیشتر به مسجد بروید و نمازهـاي خـود را در مسـجد بخوانیـد؛     می

تفـاوت  شما را به خدا نسبت به این مسئله بی. چون که از همه نظر مورد اهمیت است
شـما بـراي   ! خواهد بگویـد وید؛ هرکه هرچه میگنباشید، بروید و نگویید فالنی چه می

فقط خدا را در نظر داشته باشید و حرکـت کنیـد و اهمیتـی بـه     ] پس[روید، خدا می
شماها امیدهاي آیندة اسالم و کشور هستید، سـعی  . خردان ندهیدسخنان بیهوده کم

ئل داشته باشید مسائل را با دیدي باز و از افقـی گسـترده بنگریـد و نسـبت بـه مسـا      
شاید کسی از روي نادانی اشتباهی کرده و باعـث  . کوچک زیاد حساسیت نشان ندهید
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طـور کـرد، مـا هـم     ناراحتی شما و جمعی شده، شما رها نکنید و بگویید این که ایـن 
ت خـالص بـراي         دیگر کاري به این کارها نداریم؛ بروید در صـحنه و در کارهـا، بـا نیـ

    .گوید بگویدمیرضاي خدا تالش کنید، هرکه هرچه 
  

  )دلیجان 1338 - 1364( شهید محمدعلی جاللی 
تـر بگیریـد و همـراه بـا تحصـیل      درس خواندن را جدي! آموزان عزیزو شما دانش

قـوي و محکـم نمـوده تـا در آینـده فـردي آگـاه،        ] نیـز [علم، تقوي و ایمـان خـود را   
  .متخصص و متعهد و باایمان براي جامعۀ اسالمی خود باشید

  
  )ایالم 1334 - 1362( محمد جمالدینیید علیشه 

چـراغ و  . کنم چراغ هدایت اجتماع باشیدبه شما وصیت می! آموزان عزیزاي دانش
در پرتو تزکیه و تقوي در مقام عبودیت الهی قـرار  ] اینکه[شوید مگر سراج هادي نمی

ي امـام عزیـز را   هـا مطالعه کنید، نماز بخوانید، قرآن را خـوب بخوانیـد، پیـام   . بگیرید
ضمن خواندن عمل کنید، کار کنید براي خدا و کار دیگران را هم بـراي رضـاي خـدا    

  .انجام دهید
  

  )مشهد 1334 - 1363( رضا چکّشیان خراسانیشهید علی 
تان را تنظیم کنید، وسایل دنیـوي را دور  براي خدا درس بخوانید، براي خدا آینده

قـدر رهبـر   ! عزیـزان . ید بـراي رسـیدن بـه آخـرت    اي بدانبریزید و فقط دنیا را وسیله
عزیزتان را بدانید؛ چرا که او را خداوند به مـا عنایـت فرمـوده، پـس از هدیـۀ خداونـد       

ظـاهر بـه نفـع     خوب نگهداري کنید، فرامینش را با جان و دل پذیرا باشید، اگرچه به
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د بـه دسـت   سر در راهش بگذارید که سعادت دنیا و آخرت را براي خو] ولی[نباشید، 
  . خواهید آورد

  
  )تهران 1339 - 1365(شهید سعید چیذري  

ت فرمودنـد شـما مسـئوالن آینـدة      همان: آموزانصحبتی با دانش طور که امام امـ
امام امت با امید به شما فرمودند که ایـن مملکـت   . انقالب و جمهوري اسالمی هستید

میت زیادي دارند، بایـد  شما در کنار دوستان که اه. شودبیست سال دیگر درست می
ایمانی خـود نیـز    نیاز کشور را به نیروهاي شرق و غرب کمتر و کمتر کنید و به جنبۀ

تفـاوت نباشـید و در مقابـل تمـام     اهمیت بدهید، در مقابل خـون صـدها شـهید بـی    
]. بایسـتید [کننـد  ها میامید از بین بردن جمهوري اسالمی توطئه 1دشمنان که براي

  .راي این انقالب اسالمی دل بسوزانیدب] باید[شما 
  

  )سراب 1336 - 1361( اهللا حدیديشهید نعمت 
خواهم که در خطّ اصیل اسالمی باشند، قـرآن بیاموزنـد و   آموزان عزیز میاز دانش

تالوت کنند، براي نماز جمعه اهمیت زیـادي قائـل شـوند و سـنگر مدرسـه را حفـظ       
  .نمایند
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  )مشهد 1343 - 1365( شهید میرزایحیی حسینی 
طور کـه بارهـا بـه شـما     همان: دارم 1آموزاي هم براي برادران دانشچند کلمه

آمد به عنوان یک بـرادر  هایی که پیش میعزیزان در کالس، سر صف و در فرصت
خواهم که در امـر تحصـیل و در امـر    طور از شما میدادم، همینکوچک تذکّر می

ایتان در اول وقـت، ارشـاد و راهنمـایی    خودسازي، عبادت و به جاي آوردن نمازه
] شـما [هاي پدر و مادر، آموزان خردسال و گوش کردن به حرفکردن دیگر دانش

  . آموز نمونه باشیدترها کوتاهی نکرده و از هر نظر یک دانشبزرگ
  

  )بهبهان 1340 - 1361( شهید جهانبخش خبازي شهرکردي 
بـار سـنگین   کـه کولـه  هسـتند  آمـوزي  طرف خطاب من تمامی عزیزان دانـش ... 

پاهایشان تا زانو به خـون شـهیدان   ] اما[انقالب فرهنگی و اسالمی را به دوش کشیده، 
بـار پـایین بیفتـد و    عزیز اسالم آغشته شده و هر لحظه واهمه از این دارنـد کـه کولـه   

شـود و آنـان   چون به زمین افتد، دریاي خروشان خون شهیدان به فراموشـی سـپرده   
ت،   نگینی دین خون شهدا، آه یتیمان، فریاد و نالهباید س هاي مادران چشم انتظـار، امـ

تـر  تـر و سـخت  بار بسـی سـنگین  این کوله: را به دوش بکشند] اسالمی[اسالم و بالد 
- مـی [گـر سـازند   به آنانی که باید در حرکاتشان و بازي کردنشان اسالم را جلوه. است
، اي کسانی کـه حـرف زدنتـان و درس خوانـدنتان     که اي امید امیدواران اسالم] گویم

بنـابر رسـالتی کـه بـه دوش داشـتم       2!)روحی له الفـداء (مهم است و اي منتظران مهدي
                                                             

  دانش آموزان: در اصل وصیت -  1
اي امید امیدان اسالم و اي ـ حرف زدنشان ـ درس خواندنشان منتظران مهدي : در اصل وصیت - 2
  )روحی له الفداء(
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ا از کـالم   )هرچند لیاقت به دوش کشیدن این رسـالت را نداشـتم  (، ]عمل کردم[ امـ ،
به شما مـی . »مداد العلماء افضل من دماء الشّهدا«: جویم که فرموداهللا مدد می رسول

گویم چون ما نتوانستیم رسالت خـود را در کـالس و مدرسـه و محـیط فرهنگـی آن     
چنـان کـه بایـد در    خوبی انجام دهیم و نتوانستیم مداد علمـا را آن  به] که باید[چنان 

دست بگیریم، ترجیح دادیم که با ایثار خونمان فریادگري همراه انقالب باشیم؛ از ایـن  
  . جهت ما رفتیم

همانا ایـن بسـی دشـوارتر    ] ولی[بر عهدة شماست رساندن پیام ما، ! ي عزیزاناما ا
بـراي  . اسـت ) سـالم اهللا علیهـا  (رسـالت شـما رسـالت زینـب    ! از شهادت در قتلگاه است

ها بیداري بکشـید بـراي   رساندن پیام شهادت عاشقان خدا با این وصف بکوشید، شب
ل  ))اهللا تعالی فرجه الشریف عجل(امام زمان(انقالبتان و براي آمدن مهمانتان با کمی تحمـ ،

ت و دروغ و       رنج و سختی بیشتر خانه ل و فسـاد، عـدم خلـوص نیـ تکانی کنیـد، تجمـ
تهمت را به وسیلۀ قرآن خواندن و امر به معروف و نهـی از منکـر دور سـازید و وقتـی     

دي کـ   : آن مهمان شریف آمد، سالم مرا به او برسانید و بگویید نـد  ه هرچهمـان محمـ
و چشـم  ] شـده [آمـد، اآلن کشـته   ات مـی کرد و به در خانهمی وقت یکبار تو را فریاد

انتظار خشنودي شما از دست او و دعاي شما براي اوسـت، شـاید آن وقـت در حـین     
اهللا، دلِ پردردش از دست ما عاشـقان چشـم انتظـارش خشـنود      نیت شما امت حزب

  .شود
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  )اهواز 1336 - 1361( شهید محمدحسن خلقتی 
خدا را فراموش نکنید، اخالق اسالمی یادتان نرود، با هم خوب و صـمیمی  ! عزیزان

ت کنیـد     نمـاز را یـاد بگیریـد و بخوانیـد کـه خداونـد       ! باشید، نکنـد همـدیگر را اذیـ
  . نمازگزاران واقعی را دوست دارد
آمـوختن علـم و   ) 2نگهداري سنگر علـم و دانـش   ) 1: سه وظیفۀ مهم یادتان نرود

و اآلن حضـور در صـحنه،   ) 3حکمت و شناختن مکتب اسـالم و عمـل کـردن بـه آن     
  .جمهور و دولتیعنی پشتیبانی قاطع از امام و رئیس

  
  )داراب 1342 - 1365( شهید یداهللا خوشرو 

نمایم که داشتن باالترین مدارك و درجات علمی بـدون تقـواي    شما را توصیه می
ت دهیـد و     س تا میالهی، زیانبارتر از جهل مطلق است؛ پ توانید به علم و دانـش اهمیـ

  .تمام احتیاجات خویش را با آگاهی به دست آورید
  

  )مراغه 1334 - 1360( آبادشهید رضا خیري بلوك 
شاگردان من باید بدانند که نباید از اسالم و علم دست بردارنـد، علـم احتیـاج بـه     

  .عمل و ایمان دارد و علم معرفت خداست
  

  )گچساران 1343 - 1366( ودگرنژادشهید محمد در 
هـا را در مـدت کـم و قلیلـی     شاگردان، این عزیزانی کـه افتخـار خـدمتگزاري آن   

با رعایت احترام معلّمان و تحصیل و کوشا شدن در کسب علـم و ادب و  ] باید[داشتم 



 

    )دفتر پنجم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      116
 

مـال نکـردن   و بـراي پاسـداري و پـاي    1ایمان شرایط زمانی و نیاز جامعه را بشناسـند 
ان بر تالش و کوشش خود بیفزایند تا مورد رضایت امام و شهیدان و خـدا  خون شهید
  . قرار بگیرند

  
  )بوشهر 1349 - 1367( شهید مرتضی دشتی 

شغلی مقـدس کـه شـغل انبیاسـت در     ! آموزان امروز و معلّمان فرداشما اي دانش
ورش سازان ایـن انقـالب عظـیم را پـر    پیش دارید، پس مانند انبیاء عمل کنید و آینده

  .دهید تا بتوانند در آینده خدمتکاري معتقد و متدین به اسالم باشند
  

  )سمنان 1336 - 1362( ربانیان) حسین(شهید سهراب  
کنون بـا خودسـازي و بـا    ااز هم. امید آیندة این انقالب شمایید! آموزبرادران دانش

وشـان  هاي الزم، خود را براي تسـریع حرکـت خر  هاي مکتبی و تخصصکسب آگاهی
ص و درس خوانـدن شـما بـه        انقالب اسالمی آماده کنید و سعی کنیـد کسـب تخصـ
همراه رشد تقوي و براي رضاي خدا باشد که اگر چنین شود، درس خواندن شما هـم  

  .عبادت است
  

  )فسا 1337 - 1361(اهللا کشاورززاده شهید نبی 
چـه درسـی بـه    داننـد کـه   ام میآموزانی که در این مدت به آنان درس دادهدانش

ها گفتم که همیشه حرفتان با عملتان یکی باشد، فقط به اسالم فکـر  آنان دادم؛ به آن
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تـرین انتخـاب و      کنید و در این راه باید چنان پیش روید کـه بـه شـهادت کـه بـزرگ     
  .دهندة عملی مشخص است، برسیدنشان
  

  )گرگان 1333 - 1367( شهید علی رایج کفشگیري 
خواهم که امام، این قلب تپنـدة  آموزان خوبم میهمکار و دانشاز تمامی معلّمین  

این چنـد چیـز را بـه    . امت شهیدپرور و امید مستضعفان جهان اسالم، را تنها نگذارند
شوم که فراموش نکنید تـا رسـتگار   عنوان یک برادر کوچک به شما عزیزان متذکّر می

، روزه و نمـاز مسـتحبی، اخـالق    تقوي، نظم، قرآن، یاد خدا، صبر، انفاق، صدقه: شوید
  .رسیدگی به محرومین، حقّ پدر و مادر و در پایان، جبهه نیک،
  

  )ابهر 1333 - 1361( اهللا رحمانیشهید حکمت 
در کسـب علـم و   ! آموزان عزیز، اي امیـدهاي آینـدة کشـور اسـالمی    اما اي دانش

یهـوده اوقـات   دانش کوشش بیشتر نمایید و قـدر دوران تحصـیل خـود را بدانیـد و ب    
هاي درسی را به نحـو احسـن یـاد مـی    باارزش خود را هدر ندهید، ضمن اینکه کتاب

] تـا [گیرید، در آموزش کتاب آسمانی و احکام اسالمی نیز سعی بیشتر به عمل آورده 
توأم با علم و ایمان، در آینده بتوانید خـدمتگزاران مفیـدي بـراي جامعـه و کشـورتان      

  .شاء اهللا باشید، ان
  

  )دامغان 1340 - 1362( شهید شیرمحمد رستمیان 
خواهم که درس بخوانند و به یاد سخن امام عزیـز باشـند   آموز میاز عزیزان دانش

ضمناً از بـرادران و  . »اگر کسی به مدرسه برود و درس نخواند، حرام است«که فرموده 
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اگـر از مـن   ] خـواهم می[کنم و خواهرانی که من مدرس ایشان بودم، تقاضاي عفو می
. ناراحتی در دل دارند بیرون کنند، چون به خدا هیچ منظوري جز یـادگیري نداشـتم  

طور که نماز ظهر و عصـر را بـا هـم         از خدا بخواهید که مرا جزء شهدا قرار دهد، همان
انجام بدهید و مخصوصاً دعـا بـه جـان    ] نیز[کنم که شما خواندیم، در آخر دعا میمی

سهیم شـدن  [نبرید، تا جایی که ممکن است از یاري و کمک به جبهه و  امام را از یاد
در جاهاي خیر کوتاهی نکنید و حتماً از خانوادة شهدا دیدار کنید؛ زیرا از شـماها  ] در

  .و نونهاالن انتظار دارند
  

  )تهران 1342 - 1362( شهید داود رسولی 
هایتـان را  د درسامروز اسالم و آیندة آن بـه دسـت شماسـت؛ بکوشـی    ! اي عزیزان

شـما سـربازان   ] زیرا[آموز نمونه باشید؛ خوب بخوانید، اخالقتان را بسازید و یک دانش
هسـتید و شایسـتۀ شـما نیسـت کـه از اخـالق        )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام زمان

از همین سنین خودتان را بسازید با نمـاز خوانـدن،   . شایستۀ اسالمی برخوردار نباشید
  . ن حرف پدر و مادر و معلّمان و سعی کنید قرآن خواندن را یاد بگیریدبا گوش کرد

سعی کنید ایـن  ! اي عزیزان، اي کسانی که قلبتان همچون آینه صاف و پاك است
طور پاك به او تحویل دهید و خـداي  قلب را که خداوند به شما پاك عطا کرده، همان

خداونـد ان شـاء اهللا شـما را    . نکنیـد نکرده بر اثر گناه این قلب پاك را سیاه و تاریـک  
در پایـان، از خداونـد بـراي تمـامی شـما دوسـتان و       . براي امام دعا کنیـد . یاري کند

  .شاگردان خوب پیروزي و موفّقیت در امور خیر را خواهانم
  



 

 119       رســـوالن آشـــنـــا  

 

  )صومعه سرا 1335 - 1361( عبدالرّحمان رضایی شهید 
عجـل  (هاي اسـالم و امـام زمـان   انهآموزان عزیز، این مفاخر و پشتوپیامم به دانش... 

، این است که مدارس و محیط تحصـیل را سـنگر تقـوي و علـم     )اهللا تعالی فرجه الشریف
ها با رخنه در این اماکن مقدس به اهداف پلیدشـان نائـل   سازند و نگذارند امپریالیست

ال «رچم آیند و همواره با گامی استوار در این جهاد علم و تقوي موفّق باشند تا فردا پـ 
عجـل اهللا تعـالی   (به دست تواناي شما نونهاالن کشـور و اصـحاب امـام زمـان    » اهللا االّاله 

  ].درآید[در سراسر گیتی به اهتراز  )فرجه الشریف
  

  )مشهد 1345 - 1362( شهید سیدامیر رضوي 
دانم که خوشحالید؛ زیرا اولین شهید از خانوادة ماست، پـس  می! خواهران مهربانم

ید که راه اسالم و جمهوري اسالمی را تا منتهاي مراحل، یعنی قیام حضـرت  سعی کن
وقـت  به رهبري امام خمینـی، طـی نماییـد و هـیچ      )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي

مـداد العلمـاء افضـل    «آموختن و تحصیل و مطالعه را فراموش نکنید که روایت اسـت  
ت در        توصـیۀ دیگـري کـه بـه شـما دا     . »من دماء الشّـهدا  الیـرم ایـن اسـت کـه از فع

  .کننده استساز و آگاههاي اسالمی و مراکز اسالمی دوري نکنید؛ چون انسانانجمن
  

  )اردستان 1329 - 1360( شهید جعفرعلی رهبري 
] چیزهاي[کنم که تقوي پیشه سازند و از به شاگردان دبیرستانی سفارش می

  .لغو و بیهوده بپرهیزند
  



 

    )دفتر پنجم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      120
 

  )مرند 1338 - 1361(ثانی مانیشهید سیدهادي ز 
بـه اسـتادان و   ! سازان جهان اسالمآموزان عزیز، نور چشمان امت و آیندهدانش

معلّمان و پدران خود احترام بگذارید که این یک وظیفۀ الهی است و امر و دستور 
باشد، علم را مونس خود قرار دهید و در این راه هدف را درنظر بگیرید و قرآن می

پاك نمایید تا انوار الهی بر دل شـما   ]وجود[ عالم ناسرت را از عالم] هايآلودگی[
جهان بشریت بیش از همیشه نیاز مبرمی به انسان قرآن کـه انسـانی اسـت    . بتابد

از همین حاال وارد اجتماع شوید و خود را در این راه بسازید، . آگاه و باایمان، دارد
و بدانید کـه کشـور مـا نیـاز شـدیدي بـه        در این راه از مربیان خود کمک جویید

  . مسئولین اجتماعی و متخصص و متعهد دارد
همواره مواظب خود باشـید، همـدیگر را بـه امـر بـه      ! اللّهیآموزان حزب دانش

المقدور بـه  نمایید، شخصیت روحی امام را حتّی] سفارش[معروف و نهی از منکر 
  .در نماز جمعه] و چه[ها تشییع جنازه ها ودر راهپیمایی] چه[جامعه بشناسانید؛ 

  
  )کبودرآهنگ 1342 - 1365(شهید محمدرحیم ساعدي  

کشـم کـه بـه شـما چیـزي      من خجالت می! محصالن، اي امید انقالب و امام امت
بگویم، چون خودم درس نخواندم، بـراي اینکـه از شـوق جبهـه و شـهادت نتوانسـتم       

مشت محکمـی  ] باید[هی با درس خواندنتان اللّدرس بخوانم، اما شما محصالن حزب 
  . بر دهان آمریکا بزنید

همیشه به یاد خـدا باشـید و بـا توکّـل بـه خـدا درس بخوانیـد و        ! برادران محصل
  . سازدهمیشه دعا را از یاد مبرید؛ چون دعاست که انسان را می
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  )کرج 1339 - 1365(جی شهید خسرو ساوه 
ام پـوزش      هایی که نسبت بـه شـما داشـته   بدي عزیزانم از همۀ شما از بابت... 

اي نوگالن . از درس غافل نشوید؛ هم از درس دنیا و هم از درس آخرت. طلبممی
گفتم را به این بیان و این صحبت من که همیشه در سر کالس برایتان می! جامعه

شما پرچمداران نهضـت عظیمـی در جهـان هسـتید، همـان      : خاطر داشته باشید
  . سال پیش توسط رسول خدا آغاز شد 1400ه نهضتی ک

ایم، اگر خدا هایی که از میان شما رفتهمن و تمامی آن! فرزندان عزیز جامعۀ ما
قبول کند مقصدمان ادامه یافتن این نهضت است؛ چرا که به قول امام عزیـز و بـه   

اند این نهضت خون میقول تمامی معصومین که خونشان را در همین مسیر داده
خاصیتی باشد و زندگی ما سرانجامش نیکو و بـاثمر  چرا مردن ما مرگ بی. خواهد

  نباشد؟ 
  

  )کاشان 1338 - 1363(سبزواري  شهید نوراهللا 
به این فکر باشـید کـه خـدا را    ! آموزان، اي نور چشمان و اي امیدانو اما اي دانش

اوامـر معلّمـین    بشناسید، به دستورات و احکام قرآن پس از فرا گرفتن عمـل کنیـد و  
  .العین قرار دهید تا پیروز باشیدزحمتکش خود را حتماً نصب

بکوشید که جامۀ ذلّت به خود نپوشید، همت کنید و سعی که وظیفۀ خـود  ... 
را بـه نحـو احسـن     -خواندن و تربیت شدن صحیح اسالمی است که همان درس-

دور راهیـان قـدس    کـه در آینـدة نـه چنـدان    ] چرا[انجام دهید، درس بخوانید؛ 
شمایید، راه خونبار شهیدانمان را ادامه دهید، قرآن بخوانید و بدانید که تـا بـراي   



 

    )دفتر پنجم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت      122
 

امـان ادامـه   اسالم، استکبار جهانی و این شیاطین وجود دارند جهاد و مبـارزة بـی  
  1.خواهد داشت

  
  )فریمان 1343 - 1363(شهید اسماعیل ستوده  

که بـه تـالش و کوشـش خـود بیفزاییـد،      کنم آموزان سفارش میاما به شما دانش
اي در کسـب و تحصـیل علـم و دانـش دریـغ ننماییـد، آینـدة انقـالب منتظـر          لحظه

توانید درس بخوانید، اما در کنـار  آستین همت را باال زده و هرچه می] پس[شماست، 
درس مدرسه درس جانبازي در راه خدا، دین خدا و درس جهاد را هم یـاد بگیریـد و   

  .س و تفنگ را همزمان و همراه یکدیگر یاد بگیریدسالح در
  

  )ابهر 1341 - 1364(شهید علی سرداري عمیدآبادي  
کنم به تقـواي الهـی و پرهیـز از    شما را توصیه می! عزیزانم! ... برادران عزیز هنرجو

هـا را فقـط در   که گناه آفت اعمال است و خداوند در قرآن فرق بین انسان] چرا[گناه؛ 
ام اگـر یـک   طوري که بارها به محضرتان متذکّر شـده همان. ي دانسته استمقدار تقو

مقدار اصولی و منطقی و عاقالنه فکر بکنیم و فلسفۀ حیات و زندگی را مورد تجزیـه و  
جو درخواهد یافت تنها مکتبی کـه بـا حـقّ و    تحلیل قرار دهیم، انسان عاقل و حقیقت

ودش عین حـقّ و حقیقـت اسـت مکتبـی     حقیقت در همۀ ابعاد تطابق دارد و اصالً خ
دهـد و  اسالم مکتبی است که به زندگی بشـر معنـی و مفهـوم مـی    . جز اسالم نیست

                                                             
استکبار جهانی و این شیاطین وجود دارند جهاد  و بدانید که تا اسالم و قرآن بخوانید: در اصل وصیت -1

    .امان ادامه خواهد داشتو مبارزه بی
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چون پیـاده کـردن   . گرددعمل به احکام آن موجب سعادت دنیوي و اخروي انسان می
هـا مخـالف   احکام الهی با خواست ستمگران، ظالمان و مستکبران مغایرت دارد؛ لذا آن

این احکام هستند و نهایت تالششان را در طول تاریخ براي از بـین بـردن   پیاده شدن 
اند، ولی از آنجایی که خداوند متعال همیشه پشتیبان حق بـوده نتوانسـته  اسالم کرده

براي همیشه از صفحۀ گیتی بردارند، تا اینکه این آیین مقدس خـدا  ] را[اند دین خدا 
      ا نظـامی کـه امـروز بـه معنـی واقعـی       تنهـ . امروز به دست من و شـما رسـیده اسـت   

در اینجاسـت کـه امـروز    . خواهد اسالم را پیاده کند نظام جمهوري اسالمی اسـت می
تمام دول استکباري با هم متّحد شده تا این نظام نوپا را از بین ببرند، پـس مـا امـروز    

قـرار  موظّف هستیم و تکلیف شرعی داریم که از این نظام صـیانت کنـیم، حتّـی اگـر     
 )علیـه السـالم  (اسـالم مـن بـاالتر از حسـین    . باشد جانمان را در این راه از دست بدهیم

ت و   ! براي اسالم شهید شد، پـس عزیـزانم   )علیه السالم(است؛ چرا که حسین تمـام همـ
تالشتان را براي حفظ و نگهداري از این انقالب به کار بندید و گـوش بـه حـرف یـاوه    

هایتـان را خـوب   ان ندهید، استوار و قویدل باشـید و درس گویان، منافقان و دنیاپرست
پیداست کـه پیـاده شـدن احکـام     . بخوانید که امید آیندة انقالب و اسالم شما هستید

الهی به خاطر این است که به درجۀ تعالی برسید و بـه ذات اقـدس خداونـدي تقـرّب     
شـتن را بـه اهـداف    و خوی 1اگر شما خودتان را تربیت نکنید و خودسازي نکنید. یابید

کنندگان قـانون خـدا در   ساالر پیادهتوانید قافلهحسنه آراسته نسازید، دیگر چگونه می
زرق و بـرق چنـد   ] تـا [پس اول به خود برگردید و خودتـان را دریابیـد   ! جهان باشید

تـر  تر و متعـالی ها همه وسیله است نه هدف؛ هدف مقدساین. روزة دنیا شما را نفریبد
امیدواریم که خداوند به شما توفیق خدمتگزاري به اسـالم و مسـلمین را   . هاستاز این

                                                             
  ...خودتان را خودسازي نکنید : در اصل وصیت -  1
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عنایت بفرماید و به رهبر ما طول عمر بابرکت همراه با سالمتی جهـت ادامـۀ رهبـري    
دبیـران محترمتـان   ] بـه [کنم کـه  سفارش می! برادران عزیزم. این انقالب عطا بفرماید

گوش به حرفشان بدهید، در انجمـن اسـالمی   که ارزش خاصی دارند، احترام بکنید و 
آموزشگاهتان فعالیت داشته باشید و با برادران انجمـن اسـالمی همکـاري نماییـد، در     

و سـالمتی و   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (دعاهایتان شهدا را یاد کنید و فرج امام زمان
  . طول عمر حضرت امام را از خدا بخواهید

  
  )نوشهر 1334 - 1362(حمدي مشهید محمدعلی سلطان 

هـا بـرادران و   به شاگردانم که افتخار معلّمی را مدتّی با ایشان داشتم و همگـی آن 
نمـایم تـا از درس و کـالس    هـا توصـیه مـی   بـه همـۀ آن  : خواهران خوبی برایم بودنـد 

گـران و غـارتگران جهـانی و بـراي خودکفـایی      سنگري محکم براي مبارزه علیه سلطه
خداي ناکرده باز هم بـه شـما   . ینۀ تکنولوژي و رشد اقتصادمان بسازندکشورمان در زم

گویم که استعدادهایتان را فقط در یک بعد عبادي و با شـرکت در بسـیج و ارگـان   می
آمـوزان عزیـز اسـتعدادهایتان را    هاي انقالبی به کار نبرید؛ چرا که هرگاه شـما دانـش  

هاي الزم یک انسـان  برید و سایر ارزشهاي انسانی به کار بفقط در رشد یکی از ارزش
ارزشـی خـواهیم   بعدي و تـک اي تکگاه جامعهمسلمان و کامل را فراموش نمایید، آن

هاي دیگر خواهد شد و از آن گذشته باز هـم  داشت و این ارزش حتّی خود، ضدّ ارزش
بـاز خواهـد    پاي آن روشنفکران غربی و شرقی در این مملکت به عنـوان تحصـیلکرده  

شما که انقالب را به پیروزي رساندید و آن را پاسداري نمودیـد دوبـاره   ] گونهاین. [شد
در غیـر ایـن   . خداي ناکرده زیر یوغ بچه ثروتمندان تحصیلکرده قرار خواهیـد گرفـت  
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اگـر درس نخوانیـد، حـرام اسـت در     «طور که امـام عزیزمـان فرمودنـد    صورت، همان
  .»مدرسه بمانید

  
  )تهران 1335 - 1364(حسنی شهید طهماسب شیخ 

] تـا [شک شاگردانی اسـتحقاق خـدمتگزاري او را خواهنـد یافـت     شاء اهللا و بیان 
ت، خمینـی کبیـر، باشـند، شـاگردانی کـه درس          شاگردان ممتاز و برجسـتۀ امـام امـ
خویش را با تمام وجود و با ایثار و عشق بیاموزنـد، شـاگردانی کـه مدرسـه را مدرسـۀ      

انی که تقوي سرلوحۀ اعمـال و وجودشـان باشـد، شـاگردانی کـه      عشق بدانند، شاگرد
ت کننـد و عـزم      معلّمان را همانند انبیاء خدا ارج نهند و قدر دانند، شاگردانی کـه نیـ

اي خداپسندانه بسازند و شاگردانی که پاسداران واقعی مدرسه و مکتـب  کنند تا آینده
  .اسالم باشند

  
  )یذها 1344 - 1363(شیخی حسین شهید ملک 

آموزان عزیزم این است که یاوري بـراي قـرآن باشـند، بـه دنبـال      وصیتم به دانش
جا آورنـد و مسـجد را کـه سـنگر اسـت،      کارهاي خالف نروند، همیشه ذکر خدا را به 

  .حفظ نمایند
  

  )تهران 1336 - 1365(شهید رضا صالحی  
ج بیگانگـان  چنان درس بخوانند که دیگر محتـا خواهم آنآموزان عزیز میاز دانش

  .نباشیم و همچنین تزکیه را بر علم مقدم بدانید
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  )سمنان 1336 - 1365(شهید سیدمسعود طاهري  
آموزان عزیز ما نیز امیدوارم پیوسته در هنگام تحصیل، هم به دنبـال کسـب   دانش

تخصص باشند و هم کسب تعهد و علوم مادي و معنوي و تعلـیم و تهـذیب را بـا هـم     
توان به کمال انسانی دسـت یافـت و االّ   را که با جمع کردن این دو میدنبال کنند؛ چ

  .باشدیکی بدون دیگري نه تنها مفید نبوده، بلکه مضر هم می
  

  )گرگان 1341 - 1364( نژادحسین عاطفیشهید غالم 
ضمن توجه به جنگ و اهداف جنگ سعی کنیـد بـا تـالش    ! آموزان عزیزاما دانش

. آموختن علم در سنگر جنگ و درس به انقـالب خـدمت کنیـد   پیگیر، در فراگیري و 
مملکت ما به متخصصین باایمان نیاز دارد، باید نیروهاي حزب اللّهی کوشش کننـد و  

نیازمـان را از  ] تـا [درس بخوانند و سرنوشت مملکت اسالمی را خود به دسـت گیرنـد   
اسـالمی کـه وظیفـۀ     هايشما انجمن. نیاز کنیمهاي وابسته به شرق و غرب بیانسان

بـا  ! حفاظت و حراست از انقالب و دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمی بـر دوش شماسـت     
خوانی و سخنرانی و موعظه و نصیحت، ملّـت  تشکیل جلسات عقیدتی و جلسات قرآن

و مخصوصاً قشر جوان اجتماع را بیشتر با اهداف انقالب اسالمی آشـنا سـازید و هـیچ   
  .حزن به خود راه ندهید که خدا با ماستگاه دلسرد نشوید و اندوه و 

  
  )فیروزآباد 1337 - 1365(شهید مهران عشقی  
رسـانم و توصـیه    ام را از صمیم قلب سـالم مـی  آموزان عزیز و برادران گرامیدانش

شان به کار بندند، پیرو والیـت  کنم که در وهلۀ اول قرآن را یاد بگیرند و در زندگیمی
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اش را به کار بندند و با جـان و  ا دعا کنند و فرامین پیامبرگونهفقیه باشند، امام عزیز ر
  .دل عمل نمایند

  
  )زنجان 1340 - 1364(شهید منوچهر عمیدآبادي  

قدر خودتان را بدانید، از این قلوب پاك خود استفاده بکنید و نگذارید گرد و غبـار  
خـوش بـه   . دغفلت جلو چشم دلتان را بگیرد و نور خـدا در آن دل تجلّـی پیـدا نکنـ    

  ! حالتان که زمینۀ رشد و تکامل برایتان فراهم است
آموزان این است که خوب از امکانات مدرسه جهـت رشـد   توصیۀ من به شما دانش

مایـۀ رشـد را از کـودکی بایـد در     ] زیرا[استفاده کنید؛ ] خود[فکري، عقلی و مذهبی 
  . پیش گرفت و بدان عمل کرد

  
  )داراب 1340 - 1361(باز قائدي شهید علی 

هایی که بـه  آخرین درس! آموزان عزیزدانش: آموزان عزیزدر پایان، سخنی با دانش
)    شـهادت (ـ مرگ باعزّت بهتـر از زنـدگی ننگـین اسـت     1: توانم بدهمشما عزیزان می

ـ از کوشش و مجاهدت در راه پیشـبرد خـط امـام کوتـاهی نکنیـد و در ایـن راه از       2
هـا   آن 1]حقانیت[ودند کسانی که مارك خوردند و بعد مارك خوردن نهراسید؛ چون ب

  . روشن شد
اي از دکتر و معلّم شـهید شـریعتی یـادم آمـد کـه بیـان       جمله! آموزان عزیزدانش
شهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد با تمـام شـعورش   «: را الزم دانستم کردن آن
  .»پذیردآن را می
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  )بوشهر 1337 - 1367(شهید حسن قدرتیان  
آمـوزان خـواهش   از دانش: است] این[آموزان ن معلّم بودم سخن آخرم با دانشچو

اللّهی باشید، سنگر و علم و دانـش را تـا آخـرین لحظـه      و تمنّا دارم که همیشه حزب
شـوید،  رها نسازید، به هیچ وجه هواهاي نفسانی بر شما غلبـه نکنـد کـه بیچـاره مـی     

همین امام بود کـه همـۀ مـا را زنـدگی نـو       همیشه پشتیبان امام عزیزمان باشید؛ زیرا
  .بخشید
  

  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  
یادتـان نـرود کـه شـناخت     ! آموزان عاشق اسالم و امـام اهللا و اي دانشبرادران حزب 

خدا و اسالم قبل از هر چیز دیگر واجب و ضروري اسـت؛ در ایـن راه در حـد وسـعت و     
خود برداشت کنیـد، خطـوط و حـدود اسـالم را     ... ید، زیاد بخوانید استعداد مجاهده نمای

بینـی را  شناسایی و غیر اسالم را با تحقیق و تدقیق بررسی و تنقید نمایید، حس خـوش 
به بدبینی ترجیح دهید و افراد صالح و فاسد را با مالك و معیار اسـالم و حـق تشـخیص    

صحیح بـه مـردم بشناسـانید، هـر چنـد او      داده و از هم تفکیک نمایید، منافق را به طرز 
  . کند، نه غیبت کنید و نه بشنویدخود خودش را رسوا می

سعی کنید از حاال الگوي خوبی براي زندگی آینـده تهیـه نماییـد و در    ! آموزاندانش
خطّ اصیل اسالم که همانا خطّ امام است حرکـت نماییـد، خـوب درس بخوانیـد و نیـت      

ة اسالم درس بخوانید نه براي پسـت و مقـام، در بسـیج شـرکت     هم بکنید که براي آیند
  . کنید، با نهادها همکاري نمایید و نماز جماعت را در مساجد هرگز و هرگز ترك نکنید

  .موفّق به جماعت نشدید، نماز را در وقت خود و پنج نوبت بخوانید] اگر! [برادران
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  )گرمسار 1339 - 1363(اکبر گلینی شهید علی 
ت بدهنـد و هـر          ران دانشاز براد آموز تقاضا دارم بـه درس و تحصـیل خـود اهمیـ

  .گیرند همراه با تقوي و تعهد، در زندگی به کار ببندنداي که یاد میکلمه
  

  )تویسرکان 1344 - 1366(شهید حسن مالمیر  
اینـک دالوران بسـیجی   : آموزان و دانشجویان عزیزسخنی کوتاه با معلّمان و دانش

تا فردا با مرگ مستکبران، شـاخه گلـی   ] اند[و ارتشی اسلحه به دست گرفتهو سپاهی 
اکنون که چهرة معصومشان نابودي کفـر و شـرك را نویـد         . به مستضعفان هدیه کنند

آفریننـد،  دهد و هر لحظـه بـراي رسـیدن بـه کـربال و آزادي قـدس حماسـه مـی        می
هـا و  زیز اسـت کـه ایـن حماسـه    آموزان و معلّمان و دانشجویان عشما دانش] وظیفۀ[

ها را پاس بدارید و در سنگر مدرسـه خـوب یـاد    ها و فداکاريایثارها و ازخودگذشتگی
بدهید و خوب یاد بگیرید و صفحات تاریخ را در آینده، از این همه فـداکاري بـا رنـگ    

دعا به جان امام را فراموش نکنید، پیرو والیت فقیه باشید، بـراي  . خون مسطور سازید
  .خدا کار کنید، همیشه به یاد خدا باشید و رضاي خدا را درنظر بگیرید

  
  )سردشت 1320 - 1357(شهید محمد محمدي  

درس خود را بخوانید و حاضر در صـحنه باشـید، بـا قـرآن و نهـج     ! محصلین عزیز
البالغه و سایر کتب اسالمی خود را مجهز نمایید، با این مخارج سنگینی که بـر دوش  

امام را تنها نگذارید، قدر ایـن  ! باشد، خیانت به اسالم است اگر درس نخوانیددولت می
] چـرا [نعمت بزرگ را داشته باشید، همیشه در نماز او را دعا کنید، مواظبـت باشـید؛   

در ! که اگر خداي ناکرده امام را تنها گذارید دیگر باید فاتحۀ اسالم و انقـالب را خوانـد  
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ا شرکت خود دشـمن را زبـون نماییـد؛ چـون دشـمن از      نماز جمعه شرکت نمایید و ب
  .افتدجماعت لرزه بر اندامش می

  
  )قم 1343 - 1367(امیرمحمد محمودزاده  شهید 

توانیـد در      شـما کـه نمـی   ! آموز، اي امیـدان آینـدة ایـن انقـالب    اي برادران دانش
خـود  هاي جنگ بجنگید، سعی کنیـد در امـر مهـم درس البتـه بعـد از تزکیـۀ       جبهه

د نیـاز دارد و بـا هـر فـرد و گـروه کـه         ص متعهـاهتمام ورزید که انقالب ما به متخص   
خواهند فرهنـگ را آلـوده بـه فرهنـگ غـرب سـازند، مبـارزه کنیـد و از هرگونـه          می

  .غربگرایی و هر فرهنگی جز فرهنگ غنی اسالم دوري فرمایید
  

  )شیراز 1339 - 1361(احمد مختاري دشتکی شهید جان 
به خصوص به شاگردان و جوانان عزیز و محـروم بـه عنـوان یـک     ] ايصیهتو[

  اینـک کـه   . معلّم حقیر دارم و آن اینکه باز امید اسالم تنها بـه ایـن طبقـه اسـت    
مستضـعفان و   1رود تا وعدة الهی جهت حاکمیت قانون الهـی و تسـلط یـافتن   می

و  )علیـه و آلـه و سـلم   صـلی اهللا  (محرومین زمین به دست شما پیروان اسالم محمدي
تشیع سرخ عادي به رهبـري مـردي بـزرگ و متّقـی از سـاللۀ امامـت و والیـت،        

، پیش بـه سـوي مبـارزه، مبـارزه و مبـارزه بـا نفـس        ]یابد[خمینی کبیر، تحقّق 
سرکش و شیطان درون، مبارزه با جهل و شرك، مبـارزه بـا اسـتکبار و اسـتثمار،     

اي نجات محـرومین و مستضـعفین، مبـارزه بـراي     مبارزه با کفر و الحاد، مبارزه بر
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حاکمیت توحید، توحید، توحید و برقراري قسط و عدل کـه همانـا هـدف نهـایی     
  .نذیران و پیامبران الهی است

  
  )ایذه 1348 - 1366(شهید ذوالفعلی مرادي  

آموزان عزیز این است که در کسـب علـم و دانـش بکوشـید،     سفارش من به دانش
  .هاي خود را آرام کنیداعمال خود بدانید و با یاد او دلخدا را شاهد همۀ 

  
  )سمنان 1337 - 1365(شهید محمد مرادي  

هـاي خـود را خـوب بخـوانی و از     درس] خـواهم مـی [آمـوز خـوب   از تو اي دانش
مسائل اسـالمی  ] یادگیري[معلّمین زحمتکش خود اطاعت کنی و در خواندن قرآن و 

از این طریق مملکت خود را از نظر مهندسی و دکتـري  و تربیتی کوشا باشی تا بتوانی 
  .و غیره خودکفا نمایی و به اسالم و ملّت خود خدمت کنی

  
  )فسا 1340 - 1365(نژاد شهید محمدرضا مصلّی 

آمـوز و دانشـجو، امیـدان امـام در سـنگر مـدارس و       سخنی با برادران عزیز دانـش 
کـه در حـال انـدوختن دانـش     ] را[هـایی  قـدر لحظـه  ! شما اي فرزندان امام: دانشگاه

صـلی اهللا  (به فرمودة پیامبر. ها عبادتند و پر از خیر و برکتهستید بدانید که این لحظه
اول عـالمی کـه از او پیـروي    : زندگی جز براي دو کس خیري نـدارد «) علیه و آله و سلم

حضور پرشور شـما دانشـجویان عزیـز و    . »کنند و دوم کسی که مشغول تحصیل باشد
و انجام دادن وظایفتـان،   1آموزان گرامی در صحنۀ نبرد آگاهی با جهل و ضاللتدانش
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با معنویت بخشیدن به محلّ کارتان، جبهـۀ  . هاي حق علیه باطل استتقویت    جبهه
غرق شدن در دعاها و نمازها، مشـغول شـدن بـه    . مقدس حق علیه باطل را یارا باشید
هاي علمی شـما را  و گدازها راهی است که اندوخته راز و نیازها و فراموش نکردن سوز

علمـی کـه   . دهداي از انوار الهی قرار میکند و علم و آگاهی انسان را در هالهمزین می
بـاارزش و بـامعنی   ] باشـد [توأم با تقوي، خلوص، پاکی، هدف و براي خدا کسب شده 

  .یت کندتواند مؤثّر شود و خدمت به انساناست؛ در غیر این صورت نمی
  

  )جهرم 1339 - 1367(شهید محمدمهدي مقرّب  
دانی که امید آینـدة ایـن انقـالب و چشـم     خود می! آموزو اما برادر و خواهر دانش

امید پیر جماران هستی، پس تو هم در این سنگر چنـان بـاش کـه خـداي تـو از تـو       
ت   بیشتر درس بخوانید و در. و قلب امام عزیزمان شاد گردد] باشد[راضی  س را بـه نیـ

اینکه در آینده بتوانید سهمی در یاري کردن اسالم و کشـور اسـالمی داشـته باشـید،     
هاي درسی را بـا  از اوقات گرانبهایتان حداکثر استفاده را بکنید، مطالعۀ کتاب. بخوانید

ریـزي کنیـد کـه    هاي مذهبی همراه کنید و طوري در زندگیتان برنامـه مطالعۀ کتاب
  .خالصه به همه چیزتان برسید... عبادت و تفریح و مطالعه و ] به[

  
  )سراب 1332 - 1365(سرابی شهید بیوك منیري  

آموزان عزیز است که در فراگیري علوم الهی و علوم بهترزیستی و چگونـه  بر دانش
  .زیستی کوشا باشند و خود را به تزکیه و تقوي بیارایند
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  )فارسان 1349 - 1366(شهید منوچهر مهرپرور  
در آخـر، بـه عنـوان یـک      !اهللاهایم، اي همشهریان گرامی و امت حزب همکالسی

گـاه از  که همیشه به یاد خدا و انقالب و امام باشید و هیچ 1گناهکار از شما تقاضا دارم
این سه غافل نشوید؛ زیرا بدانید با داشتن این سه و نیروي ایمانی که دارید همیشـه و  

] البتّـه . [در مقابـل زورمنـدترین دشـمنان مبـارزه کنیـد     خواهید توانست  2وقتهمه 
انسـان  . هـا نفـس خـود انسـان اسـت     تـرین دشـمن  مواظب نفس خود باشید که قوي

  .هروقت توانست به نفس خویش غلبه کند، بر همۀ دشمنان غلبه خواهد کرد
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید همایون نصیري هرچگانی  
م کـه مـدارس را عبادتگـاه بداننـد و مطمـئن      کنبه معلّمین و محصلین عرض می

هـا بـراي رضـاي خـدا باشـد، بـدون اجـر و        باشند اگر درس خواندن و درس دادن آن
بنابراین سـعی کنیـد محـیط مـدارس محـیط ایمـان و تقـوي و        . پاداش نخواهند بود

مطمئنّاً تنهـا راه  . گراییروي و راستتهذیب نفس باشد، نه محیط فساد و محیط چپ
 )علـیهم السـالم  (چنگ زدن به دامن اسالم و قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هدایت،

ه      «تالش کنید مصداق ! است و الغیر باشـید و بـا   » مـن عـرف نفسـه، فقـد عـرف ربـ
شناختن خویشتن، تهذیب و تعهد همراه تخصص را در خود بپرورانید که ایـن رمـز و   

  .راز پیروزي است

                                                             
و در آخر اي هم شهریان گرامی و امت ... ه عنوان یک گناهکار از شما تقاضا من ب: در اصل وصیت -1

  ...حزب اهللا دارم 
  ...وقت و با نیروي ایمانی که دارید و تا این سه را دارید بدانید که همیشه و همه : در اصل وصیت -2
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  )گلپایگان 1338 - 1362(شهید سیدعباس نوربخش  
به قشر محصل مخصوصاً محصلین راهنمایی، این نونهاالنی کـه بهتـرین لحظـات    

کنم که مجدانه بکوشید که اسالم و مـیهن  وصیت می 1گذراندم،عمرم را در کنارشان 
دانیـد، ایـن مسـئله یـک واجـب      گونه که میهمان. اسالمی به وجود شما احتیاج دارد

اسالمی کشاورز یا دکتر یا محصل یا هر شغلی نیاز بـود،   کفایی است که اگر در کشور
خالصـه ایـن شـمایید کـه     . تک افراد است که بکوشند و این کمبود را پر کنندبر تک

  . بیاموزید و همگام با آموزش، خود را تزکیه کنید. گردانندگان چرخ ایران و اسالمید
  

  )تهران 1343 - 1366(نسب شهید حسن هاشمی 
خوب و براي خدا درس بخوانیـد کـه آینـدة مملکـت در دسـت      ! سههاي مدربچه
هـم  : به فرمودة امام با دو بـال پـرواز کنیـد   . نگذارید به اجانب وابسته باشیم. شماست

  .جهت و هدفتان مشخّص باشد] تا[علم را کسب نمایید و هم ایمانتان را قوي کنید 

                                                             
  .گذراندمیاین نونهاالنی که بهترین لحظات عمرم زمانی بود که با شما م: در اصل وصیت -1
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    آموزانضرورت حضور دانش: بخش سوم  
     هه انقالبدر جب 

  
  )فریدن 1347 - 1365(اهللا آقایی  شهید حبیب 

هـا  توانیـد در جبهـه  خواهم اگـر نمـی  از شما می! اي همسنگرانم در سنگر مدرسه
هـاي زمـان   شرکت کنید، الاقل با درس خواندن خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرت

بـه وظیفـۀ خـود     شود و اگرتر میلحظه سنگینکه مسئولیت شما لحظه] چرا[بزنید، 
  .عمل نکنید باید پاسخگو باشید

  
  )داراب 1337 - 1361(شهید ناصر اخوان  

خـواهم کـه بیشـتر از گذشـته بـا      اهللا می اللّهی و امت حزب آموزان حزباز دانش
نهادهاي انقالبی، مخصوصاً با بسیج و سپاه و جهاد، همکاري نمایند و ایـن سـنگرهاي   

  . ترین فریضه استبزرگ آمدن به جبهه] زیرا[ ها را پر نمایند؛شهدا و جبهه
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هرچه بیشتر خودسازي کنید کـه امیـد انقـالب شـما جوانـان      ! آموزان عزیزدانش
هـا درس  اللّهی هستید، مدارس را سنگر دفاع از اسالم کنید و بیاییـد بـه جبهـه   حزب

ا، هـا، تشـییع جنـازة شـهد    شهادت و شهامت بیاموزید و حضور خود را در راهپیمـایی 
  .مساجد و برگزاري مراسم انقالبی بیشتر نمایید

  
  )چالوس 1334 - 1362(فر شهید یوسف براهنی 
آموزانی که طبق دستور امام امت و فرماندهان سـپاه شایسـتگی شـرکت در    دانش

شـدة همسنگرانشـان کـه روزي    جبهه را دارند، به جبهـه بیاینـد و سـنگرهاي خـالی    
شـاء   ان. خواندنـد را خـالی نگذارنـد   ها درس میهاي چوبی و در روستاصندلی] روي[

سنگر کـالس را هـم نبایـد    . رود و متّکی به شخصی نیستاهللا این انقالب به پیش می
  1.خالی گذاشت؛ چرا که آن مقدم بر همۀ چیزهاست

  
  )ده خیر علیا 1337 - 1366(شهید قاسم خسروي  

دانـش (هاي محـروم  توصیتی کوتاه از برادر کوچک بسیجی و معلّم به امیدان ملّ
خوشحالم که با شما حـرف  . هاي سرخ فرداي بهارسالم، سالم به شما شکوفه): آموزان

دانم پس از اینکه صـدامیان مـرا نشـانه گرفتنـد، شـما هـم بعـد از او        زنم؛ زیرا میمی
دانم شـما تمـام معبودهـا را خواهیـد شکسـت،         اربابانشان را نشانه خواهید گرفت، می

هاي ما شهدا را خواهید خواند و بـا چشـمی بـاز و بینشـی     نامهکه شما وصیتدانم می
بهتر از ما راه صحیح را انتخاب خواهید نمود، پس بگذارید بـه آمریکـا و هرکسـی کـه     
ظالم است بگویم که اگر چشمان مرا از جهان بستند شما چشمانتان باز خواهـد شـد،   

                                                             
  .چه آن که مقدم است: در اصل وصیت -1
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، بگـذار فریـاد کشـم کـه دیگـر زنجیـر       اگر ما را از مادرهایمان گرفتند شـما هسـتید  
وقـت بسـته نخواهـد شـد، بگـذار بـا خـونم        عبودیت مخلوق به پاي امت ما براي هیچ

  .هاي فردا خواهند شدآموز امروز چریکان ضد ابرقدرتبنویسم که نسل دانش
  

  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر شهید غالم 
ت را مقـدم    سنگر تعلیم و تربیت را ح! آموزان عزیزدانش فظ نمایید، همیشـه تربیـ

بر تعلیم بدانید و با حفظ سنگرِ مدرسه جبهه را فرامـوش نکنیـد؛ چـون بـه فرمـایش      
  .امام بزرگوار جنگ در رأس امور است و مقدم بر همۀ کارهاست

  
  )تهران 1345 - 1365(شهید اسداهللا سیاح قهفرّخی  

: کـنم آینـدة اسـالم، عـرض مـی    آموزان عزیز، این امیدان چند کالمی نیز به دانش
تکلیـف شـما   . دهندة راه شهدا هسـتید رسانان انقالب و اسالم و ادامهشما پیام! عزیزان

اگر خـداي نـاکرده غفلـت کنیـد تمـام      ] زیرا[این است که اسالم عزیز را پیش ببرید؛ 
از . اید و در روز قیامت جوابی نخواهیـد داشـت  زحمات انبیا و اولیا و شهدا را هدر داده

خواهم که به شما توفیق دهد کـه بتوانیـد ایـن وظیفـۀ سـنگین را انجـام       خداوند می
  .دهید
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  )فریدن 1345 - 1365( شهید سهراب صالحی 
آن  - رسان انقالب و ملّت ایـران هسـتید    باید بدانید که پیام! شما دانشجویان عزیز

با خـون عزیـزان    که با ایمان الهی خویش و - هم پیام مقاومت و ایثار یک ملّت بزرگ 
  .1سازد هاي نبرد، نهال مقدس انقالب اسالمی را بارور می خود در جبهه

  
  )داراب 1339 - 1361(شهید حسین عامري  

 جهاد در راه خدا و شهادت فـی سـبیل  ! عزیزانم: آموزانمو در پایان سخنی با دانش
  .دهم، آن را خوب فرا گیریداهللا؛ این آخرین درسی است که به شما می

  
  )تهران 1343 - 1365(شهید سعید غالمی سرحقّی  

مـن بـه    امیدوارم که راهم را ادامه دهید و هرگز نگذارید که اسـلحۀ ! شاگردان عزیزم
دار شـوید  سعی کنید یا درس بخوانید تا در آینده کارهاي ممکلتـی را عهـده  . زمین افتد

بـه شـما عزیـزان وصـیت        . یا به جبهه بیایید تا به فرمان خدا و امام لبیک گفتـه باشـید  
  . کنم که همیشه در خطّ امام باشید و امام را تنها نگذارید؛ خداوند یاور شما باشدمی

  
  )کرمان 1342 - 1364(محمدرضا کاظمی شهید  

پیامی که دارم به دوستان و همکالسان ایـن اسـت کـه در هـر دو جبهـۀ درس و      
  .جنگ کوشش کنید تا موفّق باشید
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  )شهرکرد 1342 - 1363( ر بلوطیپی ریمیعلی کشهید غالم 
شماها در مقابل خون یکایک شهیدان مسـئول هسـتید و   ! آموزبرادران عزیز دانش

خیلی باید مواظـب اوضـاع و احـوال هرکجـا کـه هسـتید،       . ها  را بدهیدباید جواب آن
 خـود نیـز  . سر نزند] از شما[خداي نکرده کاري برخالف اسالم و امام امت ] تا[باشید 

مبـادا از رفتـار   . باید چنان باشید که شهیدان بودند؛ باید حافظ خون شـهیدان باشـید  
رفتاري همانند رفتار شهیدان، وارثان انقالب، داشـته  ! استفاده کنندشماها دیگران سوء

باشید، باید از امام درس بگیرید و به دیگران بیاموزیـد، بایـد چنـان الگـو باشـید کـه       
   .لص سرمشق بگیرنددیگران از شما افراد مخ

  
  )تهران 1345 - 1365(ناغانی  علی مراديحاج شهید 

هـا را ادامـه دهنـد و    خواهم که راه دیگر همکالسـی ها میاز دوستان و همکالسی
  .ها را پر کنند که جبهه دانشگاه استنگذارند سالح آنان به زمین بماند و جبهه
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