
 

 گزیده وصیت نامه شهدای دانش آموز استان گیالن تاریخ شهادت تاریخ تولد نام شهید ردیف

 1340/09/05 محمدرضازمانی 1

 

1360/09/28 

 

 است شهيد آوردنده ياد به خود تاريخ در كه چرا خواهد نمی كننده ذكر شهيد خواهد می رو دنباله شهيد خواهد نمی عزادار ،شهيد قهرمان مردم*

 مهدي ز ا اطاعت امام  از اطاعت امروز كه گويم می همه به را اين و كنم می دعوت رهبر از اطاعت به را همه خواهد می پيرو  فقط و فقط شهيد عزيزان

  خداست از محض برداري فرمان( عج)

  باشند شهيدان خون حرمت پاسدار گونه زينب كه خواهم می خواهرانم از*

 1340/02/07 محمدزيرک 2

 

1362/01/21 

 

 امام تا جنگيم می اسالم آرمانهاي تحقق براي خون قطره آخرين تا نيز ما و ماست با خدا كه باشيد دلخوش. رود نمی هدر هرگز شهداء خون كه بدانيد*

 . نمايد ظهور( عج) زمان

 (ع) علی مواليم قول به خويش ظاهر تمام با را دنيا. هستيم عاشق بلكه ايم، نرفته جهاد به هوس و هوا براي ما خوانيد می مرا وصيت كه كسانی اي*

 .كند می امر برايشان شيطان كه روند می را راهی كه بدانند ولی. شوند ور غوطه خوشی زار لجن در و برسند آن به دنياپرستان تا داديم طالق

  نمايند حفظ دشمنان پيش در را خونم و دهند ادامه مرا راه وار زينب و وار حسين واقعاً كه اميدوارم ام خانواده از 1363/03/14 1345/04/03 محمدعلی رحيم نيا 3

 1345/06/28 محمدعلی شاهوي 4

 

1367/01/07 

 

 عمل و دهيد گوش امام گونه پيامبر  صحبتهاي به و باشيد هم با هميشه كه خواهم می  هستيد انقالب اين وارث  واقف كه  اللهی حزب برادران شما از*

 تواند نمی دشمن گرچه ولی شود انقالب و اسالم شكست باعث و  كند نفوذ شما  ميان در ناكرده خداي دشمن نگذاريد كه خواهم می شما از نماييد

 بكند  غلطی هيچ

  نماييد عمل و گوش فقيه واليت  صحبتهاي به هميشه كارهايتان *

 . باشيد داشته گسترده و فعال شركت شهدا مراسم و ها راهپيمايی و ها جنازه تشييع و جماعت و جمعه نمازهاي در عزيزان. *



 

 

 1345/05/09 محمدكاظمی 5

 

1361/08/11 

 

 بی رهذ را خود عكس بر يابد نمی ارزش وبی پوچ يا گردان وسر پناه وبی تنها را خود انسانی چنين اهلل راه در مردن اين بهتر چه و ميميرد يكبار انسان

 پيوندي با اهلل به وابسته يابد می موجودي را خود خود او يابد می داشتنی دوست نهايت بی كمالی وبه شكوه با عظمتی به پايان بی ابديتی وابسته انتها

  است حيات از جديدي دوره آغاز حقيقت در او شهادت يا مرگ وقتی شود نمی كشيده مطلق نابودي به هرگز كه موجودي آن با جاودانه

 1346/06/15 محمدمدبري 6

 

1365/06/10 

 

 .ميكند پيدا رونق وروحانيت علماء قلم از اسالم چون باشد روحانيت پشتيبان كنيد دعا امام براي هايمان فريضه در نگذاريد تنها را امام*

 .  كنيد خوشحال مرا كارهايتان با و باشيد گونه زينب:  عزيزم خواهران*

 .  كند افتخار برايتان مسلمين و اسالم تا كنيد خدمت اسالم براي و باشيد گونه عباس:  برادرانم

محمديوسفی  7

 كفترودي

1349/11/1 

 

1365/10/22 

 

( ع) حسين تا قابيل از شهيدان سرخ خون كه چرا نهادم قدم راه اين در آگاهانه من كه بدانيد شما. باشد خدا راه در كه مردانی بهتر چه است حق مردن

 .«زنند می صدايم ايران غرب و جنوب كربالي شهيدان تا( ع) حسين از و

 1345/10/02 مرتضی حدادي 8

 

1364/02/29 

 

 آينده شماها كنيد می كوشش و جهاد و هستيد مدرسه سنگر در يكی و توليد سنگر در يكی و جبهه سنگر در يكی كه عزيزم برادران اي شما و *

 نگذاريد خالی را آنها و كنيد حفظ را سنگرهايتان كه خواهم می ها شما از و هستيد اسالمی كشور اين سازان

 جهان اين دهن بر مشتی و ببريد باال را مملكت اين اقتصاد كوششتان و توليدتان با كه دارم تقاضا شما از ايران پرور معلول و پرور شهيد ملت شما *

 سازيد بدبين انقالب اين به نسبت را مردم كردن احتكار و گرانفروشی با اينكه نه بزنيد دنيا ظالمان و جهان جباران و غرب و شرق خواران


