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 نام: حسين                   نام خانوادگي: برسان             نام پدر :اصغر          

 تحصيالت :دوم متوسطه   01/0/0331محل تولد : همدان          تاريخ تولد : 

   77سن :             7/0/0330محل شهادت : سرپل ذهاب          تاريخ شهادت : 

ماا  و ررزنادان     ،جاان  از نثار دارم كه در راه خدا و اسالماز برادران ديني خود تقاضا 

 خود دريغ نكنند و نها  اسالم را آبياري كنند. 

----- 

 خانوادگي: بادامي                  نام پدر : نقي         نام: مجيد                   نام

 : او  دبيرستان  تحصيالت      8/7/17محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          07سن :          1/0/31محل شهادت : مريوان      تاريخ شهادت : 

گيرد تاا  بهميشه و درهمه حا  خدا را درنظر  !برادران عزيزدردرانجمن اسالمي هنرستان

بدانيدكه ما براي مقام نمي  . وقتي به هدف نرسيده ايد از پاي ننشينيد و هميشه رعا  باشيد

خسته  ،ما براي دنياي مادي نمي جنگيم ولذا كسي كه رضاي خدا را در نظر دارد .جنگيم

و شما هميشه علايع(وو ارارادي    .نمي شود و به خاطر اشتباه و نقص از كار باز نمي ايستد

  .ها براي حفظ اسالم به جان خريدند الگو قرار دهيدكه تهمت را همچون بهشتي ها

---------- 

 نام خانوادگي:تقوي وركانه       نام پدر :صالح    نام:علي           

 تحصيالت:دانشجوي كارشناسي    0/0/0317محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71سن:    7/5/0337محل شهادت:اسالم آباد    تاريخ شهادت 

امام عزيزمان را تنها نگذارياد   :دارم اما به عنوان برادري كوچك براي شما عزيزان پيامي

هاي به زماين ريتتاه عزيازان، خيلاي بار       راه شهدايمان باشيد. اين خون و ادامه دهندهً
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ليت را به نحاو احسان باه انجاام     وليت گذاشته است. سعي كنيد اين مسئوودوش ما مسئو

 تر اسالم را بتواهيد. در دعاها از خدا پيروزي هر چه سريع .برسانيد 

 ي:تقي پور             نام پدر :خدايار نام:احسان                    نام خانوادگ

 تحصيالت:ديپلم     3/8/0310محل تولد: قروه       تاريخ تولد:

 01سن:  00/3/0331محل شهادت:سرپل ذهاب     تاريخ شهادت:

هاي سفيد و سرخ را آگاه كنيد كه اگر  آگاه باشيد و مزدوران كاخ ! برادران و خواهران

باه   ، مستضاعفين صاالح   كارديم تاا هماهً   اهاي ديگر تالش ميمانديم آنقدر در جميزنده 

 وراثت زمين برسند.

در سرزميني به خدا پيوستيم كه به دشت كربال متصل است  ، من و برادران ديگرم در سپاه

پس گريه نكنند براي ماا كاه    . حقيقت زندگي شديم كه ماه محرم است در ماهي روانهً. 

 ! كه مانده انددعا كنند براي آنها  ، ررته ايم

**** 

ماردن  رناا و    در آن صاورت  همه بدانند كه هيچ پاسداري براي ايران نماي ميارد كاه   

 اوست . ت اسالمي و آرمانامّ ،اگر صحبت از ايران است منظور! نابودي است نه شهادت 

ما باراي تعاالي    . ما در راه چيزي است كه حسينع(وبرايمان به ارث گذاشته است جنگ

برايماان  . ظلم و جهل جهاني مي كوشيم ، كفر ، م و محو تمامي آثار طاووتانسان و اسال

ارغانستان يا عراق يا ايران يا هر كجاي ديگر باشيم كاه مسالماني    ررقي ندارد كه در جبههٌ

از خداوند تبارك و  نا آرام ، تن پاره پاره و روح. با در حفظ دين از ما ياري مي خواهد

بساي   «الالاه اال ال »،عمل به توحياد  ر خواست داريم. بدانيد مغفرت و اخالص د -تعا لي

 اسالمند با تن همه بدانند تن ما و برادران ديگر كه اميدهاي آيندهً!  دقيق و حساس است
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جانماان را راداي    وباياد  دارد  اما اين اسالم است كه ارزش ، هاي ديگران ررقي ندارد

 . يمينما

----------- 

 نام خانوادگي: تيموري         نام پدر : رحمان   نام:  ايرج         

 تحصيالت: ديپلم          08/8/0333محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 37سن:   3/00/0335محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

 سافارش  اساالم و خار رهباري اماام عزيز     قبل از هرچيز شما را به پيروي از احكام عاليهً

يأس بتوانند و ماردم را از   قاضا دارم اجازه ندهيد عوامل اجانب در كشور آيهًنموده و ت

 .راهشان باز دارند ادامهً

------------------ 

 نام:كريمعتورجو             نام خانوادگي:تيموري       نام پدر : رحمن    

 تحصيالت : ديپلم       70/1/11محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

          70سن :        71/1/30محل شهادت : كوشك      تاريخ شهادت : 

چه خاوب باود   » :گفتيممي ،شدهر موقع صحبت از عاشورا و كربالي حسين مي !برادران

او  «ينرُنصُيْ رَناصٍ نْمِ لْهَ »كرديم تا به ندايزندگي مي ع(وكه ما هم در زمان امام حسين

ايشااان عليااه دشاامن اسااالم جنگيااده و بااه شااهادت  جااواب مثباات داده و بااه همراهااي

برماست كاه   است پس وجود آوردهههم اكنون خداوند چنين موقعيتي را ب .«رسيديممي

و دشمن زبون  بيمشتابهاي جنگ به نداي رهبر انقالب جواب مثبت داده و به سوي جبهه

 .خود ندهد ديگر كسي جرأت حمله به كشور اسالميمان را به تارا چنان شكست داده 

****** 



 4 

در پاي صادور انقاالب باه     ... نگذاريد انقالب اسالمي در داخل مرزهاي ايران باقي بماند

كه چشم ملل مستضعف به انقالب اساالمي شماسات و تارس     ،كشورهاي ديگر جهان باشيد

 مستكبران نيز از همين است.

----- 

 م پدر : سردار    نام:عبّاس                نام خانوادگي:جاهدي اوچغار    نا

 تحصيالت : ديپلم       07/0/33محل تولد : همدان          تاريخ تولد : 

             30سن :          0/07/31محل شهادت : اهواز        تاريخ شهادت : 

به يگانگي خدا و نبوت رسو  اكارم و   .مرگ حق است و هر آن امكان رسيدن آن هست

دهم و به روز قيامت و رساتاخيز  مي شهادت اوالد بر حق  السّالموععليهازدهيواليت علي و

 باشم.معتقد مي

---------- 

 رضا           نام خانوادگي: حاجي بابايي         نام پدر :جال  نام: علي

 تحصيالت : ديپلم          05/0/0335محل تولد : همدان       تاريخ تولد : 

           73سن :        71/1/0330ريخ شهادت : محل شهادت : شرق بصره     تا

سازان قياام مهادي، اي لبياك گوياان رريااد حساين، اي       و اما شما اي مؤمنان، اي زمينه

در  !ليدومبارزه حق عليه باطل و اي تمامي شمايي كاه مسائو   ةسلحشوران حاضر در صحن

انيدن مستضاعفين و  بقاي دين بكوشيد كه همانا استقرار قاانون خداوناد و باه امامات رسا     

 .است در بقاي آن معراج به سعادت رسيدن ةتقوا بر كفر و به قلّ ةكوبيدن مستكبرين و ولب

من بقاي دين را در ياري امام خميني ديدم كه خر او كه روش روحاانيون مباارز، ايان    

 است. لاشدگان ايفاي رسالت رسو مرزبانان حريم قرآن و حاميان به بند كشيده

----------- 
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 نام: احمد            نام خانوادگي: خاني        نام پدر : محمد 

 تحصيالت :چهارم ابتدايي      0/07/13محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

          77سن :     77/7/35محل شهادت : حاج عمران     تاريخ شهادت : 

 هاي پاك، بندگي خداونداين خونشما در مقابل  ةظيفو ؛اي پدر عزيز و ياوران روح ال

امام امت كه نايب امام زمانععجو است اطاعت  . ازبه اسالم و حفظ انقالب است خدمت و

 .كنيد و خود را اليق اين رهبري سازيد

------- 

 نام: هادي            نام خانوادگي: خضريان        نام پدر : ابوالقاسم 

 تحصيالت :ششم ابتدايي      77/01/31محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

          75سن :     78/7/51محل شهادت : زندان دمكراتها   تاريخ شهادت : 

 .ايمكرده ،نبرد با اررادي كه در پي از بين بردن اسالم عزيز هستند ةخود را آماد ما كامالً

مان و مكان همچون پيامبران در هر ز ،ي بزرگيهاآن از خون شتصيت ةاسالمي كه ريش

 است. ي كه دنباله رو آنها هستند جان گررتهيهاشتصيت رگديهديع(و و  ةو ائم

اند كه به شادت  به ما دستور داده تفرقه و جدايي است كه  ،عامل هر بدبتتي و بيچارگي

 ،خميناي  لانظير و شجا(  حضرت آيات از وجود مقدس شتصيت بي از آن احتراز كنيم

 ةهاي روحاني كه در راه بتشيدن به جامعه و اهاداف عاليا  تصيتشديگر  پدر بزرگوار و 

از خداوند بزرگ ترريع درجه  .طلبماسالم در زير شكنجه و گلوله قرار گررتند پوزش مي

 ها خواهانم.در دنيا و آخرت براي آن

  011يه  سورة بقره، آ

--------- 

 پدر : علي           نام: علي رضا            نام خانوادگي: دهقاني        نام
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 تحصيالت : متوسطه       5/07/11محل تولد : همدان     تاريخ تولد : 

          75سن :       1/01/35محل شهادت : اروندرود   تاريخ شهادت : 

ي را يخدا باشايد و هار ويرخادا    ةهاي شما جريان دارد بندكه خون در رگتا زماني -0

 اريد. و باطل و بيهوده شم كنيد محو

بدون اتكا به شرق و  ،با تكيه بر مكتب وني و پربركت اسالم وت عالي سعي كنيد با همّ -7

حركت انقالبي و اسالمي خوي  را تا ظهور حضرت مهديععجو ادامه داده و به ثمر  ،ورب

 برسانيد . 

 محرمات را ترك كنيد تا رستگار شويد . دهيد،واجبات الهي را انجام  -3

******* 

ي كنيد با همّت عالي و با تكيه بر مكتب وني و پربركت اسالم، بدون اتكا به شرق و سع -7

ورب، حركت انقالبي و اسالمي خوي  را تا ظهور حضرت مهديععجو ادامه داده و به ثمر 

 برسانيد . 

------ 

 نام: مجيد             نام خانوادگي: سمواتيان                   نام پدر :اكبر 

 تحصيالت:ديپلم           0/01/0331لد: همدان          تاريخ تولد:محل تو

 75سن :                  7/07/0331محل شهادت: راو            تاريخ شهادت:

مملكت و جمهوري اسالمي ايران خود را رداي اسالم و ملت  ،من به خاطر خدا  !پدرجان

 .جنگند همراه شاوم هديني كه با كفار ميروم با كفر ستيزان و مجامي .كنمشهيدپرور مي

 .كنم برگشتي وجود داشته باشدديگر ركر نمي ،من ررتم .نگران من نباشيد !مادر جان

----- 

 اي           نام پدر :حسين رضا             نام خانوادگي: موانيهنام: علي
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 متوسطه  تحصيالت :دوم  1/0/18محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 

          08سن :                01/0/33محل شهادت : شلمچه                تاريخ شهادت : 

خونم سانگر اساالم را تارك     ةيد تا آخرين قطرييد و بگوانسالم مرا به رهبر عزيزمان برس

بندم كه در تماام عاشاوراها و كربالهاا باحساينع(وهمراه     با خدا پيمان مي. نتواهم كرد

و سنگر او را خالي نكنم تا هنگامي كه همه احكام اسالم در زير پارچم اساالمي اماام     باشم

 .زمانععجوبه اجرا درآيد

****** 

ند كه مانند سرور نخواهم اگر شهادت را نصيبم كردطوري جسد مرا بر گردااز خداوند مي

ز بادن  هاا ا دسات  ع(واسشهيدان سر از بدن جدا و هفتاد تير در بدن و مانند حضرت عبّ

 ،پدر و ماادرم  .شود جبران امگناهان گذشته ازگونه شهادت مقدار كمي اين با جدا باشد

كه من شهيد شدم گريه نكنيد و اگر خواستيد براي من گريه كنيد از شما مي خواهم وقتي

شما دشمنان دين اسالم شاد خواهند شد واز شما ماي خاواهم    يهزيرا با گري باشدپنهاني 

 .يم دعا واستغفار كنيداد من ارتاديد برهر وقت به يا

******** 

انقالب اسالمي ايران صدور انقالب به جهان مي باشد و طبيعاي   ةهاي عمديكي از رسالت

 استكبار جهاني عليه انقالب اسالميمان باشيم. ةاست كه بايد منتظر هجوم همه جانب

------ 

 نام پدر : سيّد عباس                نام: سيّد ناصر               نام خانوادگي: موسوي

 تحصيالت:ديپلم        7/0/0310محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 01سن:  1/7/0331محل شهادت:سرپل ذهاب       تاريخ شهادت: 
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يك نصيحت دارم،ريسامان   ،برادران و خواهران ايراني ايخواهران عزيزم و  برادران و

ي هاحرف ،به سوي اوست محكم بگيريد كه راه حقيقي شما خدا را چنگ بزنيد و اسالم و

عزيازم كاه تيار خاورده ساالم مارا        يهبه پسر عمّ .نيستم اننشبيادارم ولي قادر به  زيادي

براي تشاييع جناازه مان     اي كساني كه به گورستان  .يد راه  ادامه دارديبرسانيد و بگو

 .آمده ايد اجر شما با خدا باشد

------ 

 اسماعيل          نام خانوادگي:  موسوي دلجو           نام پدر : سيّد علي اكبر نام: سيّد

 تحصيالت:سوم متوسطه        8/3/0331محل تولد: كبدرآهنگ      تاريخ تولد:

 70سن:   1/7/0331محل شهادت:صالح داود     تاريخ شهادت:

 ،خميني بت شكن ،تم امّاما يجان و مالم رداي چنين رهبري پاك و حسيني، به ررموده

امام حسينع(و در زمان يزيد قيام كرد  است صدام ،يزيد زمانه و اربا كفّ ، جنگاين جنگ

اساالم را  نهاا    هاا بعاد  و خون شهداي آن زمان تا قارن  تا درخت اسالم را آبياري كند

 قادر ما آن. ي ديگريشهدا است باي ديگر ياين دوره هم دشتي ديگر و كربال آبياري كرد،

 .با خون شهدا آبياري كنيم را م و اسالم حسينييورآدر هلرزهجنگيم كه جهان را بمي

------- 

 نام: سيّد يوسف         نام خانوادگي: موسوي هنر           نام پدر : سيّد اسماعيل

 تحصيالت : ديپلم      1/7/0333محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          71سن :                00/3/31ذهاب               تاريخ شهادت : محل شهادت : سرپل 

 ،سالم بر پدر ومادر مهربانم كه عمري برايم زحمت كشيده و مرا نيكو تربيت كردند، پادر 

كند و من اگر خداي متعا  داني كه خون شهيد درخت تنومند اسالم را آبياري ميتو مي

 .پاي اين درخت بريزم بهرا قبو  كند مي خواهم خون خود 



 9 

----- 

 نام: داوود         نام خانوادگي: موسويوندحاجي آبادي           نام پدر : رجبعلي 

 تحصيالت :چهارم ابتدايي   07/8/18محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 

          03ن : س               71/00/31محل شهادت : راو                تاريخ شهادت : 

اميدوارم كه برايم گريه نكني بلكاه   . مادرمنمودمرا ادا مي آناي بود كه بايد اين وظيفه

شادي كني، وقتي من احساس نمودم كه اسالم به خون من احتياج دارد اين جاانم را در  

جا كه در توان اي است از دريا ولي تا آنم هر چند مرگ من مانند قطرهردراه  ردا ك

 كنم.رداي  مي راجانم  كنم ورم از اسالم درا( ميدا

----- 

 نام: روشنعلي            نام خانوادگي: ميرزايي           نام پدر : علي يار

 تحصيالت : دانشجوي كارشناسي   71/1/11محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          75سن :                1/7/35محل شهادت : راو                تاريخ شهادت : 

ي حق عظيم ترين نعمت و سنگين ترين منتّه ب ،آن ةاسالم وانقالب ايران و رهبر پيامبر گون

ت كارده اسات   ت ما بلكه جهان بشريّهاي اخير نصيب ملّاست كه خداوند متعا  در سا 

ن ويب ياي خزاگاه درهاي آسمان و دريچه هشايد پس از آواز ويبت كبري تا امروز هيچ

چناين زيباا بار كاوير     گشوده نشده  وابر رحمت حق اين بشريّت گونه پر شكوه براياين

هاا و وارق شادگان در    انقالبي كه براي گمشده ها و گم كرده راه يده باشد،رت نباانسانيّ

 ،آورده و برآن اسات تاا از انساان    به ارمغان هدايت و نجات ةارزند ةت تحفاماديّ لجنزار

خشك و ستت،مغز شيرين بيرون كشيده و در شبستان تاريك  ةپرورد و از اين پوستانسان ب

ها پيدا ها و چالهها و چاهن راهآچراغ هدايت آويزد تا در پرتو  ،دنياي امروز اكو سهمن

د راه يابنا ماي ت اروا  تت كه تنها در تاريكي ررصا اران و دشمنان بشريّو عيان شود و طرّ
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ار مكّ ،بزرگ يف دشمناناهداي با اين انقالبپيداست كه  .ندگير در پي  گورستان خوي 

جنگ تحميلاي  براي از بين بردن  آت  جنگ بيفروزند. امروز درنده نيز داشته باشد و  و

ي اگار در  و باطل است كه حتّ جنگ ريشه دار حقّ معمولي نيست، و تنها يك جنگ ساده

 جاست.ه ريم باذن همچون حسين بن عليع(وتمامي هستي خوي  را بگآراه 

******* 

انقاالب ياا رهبار     ،ي نسبت به اساالم يخاطر شهادتم نارواه كس نبايد خداي ناكرده بهيچ

شما مي خواهم راه اسالم و امام خميني و راه اصيل انقالب را دنبا  كنيد  يبگويد از همه

روش تربيات  گاه دست از ياري اسالم و امام بر نداريد و ررزندانتان را نيز بار ايان   و هيچ

در جبهاه   .كنيد و در اين مسير بكوشيد به هر ترتيب كه مي توانيد اسالم را تقويت كنياد 

 گيري هاي سياسي نيز مراقب باشيد اشتباه نكنيد.

--- 

 نام: محسن             نام خانوادگي: ميرزايي                 نام پدر : علي حسين 

 تحصيالت : ديپلم  3/7/13لد : محل تولد : همدان             تاريخ تو

          73سن :                78/07/33محل شهادت : ماووت                تاريخ شهادت : 

بيانم  ل بنويسم تا شايد مفيد باشد ولي حاال ميمفصّاي نامهتمن هميشه در نظر داشتم وصيّ

ت تي يا نصيحتي به امّصيّركري بس اشتباه بوده چرا كه كوچكتر از آن هستم كه بتواهم و

مهم كه را ذكر  ةلأر يك مسصبورم بدهم و رقر بتاطر تذكّ ةبه شما خانواد و بيدار و آگاه

دست  ،ت اسالمي جهان برنداريدهبر امّر و هرگز دست از حمايت رهبر عزيزمان ؛مي كنم

و نجاات  از تفرقه و جدايي از يكديگر برداريد و با جان و ما  و ررزندانتان باراي يااري   

 كنيد. تالشاسالم 

--------- 
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 نام: علي اكبر          نام خانوادگي: ميرزايي امزاجردي           نام پدر : هاشم 

 تحصيالت : سوم راهنمايي   0/00/10محل تولد : همدان           تاريخ تولد : 

          01ن : س            00/3/31محل شهادت : سرپل ذهاب              تاريخ شهادت : 

اميدوارم كه پيرو اسالم و شهيدان و ادامه  ،راميل و دوستان ،با عرض سالم به تمام خانواده

خاطر اسالم عزيز كاه  ه است. من ب همان راه اسالم هاراه آن كه باشيم شاندهندگان راه

ت و شرف مسلمين در گرو اين جناگ  عزّ را كهتكاملي است به اين جنگ آمدم چ يمكتب

همواره براي حفظ اساالم   ،قدمي برداشته باشيم راه اميدوارم توانسته باشيم در اين .است

 ها را نابود كنيم.اسالمي مبارزه كنيم و آن هاي ضدّركر كنيم نه چيز ديگر و با اين گروه

----- 

 نام: حسن          نام خانوادگي: ناظمي           نام پدر :هوشنگ 

 تحصيالت:ديپلم        0/3/0313تاريخ تولد:   محل تولد: صالح آباد    

 01سن:  71/3/0335محل شهادت:مجنون     تاريخ شهادت:

د از نا اسالم را تضاعيف ك  خواست پشتيبان اسالم باشيد و هروقت كسي ،عزيز ةاي خانواد

خاطر اهداف اسالمي وديني خود كاه از اماام   ه خدا قسم ما رقر ببه اسالم حمايت كنيد 

است و جانمان  «حسين ،حسين»آموخته ايم به جبهه آمديم و ذكر ما در اينجا حسين ع(و 

 .را رداي اسالم و امام حسين ع(و مي كنيم

------- 

 نام: عقيل              نام خانوادگي: نجاري                نام پدر :نادعلي 

 اهنمايي تحصيالت : سوم ر  07/7/15محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          71سن :                1/01/35محل شهادت : ام الرصاص                تاريخ شهادت : 
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ماي دانام كاه باراي      ،اي پدر عزيازم  .از شما مي خواهم مرا حال  كنيد ،اي پدر ومادر

امياد وارم در مارگ    ،ل كرده ايدتحمّ يهاي رراوانها ورنجبزرگ كردن من چه ستتي

انتي از طرف خدا  نزد شما بودم خوشحا  باشيد و بي تابي نكنيد ، درست است من كه ام

 اشما مي شدم امّ حا  كه بايد در هنگام پيري كمك

------ 

 نام: مرتضي               نام خانوادگي: نجفي    نام پدر :اصغر 

 يي تحصيالت : او  راهنما  07/3/11محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

                      07سن :                70/1/30محل شهادت : كوشك                تاريخ شهادت : 

انسان راه حقاي را انتتااب كناد و آن را بپيماياد، مگار انساان چقادر         استعزيزان بهتر 

آيد؟ چه بهتر راهي را كاه خادا دوسات دارد    يك ما نميعمردارد؟ مگر مرگ سراغ يك

مان به اسالم خادمت كنايم،   عملمان و انديشه ،جانمان، كارمان، علممانيد با يم، ما بابپيماي

اسالم احتياج به رداكاري دارد. ما بايد به خود بيااييم، عزيازان بشاتابيد و از ايان نعمات      

 آيد.دست ميهها كمتر بتخداداده بهره بگيريد كه اين موقعيّ

---- 

 انوادگي: نجفي آرمان                نام پدر : قاسمعلي نام: معصومعلي               نام خ

 تحصيالت : ديپلم   7/3/31محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          70سن :                01/3/31محل شهادت : سرپل ذهاب                تاريخ شهادت : 

 .يت را از دست ندهيدپس موقعّ همه جان و مالمان براي اسالم است ،ت عزيزاي امّ

----------- 

 نام: حميد               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : حبيب اله 

 تحصيالت : پنجم ابتدايي   0/1/13محل تولد : همدان             تاريخ تولد :  



 13 

          01سن :                71/3/35محل شهادت : مجنون                تاريخ شهادت : 

خود را سست نكنيد ما در واقع براي درا( از اسالم مي جنگيم و درا( از اسالم در  ةروحيّ

، دراا( از  معناا نادارد  داخل خانه يا كشور نيست، درا( از حريم اسالم تا مرزهاي اياران  

و در ممالك در خانه بنشينيم  اسالم در تمام دنياست و ننگ است براي ما به عنوان مسلمان

مهدي  ،تديگر به اسالم و مسلمين تجاوز شود. بياييد زمينه را براي ظهور منجي عالم بشريّ

 .با شهادت در راه خدا آماده كنيم ععجوموعود

---------- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : والمعلي 

 تحصيالت :چهارم متوسطه   5/3/37يخ تولد : محل تولد : همدان             تار

          73سن :                3/7/31محل شهادت : خيابان وليعصر                تاريخ شهادت : 

هاا باه   انسان ةم اين است كه صابر باشند و بدانند در هر حا  همرت من به پدر ومادوصيّ

ر كه در راه قرآن و اسالم به شاهادت  بهت حا  چهمرگ را خواهندچشيد  ةقرآن مزة گفت

بدانيد من با آگاهي كامل اين راه را انتتاب كردم وحاضرم جاانم را درايان راه    .برسيم

دس اسالم و جهت نابودي اسالمي خود جهت درا( از حريم مقّ ةمن به حكم وظيف ،بدهم

به اسالم عزيز ادا ين خود را دِ مار قدم در اين راه مي گذارم و اميدوارم با خون ناقابلكفّ

 كنم.

----- 

 نام: حسنعلي               نام خانوادگي: نقدي                نام پدر : رجبعلي 

 تحصيالت :پنجم ابتدايي   0/0/10محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

          71ن : س               3/8/30محل شهادت : كامياران                تاريخ شهادت : 
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دعا كن انقالب اسالمي به رهبري امام خميني به پيروزي نهايي برسد كه ما هم  ،اي مادرم

 به آرزوي خودمان برسيم. حاال زمان آن رسيده كه تو زينبي بودن خود را نشان دهي.

***** 

نمود و  امام خميني كه ما را از راه شيطان به راه ال هدايت ععجودرود بر نايب امام زمان

خواهم امام را رراموش نكني و هميشه از تو مي ،اي مادر .شهادت كشانيد راه به هاپستياز 

شكر كن كه خادا چناين    ،مادر جان .مادري را بر من حال  كني امام را دعا كني و حقّ

در راه قرآن و اسالم و پاسداري از دين خدا، از دست  و او راررزندي  به شما عنايت كرد 

 دادي.

----- 

 نام: رضا               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر : علي

 تحصيالت: ديپلم                   0/7/0331محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 77سن:             07/7/0330محل شهادت: قصرشيرين      تاريخ شهادت: 

مارا حاال     ،پدر و ماادر عزيازم   ،ر گردن من دارندبزرگي ب به پدر ومادرم كه حقّسالم 

كنيد اين چند روزي كه در دنيا در حا  حركتيد هدرتان را رراموش نكنيد ، همانا هدف 

ما رضاي خداست ، انسان براي عبادت وبندگي خلق  شاده ناه باراي ايان كاه وارق در       

من حاتم دارم كاه    .ها در جبهه وجود داردبندگي ت واعباد ارزشمندترين ات باشد،ماديّ

در راه اسالم شهيد مي شوم از اين موضو( به هيچ وجه ناراحت نباشيد چون شور وشوق 

پيروزي به كاربال بارويم ياا     امي خواهم از اين طريق يا ب ،كرده پريشانحسيني ع(و ما را 

شهيدان نيست هر چند گناهكاريم ولي  سيّدخود امام حسين ع(و بيايد آخر مگر او سرور و 

 دارد.قبو   نوان يك سرباز گناهكار هم پايداريمان رابه ع

****** 
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 د اگريهاي عزيز شهدا را در نظر داشته باشخانواده، هاعشق در جبهه راه رزمندگان پاكباز

آوردناد از تماامي   حاا  طاقات نماي   هرسيد تا با مياميد نداشتند كه شما به كربال  هاآن

 م.طلبمي حالليّت دوستان و آشنايان

------------ 

 نام: نقي               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : يوسف 

 تحصيالت : خواندن ونوشتن   07/00/15محل تولد : همدان            تاريخ تولد : 

          71سن :                07/00/35محل شهادت : شلمچه               تاريخ شهادت : 

اي . هاي پاك،بندگي خدا و عمال باه احكاام اساالم اسات     مقابل اين خون ما در ةوظيف

شهيد كسي را مي خواهاد كاه    و شهيدان انقالب است، ع(وكه د  شما با اباعبدالكساني

شاما ماردم در ايان راه جاز از خداوناد       دوش گيرد،ه وقتي در خون ولتيد رسالت  را ب

ه جلو گيري كنيد كه هررتن عزيزانتان به جبمبادا از  ،مادران. كس نهراسيدسبحان از هيچ

رردا در محضر خادا نماي توانياد جاواب زينابعسورا       ،امانتي بي  نيستند ررزندان شما

 كربال را نمود. مصايب ملبدهيد كه تحّ

----- 

 نام:علي اشرف               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : محمود

 تحصيالت : ابتدايي   5/0/31تاريخ تولد :       محل تولد : همدان       

          77سن :                78/7/30محل شهادت : خرمشهر               تاريخ شهادت : 

هاي عليع(و سرمشاق  ست و بايد از رشادتامن علي  نام به راميل هم همين را مي گويم،

اي پيامبر اكرمعصو در رختتواب ها پي  قدم شوم، علي ع(و شبي به جبگيرم و در جنگ

ار و منارقين بودند كه به دين مبين اساالم خيانات ماي    كفّ ،او خوابيد، چرا؟ آن زمان هم

 .شاربت شاهادت نوشايد    ،در راه دين و زنده نگه داشتن اسالم در محراب عليع(وكردند 



 16 

ه لطاف  ند و با نكار مي جنگند و احساس خستگي نميمن هم مانند ساير برادران كه با كفّ

ورند به جبهه مي روم تا به آدست مي ه خدا و كمك امام زمانععجو روز به روز پيروزي ب

 طور كه رهبر كبير انقالب چنين آرزو دارد.آرزوي خود برسم، همان

--------- 

باه مبلغاي ناا چياز باه بيگاناه        هاي خود رروخته ياد آور مي شوم وطن خاود را به جوان

ياد راه  يداده اي،بيا از دسات  را  تز دست بدهي همه چيزوطن خود را اوقتي  نفروشند

 اسالم را  در پي  گيريد و با همبستگي بر دشمن ولبه كنيد.  

----- 

 نام: كريم               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : محمد رضا 

 توسطهتحصيالت :دوم م  08/1/17محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          08سن :                1/01/35محل شهادت : خرمشهر                تاريخ شهادت : 

ز دست دادن من گرياه  او براي  بوداگر من شهيد شدم بدانيد شهادت نهايت آرزوي من 

از خدا مي خواهم كاه مارا    .نكنيد بلكه به ياد امام حسين ع(و و شهداي  اسالم گريه كنيد

م و بتشيدن اهبيامرزد چون از آن موقع كه خودم را شناخته ام ورق در گناه بودببتشد و

دوست داشاتم جباران گوشاه اي از    . وناديده گررتن اين گناهان رقر از خدا بر مي آيد

زحمات شما را بكنم ولي چه كنم كه اسالم بايد زنده بماند پس ومگين نباشيد كاه ررزناد   

امانت هستيم و در آخر ه پدر ومادر ب نزدهمه چند صباحي  .يدااه اسالم دادهر در خود را

 .هم بايد برويم

----- 

 نام: بهرعلي               نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : حمداله 

 تحصيالت : سيكل   0/0/15محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 
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          01سن :                08/00/31يخ شهادت : محل شهادت : چنگوله                تار

 و يااران   يد براي سالمتي اماميجلوي چشم دشمن گريه و ناراحتي نكنيد و شكر خدا بگو

اسالم و قارآن را   اميدوارم كه خرّ ،مادر عزيز و اي برادران مهربانم كنيد ، اي پدر و دعا

ه اسالم و قرآن رداكاري كنيد كه بهشت خونتان در را ةسازيد و تا آخرين قطر خود ةپيش

ومگين نباشيد كه اگار شاهيد شادم زناده      .جاودان در انتظار جهادگران در راه خداست

 .خواهم شد و همواره شاد هستم

------ 

 نام: قاسم               نام خانوادگي: هادي ئي                نام پدر : رتحعلي 

 تحصيالت :ششم ابتدايي   0/3/11يخ تولد : محل تولد : همدان             تار

          71سن :                77/00/31محل شهادت : راو عراق              تاريخ شهادت : 

از پدر و مادرم درخواست مي كنم زياد براي من گريه نكنند چون اين  راهي است كاه  

اي پدر  .يد رداي اسالم شويمكه امام عزيزمان ررمود همه با طوريهمه بايد برويم همان

 ها را به مدرسه بفرستيد.آن ند حتماًكنچه هاي من احساس يتيمي بنگذاريد  ،و مادر عزيزم

---- 

 نام: سعيد               نام خانوادگي: همراهي                نام پدر : آقا علي 

 : او  راهنمايي  تحصيالت     71/07/17محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          03سن :                73/1/33محل شهادت : مجنون                تاريخ شهادت : 

من رقر براي برقراري حكومت عاد  اساالمي در جهاان تحات رهباري ولاي        ،عزيزان

اميد مستضعفان جهان و واليت رقيه و ثبوت كشاور   ت و  امام امّو نايب بر حقّ ععجوعصر

هاي هاي وابسته به ابرقدرتبراي نابودي گروهك مبارزه خواهم كرد،اسالمي جمهوري 

 ولي داننداند و خود را حامي حق ميشرق وورب كه خود را به اين دو ابر قدرت رروخته
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پرساتان و از خادا    باراي ناابودي شاكم    و خواهم جنگيد در حقيقت دشمنان حق هستند

خاونم و آخارين نفسام مباارزه      ةو تا آخارين قطار  م اهخبران پا به ميدان مبارزه نهادبي

 .خواهم كرد

--------- 

 نام: قاسم               نام خانوادگي: وهابي            نام پدر : رحمت ا...

 تحصيالت :دوم متوسطه      0/7/13محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          01سن :             73/01/35محل شهادت : شلمچه          تاريخ شهادت : 

« هل من ناصار ينصارني  » زنيد اكنون ندايت حسينع(و ميكه دم از مظلوميّ اي كساني

گو باشيد، آگاه باشيد اسالم در عباادت و نمااز   كرا به گوش جان خريدار ولبيّ ع(وحسين

 ةظيفا شب خالصه نمي شود و بايد براي ياري  قيام نمود و خون داد پاس بينديشايد و و  

ر شهدا از ما ناراضاي باشاد و   خود را بيابيد وبه آن عمل كنيد. كاري نكنيد كه ارواح مطهّ

رشان روسياه باشيم بياييد همواره پاسدار خون پاكشان باوده  ررداي قيامت در پيشگاه مطهّ

 .و راه خونبارشان را رهرو باشيم

-------- 

 لو سهرابي          نام پدر : صادق عليعلي              نام خانوادگي: يارمطاقنام: والم

 تحصيالت:بي سواد        7/07/0335محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 71سن:  31/01/0335محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ادامه دهيدونگذاريد اسلحه ام بارزمين   اميدوارم كه راه مرا ،دوستان وبرادران حزب ال

جااي  رادرپايگااه    ن بسايجي باه جبهاه ررات ياشاهيد شادروراً      بيفتد،اگركسي ازبرادرا

 باياد  هركس هرطوركه مي تواناد  ،نيمكماست كه ازاسالم درا(  ةهم ةپركنيدامروزوظيف

جاان ود    ابا  هرررمااني كاه داد   و انجام دهد،ستنان امام راگوش كنيد خود را ةوظيف
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اگركشته شويم درراه  اطاعت كنيدوازهيچ كس واهمه اي نداشته باشيدزيراخداباماست و

 خدابوده وپيروزيم.

-------- 

 نام: علي اصغر            نام خانوادگي: طاهر وركانه نژاد           نام پدر : احمد 

تحصايالت :چهاارم           0/00/11محل تولد : همادان عتفريجاانو           تااريخ تولاد :     

 ابتدايي 

          75سن :                1/01/35ريخ شهادت : محل شهادت : اروندرود                تا

هل من ناصار  »مي روم تا به نداي  من !ت قهرمان و هميشه در سنگربا سالم بي كران به امّ

در انتظار شهادت نشسته ام ، از شهرم به ياري خدا هجرت مي  .يك بگويمامام لبّ« ينصرني

ت پاك وخالص جان خاود را  نيّ اب و نهنع(و عاشقايمي روم كه ياران حس به جايي كنم و

ماي   ،من كه با زندگيم نتوانستم خدمتي انجام بادهم  .رداي اسالم و ال وقرآن مي كنند

اساالم باه    .روم تا شايد با قطره اي از خونم خدمت كوچكي به اسالم و دينم كرده باشام 

ن ران و جهاانتوا خون احتياج دارد تا آبياري شود و تمام مستضعفان جهان از بند مستكبرا

اينك من از برادران بسيج و از مردم مسلمان و انقالبي ماي خاواهم هماواره     .نجات يابند

 او را تنها نگذارند و تا پياروزي كامال اساالم    ،حركت كرده ،نور چشم دنيا ،پشت سر امام

 از مبارزه عليه كفر و نفاق بر ندارند. دست

------- 

 گي: طاهري            نام پدر :نام: علي               نام خانواد

خونتان با دشمن اسالم و  ةمي خواهم سالح مرا برداريد و تا آخرين قطر ! از شمابرادرانم

خوب  هاي خود را براي ياري دين اسالمهبچّ !خواهر عزيزم .قرآن بجنگيد تا نابود شوند
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 ،صبور باشايد از شما مي خواهم كه خانواده اي  .شجا( باش عسوتربيت كن و مثل زينب

 يد.يتقوا پيشه كنيد و اسالم را ياري نما

------- 

 نام: علي               نام خانوادگي: عظيميان            نام پدر : احمد

 تحصيالت: ديپلم       0/8/0315محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 77سن:     73/0/0337محل شهادت:تپه مصلي  تاريخ شهادت:

 ةمي بينم كه روانا  را هاي با اخالصانسان ،داوند متعا  هر طرف را مي نگرمخ ةبه شكران

لكن بايد بدانيم كه براي انقاالب پشاتيباني الزم اسات و دراا( از اساالم       ؛جبهه ها هستند

، ر گام نهاد ياطاعت امررهبر تكليف الهي است و هركه دراين مس. ضروري و واجب است

 .آرزو نمايد راضاي پروردگار خوددرنظرگيرد و ر رالقاي رب خود بايد

------- 

 نام: عباس                نام خانوادگي: عالرچي               نام پدر : حسن 

 تحصيالت : روق ديپلم   08/7/11محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          70سن :                71/3/35محل شهادت :                تاريخ شهادت : 

تو مي داني كه دوست داشتم به جاي يك نفر چندين نفر باشم تا هر كادام را بار    !خدايا

يكي را در درون شهر مي گذاشتم براي مباارزه باا    .ي قرار مي دادمياساس وظيفه در جا

 ؛ديگري را در سانگر علام و دانا     ؛يكي را در سنگرهاي كار و توليد ؛متالفان و مفسدان

 ؛چناان كااري ميسار نيسات     مدانمي.اماه مي ررستادم تا از اسالم درا( كنديكي را به جبه

ايان   !رادرانبا آري  .انتتااب نماودم   قهرماناه را  عاشاقانه و  سنگر درا( درميان اين همه

ي هساتند و  ررعا داريد خدمت ماي كنياد سانگرهاي     ،ي كه شما خيا  مي كنيديسنگرها

 است. سنگر اصلي همان سنگرهاي درا( از اسالم ،امروز
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------ 

 نام: جال                 نام خانوادگي: عنايتي               نام پدر : اسماعيل

 تحصيالت:ديپلم        01/1/0333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 77سن:    00/3/0331محل شهادت: سرپل ذهاب    تاريخ شهادت:

وازروي حارص باه بهشات    ؛ ل نيستجزراه اه راهي راانتتاب كرده ام كه ب ،به خداقسم

براي اينكه شايد توانسته باشم . خاطرخدا واسالم عزيز استه رقر ب ؛وياترس ازدوزخ نيست

اي . عزيزتارين كساانم گذشاتم    ما  و ازتمامي جان و جاي آورم،ه رضاي حق تعالي راب

براي اسالم ارهرسومنارقين وكفّ از بريم كهمي سر زماني به مادر! برادران وخواهران عزيز

بار دوش   يسانگين  ةوظيفا  .عزيزدست به دست هم داده وازهرگونه جنايتي دريغ ندارند

پس دسات  . زد يمبه اسالم عزيز ضربه خواه ،اگر خداي ناكرده كمي وفلت كنيم  .ماست

دردست هم دهيم وبا پيروي از خر واليت رقيه وحمايت از اين دولت انقالبي،اسالم عزيز 

 كنيم. را ياري

---------- 

 نام: جواد               نام خانوادگي: راميل حاتمي            نام پدر : علي اكبر 

 تحصيالت : سوم راهنمايي     7/0/13محل تولد : همدانعتفريجانو             تاريخ تولد : 

          70سن :                78/00/31محل شهادت : راو                تاريخ شهادت : 

گاوش باه    .قراردهيد راه خود ةپيش تقوارا .اسالم راياري كنيد ،توان داريددر جاكهن تاآ

باه واجباات عمال     .به آن عمل كنياد  ،گويدهرچه امام مي ؛ظالمان و درووگويان ندهيد

 .از محرمات دوري كنيدو  كنيد

******** 
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 .م ديادگان بشاتابيد  به ياري رقرا و ست ،به مردم كمك كنيد .خود را براي اسالم قراردهد

يادگاري كه براي من و شما مانده گوياي  ادامه دهيد. جنگ را تا ررع كامل رتنه در عالم

شنود كاه دنياا   بيند و گوش ميچشم مي .آيداين است كه ررياد از گلوي هر رزمنده مي

 .كه انسان خوب برود و با خوبان همنشين شود است چه زيبا .بايد ررت ؛جاي ماندن نيست

 .طنين انداز شود ه اميد  روزي كه نداي حق در عالمب

********* 

ها پاسداري كنياد  از بسيج و بسيجي باشيد، دنباله رو راه شهيدان .عشق است ةمدرس ،بسيج

بارادران باراي    .انقالب نگهداريد ةو بسيج را محكم و استوار و سربلند براي ررزندان آيند

دارا ناظر قرار دهيد  كه آيا راضي  هسات ياا   قبل از هركاري خ كاركنيد.خداوند يرضا

 .را حفظ كنيد بسيج پايگاه .نيست

-------- 

 نام: محمد رضا                 نام خانوادگي:رراهاني       نام پدر : احمد        

 تحصيالت : روق ديپلم      8/7/33محل تولد : همدان             تاريخ تولد :  

                   73سن :     5/7/0351ب       تاريخ شهادت : محل شهادت : سرپل ذها

 اسالم پيروز است.

------- 

 نام: امير علي                 نام خانوادگي:ررج ال پور             نام پدر : صفرعلي

 تحصيالت : سيكل   3/1/10محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          71سن :                08/8/30تاريخ شهادت :               محل شهادت : عين خوش 

سالم بر شما پدر و مادر خوبم، زمان ياري كردن اسالم و يااري كاردن حساين زماان در     

 ،من هم به عنوان ياك سارباز كوچاك اساالم     .هاي حق عليه باطل ررا رسيده استجبهه
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اسالم رايااري   ،خون من درراه اسالم باشدروم تا با خون خود اگر لياقت ريتته شدن مي

ما به ررمان خدا آمده و به سوي او  «انا ل و انا اليه راجعون» ررمايد:ميقرآن كريم  .كنم

روم تا جان خود را رداي اساالم  من اين راه را با آگاهي كامل مي. رجو( خواهيم كرد

 .نمايم

----- 

 رجيانزاده             نام پدر : محمود نام: اكبر                 نام خانوادگي: ر

 تحصيالت : ديپلم   71/07/31محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          75سن :                01/8/51محل شهادت : كاني ستت                تاريخ شهادت : 

كه ما براي نجاات آن   خدا را شكر كه راهم را شناختم و اين راه، راه اسالم حقيقي است

 جنگيم.با كفر مي

--------- 

 نام: جمشيد                نام خانوادگي: ررهادي               نام پدر : محرمعلي 

 تحصيالت : سوم راهنمايي   1/7/17محل تولد : تهدان             تاريخ تولد : 

          01سن :                75/8/30محل شهادت : سومار                تاريخ شهادت : 

 

اي » :دستم را بلند كن و با صداي بلناد بگاو   ،پسرت به دست شما رسيد ةوقتي جناز ،مادر

توانياد باه مملكات    شاما هايچ وقات نماي     ،هاا هساتند  بدانيد تا اين جوان !دشمنان خدا

ا بدانند كه من در موقع درنم بگو چشمهايم را باز بگذارند ت ،مادر «مان تجاوز كنيد.اسالمي

 نه كوركورانه. ؛اماين راه پر عظمت را صد درصد آگاهانه آمده

----- 

 نام: امير حسين                نام خانوادگي: رضل اللهي               نام پدر :كاظم
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 تحصيالت:ديپلم        30/8/0311محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 70سن: 70/7/0335:محل شهادت:مجنون     تاريخ شهادت

اين بازوي قدرتمند واليت رقيه و سربازان امام زمانع(و ايان   ،ام به برادران  بسيجتوصيه

كاه  تنهاا نياروي     نناد حاد دعوت كمردم را به مساجد و اتّ ،است كه سنگر ها را رها نكنند

 ةهماز  .در نظر بگيريد را رقر در هر كاري خدا .اخالق اسالمي و عمل صالح است ،جاذبه

 شما طلب مغفرت و التماس دعا دارم.

------ 

 نام: هادي              نام خانوادگي: رضلي          نام پدر : علي

 تحصيالت :او  راهنمايي  01/3/0310محل تولد : همدان           تاريخ تولد : 

          73سن :          7/5/0337محل شهادت : چارزبر      تاريخ شهادت : 

 ،خيزد كه اسالماز خون سرخ تمامي شهيدان اين ندا برمي !اي ياوران حسين زمان ،ريبا

 ،محمدعصو پيامبرم و خميني بت شكن ؛تنها قانون پاينده ،قرآن ؛تنها دين جاويد و بر حق

هيد و با وحدتي بي مانند پاياه  نشهيدان بايد به اين پيام ارج رهروان شما  باشد.مي رهبرم

 ،ريتته و به آرزوي ديرين تمامي شهيدان كه همانا پيروزي اساالم اسات  هاي ظلم را ررو

 د.انيعمل بپوش ةجام

-------- 

 نام: اسماعيل                نام خانوادگي: قادري               نام پدر : محمد تقي 

 تحصيالت : دانشجو  3/3/18محل تولد : اسدآباد             تاريخ تولد : 

          08سن :                3/8/33ووت               تاريخ شهادت : محل شهادت : ما

من شايد در زندگي كارنيكي براي جامعه انجام ندادم ولي انسان هميشه روي يك پاياه و  

رحمات   ةدر توبه و رحمت خدا باز است و من هم از ايان خاوان گساترد    .ماندنيت نمي
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خونم كه بار پااي ايان نهاا       ةم  وررتم تا شايد قطراستفاده كرد ،ه با نيت خوبالهي البتّ

دوساتان ماي    ةقبو  همشهريان باشاد،از هما   قبو  خداوند و مورد مورد، ريزداسالم مي

 .خواهم كه مرا حال  كنند

-------- 

 نام: عباس               نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : هيبت اله 

 تحصيالت : او  متوسطه   0/1/0315تاريخ تولد :          محل تولد : تويسركان    

          01سن :                78/00/0331محل شهادت : راو                تاريخ شهادت : 

انقالبي را تقويت كنيد،تقويت سپاه و بسيج تقويت  يهاديگر ارگان اه وپس بسيج وي اعضا

يك دست سالح وبا دست ديگر قارآن را بار گيرياد و    با  ،ا شما رزمندگانامّ واست اسالم 

خسته نبوده و نيستيم و اگر  گاهبجنگيد و به جهانيان ثابت كنيد ما براي پيروزي اسالم هيچ

 ر درا( از اسالمداين جنگ صد سا  هم طو  بكشد باز ما ايستاده ايم چرا كه رضاي خدا 

هميشاه باه ركار آب و ناان و      و ناد ي كه دم از اسالم ماي زن يا آنهاامّ است.حق پرستي  و

هاا زيااد   كام و بعضاي  برخاي  ت باياد كشايد   در اسالم رنج و مشقّ بدانند خوراك هستند

به اميد  .شاءال با امر به معروف و نهي از منكر اين اشتباهات به مرور زمان بر طرف شودان

 خودسازي بيشتر كه اگر خودسازي كنيم اشتباه كم خواهد شد.

---- 

 ر               نام خانوادگي: عبادي نيا            نام پدر : علي سرورنام: ناد

 تحصيالت: روق ديپلم   05/7/0311محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 70سن:       1/01/0335محل شهادت: ام الرصاص            تاريخ شهادت: 

 ةو در ميان آنان باا عشاق و عالقا    اكنون كه به حمد ال توانستم جزء سرباران اسالم باشم

خيلاي   ،وارر به اسالم و قرآن در جبهه به گستردگي گيتي و پهناي نا محدود حاضر باشام 
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ها به امتحاني كه تاريخ تكرار مي شود، كربال  پي  مي آيد و انسان !آري .شاد و خوشحالم

و مردمااني   ي ديگار يا ي ديگر است و كربالياالن عاشورا .كشيده مي شوند ،نمي خواهند

 .خوشا به حا  آن كسي كه از امتحان الهي پيروز و روسفيد به در آيد .ديگر

------- 

 ارزانفودي     نام پدر : محمد حسيننام:  محمد رضا       نام خانوادگي: ترك

 تحصيالت: پنجم ابتدايي    5/0/0313محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 73سن:       31/01/0333تاريخ شهادت:     محل شهادت: ماووت عراق   

حسين زمان پيروزي كرده  بتوانيم جانانه از ررزندت خميني عزيز،يا حسينع(و ! اميدوارم 

زارهاي ابر جنايتكااران شارق و وارب     نجو اسالم را زنده نگهداريم و جهان راسد را از ل

و تمامي مسالمانان را نجاات   كه هميشه براي سرنگوني اسالم قدم برداشته اند بيرون بيارو 

اگر شما در كربال جان خود را نثار كردي ما هام در كاربال هااي     !اي حسين عزيز. دهيم

مملكت  هايتمام دشت و بيابان ،كردستان يهاي سر به رلك كشيدهگرم خوزستان و كوه

 اسالمي ايران را با خون سرخ خود رنگين نموديم.

------------ 

 نام خانوادگي: نوري                نام پدر :علي     نام: سعيد          

 تحصيالت:پنجم ابتدايي        0/3/0313محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71سن:  77/7/0333محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

آن  دهيد و ياا ت من گوش ررا ميمردمي كه به وصيّ ،هميشه در صحنه و ت بزرگوارشما ملّ

شد شاما را باه   ها و ياري شما نبود اسالم احيا نميمردمي كه اگر كمك و اي خوانيدميرا 

در امام عزيز را بدانيد و همواره به رهنمودهاي جان بت  قعظمت خودتان قسم مي دهم 

 باشد.هرچه داريم از بركت وجود اين بزرگوار مي ماين بزرگوار گوش ررادهيد به خدا قس



 27 

--- 

 نام خانوادگي: يارمطاقلونيازي               نام پدر : صحبت اله        نام:نعمت اله       

 تحصيالت:سوم متوسطه              75/3/0317محل تولد: مالير      تاريخ تولد:

 07سن:      71/07/0331محل شهادت:راو      تاريخ شهادت:

بارادران عزياز و    .كنيد بعد از شنيدن خبر شهادتم از خداوند طلب صبر ،پدر و مادر عزيزم

تفنگ خونين برادرتان را از زمين برداريد و هر وقت احساس كرديد كه اساالم   ،نور چشمم

ت دسات بار   م كنيد و تا جان در بدن دارياد از اماام امّا   در خطر است خود را رداي اسال

 .نداريد

-------- 

 نام پدر :محمد حسين  نام: علي اصغر                نام خانوادگي: قادري              

 تحصيالت: ديپلم      75/0/0317محل تولد: تهران         تاريخ تولد: 

 08سن:     71/01/0335محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت:

مبادا مانند اهل كوراه باا اماام ررتاار      ،مبادا سستي كنيد .بجنگيد و استقامت كنيد !اي مردم

اين دانشگاه انساان   ،جبهه. ي آخرت آماده كنيداود را برخو از اختالف دوري كنيد  .كنيد

هميشه پشتيبان واليات   .مبادا در شكوه و عظمت شما خللي وارد شود .سازي را ترك نكنيد

ان ماي ،ا گررتند اما يك چيز را نتوانستند بگيرند و آنردشمنان جسم م بدانيد اگر .رقيه باشيد

اساالم   ،ه مطلق جهان هستي و عشق به امام و مكتبمعشق به ال و معشوقم و ب ؛به هدرم است

 .است

------ 

 نام:  ميرزا رضا           نام خانوادگي: بيگلري           نام پدر: محمّد حسن 

 تحصيالت:خواندن ونوشتن      7/7/0331محل تولد: رامنين        تاريخ تولد:
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 78سن:      77/00/0337محل شهادت:چنگوله              تاريخ شهادت:

 صادور هادف اصالي   بلكاه  كه بنده را به اين راه كشيد تنها اشغا  ايران نبود يعني چيزي

حكومات عاد     زجهان و درا( از جمهوري اسالمي ايران كه سارآوا  لانقالب به تمام مل

 باشد.مياست،  وحضرت حجتععج

--- 

 نام پدر : مرادخاننام:رمضان            نام خانوادگي: پرچمي كامران            

 تحصيالت: سوم ابتدايي     0/0/0317محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 01سن:   01/07/0333محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

داني كه اين انقالب به چه نحاوي باه   خود بهتر مي !تو اي برادر همرزم و برادر و دوستم

نكند خداي  !رها و علي اصغرها و حبيب ابن مظاهرهااكببا كشته شدن علي ؛پيروزي رسيد

هيچ حزن واندوهي به خود راه  .تفاوت بنشيني و دنيا را به آخرت ترجيح بدهيناكرده بي

 قرآن ما پيروزيم وكفر نابود است. يندهيد كه به گفته

--- 

 حمودنام:علي                  نام خانوادگي: پرخو                   نام پدر : م

 تحصيالت: ديپلم       0/0/0317محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 71سن:  01/5/0337محل شهادت: پيرانشهر         تاريخ شهادت: 

ت معجازه آسااي قارن    تي كه نايب مهديععجوآنان را ملّت و ملّپيامي است به امّ ؛وصيتم

  خاوي  در راه خاداي واحاد    به خلقي است كه مشتاقانه و جانانه از جان و ما .نامدمي

 رايپرور هساتند و ررزنادان گراماي خاوي  را با      شهيداني است كه يزبه عز .گذرندمي

 يبه خروشندگاني اسات كاه در راه خادا   . نمايندآزادي و استقال  ميهن اسالمي ردا مي

باه خاواهران و    صايتم ونمايناد.  اهادا ماي  در توان دارند را نچه آهر  متعا  ايثار گرند و
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اند و به پدران و مادران قهرماني است كه ررزندان راني است كه برادر از دست دادهبراد

كه اكنون  ستشما ينمايند و به همهميتشويق به جمع كاروان شهدا  خود را به پيوستن،

 . دهيدبه وصيتم گوش ررا مي

---- 

 دنام:  عباس      نام خانوادگي: پورش همداني           نام پدر: حاج محم

 تحصيالت : دانشجوي كارشناسي  01/3/35محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         37سن :            77/7/37محل شهادت : شيخ محمد          تاريخ شهادت : 

اين انقاالب   تها واقعيّييهاي ذهني و كمبودها و نارسابه دور از تعصبات قشري و ذخيره

شمنان، حمايت از محرومين، سرتسليم ررود نياوردن در مقابل ويار خادا،   را در مبارزه با د

 نگاه كنيد و از خود بپرسيد كه چه بايد بكنيد. آن با ديدي وسيع به .تجزيه و تحليل كنيد

تفااوت  تفاوت باشيد كه آدم بياگر بي .نكنيد كه در مسير شرق و وربيد همراهياگر با او 

هااي ناشاي از   يييد از كمبودهاا و نارساا  يپس بيا !استديگر انسان نيست، سنگ و چوب 

كه پياام  را موجود اين انقالب  را اصل قرار ندهيم وهمه جانبه با استكبار جهاني  يمبارزه

هاي خود قرار داده پاس بداريم و حسين گونه با هرچه حياتبت  اسالم را سرلوحه برنامه

 كه داريم به ياري آن بشتابيم. 

******* 

شهيد، معلو ، مجروح و اسير خساته شاويد. نهضات الهاي      تقديممبادا از  ل!زب ات حامّ

دنيا،  شما  يزندگي چند روزهما  و ررزند و مبادا  .تاريخ با خون برپا مانده وخواهد ماند

و   .آياد ماي ب خدا باز دارد كه خداي ناكرده به نهضت خونينماان خدشاه وارد   را از حّ

كنايم. از شاما   مبّاد   آرريقايي را باه ياأس    يهاي گرسنهمچشمان منتظر رلسطيني و شك
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هاي شاهدا خادمت كنياد كاه اينهاا در      خواهم تا آنجا كه در توان داريد به خانوادهمي

 ت مقامي بس عظيم دارند.بارگاه احديّ

---- 

 نام:  علي اصغر        نام خانوادگي: پولكي           نام پدر: عباسعلي

 تحصيالت: سوم متوسطه         73/0/0318اريخ تولد: محل تولد: همدان   ت

 07سن:   01/8/0335محل شهادت: سدگتوند             تاريخ شهادت: 

قدر  . خواهم كه نگذاريد سالح خونينم بر زمين بمانداز شما مي !ت عزيز و سروران منملّ

نگذاريد بدانيد.  دكنياي زندگي ميچنين دوره و مقام خود را كه درو ارزش اين انقالب 

الن توهين كند كه خداوند با ايان كاار متاالف اسات و پيغمبار و      وكسي به انقالب و مس

امامان نيز ناراحت خواهند شد و چه خوب است خداوند و پيغمبار عزيزماان را از خاود    

 .راضي نگهداريد

--- 

 الحسيننام:  ابوالقاسم           نام خانوادگي: ترابي            نام پدر: عبد

 تحصيالت:طلبگي       5/01/0371محل تولد: همدان     تاريخ تولد: 

 38سن:   01/5/0337محل شهادت: پيرانشهر        تاريخ شهادت: 

زحماات   يبدانناد كاه هماه    ،ت ال هساتند كساني كه به نحوي معتقد به وحدانيّ يهمه

چارا كاه    مؤثر بوده اسات.   ب اسالميمر رسيدن اين انقاله ثطو  تاريخ در بدرپيامبران 

باه   .بدون شك پيروزي اين انقالب زمينه سازي ظهور امام زمانععجورا راراهم ماي كناد   

ايان   ضد توان   بر  ي  و با همهياهچهره  يطل باهمهبا يهمين خاطر است كه جبهه

وارال از ايان كاه     .كه شايد بتواند اين حركت را تعطيل كنداست تا جمهوري بپا خاسته 

 .پشتيبان اين انقالب استخدا 
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---- 

 نام:  ررهاد      نام خانوادگي: ترك            نام پدر: امير

 تحصيالت:سوم متوسطه    3/00/0318محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 07سن:   1/01/0335محل شهادت:ساحل وربي     تاريخ شهادت:

يدوارم هميشه در كارهايتان موراق  ام .كنمم حضورتان سالم عرض مياپدر ومادر گرامي

 در طو  زندگي از مسير انقالب خارج نشويد و قدر اين نعمت بزرگ را بدانيد. .باشيد

--- 

 رضا                      نام خانوادگي: تركمان             نام پدر : عبداله نام: علي

 : ديپلم تحصيالت   0/07/38محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         77سن :                31/01/35محل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : 

شما در اين چند مدت زندگي مرا ياري كردي تا من بيشاتر باه هادرم     !اي همسر گرامي

ت مي كنم كه به راه خود و تالش در راه اسالم و انقاالب اداماه   به شما وصيّ .نزديك شوم

ت و نجا كه ماي توانياد در ايان راه رعاليّا    آگونه سستي و كوتاهي نكنيد و تا چو هي ددهي

 .كوش  كنيد

******** 

ازاين به بعد هر چه بيشتر ، شما خواهران و برادرم كه تا اآلن در اين راه رعاليت داشته ايد

 .همچون زينب باه رعاليات خاود اداماه دهياد      .ت كنيد و اين انقالب را ياري كنيدرعاليّ

 سنگر را خاالي نماي گاذارد و سانگر اساالم را حفاظ خواهاد كارد        نيزشاءال برادرم ان

 .شاءالنا
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اميدوارم كه با تالش و كوش  خود در ايان كشاور   ! لين كشور و پاسدارانووپيامي به مس

حضرت امام اين انقالب را جهاني كرده و به انقالب  ياسالمي و تحت رهبري پيامبر گونه

 .شاءالان .يديصل نماحضرت مهديععجومت

 .شاود ت پاسداري شما از انقاالب بيشاتر ماي   ليّووشود مسهر چه از اين برادران شهيد مي 

 !ت و انجام كاري كه داريد كوتاهي و سستي كنيدليّوومبادا درمس

 ---------- 

 نام:سهراب              نام خانوادگي: تزيين           نام پدر : محي الدين 

 تحصيالت : ديپلم  00/07/38: كرمانشاه             تاريخ تولد : محل تولد 

  77سن :                7/5/31محل شهادت : سوسنگرد              تاريخ شهادت : 

انقالبي خود را حفظ كنند و باراي ماا نااراحتي     هميشه روحيهًمي كنم از مردم خواه  

 . شده است اقي است كه نصيب متوريشهادت نداشته باشند و اشك نريزند زيرا 

----------- 

 نام: رضا           نام خانوادگي: خالقي            نام پدر : اكبر

 تحصيالت: سوم متوسطه      73/5/0313محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 01سن:   31/01/0335محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت: 

و دهان ضاد انقاالب را    كنيد توانيد با رساد مبارزهتا مي ديتوانيد از انقالب درا( كنتا مي

 .دييعني حضرت مهديععجو قرار گيرلطف خداوند و صاحب انقالب دتا مور ببنديد

------- 

 نام: محمّد حسين             نام خانوادگي: دررشي        نام پدر : محمّد ابراهيم

تحصاايالت: دانشااجوي                77/00/0337محاال تولااد: هماادان          تاااريخ تولااد: 

 كارشناسي
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 78سن:      70/01/0335محل شهادت: شلمچه        تاريخ شهادت: 

كه انقالب بتواند راه  خودش را باه   هدخواتپد دلم ميميدلم براي اين انقالب و امام 

 اشد.ب اين امت پناههمواره زنده باشد  هد امامخوادلم مي.روشني و دقيق ادامه دهد

خواهناد واقعيات انقاالب را    ن كاه نماي  اها و متالفتفاوتبازان و بيخواست لجدلم مي

 ياز ررصت باقيمانده استفاده كنند و از ايان سافره   .هوشيار شوند و قدر بشناسند ،بفهمند

هااي  اگر داستان .نا اميد نشوند و صابر باشند ،قدر خرده نگيرنداين .پهن شده بهره گيرند

رهمند كه باطال مبناايي نادارد و    مي ،ريخ اسالم و ائمه را شنيده و خوانده باشندواقعي تا

اند جز خواري و خاذالن  ست و كساني كه به جنگ خدا ررتها هميشه خداوند پيروز بوده

 .اندنداشته

------ 

 نام: نقي            نام خانوادگي:رنجبران               نام پدر : باقر 

 تحصيالت :دوم متوسطه     01/7/11تاريخ تولد :              محل تولد : همدان

           03سن :          1/01/35محل شهادت :ساحل وربي اروندرود        تاريخ شهادت : 

ايان قياام خاونين     ة انقالب،با كوش  بسيار ياري كنند لانشاءا !امت شهيدپرور وانقالبي

 .خواهيد بود

------ 

 نام خانوادگي:رنجه        نام پدر : تقي                     نام: حسين    

 تحصيالت : چهارم متوسطه      01/7/17محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

           08سن :           1/01/35محل شهادت : خرمشهر      تاريخ شهادت : 

هاا ومتجااوزان   ابرقادرت  نادام ت قهرمان ايران كه با تكبيرتان لارزه باه ا  درود بر شما ملّ

از صدر اسالم تاا كناون چناين    » :ررمايدتي كه اماممان ميدرود خدا بر شما ملّ .انداختيد
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باه ناداي    و اهل كوره نبوديد كه امامتان را تنها بگذارياد  شما« تي وجود نداشته استملّ

  زيارا  كنناد  تاي ارتتاار ماي   چناين ملّ  هامامان ما با  ك گفتيد امروز،انبيا ولبيّ حسين زمان

 .ها زحمات آنها شكورا شده استرنج سا دست

--------- 

 نام: ابولقاسم          نام خانوادگي: نادري           نام پدر :سلطانعلي 

 تحصيالت:خواندن و نوشتن        3/5/0301محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     73/3/0335محل شهادت:مجنون     تاريخ شهادت:

مبادا از خار اساالم انحاراف پيادا      ،اي عزيزان ؛براي دوستان و آشنايان دارم هم پيامي

حاد به يكديگر بدهيد و مشت محكمي به دست اتّ ،بيشتر به ركر انقالب و جنگ باشيد ،كنيد

 .دهان ياوه گويان بزنيد و در حفظ دستاوردهاي اين انقالب بسيار كوشا باشيد

********** 

د در مقابل دشمنان اسالم كه مي خواهند اساالم را ريشاه كان    يكوش  كن ،برادران عزيز

د و در حفاظ  يا د و مشت محكمي بر دهان ياوه گوياان تااريخ بزن  يسازند ضعف نشان نده

ت و مبادا كاري كنيد عزّ .خون عزيزانمان كه دركربالي ايران شهيد شده اند كوشا باشيد

 شود.شرف و خون شهيدان پايما  

---- 

 امير          نام خانوادگي: نادي           نام پدر :اسد اله نام: 

 تحصيالت:سوم ابتدايي   1/5/0313محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 08سن:     3/0/0331محل شهادت:چناره   تاريخ شهادت:
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ا شهادت و يا با رداكاري و ايثار ما  ،اين انقاالب را حفاظ كنايم و شارظ حفاظ      بما بايد 

هاا و نادادن   پيروي از دستورات و اوامر امام و عمل به آن ،الب ما حفظ وحدت كلمهانق

 است. ا  استكبارنقطه ضعف به عمّ

----- 

 والمعلي نام: حسن               نام خانوادگي: نظري                نام پدر :

 تحصيالت:ديپلم          1/7/0313محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 777 سن:         71/3/0335تاريخ شهادت: شهادت: جزيره مجنون       محل 

ياوران  رزمند،كربال مي ةچون ياوران حسينع(و در صحنسالم بر رزمندگان دليري كه هم

ك مي گويند و رقر به خاطر خدا به سوي جبهه هاا ماي   كه نداي نايب  را لبيّ آقا اينانند

بااش  رزمندگان  به جبهه بروي در پشت جبهه پشتيباناگر نمي تواني  ،آري برادر .شتابند

هاا وحادت   وطئه ها و نفاق اركنيتها لطمه بزنند مگذار با ها به آنها و منارقنگذار احمق

يكپارچگي نباشدو اگر رهبري ساالم نباشاد    ومسلمين را درهم بريزند چرا كه اگر وحدت 

ري عزيزم انقالب بر سه ركن اساسي هيچ انقالبي به وجود نمي آيد و پايدار نتواهد بود آ

ت را از هام جادا   منارقين كور د  كوشيدند امّ. ت پايدار استمكتب و امّ ،يعني رهبري

ها كه با ياري خداوند پوزه آن ...ي و سرمايه دار و مستضعف و كنند با تفرقه بين شيعه و سنّ

كتبمان را تضعيف كنناد  بعد خواستند م، به زمين ماليده شد ونتوانستند به اين هدف برسند

 ،بارادر  .ت اين توطئه هام رراع شاد   با ياري و هوشياري امام امّ ،گفتند اين ارتجا( است

ا موراق نشاده   براي از بين بردن رهبر انقالب انجام داده امّ هاي زيادي نيزتاكنون توطئه

الم و امام عزيزماان را باراي ماا سا     ععجواز خدا مي خواهم كه تا ظهور آقا امام زمان ،اند

 .تندرست نگه دارد

****** 
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 هاا ،اشارري  ها،مدني ها،دستغيب هابهشتي، هاريمطهّبردند  بين از را اسالم و امام ياوران

را از ما گررتند شايد اماممان را تضعيف  و هاشمي نژادها ها،قدوسي ها،ييرجا ها،صدوقي

 را كاو   كام شاوند امّا   ه اي وارد شود شاايد پشاتيبانان  ششايد امام در اعمال  خد كنند،

 هاا برخواساتند.  آناان  ررت و امثاا   ياي بلند شد و بهشتي ررت خامنهيرجا خوانده اند،

 با شهيد دادن ما از بين نمي رويم اين را به منارقان كورد  نشان دهيد چون ،آري برادر

وقتي بهشاتي مظلاوم شاهيد شاد      ،براي ما زنده مي شود يتهر شهيدي كه مي دهيم امّ با

 .ها نفر را به راه انقالب اسالمي كشانيديونميل

--- 

 نام: شهرام               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر :محمد

 تحصيالت: سوم متوسطه         31/3/0313محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 01سن:   71/3/0335محل شهادت:مجنون     تاريخ شهادت:

رساندن انقالب ريتتاه شاده   ثمرهايي كه براي به و خون دالرات را كنار گذاريبياييد اخت

 هاست انجام دهيد.اين خون  ة،چه شايستدر نظر آوريد و آن

-------- 

 نام: تقي               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : نقي

 صيالت: روق ديپلمتح     5/3/0313محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 77سن:            73/01/0335محل شهادت: شلمچه              تاريخ شهادت: 

 خاون شاهدا   ساتم و  تهااي تحا  تملّا  برابر بزرگ تاكوچك در از ما ةهم، جوانان عزيز

چنگ چپااولگران   از هاي مظلوم راتبكوشيد،اسالم وملّ به ياري ال و برخيزيد ،مسئووليم

صااحب اصالي  حضارت     تدسه وب دن انقالب رابه پيروزي كامل برسانيايو  نجات دهيد

ت بميريدكااه اباعباادل نكنااددررختتواب ذلّاا ،باارادرانمد. ولااي عصاارععجوتحويل دهياا
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حااا  بااي تفاااوتي بميريدكااه علااي   در مبااادا شااهيد شااد درمياادان نباارد ع(والحسااين

عرض مي كنم ري جهت يادآو باز. وباهدف شهيد شد ع(ونيحسامام درراه  ع(واكبرحسين

 .بتشدنمي را شما موال چنين كنيد حضرت امام راتنها نگذاريدكه اگر

----- 

 نام: حسين               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : اسمعلي

 تحصيالت:او  راهنمايي        71/01/0310محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 01سن:  00/3/0331ريخ شهادت:محل شهادت:تنگ حاجيان     تا

خواهم كه ياور و هماهنگ با رزمنادگان باشاند و در پشات    از مردم هميشه در صحنه مي

انقالب و منارق ستيز نمايند و از مسايل جزيي مانند تاورم و بيكااري ناراحات     جبهه با ضدّ

 نباشند و در صدور انقالب و پيروزي آن شريك باشند.

******* 

 .اناد ام و شاهيد شاده  هااي ديگار از دسات داده   جا و جبهاه را در اينقطاران زيادي هم

اماام   ةاگر من به آرزويم رسيدم و به ميهماني خدا رراتم نوحا   ،برادران و دوستان عزيزم

د و در مجلس ختم چند سالح در وسار گذاشاته و كااله آهناين     يتوانبحسينع(و برايم 

و به هماه بگويياد ايان مجلاس خاتم      ها بگذاريد جنگ را كه بر سرم بوده بر روي تفنگ

كاارزار باا اماام     ةوترحيم يك جانباز اسالم وانقالب است كاه قبال از شاهادت در صاحن    

تاريخ تو بنويس كاه ماا    اي تو شاهد باش و ععجو،امام زمان است. زمان ععجو پيمان بسته

 .جنگيم وبسخاطر اسالم ميه رقر ب

--------- 

 انوادگي: وكيلي تنها                نام پدر : علي ميرزانام: امرا...               نام خ

 تحصيالت:سوم ابتدايي       5/8/0310محل تولد: همدان          تاريخ تولد:
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 71سن:      07/07/0330محل شهادت:قصرشيرين     تاريخ شهادت:

 هااي ماا را از راه  كرد جوانكه طاووت براين مملكت حكومت مي بود هاي زياديسا 

كردند، هزاران بار بايد خدا را شكر كنيم كه دوران ظلمت به پاياان رسايد و   منحرف مي

ساا  دوري از   پاانزده ابرمرد تاريخ ، امام خميناي پاس از    57بهمن سا   07سرانجام در 

ت اياران مقادم  را گراماي داشاتند،     وطن قدم به خااك پااك اياران گذاشاتند وملّا     

را شناختند و راهي كه امام در پي  گذاشاته باود    هاي ماپس از انقالب ديگر خودجوان

راه  ةاداماه دهناد   پاياان تاا   ت شاهيدپرور ماا آن را پيمودناد و   راهي حسيني بود كه امّ

از شما نيز خواهانم كه راه شهيدان گلگون كفن كربالي ايران را ادامه  ،هستند ع(وحسين

 دهيد.

-------- 

 اتي               نام پدر:حاج محمدنام: علي               نام خانوادگي: صلو

 تحصيالت : پنجم ابتدايي   8/3/0311محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

        07سن :                07/7/0330محل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : 

ت نباشند و حنارا صالًا ،گر به ريض شهادت رسيدماخواهم از پدر و مادر و ديگر كسانم مي

توان به خداوند سعادت است و تنها راهي كه مي ،كه شهادت ؛به اين شهادت ارتتار كنند

دادن  رقر راه شهادت است. اين انقالب ما درختي است كه رقار باا ايثاار و    ،نزديك شد

به  خون و جان بايد اين درخت را نگهداري كنيم. يكي از وصاياي من اين است كه حتماً

ه و عمل شود. در موقع امتحان الهي سعي كنياد پياروز از امتحاان بيارون     امر امام توجّاو

 آييد و نزد خدا روسفيد باشيد.

------ 

 نام: حسين               نام خانوادگي: عبادي            نام پدر : روح اله 
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 نمايي تحصيالت : سوم راه  3/0/0313محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          71سن :              07/00/0333محل شهادت : سومار        تاريخ شهادت : 

 كنياد  شاكر  را بلكه خدا، ت من به پدرومادرم اين است كه هيچ وقت ناراحت نشويدوصيّ

قسامت   حتماً. خوش آيد ،يدآ هرچه ازخدا. ايدراه انقالب هديه كرده دررا  كه يك نفر

درزندگي مان خيلاي    شما .است ةخانوادهمة  و شما من و اعث ارتتارب واين بوده است 

 .زحمت كشيديد

******* 

بلكه هادف اصالي    ؛تنها خاك اين كشور نيست ،كندها ميچيزي كه ما را داوطلب جبهه

شناساندن و صدور و جهاني كردن اسالم در سراسر دنيا و درا( از جمهوري اساالمي كاه   

تي است كاه ماا در   وليّؤاين مس .باشدمي است، يععجوسرآواز حكومت عد  حضرت مهد

هدف نهايي جلب  .كنيم و در آينده نيز احساس خواهيم كردقبا  خون شهدا احساس مي

اعتقاد باه امادادهاي    با تنها به اذن خداوند و .باشدرضايت و خشنودي خداوند متعا  مي

اي در آيناده  لاءشاا ان است شمار نصيبمان شدههاي بيويبي است كه تا كنون پيروزي

دسات نيروهااي اساالم خواهاد ارتااد و از دسات       ه نزديك قدس نيز از طريق كاربال با  

 .جنايتكارهاي دنيا آزاد خواهد شد

------ 

 نام: ذبيح ا...               نام خانوادگي: عباسي            نام پدر : نصراله

 تحصيالت : سوم متوسطه     03/3/0331محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

  31سن :            78/1/0331محل شهادت :تنگه كورك        تاريخ شهادت : 
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مادارع هادف    ،هركس مدارع اين انقاالب باشاد   .حق است راين انقالب بكه  آگاه باشيد

 و ومتاالف خادا   ع(وباشد متاالف اهاداف حساين    آناست وهركس متالف  ع(وحسين

 رسول  مي باشد.

------- 

 نام: محمد رضا                نام خانوادگي: ررهادي               نام پدر :والم حسين

 تحصيالت:پنجم ابتدايي    3/00/0317محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 01سن:     07/3/0333محل شهادت:بانه    تاريخ شهادت:

زماان حسااس كاه اياادي اساتكبار       بر شما الزم است در اين !برادران و خواهران ايماني

 ،جبهه و جنگ را كه سرلوحه قرار دارد ،جهاني سعي در خاموش كردن اين انقالب دارند

زيرا او پيرو حسينع(و  ؛پيرو رهبر انقالب باشيد !وقهرمان مردم شهيد پرور .رراموش نكنيد

ور شايعيان  و نداي او را لبيك گوييد كه لبيك شما به نداي او، پاسخ به ناداي سار   .است

مرد عمل باشيد. وقتي  !مردم .دهدرا سر مي «هل من ناصر ينصرني»اسالم است كه نداي 

عمال   ةبايستي به ايان ساتن جاما    «حسين تنها بماند ،اهل كوره نيستيم »كنيد ماصدا مي

 «كشايديم بوديم وشمشاير ماي   ع(وحسين امام اي كاش درركاب:»گوييداگرمي .بپوشانيد

 ،پاك خاندان توحيد و نبوت اسات  ةسالل از حق او كه بر نداي وارثبه  .دير نشده است

 .پاسخ گوييد

******** 

تواضع و ررتني را رراموش نكنيد و با هم مهربان باشيد. ماردم حاق را بگويياد اگرچاه باه      

ررمودة قرآن، بر ضرر خودتان باشد. مبادا حق را به خاطر راميل بودن بپوشانيد؛ زيرا خاود  

ايد نه حق را . حق ثابت است و باطل، متزلز  و روزي نابود خواهد شد وخدا را بازي داده
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كنياد ياا حاق را    را هميشه ناظر بر اعمالتان بدانيد. ببينيد كه در محضر خداوند خيانت ماي 

 ياري مي كنيد؟

-------- 

 نام: حسين                نام خانوادگي: رالح               نام پدر :كوثر

 تحصيالت:سيكل    71/00/0310همدان       تاريخ تولد:محل تولد: 

 71سن:     1/01/0335محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

ت دالور اين است كه هرگز امام را تنها نگذاريد و خر سرخ شهيدان عزياز  پيام من به ملّ

 .با ماسات به خدا سوگند كه اين انقالب، خدا پشتيبان آن است و پيروزي  .را ادامه دهيد

 .اين معجزه است كه پيروزي با ماست

----- 

 نام:  مهدي           نام خانوادگي: بشيري             نام پدر :تقي 

 تحصيالت : ديپلم   0/3/10محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          71سن :                73/01/35محل شهادت :شلمچه              تاريخ شهادت : 

ي خواهاد: در مرحلاه  زبان حا  رزمندگان اين است كه اسالم و انقالب از ما دو چيز مي

او  خودسازي و رسيدن به مقام يك انسان كامل از نظر قرآن و اسالم. و دوم اين اسات  

 كه هر رردي هر مسووليتي دارد وبر دوش  است آن را به نحو احسن انجام دهد.

-------- 

 ل           نام خانوادگي: براتي       نام پدر : هادي نام:  نصرت ا

 تحصيالت : او  دبيرستان   7/7/15محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         07سن :                05/5/37محل شهادت : پيرانشهر              تاريخ شهادت : 
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خونم بتواناد ايان   شايد  ،شد ديگران نشدام موجب رگيشهيد شوم تا اگر زند مي خواهم

 موضو( را جبران كند و درخت انقالب را آبياري كند.

----- 

 نام: ابراهيم        نام خانوادگي: بتتياري            نام پدر : والم 

 تحصيالت : ديپلم  71/01/10محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          70سن :                05/5/37تاريخ شهادت :        محل شهادت : پيرانشهر         

 .از ياري امام و روحانيت متعهد دريغ نكنيد !پرور و شهيدپروربرادران و خواهران قهرمان

پيروز  جنگ اگر. ها را هيچ وقت خالي نگذاريد كه انقالب به اين جنگ بستگي داردجبهه

 اسات.  اسالم سارخورده شاده   ،كرده سركوب شوداسالم پيروز شده و اگر خداي نا ،شود

ب اسالمي احتياج به خادمت خالصاانه دارد   باشيم كه انقالاين مطلب را نيز در نظر داشته

و  هستيم كه در هر پست و مقامي خالصانه خدمت وهمگي ما در قبا  خون شهدا مس پس

 كنيم.

******** 

اگر مان   . ود احتياج به خون دارداسالم با خون بارور شده و انقالب ما هم براي حفظ خ

ها را باه صابر   م خانواده و راميلندعظمت پيو بااين سعادت را داشتم كه به خيل شهيدان 

شاءال كاري نكنند كه باعث ناراحتي دوساتان و شاادي دشامنان و    دعوت مي كنم و ان

 منارقان شود.

--- 

 نام پدر : يداله              نام: پرويز                    نام خانوادگي: بتتياري  

 تحصيالت :سوم  متوسطه   31/3/15محل تولد : مالير             تاريخ تولد : 

          07سن :                1/07/37محل شهادت : مهران               تاريخ شهادت : 
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قالب اساالمي  از شما استدعا دارم كه هميشه شهامت و قدرت خود را در راه پيشبرد اين ان

در برابر دشمنان ديان و قارآن    .د و كوشا ورعا  باشيديكار گيرهبه رهبري امام بزرگوار ب

 خدا را ادامه دهيد. يو راه انبيا و اوليا اي از پا نايستيدلحظه

مان خادا را   . يد كه من اينگونه در كالس انقالب ايران حاضر و نااظرم يبه آموزگارم بگو

با ايثار جان خودم خدمت ناا چيازي باه     تارا نصيب من نمود  سپاسگزارم كه اين سعادت

 اين انقالب كرده باشم.

------- 

 نام: محسن              نام خانوادگي: بتشي              نام پدر : منصور 

 تحصيالت :پنجم ابتدايي      1/07/17محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          70سن :             7/7/33تاريخ شهادت :             محل شهادت : ابوقريب    

 . ساالم د و انقالباي اياران و جهاان اساالم    متعهّ،  حضور تمام برادران و خواهران مسلمان

خاواهم كاه مسالماني    از شما مي  .و توريق شما را در راه خدا خواستارم نماييمميعرض 

اينكه هميشه خدا را در  ديگر سفارش .ان برسانيدانقالبي و حقيقي باشيد و صداي مرا به حه

 نظر داشته باشيد.

-------- 

 ال              نام خانوادگي: بداوي             نام پدر : طاهر نام: حجت

 تحصيالت :چهارم متوسطه   1/7/13محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          01سن :                1/01/35اريخ شهادت : محل شهادت : ام الرصاص                ت

 پدر و مادر :
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است كه  يو همان جوش و خروش بزرگ همان انقالب ،گويم كه اين انقالببار ديگر مي

بستگانم مطمئن باشيد مرگ به سراغ  .گردندن ميآدنبا  هاند و برا گم كردهجهانيان آن

 شما نيز خواهد آمد.

------- 

 صرت ال           نام خانوادگي: براتي       نام پدر : هادي نام:  ن

 تحصيالت : او  دبيرستان   7/7/15محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         07سن :                05/5/37محل شهادت : پيرانشهر              تاريخ شهادت : 

مطمائن هساتم    منارق با اسالم است وايي كه محرف پدرم را گوش كن البته تا جمادرم 

زيارا كاه بارهاا او را امتحاان      ،زناد كه او بر خالف اسالم و جمهوري اسالمي حرف نماي 

  .امنموده

-------- 

 نام:تقي              نام خانوادگي: بهمني            نام پدر : محمد 

 حصيالت : ديپلم ت  07/1/35محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         75سن :                07/7/31محل شهادت : بازي دراز              تاريخ شهادت : 

تنهاا   . ن اسات امستضعفدر جهان، تنها اميد  ،اسالم را ياري كنيد زيرا انقالب !اي مسلمانان

ه د چا نا ستمديدگان همين انقالب مكتبي ماست كه در انتظار هساتند ببين  يياري دهنده

 طوري مي شود. 

******* 

كه اساالم را در ايان لحظاه از زماان     دهم قسم ميخدايا تو را به جوانان آوشته به خون 

است كه احتيااج باه آب دارد و ماا مسالمانان باراي       يياري كن.انقالب ما مانند نها  نو

 .ثمر خود را بدهد مدتين بايد خون بدهيم تا اين نها  بعد از آآبياري 
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--- 

 :  امير      نام خانوادگي: پورش همداني           نام پدر: حاج محمدنام

 تحصيالت : ديپلم   73/1/11محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         71سن :                00/3/31محل شهادت : سرپل ذهاب              تاريخ شهادت : 

حساين گوناه    زينب وار پاسدار خون برادرانِ :مت مي كنبه خواهرم وتمام دختران وصيّ

 تان باشيد تا اين نهضت اسالمي پا بر جا و مستحكم بماند.

------------------ 

 نام:رمضانعلي         نام خانوادگي: جعفريان     نام پدر : علي اكبر

 تحصيالت :سوم متوسطه      07/01/0315محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

           71سن :           1/01/0335حل شهادت :ام الرصاص       تاريخ شهادت : م

تنها در مرزهاي ايران ببينيم بلكه اثرش را در جوانان مصري و  بايداين انقالب را ن ما نتيجهً

مي بينايم كاه    . و نزديك و تمام جهان ببينم پوستان آرريقايي و ديگر كشورهاي دورسياه

هاا توجهشاان باه موضاعگيري جمهاوري      در جهان اتفاق مي ارتد ابر قادرت  ايلهأمس هر

 .اسالمي است

پيام حقير اين است  كه قدر امام و انقالب را بدانيد و در امام ذوب شويد. در ايان ماورد   

خيلي ركر كنيد كه مبادا خداي نا كرده دم از صلح بزنيد، صلح ما باا كفار معناي نادارد.     

تِلو هُم حَتّي الَ تكُونَ نو رِتَنًَةٌومسألهً قدس هم رراماوش نشاود؛ طباق    طبق گفتهً قرآن:عوَ قا

راه آزادي قادس از كاربال سات و باياد در ايان      « اسراييل بايد از بين بارود »امام، گفته

آزماي  همه با هم شركت كنند.يكي با انفاق جان يكي با شهيد دادن و ديگري با ماا  و  

 ال و قدس كمك كنيم.هاي متتلف در آزاد سازي كربشكل

---------------- 
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 نام: مهدي                       نام خانوادگي: جمعه            نام پدر : نباتعلي

 تحصيالت: پنجم ابتدايي          0/0/0317محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 08سن:     77/7/0335محل شهادت: مهران                  تاريخ شهادت: 

از پسر عموهايم مي خواهم كاه باا امياد واري در راه اساالم و جمهاوري اساالمي قادم        

بردارند و از امام و ياران او در همه جا درا( كنند زيرا راه امام راه حضرت محمّدعصو و 

 امامان است. از شما امّت اسالمي مي خواهم كه نگذاريد خون پاك شهداء پايما  شود.

------ 

 نام خانوادگي: خادم پر            نام پدر : والم                 نام: حسين    

 تحصيالت: ديپلم            1/0/0311محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 75سن:        01/3/0335محل شهادت: پيرانشهر    تاريخ شهادت: 

ايران و كشور اسالم بيرون  بارها اين ركر را داشتم كه اصالً از ايران و از جمهوري اسالمي

 يچرا كه من لياقت اين را ندارم در كشوري كه اسالم بر آن حكم ررماست و رهبر !روم

العظمي امام خميني به عهده دارد و صاحب اصلي آن امام ل را رقيهي همچون آيت اآن

 باشد زندگي كنم.زمانععجو مي

هايم را استوار گردان كه و قدم .عت كنمبه من توريق بده بتوانم امر تو را اطال پس اي ا

 بتوانم اين راه را بپيمايم. 

هاا،  هايي چون بهشاتي بر من مپسند عمري را سپري كنم و شاهد اين باشم كه گل !خدايا

ها و حميدها پرپر شوند و من بنشينم و نظاره گر ها باهنرها، حسينشهداي محراب، رجايي

 مان بروند.چنين از ميانباشم كه عزيزانم اين

**** 
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آمريكا، شوروي، ررانساه،   ؛مواظب باشيد كه گرگان !دهمبه تمامي شما عزيزان هشدار مي

ي خود جمهوري اسالمي ما را به عنوان ياك خطار جادّ    ةانگليس و ويره در ركر و انديش

پدارند، پيروزي سريع  ةپس الزم .كوشند تا آن را از بين ببرندانه مياند و مجدّتلقي كرده

 له حياتي ماست: أمس ؛دنبا  آن وحدت كلمه بين مسلمين و اينهباشد و بفرستيزان ميك

 «وحدت، وحدت، وحدت. » 

حررم را با عزيزان پاسدار و بسيج در يك جمله خالصه كنم و به تمامي بارادران پاسادار   

 اين را بگويم كه:

شاكر   ه ما عنايات ررماود  كه توريق پاسداري و درا( از اسالم را بخداوند را از بابت اين»

 «درا( از انقالب اسالمي است. ؛و شكر اين نعمت كنيد

**** 

،بارها از خداوند خواساته ام كاه اي   دانممي امام وانقالب من خودم را مديون اين شهدا

ها جان داشتم و در راه انقالب و اسالم و امام عزيز نثار ماي كاردم تاا شاايد     كاش ميليون

 و انقالب رابا دادن جان خود دانم آيا دين شهداال قسم كه نمي و .دين خود را ادا كنم

 ادا كنم و ال قسم كه نمي توانم. توانممي

-------- 

 نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر : اصغر 

 تحصيالت :پنجم ابتدايي   07/00/17محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           07سن :                7/07/31محل شهادت : راو                تاريخ شهادت : 

خواهم كه اماام را تنهاا   خدايا! شهادتم را در راه اسالم و قرآن بپذير. از شما مسلمانان مي

نگذاريد و از اين سنگر آزادي و عدالت و حامي مستضعفان حمايت كنيد. دست در دست 
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جاي آوريد. از هاي استوار برخيزيد و جهاد با نفس را بهآهنين خود و با گامهم با وحدت 

 جنگ و شهادت نهراسيد وبر شرق وورب و اسراييل جنايتكار بشوريد.

------ 

 نام: حميد            نام خانوادگي: خوش نيّت         نام پدر : اكبر

 تحصيالت : سيكل   01/5/13محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           71سن :                77/01/33محل شهادت : ماووت                 تاريخ شهادت : 

كران باه ابار مارد    ارواحنا له الفداء و با سالم بي -سالم و درود رراوان بر امام زمانععجو 

م عزياز و  تاريخ و رهبر بزرگ انقالب، خميني بت شكن و با سالم گرم خدمت شاما مارد  

ويور و حزب اللّهي شما مردمي كه به ررزندان خود درس استقامت و مردانگاي و آزادي  

ياد داديد... اي مردم عزيز! بدانيد هر كس و هر رژيمي و يا هر ابر قدرتي در مقابل ايان  

امام پيامبر گونه بايستد به زودي از بين خواهد ررت. چون كه در مقابال اساالم ايساتاده    

اين عمل در قعر جهنّم جاي خواهد گررت. اين انقالب به قيمت جان و سالمتي است و با 

صدها هزار شهيد و معلو  به پا شده است، آن را نگهباان باشايد. و اي مسالمانان جهاان!     

بدانيد و آگاه باشيد كه اين امام بود كه واّزت و شارف را در پنااه اساالم عزياز باه شاما        

 برگرداند.

----- 

 نام خانوادگي: ررعتي رهيم        نام پدر : گلشن علي           نام: زياد علي 

 تحصيالت : بي سواد   0/0/0330محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          71سن :              00/7/0337محل شهادت : خرما         تاريخ شهادت : 

ون ما رريادي از او باراي اوسات.   آري! خميني جان ما وهمه وجود ماست. و هر قطرة خ

ملّت ما مزة تلخ حكومت شاهان راچشيده است و اكنون كه حكومت حق رايارته تا قياام  
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حضرت مهدي ععجو دست از آن بر نتواهد داشت. و ايان نعمات را تقاديم آن وجاود     

هاي آوشته به خون را به زودي بر رراز كاخ كرملين و سافيد  مقدس خواهد نمود و پرچم

 هتزار در خواهد آورد. كه عقاتلوهم حتي ال تكون رتنهوبه ا

  31و انفا ، آية  013سورة بقره، آية  -0

----- 

 نام: سيّد محمد مهدي            نام خانوادگي:رهسپار        نام پدر : سيّد جال 

 تحصيالت : چهارم       5/3/18محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           07سن :                1/01/35وند رود                 تاريخ شهادت : محل شهادت : ار

با ساعي و   ،اميدوارم در هر جاي كشور اسالمي كه هستيد مانند گذشته !عزيزان و دوستان

و  نقاظ عاالم صاادر شاود    ةاين انقالب به هم لانشاءا .خود را انجام دهيد ةكوش  وظيف

 .هام بت  اسالمي بهره مندشوندملت جهان ازتعاليم ال

***** 

 ريشاة  .ر كنياد وسعي كنيد مرض بي درمان بي تفاوتي را از خاود د  !برادران وخواهران

باياد ساعي كنياد از كناار      .تفاوتي اسات شود از بيتمام ضربه هايي كه اسالم متحمل مي

 عبور نكنيد. بي تفاوت ليمسا

---- 

 رستمي               نام پدر : محمودنام: مسعود             نام خانوادگي: 

 تحصيالت :چهارم متوسطه       0/1/0313محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           08سن :       31/00/0331محل شهادت : راو عراق         تاريخ شهادت : 

قار درس  يعني طوري نباشايدكه ر . سعي كنيدكه يك بعدي نشويد! برادران عزيزمحصل

انجمن اسالمي وبسايج مشاغو     شركت در قبيل از شركت در بتوانيدوبه كارهاي جمعي
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عقياده دارم اگربااچنين   . راخائن به اسالم ماي دانام   دان  آموزانمن اين گونه . نشويد

زيارا   ،گوناه ارزشاي نتواهاد داشات    دسات آورنادهيچ  ه روشي باالترين مدرك راهم ب

بارادران عزيازانجمن اساالمي    ! الي نباوده اسات  كارشان براي رضاي خداي تبارك وتع

. ل نشاوند يا ارزش قا و آن ارج ننهنده ب يا درس رارراموش كنندو يهلأوبسيج هم نبايدمس

 ةهما ، نيااز دارد  باه نيارو   ن اعالم كردندكاه جبهاه هاا   السؤور موقع مه !عزيزان محصل

 ت.كارهارارهاكنيدوبه سوي جبهه ها روي آوريدكه رالح وسعادت در اين اس

******** 

تو وظيفه داري همچون زينب كبريعسو كه پيام خون سارخ حساين و    !مخواهر گرامي

، حفاظ اساالم   كاه  پيام خون برادرت را ،ياران  را به همه جا رسانيد و قهرمان كربال شد

به همه جا برسااني و هماه را اگااه     است واليت رقيه و ياري رساندن به امام امت ،انقالب

 ةدر آيند محتااج قشار تحصايل كارد     درست را خوب بتوان چون كشور !برادرم. سازي

 تو بايد با درس خواندن و با رزمت راه شهيدان خونين كفن را ادامه دهي. .متعهد است

----- 

مبادا در مرگ ررزندتان ارسوس بتوريد كه دشمنان از ديدن ناراحتي  !پدر ومادر عزيزم

كنيد و بايد تحمل كنياد  تحمل مي است كه چندمين داغ اينهر چند  .شوندشما شاد مي

 .اطهار است ةئماكه براي اسالم و رضاي ال و چون

-- 

 نام: جواد              نام خانوادگي: شاه محمّدي             نام پدر : ابوالقاسم

 تحصيالت : چهارم متوسطه          01/7/13محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           08سن :                07/1/30هادت : بازي دراز                 تاريخ شهادت :محل ش
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ام اين است كه هميشه در راه اساالم كوشاا باشاند و در گساترده شادن      پيامم به خانواده

اطاعت  بي چون و چرا از رهبر  تالش نمايند. جمهوري اسالمي ايران به ديگر نقاظ جهان

 امام خميني داشته باشند.عاليقدر اسالم 

*** 

پيامي به امت ويور وشهيد پرور كشورمان دارم: هميشاه وراادار و پشاتيبان اماام و اساالم      

دست آمده پايما  شاود  باشيد. نگذاريد كه اين سرماية االهي كه با خون هزاران شهيد به

 چون در برابر خداوند مسؤو  خواهيد بود.

----- 

 خانوادگي: ميرزايي                 نام پدر : ررماننام: علي             نام 

 تحصيالت:پنجم ابتدايي         75/1/0315محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 01:   سن:78/00/0331محل شهادت:راو     تاريخ شهادت

خواهم كه هميشه و در همه جاا از  ت شهيدپرور ميعنوان يك برادر كوچك از امّه من ب

هااي ناور علياه ظلمات شاركت كنياد، از رراتن        انقالب اسالمي درا( و در جبهاه امام و

ر را به نبرد با دشمن بررزندانتان به جبهه جلوگيري نكنيد چون حسينع(و خودش علي اك

و اگار   هررستاد، به اين دشمن بعثي نبايد ررصت داد با خون هزاران شهيد به زانو درآمد

شود و در برابر جمهوري اساالمي اياران قاد    لند ميكمي ررصت به او داده شود دوباره ب

هاا از  خواهم كه به منارقين ررصات ندهناد چاون آن   مي لاز امت حزب ا .كندعلم مي

ناد و باه قاو  اماام     اهبه دشامنان اساالم روي آورد   انقالب واسالم وامام دست كشيده و

 ار بدترند.منارقين از كفّ

---- 

 خانوادگي: نجاري       نام پدر:نادعلي             نام: علي رضا               نام
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 تحصيالت :پنجم ابتدايي     0/00/0331محل تولد : همدان   تاريخ تولد :

        73سن :   71/3/0335محل شهادت :مجنون  تاريخ شهادت :

 يبا صبر شاكيباي  اميدوارم ،مادر مهربانم پدر و .اميدوارم او مرا به سوي خود خوانده باشد

انقاالب اساالمي اياران باه      ،تم درسي باشيد برادران عزيازم براي راميل ارتتار و براي ملّ

 ه بار نشسته است.دست نيامده بلكه با خون هزاران شهيد به ساني بآ

--------- 

 نام: عباس               نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : هيبت اله 

 تحصيالت : او  متوسطه   0/1/0315تاريخ تولد :          محل تولد : تويسركان    

          01سن :                78/00/0331محل شهادت : راو                تاريخ شهادت : 

ت شهيد پرور بي  از پي  ياور امام باشند تا انقالب عزيز اسالمي به پيروزي صد در صد ملّ

ال در جهاان   ماد رساو  رچم ال الاه اال ال و محّ برسد و در جهان طنين اركن شاود و پا  

هااي اساالمي در   انجمان  نه،وباشند نم ارراديهاي اسالمي انجمن ياعضا برارراشته شود،

 مساايل باا   جامعاه  و اگر ماي خواهياد اراراد    نددار بر عهده   تعليم و تربيت راقجامعه ن

خود سازيم را در انجمن بنده را تقويت كنيد  يهاي اسالماسالمي بيشتر آشنا شوند انجمن

 .اسالمي شرو( كردم براي خود و ديگران امكان خود سازي هست

----- 

 نام: محمد              نام خانوادگي: يارمطاقلو               نام پدر : علي

 تحصيالت:دوم راهنمايي   3/07/0351محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 03سن:    73/01/0333دت: محل شهادت:ماووت   تاريخ شها

در برابار ساپاهيان كفار و ابار      عسوزمان تنهاسات اماروز ررزناد راطماه     ع(وحسين امروز

روم تاا  خواهد ومن ميياور است، امروز كربالي انقالبمان خون ميهاي پست، بيقدرت
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را روم تا شايد نينوايي مي ،به يزيد و يزيديان بفهمانم كه شهادت باالترين آرزوي من است

ناقابلي در راه پيروزي اسالم بار كفار در پيشاگاه ماواليم      ةهدييابم ودر عاشوراي دوران

 ةهاي جاويد شمع واليت بپيوندم اميدوارم ايان قطار  مهدي ععجوتقديم نمايم و به پروانه

و ععجوارزش براي باروري انقالب اسالمي جهانيمان مورد پذيرش آقا امام زماان خون بي

اگر بدنم در زير توپ و خمپاره دشامن قطعاه قطعاه     .ت قرارگيردم امّاما ، نايب بر حقّ

 روم.مي لرزوي شهادت وبه اميد جهاد در راه اشود امام را تنها نتواهم گذاشت ودر آ

--------- 

 نام: احمد              نام خانوادگي: يارمطاقلو سهرابي              نام پدر : محمد علي

 تحصيالت: نضت سواد آموزي     0/7/0375تاريخ تولد:       محل تولد: همدان   

 17سن:       5/5/0337محل شهادت: چارزبر    تاريخ شهادت: 

خونم از اسالم و امام به هايچ   ةام تا منارقين و كارران بدانند تا آخرين قطرآمده به جبهه

ر بفهماانم كاه ايان    هااي جنايتكاا  تا به ابرقادرت  امآمده به جبهه، دارموجه دست برنمي

انقالبي است كه پشتيبان آن امام زماانععجو اسات انقالباي اسات كاه پشاتيبان         ،انقالب

و خادا او را شكسات    ععجوتواهد با ايان انقاالب درارتاد اماام زماان     بخداست هركسي 

 .انقالب شكوهمند جمهوري اسالمي پيروز شود به اميد آن كهد ندهمي

******** 

 خواهم پشتيبان  انقالب و جمهوري اسالمي باشند،ميمحترم خود  ةنوادااز خ

--------- 

 نام: رضا                نام خانوادگي: عمادي                   نام پدر :اسداله 

 تحصيالت:او  دبيرستان    3/1/0315محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71سن:   1/01/0335محل شهادت:اروندرود     تاريخ شهادت:
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اگر  ؛اين را تشبيه مي كنم به آرتاب .در نهايت پيروزي هستيم ،از آنجا كه ما بر حق هستيم

پوشاالي هام ماي     يهاا آرتاب را بگيرند اين ابر قدرت ابرها توانستند براي هميشه جلوي

كه امروز از آستين جمهوري اساالمي بيارون    را يينور ارشاني قدر ت خدا يتوانند جلو

 .بگيرند ه،آمد

--------- 

 نام: اسحق علي               نام خانوادگي: عيوضي            نام پدر : علي اوسر

 تحصيالت:پنجم ابتدايي            1/8/0315محل تولد: زنجان       تاريخ تولد:

 03سن:00/1/0330محل شهادت:قصر شيرين     تاريخ شهادت: 

ت ايران مي خاواهم كاه   و ازملّ ايران مي كنم ،من جان خود را رداي مرز وبوم كشورم

به حرف رهبار انقاالب گاوش دهناد و نگذارناد      ، سانندرانقالب اسالمي ايران را به ثمر ب

 منارقين  به رهبرمان زياني

------ 

 نام: حاج محمود               نام خانوادگي: نيكو منظري            نام پدر :علي محمد

 تحصيالت:ديپلم           07/1/0301محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 17سن:      31/1/0330محل شهادت:بصره        تاريخ شهادت: 

ني است كاه  كساستنم با تعداد اندكي از  ابتدا ،برادران عزيز ؛برادران پاسدارم ستني با

شايد خداي ناكرده اين تصور برايشان پي  آمده باشد كه پاسداري شغل است ولي ايان  

نگاه كارد. پاساداري    به آن اين ديد نبايد با ض كنم كه پاسداري شغل نيست ورا بايد عر

همانااحفظ دساتاوردهاي    كاه  رسالتي خطير براي رسيدن به هدف اي است مهم ووظيفه

چه خداي نااكرده تناي چناد داراي     است. چنان لانقالب اسالمي ونهايتاً شهادت ولقاءا

 خودشان شاغلي  ةود را تغيير دهند و با خواستري هستند بهتر است وضع خچنين طرز تفكّ
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تواند ارزش داشاته باشاد كاه در جهات     ضمن سپاه تا موقعي مي در انتتاب نمايند. ديگر

سرخ واليت رقيه و با مردم باشد خاداي نااكرده اگار روزي ساپاه از      تداوم انقالب وخرّ

ن هميشه سعي شود آن روز مرگ سپاه ررارسيده، به همين خاطر است كه دشم مردم جدا

 اي سپاه را از مردم جدا كند .بر اين دارد به نحو موذيانه

******* 

شما سالم مي رسانم  ةبر هم به لهيبدينوس ،همسر مهربان و رداكارم و ررزندانم، مادر عزيزم

انقالب اسالمي و با  م با تالش و كوش  شما در راه اسالم وأو از خداوند بزرگ سالمتي تو

اي از خداوند  بزرگ وفلت نكنيد هظت من به شما اين است لحوصيّ رمرا خواستاعظمت 

منجار   جا كهتا آن يد حتيينما جدّيّت و تا مي توانيد در به ثمر رساندن اين انقالب عظيم

 .به شهادت شما گردد

***** 

 لينام:محمود                         نام خانوادگي:دوست عليان                   نام پدر: ع

 تحصيالت: او  متوسطه            0/3/0335محل تولد: همدان                      تاريخ تولد:  

    75سن:                  05/1/0337محل شهادت: پادگان قدس              تاريخ شهادت: 

اي آرزوه .ناميد «يوم ال»اين روز را   امامبه پيروزي رسيد  0357بهمن سا   77در روز 

: ت ورب مي گفات  رابرقد تا آن زمان .هاي چپ و راست را به نابودي كشانيد ابرقدرت

اجازه نتاواهم داد كاه در    ،تا من هستم تا قدرت ورب هست.جهان زير نظر ماست  متما

از طرف ديگار   .«ن از استعمار و استثمار نجات يابند اايد كه مستضعفيدنيا انقالبي به وجود ب

در دنيا  :»هم ادعا مي كرد  -انو  مستضعف نانمن خدا و اسالم و مسلمدش -شرق  تجاوز گر

اما شاهد بوديم  .«مگر انقالب كمونيستي به سبك شوروي ،وقو( نتواهد پيوسته انقالبي ب

اماام ويااري ماردم مسالمان اياران باه        ياري ال و رهبريطور انقالب اسالمي به ه كه چ
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ان رهماند كه ايدئولوژي ومكتبي در جهان وجود كار پيروزي رسيد و به منحرران وجنايت

هاا    ابر قدرت نظرانقالب اسالمي عزيز ما بر خالف  .ها باالتر است  اين يدارد كه از همه

 .ان شاال.به جهان صادر خواهد شد

********** 

اساالم ياار ويااور      .ما اسالم را كه در جهان وريب اسات باه جهانياان خاواهيم شناسااند     

اداماه خوهاد    صاحب اصلي انقاالب  ؛عصر  انقالب ماتا ظهور وليّاست .جهان مستضعفان 

ها چون ديدند كه انقالب ما ملي و  بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،ابرقدرت يارت .

هر حيله اي زدناد موراق   .چاره جوئي ارتادند ،بهاسالمي وجهاني است بلكه ميهني نيست 

نادان را وادارند كه به ميهن اساالمي ماا    كاررِ م خائنِصداه ركر ارتادند كسپس به نشدند 

 يوارال از اينكاه در انديشاه    .با ارت  خود انقالب اسالمي را سرنگون كناد  وحمله كند 

تجااوزمتوقف   در همان روزهاي او  ،ت مسلمان ايرانوياري ملّ او كمك خدا هست.بهما

 شد.و نتوانست يك وجب ديگرپيشروي كند.

------ 

 مود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن    نام : مح

 تحصيالت: ديپلم             0/01/0311محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 73سن:          73/7/0333محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

تحت امارت امام  انقالب و .وقفه به پي  خواهد ررتاين جامعه با رهبري امام خميني بي 

 شاادي  .ادامه خواهد يارت و جهاني مي گردد  عصومهدي و واليت اهل بيت رسو  ال

گااويم كااه خمينااي باات  مااي كااه در زماااني اياان دار راااني را ودا( اساات م از اياانا

 مسربلندمن در پيشگاه خدا  .و قرآن قانون  باشد«حاكم»،اسالمي و حكومت«رهبر»،شكن

از .كه براي درا( از چنين رهبر و چنين حاكم و چنين  قانوني جان خود را ردا مي كنم 
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باراي   . بگويياد  حقبه ستن، .مردم انقالبي متواضعانه مي خواهم،هميشه در صحنه باشيد 

در هماه حاا  باا نفااق و مناارق       .هميشه دشمن ظالم و يار مظلوم باشيد .كنيدعمل خدا 

اليت رقيه را رراموش كنيد كاه آناان    وامت در جامعه را رها و خوبان ادا مب .مبارزه كنيد

چاه  .راست هدايت خواهند كارد  پدراني دلسوز و مربياني كارآزموده اند و شما را به راه

ي يهنماا اي بتشيدند و باه طارف ناور عالو ر   ياينان بودند كه ما را از ظلمت طاووت رها

 .كردند

********* 

شاما را باه پرسات  خاداي      !نوشته را مي خوانيد و يا گوش مي دهيدكه اين  اي كساني

من بنا به رطرت انسانيم كه .يگانه دعوت مي كنم و مي خواهم كه از وير او پيراسته گرديد 

راظ صا گاذر از   ،،ساير در مساير خادا    است ماي درجسم خاكييروح خدا يان نفتهمه

مي خواهم باه كماك    ، است ناداو صديقن و شهاكه پيامبران وصالح را]كه راه[مستقيم او

ن و كاارران و   امغضاوب  ناه راه كه نعمت خدا بر آنهاا تماام شاده و     نانآراه  ،خدا بپيمايم

ياد هماراه يكاديگر باه آرزوي     يبيا !كه دراين هدف با من هم آوازيد اي كساني.منارقان

ا در آواوش  به لقااءال رسايده و رالحات و ساعادت ر     ؛عمل بپوشانيم يديرينه مان جامه

 .رستگاري را مالقات كنيم يالوررشته و با گفتن عال اله االّ يمگير

--------- 

 نام :محمد جواد                         نام خانوادگي :رستمي                             نام پدر:محمّد 

تحصيالت:ساوم                        78/0/0315محل تولد: همدان                      تااريخ تولاد:  

 متوسطه

 08سن:         03/07/0333محل شهادت: پادگان ابوذر                 تاريخ شهادت: 
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تفاوت بنشيند و دنيا را برآخارت  نكند خداي ناكرده در برابر مسايل بي !پدر و مادر عزيزم

 يكارباياد ندكه ررتند كاري حسيني كردند و آناان كاه ماند   آنان كهچون .ترجيح بدهيد

 .اماام را يااري و اطاعات كنياد     .اند، در حفظ انقالب بكوشيد زينبي كنند و گرنه يزيدي

 .بزرگوارمان امام ،نابود باد دشمنان اسالم و قرآن و سالم بر خميني!پيروز باد اسالم 

------------- 

 ر:ابوالقاسمنام :محمد هاشم                  نام خانوادگي :رستمي               نام پد

تحصايالت: چهاارم                     75/1/0317محل تولاد: همادان               تااريخ تولاد:     

 متوسطه

 07سن:               31/00/0331محل شهادت: راو                تاريخ شهادت: 

بدانيدكاه  !  اي آينده ساازان كشاور اساالمي   ؛ن عزيزواستادان گراميمحصال؛ شماعزيزان

روشنفكرومتعهدهساتيدكه   انشاما جوانا  .كشوراسالمي به دوش يكايك شماسات  ي هآيند

مي  !برادران عزيز.ترازهميشه به چرخ  درآوريد پرتحرك اسالمي راگرم يبايدگردونه

يكي با  ايمان وديگري  ؛دانيدكه انسان كامل مانندپرنده اي است كه داراي دو با  است

پس بارادران  كرد.ساقوظ خواهاد   ته باشدانساان هانقص داشا  اگرهركدام ازاين .با  علم

 وكاه مشاغو  تحصايل علام      كارهاقراردهيدوعالوه براين يسرآمدهمه را!  تقوا!عزيزمن

 .باشيدنيز نفس خود يدان  هستيد در صددتزكيه

******** 

باه   .ي رزم  را دارند به جبهه بياينديبگذاريد ررزندانتان كه توانا !پدران ومادران مسلمان

ا  باا اعمّا   !مردم مجاهد و همشايه در صاحنه  «.جبهه دانشگاه است :»امام عزيز ي ررموده

 ،ن مازدوران آداخلي استعمار مبارزه كنيد و با وحدت و يكپارچگي خاود نگذارياد كاه    

 اسالمي را از هم بپاشند. يداخل صفوف شما شوند و جامعه
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***** 

هاا را   آن .و ايثاار بدهياد  ها به بچه ها درس شاجاعت و ايماان    كالس !دراستادان عزيز

 درندهيد كاه   اجازهها ررصت طلب .بهانقالب خونين مهدي بار بياوريد يشهداي آينده

با حضور ! سعي بر تضعيف انقالب و نيروهاي حزب ال داشته باشند تاها حاضر شوند  كالس

گوناه   بيرون بيندازيد چرا كه اين ]ودانشگاه ها[ ها را از مدارس رصحنه،آندمداوم خود 

 ارراد به رسالت مقدس انبيا خيانت ميكنند.

------ 

 نام :ابراهيم                        نام خانوادگي:رضايي وحدت               نام پدر:يحيي

 تحصيالت: ششم ابتدايي                  1/1/0310محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 71سن:                 00/8/0330خ شهادت:محل شهادت: عين خوش             تاري

از شما برادرانم مي خواهم كه همچون ديگر برادران شهدا صبور باشيد و راهام را اداماه   

 يد.يخميني بت شكن و اسالم باشيد و امام را ياري نما ،پشتيبان امام امت .دهيد 

------------ 

 

 گي :رضوان                         نام پدر:ابوالحسننام : محمّد                           نام خانواد

 تحصيالت: دوم متوسطه                         0/7/0318محل تولد:همدان              تاريخ تولد: 

 07سن:             78/3/0335محل شهادت: مجنون             تاريخ شهادت: 

خود را تقديم انقالب اسالمي كرديد و  انرزنددرود بر شما مردم كه اينچنين ايثار گرانه ر 

 !درود و سالم خدا ورسو  خدا بر شما باد.ارتتار و سربلندي را نصيب خود كرديد

----------- 

 نام :محمّد حسن                         نام خانوادگي : رضوانيان           نام پدر:ميرز آقا
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مدت هشت ساا  دراا( مقادس پشاتيبان      گونه كه از برادرانم درخواست مي كنم همان

راه امام و ررزندش  يادامه دهنده  -بعداز شهادتم -يز نايددر آينده اسالم و انقالب بوده

  .ال خامنه اي باشيد تآي

-------- 

 نام : سيّد عبدالحسين                 نام خانوادگي : رضوي                نام پدر:سيّدجواد

 تحصيالت: ديپلم                  73/3/0311ه                  تاريخ تولد: محل تولد:كرمانشا

 70سن:                  00/0/0330محل شهادت: بيساران            تاريخ شهادت:

خاونين   يرويم تا حماسه ما مي .داريم ما مي رويم تا با نثار خون خود اسالم را زنده نگه

خون . ويم تا امام عزيز تنها نماند و بنياد ظلم و جور را بر چينيممي ر .كربال را تكرار كنيم

 هاا،  انقاالب منجاي انساان    باه  قدر رشد كند تاا  مي دهيم تا نها  انقالب پر بار شودو آن

 .متصل گردده امام زمان ارواحنا ردا ،موعود مهدي ،خداوند در روي زمين يخليفه

-------- 

نام خاانوادگي: ساالمت                                      ناام پادر:           نام : احمد                      

 محمّد

 تحصيالت: چهارم ابتدايي                  7/7/033محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 37سن:       0335/ 01/ 71محل شهادت : شلمچه      تاريخ شهادت: 

هاا و   ررصات طلاب  . ]گو [ م و قرآن مبارزه كنيدبا دشمن اسال .سنگر مرا خالي نگذاريد

اگر كسي عليه انقاالب حارف زد امتيااز را از     .پو  پرستان را نتوريد و ساده لوح نباشيد

 ،هااي انقالباي   حضاور در يكاي از ارگاان    ]ضامن[ و  .دست ندهيد ،براي خدا كار كنيد

 ررزندانتان را نيز تشويق به اين كار كنيد.

************ 
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از  !همسر مهربانم. آموزش نظامي ببين،بيا سنگر پدرت را پر كن! م،عزيزتر از جانمپسر جان

نمااز   . اداماه دادم    را راه امامان خاطر رضاي خداه من ناراحت نباشيد كه من ب ادتشه

بياا   !مهادي جاان   ،پسر جاان . ررزندانم  درس بتوانند. بگذار بتوانيد و امام را دعا كنيد

 مهدي اسم تو را .ن مبارزه كنآز زمين بردار و با دشمنان اسالم و قر ا بابايت را ياسلحه

گوش به  ،هر كه گفت جبهه نرو ! مهدي جان ،اي عزيزم. گذاشتم  كه سرباز مهدي باشي

 .در خر امام و اسالم باشيد  !دختر هايم .چون تو سرباز امام زمان هستي ،هاي  نده حرف

 با هست.اخدا به جاي ب ،اگر بابايتان شهيد شد ناراحت نباشيد

*********** 

باه خااطر خادا وبچاه هااي       .ديي نكنيبه رژيم جمهوري اسالمي و روحانيت مبارز بدگو

 ؟يد امام چرا صلح نمي كناد ييد اين شهر هاي خراب شده را ببينيد و كم بگويشهيدان بيا

و پيار زن  برسر بچه هاا  ي يهاي شيميا زمان كه بمب انبا يزيد ؛امام با چه كسي صلح كند

با  ،امام صلح كند :هر كس از شما بگويد ؟ها چيستآيا گناه اين  ؟مي ريزندها وپيرمردها 

گذشته اند و بر سار وساينه    را مسلمان آن اررادي كه اسمشان! با صدام است ،يزيديهاست

حسين  ،«يا حسين» با !گويندمسلمان نيستند و دروغ مي ؛«يا حسين» مي زنند و مي گويند

 ماي خواهاد.   راه حساين شاهادت   ،راه حسين خون مي خواهاد  .راضي نمي شود از شما

خيمه اش  ،حسين ع(و برادر داد ؟علي اصغر داد، شما چه دادي  ،حسين ع(وعلي اكبر داد

كار حسينع(و دعوت به آخرت اسات ناه    ؟شما ها چه داديد وما چه داديم !را آت  زدند

مردم را به ركر آخرت كه ا عصو است ش رسو  خددعوت جدّ ]دعوت حسين ع(و[  .دنيا

اسم اسالم هدف نيست  .از پو  پرستي و شهوت طلبي و خود خواهي بازداشت .انداخت 

خداوند در قرآن مجياد   مكرر هدف ايمان و تقوا است كه سفارش ؛كه به آن قناعت شود

 است .بوده 



 62 

----------- 

 گي: سلطاني                      نام پدر:عزّت النام :محمّد                               نام خانواد

مباادا   .اكنون انقالب اسالمي به كماك شاما احتيااج شاديد دارد     ن!اي عزيزان و برادرا

به جبهه ها بشتابيد كه جبهاه دانشاگاهي اسات كاه      !به جبهه  كنيد پشتخداي ناخواسته 

 .انسان را به سوي خدا رهسپار مي نمايد

--------- 

 روز              نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: علي اكبر    نام: به

 تحصيالت: كارشناسي       71/0/0310محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 71سن:        01/07/0335محل شهادت:شلمچه         تا ريخ شهادت: 

يات و اماام   تقويت و پايداري جمهوري اسالمي ايران كاه مركاز شايعه و كشاور اهال ب     

 . عد  است يس اقامهأر در زمانععجو است

------------ 

 نام : حسين                                نام خانوادگي: كيميايي اسدي          نام پدر: سيف اله

 تحصيالت: ديپلم                  3/8/0317محل تولد: تهران                       تاريخ تولد: 

 01سن:       73/3/0330ت:قصر شيرين                        تاريخ شهادت: محل شهاد

پياروز و   ،ها را در راه پيشبرد اهداف انقاالب و اساالم  خواهم كه آناز خداي بزرگ مي

 .صابران قرار دهد يسربلند گرداند. خداوند شما را از جمله

------------------- 

 نام پدر : زياد علي              نام خانوادگي: لطفي       نام: علي                        

 تحصيالت: روق ديپلم                 0/3/0311محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 71سن:         73/0/0331محل شهادت: حرمله       تاريخ شهادت : 
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ان اين را بدانيد تا موقعي كه پدران،مادران،برادران ،خواهران ، دان  آموزان،و دانشجوي

نق  مي بنادد   «نه شرقي نه وربي»و  «آزادي ، جمهوري اسالمي استقال ،» هاي مابر لب

 ۀت ندهيد بايد آمااد كه تن به ذلّخواهيد ميزماني تا  عليه كفر نيز هست ، مبارزه و جهاد

د كاه هام علياه    همه گونه رداكاري باشيد زيرا شما مردم ايران يگانه امتي در جهان هستي

امپرياليسم ورب و هم عليه سوسياليسم شرق مي جنگيد و اين در حالي است كه كشورهاي 

ميادان   بگويناد چاه رساد باه     «ناه ورباي   ،نه شارقي »ديگر در زير لحاف هم نمي توانند 

 ت نپوشيد.ذلّ ۀجامتا  دهيدس خوي  در سنگرهايتان ادامه عمل،پس عزيزان به درا( مقدّ

****** 

ادران،برادران ،خواهران ، دان  آموزان،و دانشجويان اين را بدانيد تا موقعي كه پدران،م

نق  مي بنادد   «نه شرقي نه وربي»و  «آزادي ، جمهوري اسالمي استقال ،» هاي مابر لب

 ۀت ندهيد بايد آمااد كه تن به ذلّخواهيد ميزماني تا  عليه كفر نيز هست ، مبارزه و جهاد

يد زيرا شما مردم ايران يگانه امتي در جهان هستيد كاه هام علياه    همه گونه رداكاري باش

امپرياليسم ورب و هم عليه سوسياليسم شرق مي جنگيد و اين در حالي است كه كشورهاي 

ميادان   بگويناد چاه رساد باه     «ناه ورباي   ،نه شارقي »ديگر در زير لحاف هم نمي توانند 

 ت نپوشيد.ذلّ ۀجامتا  دهيدادامه س خوي  در سنگرهايتان عمل،پس عزيزان به درا( مقدّ

------------------------ 

 نام: محمد                      نام خانوادگي: لطفي       نام پدر: شكراله 

تحصاايالت : متوسااطه قااديم                             0/3/0310محاال تولد:هماادان          تاااريخ تولااد: 

              73سن:           77/5/0331هادت :    محل شهادت: شاخ شميران    تاريخ ش

همان حاكم كردن احكام قرآني است در راستاي واليت رقيه حاكم شدن  ،اي همرديفان

انقالب اسالمي شاد و   منجربه در كشور ايران ، 57سا  در كه بحمدا... و خواست خداوند
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اوم راه انبيااء و اماماان   احكام قرآن روز به روز در حا  تحقق پيوستن و اين حكومت تد

ظهور اماام مهاديععجو وجانشاين شادن      هاين حكومت ب ۀشاءا... ادامو ان است. معصوم

 خواهد انجاميد. حكومت خدا در سرتا سر دنيا وبرانداختن تمامي حكومتهاي كاذب

****** 

اين انقالب زمينه ساز حكومت مهدي ععجو خواهد بود و جنگ ايران و عاراق   ،به نظر من

زودي به نفع اسالم به اتمام خواهد رسيد و حكومت اسالمي عراق نيز به زودي در آن  به

فلقي را از سر مردم مسلمان عبعثيون  كشور قدرت معنوي خود را حاكم خواهد كرد و شرّ

 .عراق كم خواهيم كرد

******* 

 همان حاكم كردن احكام قرآني استدر راستاي واليت رقيه حاكم شدن  ،اي همرديفان

انقالب اسالمي شاد و   منجربه در كشور ايران ، 57سا  در كه بحمدا... و خواست خداوند

احكام قرآن روز به روز در حا  تحقق پيوستن و اين حكومت تداوم راه انبيااء و اماماان   

ظهور اماام مهاديععجو وجانشاين شادن      هاين حكومت ب ۀشاءا... ادامو ان است. معصوم

 خواهد انجاميد. ا وبرانداختن تمامي حكومتهاي كاذبحكومت خدا در سرتا سر دني

--------------- 

 نام: مصيب             نام خانوادگي: مجيدي             نام پدر: ستار

 تحصيالت: سيكل           1/1/31محل تولد: همدان             تاريخ تولد: 

 75سن :         73/07/0331محل شهادت: راو              تاريخ شهادت: 

خام   رود، پار پايچ و  انقالب و زمان باه پاي  ماي    ،ا عزيزان بي  از اين به هوش باشيدامّ

شاوند  شود از طرري ياران انقالب شهيد ماي حساستر نزديك مي ۀشود و انقالب به نقرمي

 ۀدشامنان هوشايارتر باشايد و گاو  لبااس و حارف و چهار        ۀلذا شما بايد در مقابل حيل
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كه حاارظ انقالبناد    يخر امام حفظ و از بسيجيان و پاسداران . هموارهريدرا نتواشتاص 

تاا دلگارم    كنيد هاي شهدا و محرومين و معلولين و اسرا حمايتاز خانواده .حمايت شود

مسااجد   .مسلمين با هام متحاد و مهرباان شاوند و اتحااد خاوي  را حفاظ كنناد         .شوند

 ا  كنيد.ت و هر چه بيشتر رعّرا پر از جمعيّ هاي بسيجپايگاهو

******* 

 ،  خميني عزيزها، مهدي موعودععجو و نايب بر حقّدرود و سالم رراوان بر منجي انسان 

درود و سالم بر شهيدان اسالم از صدر اسالم تا  .مستضعفان و اميد مسلمين جهان ۀقلب تپند

پياروزي اساالم بار     شهيدان كربالي ايران و رزمندگان ويور ايران كه جان بركف جهت

كه هر  خدا پيوندند و سالم بر جوانان عاشقكنند و به لقاءا... ميجهاد مي ،كوشندكفر مي

و در جاهايي كه جاي پاي عاشقان  ههاي مقاومت در محلّلحظه در پشت جبهه و در پايگاه

و  جان از ،كنندت خود درا( ميثيّيكنند و از آبرو و حشهيدان اسالم است تالش ميو ا... 

گويا   .اند و منتظر شهادتنداوالد پدر و مادر خود در راه اسالم و قرآن و ا... گذشته وما  

بينند و عشق و آرزوي پرواز و آزادي دارند. آري ايناان در  اين دنيا را تنگ و تاريك مي

 مشان خميني است.اند و معلّعشق و شهادت درس خوانده ۀمدرس ،بسيج

*********** 

با حضور خاود در   انقالب باشيد و ۀهميشه در صحن ،ر و اي خواهران و برادرانمماد، پدر

 .بسيج و در مسجد محله به عنوان يك پاسدار اسالم از انقالب حراست و پاسداري كنيد

------------ 

 نام: ابوالقاسم                         نام خانوادگي: محمد خاني        نام پدر: صفوت اله

 تحصيالت: چهارم ابتدايي         01/07/0331د: همدان                    تاريخ تولد: محل تول

 73سن:         77/01/0335محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 
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امت حزب ال و پيرو خر امام درود و سالم مي ررستم كه با تمام وجود كوشيدند و ماي  

ناو(  نحو احسن پاسداري كنند و در ايان راه از هايچ    كوشند تا از اين انقالب خونبار به

 .ايثار و از خود گذشتگي دريغ نكردند

-------------- 

 نام: محمد                                    نام خانوادگي: كريمي           نام پدر: محمد علي

 تحصيالت:سوم متوسطه                3/3/0338محل تولد: همدان                  تاريخ تولد: 

 73سن:         05/3/0330محل شهادت: قصر شيرين           تاريخ شهادت: 

كاه  پس چه بهتر « هاي بلند باشيد.اگر چه در برج ؛يابدمرگ شما را در مي ،هر جا باشيد»

تواند قاانون و حكام   مرگ در راه خدا كوش  و تالش كند و تا مي ۀتا لحظ انسان بتواند

ررزند  هاآنخواهم كه نتوانستم براي اجرا كند . من از پدر و مادر عزيزم عذر مي خدا را

من چون احساس كردم اسالم ما، انقالب ما، مكتب ما كاه باه رهباري     .ر و خوبي باشمثّؤم

ناداي  »نتوانستم ساكت بنشينم و به  ،به اين قطره خون احتياج دارد ،باشدمي خمينيامام 

اگر من ررتم و شهيد شدم كه به خواساته خاود    دهم.نم جواب نحسين زما «رهل من ناص

 كنم.ام و اگر سعادت نداشتم باز هم به درگاه خداوند شكر ميرسيده

********* 

كه چون يد؛انقالب نكناين هيچ موقع پشت به  ؛در آخر نصيحت ررزند خودتان را بشنويد

، وقت امام عزيزوقت و بي ،سر نماز ،تا زماني كه زنده هستيد .باشدمي اين انقالب، اسالمي

مهديععجو صحيح و حضرت پيرجماران را دعا كنيد كه خدا او را نگهدارد و تا ظهور اين 

 سالم از گزند حوادث محفوظ بدارد.

-------------------- 

 نام: محمد حسن                   نام خانوادگي: كريمي آرمان            نام پدر: مهدي
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 تحصيالت: او  راهنمايي              0/01/0311د: همدان                تاريخ تولد: محل تول

                      70سن:                 1/3/0330محل شهادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: 

 بلنادي  اميد است كه خداوند عمر پربركت وباعظمت امام راباه . ت راتنهانگذاريدامام امّ

 .صاحب اصلي اين انقالب بيايد تاانقالب مهدي نگهداردتا ند وزياد ك آرتاب

----------- 

 حسين                 نام خانوادگي: كشوري دالور            نام پدر: معصوم علينام: 

تحصايالت:             7/7/0337گروسل بيجار       تاريخ تولاد:  –محل تولد: استان كردستان

 متوسطه قديم

 71سن:            01/7/0330شهادت: خرمشهر                   تاريخ شهادت:  محل

با پيروي  ،هع(وامامت ائمّپيامبر عصو و ت پروردگار جهانيان و نبوّ ،با شهادت به يگانگي ال

 .رومراه خدا را در پي  گررتم و با آگاهي كامل به پي  مي ،حسين زمان ،از امام خميني

را بيامرزد و اين انقالب اسالمي را به انقالب  انانواهم كه من و تمام مسلمخاز خداوند مي

 .متصل گرداند ع(و حضرت مهدي

---------------- 

 جعفر                   نام خانوادگي: كوكبي نادر                   نام پدر: اسداله نام:

 تحصيالت: ديپلم              5/3/0333محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 30سن:                      3/5/37محل شهادت: اسالم آباد                   تاريخ شهادت: 

ساز اس و سرنوشتكه انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني به مراحل حسّدر حالي

دانستم خود  ۀوظيف ،ددان تاريخ بسپاررود تا ررعونيان زمان را به زبالهرسيده است و مي

وليت خودم را نسبت به دين و مكتبم ادا نمايم. اميد است كاه شاهادت   واي از مسهكه ذرّ

 .من مورد لطف خداي تبارك و تعالي قرار گيرد
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---------------- 

 نام: صادق                              نام خانوادگي: قنبري                      نام پدر: رضا

 تحصيالت:  سوم راهنمايي    1/3/0310ولد: همدان                  تاريخ تولد: محل ت

 71سن:         71/3/0335محل شهادت: مجنون             تاريخ شهادت: 

هستم لم وومس ،از وظايف خود در جبهه خدمت مي كنم بتشيعنوان ه حاال كه اينجانب ب

ديديد كاه   ماًمسلّ .گوشزد كنمرا لي از آينده ت مسائعنوان وصيّه ي خودم بيتوانا حدّ در

پس هر گونه لغزش كه موجاب شكسات ياا عادم      ،است آن بر حقّ يانقالب و خر رهبر

 خاالف كه با ررتار  استجرم سنگيني  .بر گردن اين مردم است ،پيشررت اين انقالب شود

 .كست شويدشخود موجب 

------------ 

 هر      نام پدر: موسينام خانوادگي: قادري مظا   نام:محمد

 تحصيالت:ششم ابتدايي        71/3/0333محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 73سن:   0351/ 07/01محل شهادت: آبادان         تاريخ شهادت: 

كناد  انساني حكم مي وظيفهكشور و مصلحت ه به خدا داشته باشيد وبدانيد كه هميشه توجّ

طور كه ديگران اين كاار راانجاام دادناد و    ناهم .يميانقالبمان درا( نماكه ما از كشور و 

 ند.دست ماداده ب ااين چيزها ر

----------- 

 نام خانوادگي: قاسمي                  نام پدر: احمد علي   نام: جعفر

 تحصيالت: ديپلم            05/5/0331محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 70سن:                7/5/0331شهادت: سوسنگرد           تاريخ شهادت:  محل
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جنگيم. بر ارراشته تر تو بنويس كه ما رقر به خاطر اسالم مي !تو شاهد باش و تاريخ !زمان

 ۀاگر دنيا ماا را محاصار   .باد پرچم خونين انقالب اسالمي در جهان به رهبري امام خميني

 ،كنناد ظامي ن ۀاگر ما را محاصر است.نيم و پيشواي ما عليع(و ررزند رمضا ،اقتصادي كند

 .ررزند محرميم و پيشواي ما حسينع(و است

****** 

ت تمام مي تاوان  أبه جر ،اگر حوادث انقالب وپس از انقالب را در نظر بياوريد !اي مردم

الم و مريكا و ديگر شياطين براي از باين باردن اسا   آت توطئه هاي گفت كه تمام يا اكثريّ

 .انقالبي ما بوده است ۀواليت منطبق بر آن در جامع

---------- 

 نام خانوادگي: قاسمي            نام پدر: عبداله   رضا نام :

 تحصيالت: سيكل                  0/3/0317محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 71سن:         73/5/0337محل شهادت: پيرانشهر            تاريخ شهادت: 

ق شدم جان ناقابل و خون بي ارزش خود را در خداوند مهربان مورّ ۀكنون كه به شكرانا

ت گاذارم. اي  امّا  چند نكته را به عنوان يادآوري باا شاما در مياان ماي     ،راه تقديم كنم

ون پاكشاان درخات تنومناد    خها هزار شهيدي هستيد كه با ال كه وارث خون دهحزب

شما بايد پيام خون اين عزيازان را باه تماام جهانياان برساانيد.       ،آبياري كردندانقالب را 

اين مسئوليت را حمل كنياد و   .«از اعظم واجبات است» :طوركه امام عزيز ررمودندهمان

 به گوش مستضعفان برسانيد.

---- 

                   نام خانوادگي : حسين                     نام: رشيدي پيكام         نام پدر:احمد

 تحصيالت :ديپلم           07/7/0311محل تولد: همدان                         تاريخ تولد:
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 70سن:          3/8/0330محل شهادت: مهاباد                    تاريخ شهادت: 

 .كنيمانقالب واسالم عزيزپاسداري  از باخونمان مي توانيم .مااسالم در خطر است !عزيزانم

 .ن جان ناقابلم رارداي اسالم مي كنمم

------- 

 نام:حسين                                نام خانوادگي:رضايي                              نام پدر:مراد علي

 تحصيالت: پنجم ابتدايي           70/07/0317محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 71سن:          7/7/0337تاريخ شهادت:             محل شهادت: گيالنغرب

هي شرعي واال يجانب بر حسب وظيفه بدانيد كه اين !برادران و خواهرانم ،مادر  ،پدر 

دانم احساس كه خودم را سرباز اسالم مي از اين .ه داشتم قدم در اين راه نهادمدكه بر عه

است كه بايد همگان انجام دهند اما  ايبدانيد كه خدمت سربازي وظيفه .كنمارتتار مي

كه خدمت مقدس سربازي را در  من از اين .چه خوش كه براي اسالم و انقالب باشد 

كنم كه كسي مرا وادار به اعالم مي .خيلي خوشحالم  گذرانم ميان رزمندگان اسالم مي

تا  ام دهجا آم خودم به اين يبلكه من با آگاهي و عالقه .جا نكرده است آمدن به اين

 .اسالم و رزمندگان را ياري كنم

********** 

رهبر كبير انقالب اسالمي براي حفظ اسالم و كشور اسالمي تماامي ملات ماا را باه جهااد      

نيم بايد به نداي رهبرمان اماكه خودمان را طرردار اسالم مي د .مقدس ررا خوانده است 

يااج باه كماك دارد تاا آنجاا كاه       زمان كه انقالب اسالمي احت در اين پاسخ مثبت دهيم.

توانيد به اسالم و انقالب اسالمي كمك كنياد و پشاتيبان رهبار و انقاالب باشايد و راه      مي

 را ادامه دهيد. و شهدا رزمندگان

---------- 
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 نام:حسين                 نام خانوادگي:رضايي                  نام پدر:عبدالوهّاب

 تحصيالت:ديپلم         1/0/0313تولد:  محل تولد: همدان       تاريخ

 77سن:        7/07/0335محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

 ز عقاب گارد  گا ن اسات هر آپشاتيبان  يار و امام زمان  و انقالبى كه خدا! اما اى عزيزان 

ايان مطلاب را باراى     .اسات  ي ي مشاهده شد شكستى ظاهرياگر هم جا .وشكست ندارد

دكه به شبا .هاست در مغز آن يورب يم كه هنوز ررهنگ پوچ و بى محتوامي گويني كسا

تفكر ولر دست بردارناد و ررهناگ اساالم و رساو  ال و ائماه و       رزخود آيند،از اين ط

  .خود سازند ياسالم را پيشه پيشوايان راستين

-------- 

 نام پدر:شعبان                         نام: محمّد                          نام خانوادگي :رضايي         

تحصاايالت: سااوم                        5/3/0313محاال تولااد: هماادان            تاااريخ تولااد:  

 راهنمايي

 08سن:                   0/1/0330محل شهادت : كوشك                 تاريخ شهادت: 

سالم كوش  كنيم كه ديگر براي اسالم قدر براي ا همه بايد آن . اسالم است ،اصل مطلب 

هر چند  .هايمان تمام شود هايمان و ما  بهاي جان ههرچند ب ،نداشته باشد دشمني وجود

 .كه آثاري از ما باقي نماند

------ 

 نام والم علي                             نام خانوادگي : سعيدي رر            نام پدر: موسي

 تحصيالت : پنجم ابتدايي       31/3/0333تاريخ تولد:       محل تولد: همدان    

 73سن:          07/01/0351محل شهادت:  محور ماهشهر          تاريخ شهادت: 
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خدا را شكر كنيد كه بعد از قرنها خاون ررزنادان شاما چناان      !اي پدران و مادران شهدا

كناد و هماين   ي را احياا ماي  هاي اسالم كه دارد اسالم و ارزشاست عظمتي پيدا كرده 

 عظمت شما را بس.

---- 

 نام :محمّد                               نام خانوادگي: سلطاني                      نام پدر:عزّت ال

از  ي دارم. و شور وشوق بسايار زيااد   .انتتاب كردمرا  هبنده خود اين را !مت حزب الا

حق عليه باطل  يه ياري برادران رزمنده بشتابم و در جبههاينكه توانستم براي دومين بار ب

اماام ماا    .ن بر مساتكبران اسات  امستضعف يبحمد ال اين قرن،قرن ولبه .حضور پيدا كنم

ار را داده است و مي رود كه لشكر اسالم همچون سايلي خروشاان   پيروزي بر كفّ يوعده

باا توجاه باه     گذارد. ور عراق بنيانكاخ صدام را زير و رو نمايد و حكومت ال را در كش

حلقاه   موال  ؛ميل زيادي كه داشته و دارم جهت مقابله با استكبار جهاني و  صدام جنايتكار

آمريكا و شوروي و با در نظر گررتن ررمااي  اماام عزياز     ،گوش دو قطب جنايت پيشهه ب

هر كس   .داردبر گردن تك تك شما حق  اسالم. و به ياري رزمندگان  شتارتمشدم اعزام 

گردن  را بشاكنيد و از حيثيات و شارارت و نااموس      كندحتك حرمت  اسالم و ايران را

 .يديمسلمانان درا( نما

------------- 

 نام:علي                             نام خانوادگي: سماواتي        نام پدر : كريم

 تحصيالت: سوم راهنمايي           7/1/0313محل تولد: همدان                 تاريخ تولد: 

  07سن:             78/1/0331محل شهادت: تنگ كورك            تاريخ شهادت:  

وقات خادا را از يااد     دهم كه هيچشما را به خداي يكتا قسم مي !اي ملت مسلمان ايران

ه عمار او را  امام را دعا كنيد و از خدا بتواهيد ك متصوصاً .نبريد و هميشه به ياد او باشيد
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وقت سنگرهاي اسالم را خالي نگذارياد چاون ماا     هيچ .تا انقالب مهدي طوالني بگرداند

 مديون خون هزاران شهيد هستيم.

----------- 

 نام: بهروز              نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: علي اكبر    

 ت: كارشناسيتحصيال       71/0/0310محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 71سن:        01/07/0335محل شهادت:شلمچه         تا ريخ شهادت: 

ت عزيز با تمند اسالمي ملّا  شما نيز خوب دانسته ايد حيات وحركت و سالمت انقالب عزّامّ

يد من هم آساي  جوانان اين ملت جور در نميآخوراك و و ن و خواب ستكنج خانه نش

خداوند  ، اگروالدين از جان عزيزترم .يكي از اين جوانان باشمتالش و دعايم اين بود كه 

چارا  ناراضي باشاد   نكرده نبايد وردهآكوچك دنيا بر يحق مومني را در خانهه آرزوي ب

 .خداوند حكيم استكه 

-------- 

 نام: ررهاد                           نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: والمعلي

 تحصيالت: خواندن                   0/0/0313رمانشاه             تاريخ تولد: محل تولد: ك

 73سن:             30/1/0333محل شهادت:بانه                   تاريخ شهادت: 

دانساتم و  شهادت نمي و امام ،تا چندي قبل كه پي  شما بودم چيزي به درستي از اسالم 

كاه خداوناد   دادم تاا ايان  ت نمييّها زياد اهمّم و به آنشنيدطور خالصه چيزهايي ميهب

باا   .س پا گذاشتم و طي اين مادت هماه چياز آماوختم    اين مكان مقدّبه من  خواست كه

 .كردندهايي را ديدم كه دليرانه از اسالم و قرآن درا( ميچشمانم بچه

----------- 

 : كيميايي اسدي          نام پدر: سيف الهنام : حسين                                نام خانوادگي
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 تحصيالت: ديپلم                  3/8/0317محل تولد: تهران                       تاريخ تولد: 

 01سن:       73/3/0330محل شهادت:قصر شيرين                        تاريخ شهادت: 

پياروز و   ،د اهداف انقاالب و اساالم  ها را در راه پيشبرخواهم كه آناز خداي بزرگ مي

 .صابران قرار دهد يسربلند گرداند. خداوند شما را از جمله

---------- 

 نام: رضا                                نام خانوادگي: گرجي          نام پدر: محمد

 تحصيالت : ديپلم         0/0/0315محل تولد: مالير                 تاريخ تولد:

 71سن:        78/3/0335محل شهادت: مجنون                 تاريخ شهادت: 

مرا به مكتبي هدايت كردي كه كتاابي مانناد قارآن و     بي اندازه سپاسگذارمباز هم تو را 

مانند تقوا دارد و پاداشاي مانناد    يدعصو و علي ع(و و درب سعادتبزرگواراني مانند محمّ

اي معباود مان واي    .و به من تقصير كار و ضاعيف اسات  لطف ت ۀشهادت و اين همه نشان

 .تر نمي بينمبزرگتر عظيماز تو  كسي كه

******* 

ايد تاا  طور كه در برابر ظلم ايستادهاي مردم قهرمان قدر اين ايستادگي را بدانيد و همان

ي سود نيست و اساالم خيلا  آخر بايستيد و به آيندگان بفهمانيد كه جانبازي براي اسالم بي

كه خودمان را ساپر باالي اساالم كنايم     جاي اينه است كه خداي نا كرده ب باالتر از اين

اين را رراموش نكنيم كه امروز مبارزه ما با ظلام   .نفس خودمان ركر كنيماسالم را رها و به

منتظار ررماان واليات رقياه باشايم و       ،هام بعاد رزماي    نبايد تنها يك بعد داشته باشد آن

ررماان واليات رقياه هساتيم در تماام سانگرها حتاي در سانگر         هبا  طور كه گاوش همان

مدرسه،دانشگاه، كارخانه،تكنولوژي و علم و عمل با ظلم و استعمار مبارزه كنيم و در هماه  

 و هدرمان رضايت خدا باشد. انجام دهيمها را براي خدا حا  تمام اين رعاليت
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******** 

آمريكاا و   چاون  ارانيدر مباارزه علياه جبّا    اميدوارم انگيزه اسالم و حق طلبي را هميشاه 

هميشه امام حسين وعلي ع(و را اسوه قارار  . داريديل و ديگر دشمنان اسالم رعا  نگهياسرا

 .مانند حسينع(و وارد نبرد با دشمنان اسالم شويم بايد ت سپاريم بلكهمبادا تن به ذلّ، دهيم

---------------------- 

 نام خانوادگي: گل پرور                نام پدر : محسن                نام: علي اصغر              

 تحصيالت: سوم راهنمايي                  7/1/0311محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 01سن:           75/07/33محل شهادت: شرق دجله                  تاريخ شهادت:

تار  اناد و زناده  داشاته ان خدا هستند كه اسالم را زناده نگاه  بدانيد و آگاه باشيد اين مرد

 كنند.مي

********* 

آگاه باشايد كاه    .يدآتي از اين لحظه ها گير ميكنيم لذّدر اين دنيايي كه ما زندگي مي

كنند، ديگار لحظاه   اين مردان خدا هستند كه اسالم را زنده نگاه داشته اند و زنده تر مي

 خواهد آمد. هاي موعود

---------- 

 نام : حسين        نام خانوادگي: گل محمدي     نام پدر: احمد

 تحصيالت : ديپلم    0/00/13محل تولد:توسيركان         تاريخ تولد: 

 77سن:               35/ 31/3محل شهادت: مجنون      تاريخ شهادت: 

زياادي در راه اساالم و    دانند كه از ابتداي انقالب تا كناون شاهداي  مردم مسلمان ما مي

نامه خود مسائل مهماي  ها هر كدام در وصيتايم كه آنبرپايي قوانين الهي تقديم نموده

را تنهاا   مكاه اماا    ايان اوّ ؛توان دو نكتاه را يارات  ها مياند  و در اولب آن گفتهرا گفته
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يام روق پويندگان ه به دو پكه راه ما شهيدان را ادامه دهيد. با توجّدوم اين ، نكتهنگذاريد

 .آنها بر زمين بيفتد ۀگذارند اسلحگاه نميهيچ امام و شهدا راه

******** 

رسالت شما معلوم است شما باياد در زناده    ،خواهران مهربانم .خداوند از شما راضي باشد

نگه داشتن راه اسالم به هر نحوي كه برايتان امكان دارد كوشا باشيد شاما از زهاراعسو و   

از خداوند براي  .بياموزيد زندگي الگوي دين اسالم راه و رسم ننيز ديگر زنا زينبعسو و

 .خواهم كه مرا حال  كنيدنمايم و از شما ميشما صبر و استقامت طلب مي

******** 

اماام   ،خواهم همگي رضايت خدا را پيشه خود كنناد دوستان و اقوام مي ۀهمدر پايان از 

 .نماايم از همگي شما طلب عفو مي ،دارندبهه را گرم نگهعزيزمان را دعا كنند و پيوسته ج

 ،گذارم مواليم حسينع(و به باالينم بياياد  اميدوارم در آخرين لحظاتي كه سر بر زمين مي

 ضمن شفاعت به بارگاه خوي  ببرد. دهد، سرم را در آووش بگيرد و مرا مورد عنايت قرار

--------- 

نام پدر:   نام خانوادگي: گلزاري مكمل           نام: نصرت ا...                     

 يعقوب

 تحصيالت:ديپلم                     0/3/0311محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:

 71سن:                               71/3/0331محل شهادت: كرخه                 تاريخ شهادت: 

 هسات چه در خارج بايد بدانند كه تا اسالم در ايران زمين دشمنان اسالم چه در داخل و 

ايراني مي جوشد و مي خروشد و تا ايران هست اسالم نيز پاينده است،استعمار باياد ركار   

ن و آهاي جانبت  قر پيام ،ررزندان ايران .ندهد راهحتي در ركر خود  ر بر ايران راتسلّ

 آنند. ۀتشن اند و خوددهشني كه شهادت در راه ال استرا رهبر انقالب 
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---------------- 

 نام : نادر                                 نام خانوادگي: گلستاني           نام پدر: اصغر

 تحصيالت: سيكل         3/01/0313محل تولد:مريانج           تاريخ تولد: 

 77سن:     0335/ 73/01منطقه شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

گاه يادتان نارود كاه ساالح    دعا هيچ .نظر تان باشد هميشه مدّ ديگر   اسالم بعد مسائلاوّ

كتاب علايكم   »جهاد امري است واجب طباق آياه    .هاستستون دين ونور آسمان ،مؤمن

 .من و امثا  من ۀنه طبق گفتو « القتا 

--------- 

 نام پدر: محمد علي     اينام: عبدالرضا                   نام خانوادگي: گومه

 تحصيالت : چهارم متوسطه         7/0/0317محل تولد:قروه كردستان              تاريخ تولد: 

 08سن:              71/3/0335محل شهادت: مجنون         تاريخ شهادت:

ببيند جنايت مي كه باچشم خوددر حالي  آياكسي كه مسلمان است به خوداجازه مي دهد

 شرف وكشورش درازكارده وقصادنابودي آن را   ران ومتجاوزان دست به سوي اسالم،كا

خودت بهترمي داني كه اين انقالب چگونه  دوست عزيز اي تو و. سكوت اختياركنددارند 

 .نكند خداي ناكرده بي اختياربنشيني ودنيا رابه آخارت تارجيح دهاي   . به پيروزي رسيد

---------- 

 نام خانوادگي:الله كار           نام پدر : والمحسين            نام : سعيد             

 تحصيالت: ششم ابتدايي          1/1/0308محل تولد: همدان             تاريخ تولد: 

 10سن:             00/01/0351محل شهادت: ذوالفقاري        تاريخ شهادت: 

الم بر پدران ومادران شهيدپرور، چندين ت قهرمان ايران و مستضعفين جهان، سسالم بر امّ

 ،ع(وحساين  راه ام راهاي كاه  كار راه خود را انتتاب نمودهسا  است كه بنده سعيد الله
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سرور آزادگان است و اگر دشمن مزدور بعث عراقي بدن مرا قطعه قطعاه كناد دسات از    

د باراي  هاايم باشا  دارم و تاا خاون در رگ  پياده شدن حكومت ا... است برنمي ،آرزويم

 .جنگمرضاي خدا در راه پيروزي اسالم ومسلمين مي

*********** 

نه براي مصلحت خود  ،رضاي خداوند بزرگ باشد وبس كسب بايد كارهايمان رقر براي

ما همه چيز خود را  ،ت قهرمان ايراندست آوردن سمت و رياست، ملّهويا گروه خود و ب

شكسات  هايچ گااه   تاي  ن امّين بداند كه چنا دهيم دشمدهيم اما قرآن و اسالم را نميمي

د شاوند وشاايعه ساازان را از    نتواهد خورد، پيام من براي مردم ايران اين است كه متحّ

 خود طرد كنند.  

----------------------------- 

 نام: علي رضا                        نام خانوادگي: محبي           نام پدر: محمد 

 تحصيالت: ديپلم         0/1/0310تاريخ تولد:    محل تولد: همدان  

 71سن:     71/3/35محل شهادت: مجنون           تاريخ شهادت: 

ت رهبري اماام امّا   ۀاست كه در سايواجب ت مسلمان ايران وساير مسلمانان جهان بر ملّ

اسالم گذاشته است و اساالمي كاه    راه سر درمردي كه تمامي لحظات زندگي خوي  را 

ي مسلمان جهان را در پي خواهد داشت بر كارران و ياده كردن و اجراي آن اعتال و ترقّپ

 د.ويعدالت اسالم رهنمون ش ۀها زير سايان جهان بتازيد تا بشريت را پس از قرنمظال

---------------------------- 

نام پدر: عليرضا                                                            نام:والم حسين                     نام خانوادگي: محمدي                 

 تحصيالت: دوم متوسطه              0/00/0311محل تولد:سوالن               تاريخ تولد:

 07سن:                          75/1/0330محل شهادت: كوشك      تاريخ شهادت: 
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در راه انسان چه بهتر كه مرگ  حا مردن حق است  كه امارتهدريجواني  من در اين سنّ

آواوش  ها با پيروزي نهايي به شاا... رزمندگان ما در جبههان اسالم وقرآن باشدخدمت به 

 .خود برگردند ۀخانواد

-------------------- 

 حسنعلينام:محمد قاسم                       نام خانوادگي: محمدي             نام پدر: 

 تحصيالت: سوم متوسطه       01/00/0317محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 01سن:            75/01/0محل شهادت :  ماووت        تاريخ شهادت:   

واقعي را نشاان   مسالا ،به مسلمانان ديگر كشورها وپيشه كنيد يت ويور وخدا جو،مسلمانملّ

رگ با مانند  كشيده نشويد به طرري روزهرد طوري كه مسلماني چون علي ع(وباشي .دهيد

 .رودميدرخت نباشيد كه با هر نسيمي به اين طرف و آنطرف 

------------------- 

 نام خانوادگي: متتاريان      نام پدر: علي اكبر   نام:محمد

 تحصيالت:دوم متوسطه        71/3/0333محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 73سن:   0351/ 07/01محل شهادت: ساحل وربي اروند رود         تاريخ شهادت: 

به دنياا   يدر نررته چون ما همه ررتني هستيم روزهخوشحا  باش كه زحماتت به  ،مادرم

اناا ل   » خاوانيم ماي رويم در كالم ال هم مي اًآمده ايم و يك روز هم بايد برويم و حتم

ن راهي كه امام هماا  باش كه ررزندت را در راه اسالم دادي خوشح ،«وانا اليه راجعون

 داشت.ه حسين ع(و براي  جانفشاني كرد و با خون  اسالم را زنده نگ

------------- 

 نام پدر: اسماعيل                           نام :حسن                 نام خانوادگي: متتاريان   

 تحصيالت: سوم متوسطه              3/1/0313تولد: محل تولد: همدان         تاريخ 
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 77سن:              1/01/0335محل شهادت: ام المرصاد       تاريخ شهادت: 

اي از اين كره خااكي  صبح پيروزي بر هر آزاده ۀاينك كه طليع ،ت قهرمان ايراناي امّ

، ه شاود برارراشات زماين   ۀكار  در سراسار پارچم توحيادي   نزدياك اسات    وهويدا شاده  

اين پرچم اهتزاز خواهند از هاي ورب و شرق و نوكرانشان به خيا  پوچ خود ميشيطان

  راها  د و سادّ نتوحيدي كه باعث پيروزي مستضعفين بر مستكبرين است جلوگيري نماي

 .گردند

-------------------- 

 نام: حسين                                  نام خانوادگي:مرادي

حضارت   ،يد كه او تازه داماد بودياني كنيد وبه يكديگر تبريك بگووتم را چرامجلس شهاد

ن كفن به تن پوشيد وخون با ارزش  آقاسم هم تازه داماد بود ولي براي حفظ اسالم و قر

 ريتت. «توحيد» ۀرا در راه اعتالي كلم

------------------- 

 دي               نام پدر: حسنعلي         نام: محمد حسين                    نام خانوادگي: مرا

 تحصيالت:  سوم راهنمايي           0331/ 0/0محل تولد: همدان             تاريخ تولد:

 77سن:                      3/0/0330محل شهادت: شوش      تاريخ شهادت: 

ا ه هو در همه دوراسالم هميشه شاهد برخوردهاي حق و باطل بوده  هدم ،تاريخهمسر متعّ

درس  ،در راه عقياده خود خون ي اررادي مردانه در راه اسالم مبارزه كرده اند و با اهدا

اسالم با كفر ؛ و در زمان ما هم چنين است ،نداهآزادگي به بازماندگان و همرزمانشان داد

دان مر ،داريمبر دوش ما همه وظيفه و تكليفي الهي و رسالتي سنگين و  جهاني درگير است

 .بپاخيزند و تالش كنند خدادين  يبا رسالتي حسيني و زنان با رسالتي زينبي براي بقابايد 

را داشته باشايم باياد چناين كنايم مان باا رساالتي        من و تو هم اگر شايستگي آن ،همسرم
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با رساندن پيام خون و  ،خون ، ناقابلم و تو با رسالتي زينبيي دادن جان و اهدابا  ،حسيني

 ۀباشد كه خداوند بازرگ چناين ساعادتي را نصايب هام     ه تكليفمان عمل كنيم .بشهادتم 

 مسلمين كند.

--------------------------- 

 نام: هادي                             نام خانوادگي: مرادي                  نام پدر: كاظم

 يالت: سوم راهنماييتحص          1/00/0318محل تولد: همدان             تاريخ تولد: 

 07سن:      1/01/0335محل شهادت: اروند رود          تاريخ شهادت:    

و بااري از دوش   نمك به شما كمك نتوانستم ررتم و جمع شما از اگر چه من ،پدر و مادرم

در  . استخاطر اسالم و براي رضاي خدا بودهه من بررتن ولي ناراحت نباشيد چون  شما

گريه كنيد چرا كه  ع(و امام حسين  ه يادخواستيد گريه كنيد ب نكنيد اگر شهادت من گريه

ياد  به ما آموخت.به ياد مادر شهيدي گرياه كن  ع(ورا امام حسينآزادگي و شهادت درس 

اساالم چياز ديگاري     تر ازمهممگر ، مادرم .چهار ررزندش را تقديم اسالم نموده است كه

رسد و همه خانواده اش اسير مي به شهادت مي نمي دانست كهع(و مگر امام حسين  ،هست

 تار باود  و مهمها مقدمتر اين ۀياري كردن اسالم از همدانست امّاها را مياين ۀ، همشوند

باه جبهاه نشاوند و      ررزندانشاان آمادن  ت مسلمان ايران اين است كه مانع ملّمن به پيام 

 .كه خون شهدا پايما  شوداجازه ندهند

-------------------- 

 نام: محمد                                    نام خانوادگي: كريمي           نام پدر: محمد علي

 تحصيالت:سوم متوسطه                3/3/0338محل تولد: همدان                  تاريخ تولد: 

 73سن:         05/3/0330محل شهادت: قصر شيرين           تاريخ شهادت: 
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مارگ   ۀپس چه بهتر كه انسان بتواند تا لحظ« هاي بلند باشيد.يابد؛ اگر چه در برجيدر م

تواند قانون و حكم خدا را اجرا كند . من از پدر در راه خدا كوش  و تالش كند و تا مي

. من چون باشمها ررزند مؤثّر و خوبي خواهم كه نتوانستم براي آنو مادر عزيزم عذر مي

باشاد، باه ايان    ما، انقالب ما، مكتب ما كه به رهبري امام خميني ماي  احساس كردم اسالم

حساين زماانم   « نداي هل من ناصر»قطره خون احتياج دارد، نتوانستم ساكت بنشينم و به 

ام و اگار ساعادت   جواب ندهم. اگر من ررتم و شهيد شدم كه باه خواساته خاود رسايده    

 كنم.درگاه خداوند شكر مي هنداشتم باز هم ب

-------------------- 

 نام: محمد حسن                   نام خانوادگي: كريمي آرمان            نام پدر: مهدي

 تحصيالت: او  راهنمايي              0/01/0311محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

                      70:سن                 1/3/0330محل شهادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: 

اگربرادري راازدست ماي دهيادولي درعاوض شااهد ناابودي دشامنان باوده         !برادران

، حضارت عباسع(وياورميادان نبردحاق علياه باطال باشايد       مانناد  شماهم. وخواهيد بود

 .خون خود ازاسالم پشتيباني نموده ۀتاآخرين قطر

----------------- 

 نام خانوادگي:كالهي                                  نام: رضا                     

پيارو واليات رقياه     ،امام را اطاعت كنياد  ،اگر من شهيد شدم :محترمم ۀت به خانوادوصيّ

باشيد، راه شهداي اسالم را اداماه داده و در راه اساالم و در جامعاه باراي رضااي خادا       

 .جاي من هم زيارت كنياد ه برويد و ببه زيارت  ،كربال رتح شد ...شاااگر ان .خدمت كنيد

 .اسالم پيروز شود ...شااهميشه در نماز دعا نماييد تا ان

***** 
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خواهم كه برادران و خواهرانم كوچكم را بزرگ كرده و به راه اسالم از پدر و مادرم مي

 و راه شهيدان را ادامه بدهند. نندهدايت ك

************** 

باه يااري اساالم    ، اتقاضادارم هر وقت اسالم در خطرباود ازشم !برادران وخواهران ديني

 وكنياد   آن نگهبااني خوب از  بايد ،همانطوركه دين مااسالم است وكتابمان قرآنبشتابيد 

 .اطاعت كنيد يد،امام عزيزمان رادعاكنيدوازاويخدمت نما براي رضاي خدا

----------------- 

 كي         نام پدر: يدالهمجيد                  نام خانوادگي: كمنام :

 تحصيالت: سوم متوسطه               7/1/0350محل تولد:يكن آباد             تاريخ تولد: 

 05سن:                 73/01/0333محل شهادت: ماووت                 تاريخ شهادت: 

خادا راه كاربال    هر چه مي توانند جبهه ها را پر كنند و با حضور در جبهه هاا باه امياد      

كاه از   يبا حضور خود در نماز جمعه و جماعت و مجالس و محاارل  .وقدس را آزاد كنند

برگزار مي شود شاركت  لين و ارراد ديگر براي نشان دادن قدرت اسالم است ووطرف مس

 نمايند.

----------------- 

 نام پدر: اسداله      جعفر                   نام خانوادگي: كوكبي نادر              نام:

 تحصيالت: ديپلم              5/3/0333محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 30سن:                      3/5/37محل شهادت: اسالم آباد                   تاريخ شهادت: 

هاا و  در تمام مراحل زندگي جهت پيشررت خود وزندگي و جهت مقابله با تماام ساتتي  

مبادا خداي  .يد از ديگران سبقت بگيريديمصائب زندگي و در تمام امور زندگي سعي نما

رقياه زماان    ناكرده در راه انقالب و اسالم و پيروي از رهبر كبير انقالب اسالمي كه ولايّ 
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عقب بمانيد،هميشه در چارچوب اسالم وقرآن حركت كنيد و براي جلاب رضاايت    ،است

را الگوي زندگي خودتان قرار  «ال اله اال ال»توحيد  ۀيد كلمينما سعي .قدم برداريدحق 

دهيد و طبق اين كلمه تمام الهه هاي شيطاني را از ذهن خود بيرون بارده و تماام الهاه    

 كنيد. از خود دور ،سازدي كه شما را از مسير اصلي قرآن و اسالم منحرف مييها

----------------- 

 نام خانوادگي: قهرماني            نام پدر: محمد باقر         نام: محمد              

 تحصيالت: خواندن و نوشتن             1/0/0335محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 31سن:          73/01/0335محل شهادت: شملچه       تاريخ شهادت: 

ت كنيم و به پي  رقر بايد همّ  .شاءال دين اسالم هميشه پيروز بوده و هستبدانيد كه ان

خداوند در قارآن كاريم ماي     .برويم تا انقالب اسالمي را در سراسر جهان گسترش دهيم

 خدا  هم شما را ياري مي كند. ،ياري  كنيد را اگر خدا «ان تنصرال ينصركم» :ررمايد

---------- 

 نام خانوادگي: قمري           نام پدر: حسن   نام: جانعلي

تحصيالت:او                3/0/0311تولد: سوالن                         تاريخ تولد: محل

 راهنمايي

 70سن:             03/5/0330محل شهادت: قصر شيرين              تاريخ شهادت:

 ؛شما را به خدا مي سپارم و از شما مي خواهم كه به ياري اساالم بشاتابيد   ،برادران عزيزم

من از خداوناد بازرگ پياروزي اساالم و      .ها وريب مانده استتدر ميان ملّ چون اسالم

هااي  براي خود يكي از سعادترا و طو  عمر امام عزيز را آرزومندم و شهادت  انانمسلم

 بزرگ مي دانم.

-------- 
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 نام خانوادگي: قاسمي                  نام پدر: احمد علي   نام: جعفر

 تحصيالت: ديپلم            05/5/0331تاريخ تولد:          محل تولد: همدان       

 70سن:                7/5/0331محل شهادت: سوسنگرد           تاريخ شهادت: 

جنگيم. بر ارراشته تر تو بنويس كه ما رقر به خاطر اسالم مي !تو شاهد باش و تاريخ !زمان

 ۀاگر دنيا ماا را محاصار   .ري امام خمينيباد پرچم خونين انقالب اسالمي در جهان به رهب

 ،كنناد ظامي ن ۀاگر ما را محاصر است.ررزند رمضانيم و پيشواي ما عليع(و  ،اقتصادي كند

 .ررزند محرميم و پيشواي ما حسينع(و است

-------- 

 نام خانوادگي: قاسمي            نام پدر: عبداله   رضا نام :

 تحصيالت: سيكل                  0/3/0317ريخ تولد:محل تولد: همدان              تا

 71سن:         73/5/0337محل شهادت: پيرانشهر            تاريخ شهادت: 

 حتماً  مرا  .من هيچگاه نصيحتهاي شما را رراموش نكردم !اي برادر عزيز

 .ولي اسالم هم به ما نياز داشت ،بتشي كه تو را تنها گذاشتم و ررتممي

******* 

مان از   ۀاگار اسالح   ،اي بارادرانم  .و توريق عنايت كند .شما را رستگار كندخدا انشاءال 

 اسالم را ياري كنيد.و  بجنگيدبا دشمنان حتماًً برداريد و  ،دستم ارتاد

-------------------- 

 نام: حسين                               نام خانوادگي: رالح          نام پدر: كوثر

 تحصيالت: او  راهنمايي             71/00/0310حل تولد: همدان              تاريخ تولد: م

 71سن:          1/01/0335محل شهادت: ام الرصاص         تاريخ شهادت: 
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پيام من به ملت دالور اين است كه هرگز امام را تنها نگذاريد و خر سرخ شهيدان عزياز  

دهم كه به خدا سوگند كه اين انقالب، خادا پشاتيبان آن   ا ميرا ادامه دهيد و اين خبر ر

 .است و پيروزي با ماست اين معجزه است كه پيروزي با ماست

------------------- 

 نام : محمد رضا                 نام خانوادگي: رراهاني              نام پدر: احمد 

 تحصيالت: دانشجوي كارداني          8/7/0333محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 73سن:               5/7/0351محل شهادت: سر پل ذهاب          تاريخ شهادت:  

 .ابعادش ي شناختن اسالم با همه -0 

  .مردم جهت ايجاد يك روح انساني در اجتما( يشناساندن اسالم كامل به همه-7

 .ع عاسالم راستينوتشيّ ا  دينهاي متتلف رعّحاد بين گروهايجاد اتّ-3

ي با نثار جان ناقابل حتّ ؛اسالم يبهطيّ ياز بين بردن دشمنان ظالم و تشكيل مدينه-1

 .خوي 

 .شهادت در راه حق عخداوند عاد و-5

--------------- 

 نام: علي اصغر          نام خانوادگي: طاهر وركانه نژاد           نام پدر: احمد

 تحصيالت:سوم ابتدايي             0/00/0311تاريخ تولد:  محل تولد: همدان    

 75سن:           1/01/0335محل شهادت: اروند رود       تاريخ شهادت: 

تاا خاناه ببرياد و    آن را  ،رسايد  شما دستهخواهم اگر جسدم باز شما مي ! برادران بسيج

مان شاركت    ييع جنازهحق ندارد در تشي ،كسي كه با امام و انقالب و بسيج خوب نيست

 ؛باشد ،خواهدهركس كه مي .بعد بيايد ،  توبه كنداوّ .كند و در مجلس من راتحه بتواند

 چه دوست و چه بيگانه.
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******* 

   خانوادگي: سمواتي متصوص     نام:هادي                   نام

تحصيالت:             01/8/15نام پدر: رضا              محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 ديپلم

 01سن :                       31/00/31محل شهادت:  آبادان        تاريخ شهادت:  

خواهم كساني كه با اين انقالب سر سازش ندارناد و چشام ديادن اماام را ندارناد د      نمي

 رمراسم شهادتم شركت كنند.

************ 

اسالم را تبليغ كنيد تا خدا شما را حامي باشد. اگر  !نكنيد شما را به خدا از تبليغ اسالم كم

 كند.شما يك قدم برداريد خدا ده قدم با شما همراهي مي

*** 

   خانوادگي: شبرو     نام: احمد                   نام

تحصايالت:              7/07/10نام پدر: عبداله            محل تولد: همدان        تاريخ تولاد:  

 سوممتوسطه

 71سن :                       71/1/30محل شهادت:  كوشك       تاريخ شهادت:  

بايد از نظر ركري آمادگي كامال پيادا    ،ها خيلي احتياج داردنسل جوان كه اسالم به آن

از نظار اقتصاادي    يمال بتاوان ءانشا .كنند و سعي كنند به درس خود خيلي اهميت بدهند

 .تياجي نداشته باشيمحياي خارج ادن به و هوني شد

*** 

   خانوادگي: شعبانيان   نام: مهدي                 نام
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            0/1/18ناااام پااادر: محماااد            محااال تولاااد: همااادان            تااااريخ تولاااد:    

 تحصيالت:سوم متوسطه

 07سن :                  71/0/35محل شهادت:  راو             تاريخ شهادت:   

نكناد خاداي    .جنگ همواره با انقالب باشند از در اين برهه كنمميها خواه  از جوان

 نكرده مانند ريگي جلو انقالب باشند.

*** 

   راد  خانوادگي: شعباني نام: حسين                  نام

            07/5/11ناااام پااادر: كااااظم             محااال تولاااد: همااادان       تااااريخ تولاااد:      

 تحصيالت:سوم متوسطه

 71سن :                  3/0/31محل شهادت:  چناره             تاريخ شهادت:   

كاران دنيا در مقابل انقالب اسالمي شوم كه تمام جنايتدر زماني داوطلب ميدان نبرد مي

زب كثياف بعاث   حا  يبوسايله  هاآن .ت ما بگيرنداسالم واقعي را از ملّ تااند ما قرار گررته

آمد با اين ملات مظلاوم انجاام    چه از دستشان بر ميعراق به كشور ما تجاوز كردند و آن

كه ديديد ملت ما با عنايت پروردگار دشمن متجاوز را از خاك خاود  طوريهمان .دادند

 است. بيرون كرد و االن در خاك عراق وارد نبرد شده

*** 

   خانوادگي: شعبانلو   امال                     ننام: عزّت

تحصيالت:خواندن         01/0/31نام پدر:  محمدتقي    محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  

 ونوشتن

 77سن :                  5/1/335محل شهادت:  مكه             تاريخ شهادت:   
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اسالم عزياز را    تاد اناينك كه دشمنان اسالم دست به دست هم داده !ت شهيد پروري امّا

كه  را از بين ببرند، بر ماست كه به ياري اسالم و قرآن بشتابيم و نگذاريم دين رسو  خدا

 ع(واباعبادال حساين   .هاي بسياري باه پااي آن ريتتاه شاده اسات از باين ببرناد       خون

پس اي  ،ماندخدا جز با ريتته شدن خون من باقي نمي محمّدعصواگر دين  :»ررمايدمي

من با  ،استاينك كه موقع جانبازي و ياري حسينع(و رسيده»  يد يرها بر من ررود آشمشي

باا ايماان و اخاالص باه      ،كارواني عاشق كه سراپاي وجودشان شور و شوق لقاءال است

اينااان انسااان را بااه ياااد علااي اكباار و قاساام و ياام. اررمااان امااام خااوي  بااه راه ارتاااده

كه چگونه به ياري موالي خاوي  شاتارتند و مرداناه جاان      اندازندمي السالم[ ]عليهاسعبّ

مان   ؟اناد ببينيد  چگونه در انتظار ررمان امام خوي  نشساته  .شيرين خود را هديه نمودند

 !يقين دارم كه بايد كشته شويم تا رقيه در خرابه نماند

*** 

 پدر:  خانوادگي: شريفي     نام: محمّد                     نام

اي اميادان شايعيان    ؛امام امت هاياي اميد؛ آينده سازان كشور اي؛ ن  آموزاي قشر دا

براي اين جمهوري اسالمي و امت . كاركنيد خالصانه براي رضاي ال! برادران من ؛جهان

مي دانم كه شما به اين انقالب وخون پاك شهيدان احساس . شهيد پروردلسوزانه كاركنيد

 اماام  آقاا   ،صاحب اصلي  ]آن را به[انقالب تا زماني كه اين از بياييد. ت مي كنيدوليّومس

 هااي درانجمن بياييد. پاسداري كنيد_و در هر قسمتي كه هستيد ع دهيدميزمان تحويل 

اين ارراد پااك كاه باراي ديگار      ،ن مدارسااين حارظ، اين جمع متلصان خدا اسالمي

انقاالب   وابساتگي از تا نيمت كاين قسمت رعاليّ در شويم و عضو، دان  آموزان الگوهستند

 وكشورخود به شرق وورب جلوگيري كنيم 

************* 
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حفظ و حراسات از اساالم و كشاور اساالمي و ديان از بزرگتارين        :»ررمايدامام عزيز مي

است كه از صدر عالم تا كنون انبياي معظم و اوليااي بازرگع(و در راه آن   طاعاتي بوده

وقتاي انساان باا ايان      .«اندننموده ]دريغ[ يچ رداكارياند و از هكوش  جان ررسا نموده

تنها  ، نهكند اگر نسبت به خون شهدا و خودش كوتاهي كندپر معني برخورد مي يجمله

است و در آخارت هام باياد جاواب     به خون شهداي اسالم بلكه به خود نيز خيانت كرده

 !دهد

*** 

   ي    خانوادگي: سراب نام: حسن                      نام

            7/7/31ناااام پااادر:  محماااد           محااال تولاااد: همااادان        تااااريخ تولاااد:      

 تحصيالت:ديپلم

 70سن :                  73/7/31محل شهادت:  مريوان             تاريخ شهادت:   

ين كه خون بسيجيان زمان بر زمهنگامي !درود بر رزمندگان اسالم !درود بر شهداي اسالم

كردساتان از خاون    يهاي ساربه رلاك كشايده   هكه كوهنگامي ،كربالي ايران مي ريزد

كه يكاي  در هنگامي .رويدسرخ مي يهزاران الله ؛شودپاسداران و رزمندگان رنگين مي

روياد و نهاا  انقاالب را    ديگر مي يشود هزاران ونچهمي رپرهاي نها  انقالب پاز ونچه

 .كندبارور مي

*** 

   بابارود    خانوادگي: سبزي حسن                        نام نام:

    0/1/11نااام پاادر:  محمااد علااي            محاال تولااد: هماادان        تاااريخ تولااد:        

 تحصيالت:پنجم ابتدايي

 07سن :                  5/3/30محل شهادت:  خرمشهر            تاريخ شهادت:   
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عشق به رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني وصايتنامه   اب جانب با كما  ميلاين

با ايثار خون خود  خواهمميمن  !كنم، پدر بزرگوار و رهبر عزيزمخود را رهبر عزيزم مي

به انقالب و جمهوري اسالمي ايران سهم كوچكي از انقاالب و جمهاوري اساالمي داشاته     

 باشم.

*** 

   نجفي    خانوادگي: زنگنه امنام: محمّد                      ن

تحصيالت: چهارم         75/3/13نام پدر:  والمعلي            محل تولد: مالير      تاريخ تولد:  

 متوسطه

 01سن :                  73/3/35محل شهادت:  مجنون            تاريخ شهادت:   

شاناختن   ؛ر يك چيز را رهميادم در اين قيام رق .ت درس بزرگي به من دادقيام ملّ !آري

راساتي كاه از خادا     .او در روي زماين  ييزدان پاك و اطاعت از او و ررستاده ونماينده

 !ها كه نداردسوي خدا ررتن  چه لذت به خواستن و

*** 

در راه حفاظ   خواهممي ركر داريداز شما ملت قهرمان كه همچون خميني رهبري روشن

 گرداناي از رويرهبر  ناررماني ازپشت نكنند كه  به رهبر د و هيچوقتيداكار باشرانقالب 

 اسالم است.

*********** 

من راه خود ! ها كشيديداي رهبرم، اي ملتم، و اي پدر و مادرم كه در راه تربيت من رنج

روم راهاي اسات كاه    سا  ندارم رهميدم كه راهي كه ماي  07كه بي  از اينبرا يارتم و 

هااي  نفار از ايراناي  ياك  رقار  منارقان بدانند كه اگر اندو ررتهپيغمبرم، امامم و حسينع(

 دين ما حق است.زيرا   باز هم تسليم آنها نتواهيم شد.  زنده مانده باشدمسلمان هم 
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*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: مهدي                        نام

            0/1/18يخ تولاااد:  ناااام پااادر: حسااان             محااال تولاااد: همااادان            تاااار  

 تحصيالت:سوم متوسطه

 07سن :                  7/00/35محل شهادت:  شلمچه           تاريخ شهادت:   

ايم انقالب كنايم و در مقابال   اكنون كه به لطف خداوند متعا  توانسته !ت شريف ايرانملّ

ت كه از ايان انقاالب باا تماام     بر ماس ، ها قد علم كنيم و روي پاي خود بايستيمابرقدرت

به خادا تكياه    .ود درا( كنيم، سنگرهاي مبارزه را خالي نكنيم و سرستتانه مبارزه كنيمجو

 يكنيد و از او ياري بتواهيد تا به ياري خداي بزرگ انقالب شاكوهمندتان را باه هماه   

امار و  هاي رهبر كبير انقالب امام خميني گوش كنيد و مطياع  جهان صادر كنيد. به حرف

 ررمان او باشيد.

*** 

   خانوادگي: زارعي     ال                        نامنام: رتح

            3/7/15نااام پاادر: حاااج محمااد            محاال تولااد: هماادان            تاااريخ تولااد:      

 تحصيالت: ديپلم

 01سن :                  31/00/31محل شهادت:  راو            تاريخ شهادت:   

اين مارض باي درماان    است  يك چيز كه مي خواهم بگويم راجع به بي تفاوتي !برادران

براي  اميد وارم كه هركس اين وصيت رامي خواندبه خودش بنگردوببيندكه چقدر !است

به تمام برادران توصيه ماي كانم كاه    . شود تفاوت است بيداربي گرتا ا  انقالب كاركرده 

بسايجي كاه درآنجاچگوناه    . تان شركت كرده وبسيج راتقويت كنندهاي دبيرسدررعاليت

اجاازه   مباادا  !بارادران . ديا زيستن وچگونه ماردن وپيارو حساين شادن رايااد ماي گير      
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 است ضعيف كردن بسيج ضعيف كردن سپاه زيرا. بسيج راتضعيف كنند ]دشمنان[بدهيدكه

هرنداي تفرقه بايساتيدوبه   مقابل كنم درتوصيه مي به شما. بازوي واليت رقيه استسپاه  و

                 وراا  باا  و صافا  كما  قدرت دراين مجماع باا   با و تضعيف بسيج راندهيد يدشمنان اجازه

 .يديكه آرمان آن گمنام بودن است شركت جو

*** 

   خانوادگي: رستمي     نام: امير                         نام

            3/07/17تااااريخ تولاااد:              ناااام پااادر:  كااااظم      محااال تولاااد: همااادان    

 تحصيالت:ديپلم

         73سن :                  1/7/35محل شهادت:  راو            تاريخ شهادت:   

به  مدوخوشي باشد ولي به محض ور يطو  عمرم روز خوشي نديدم كه برايم خاطرهدر 

تواند استعدادهاي انسان مي !خيدهاي من چرچرخ رلك به روي خواسته ،بسيج و سپاه

گوشه  يو انسان .ماندنهفته مي  اگر شتصيت او خرد شود استعدادهاي .خود را شكورا كند

اين حقيقت را نبايد كتمان كرد كه اگر محير براي انسان  .گرددگير و سربار جامعه مي

جنايتكار و  نهشماري كند و گرآينده مملكت خوي  خدمات بيبه تواند سازگار باشد مي

پهلوي به  ياست محير زندگي ما با سلطنت خوكامه انهتأسفم !شودرسادگري بي  نمي

و كسي نبود كه  بودند جوانان در درياي رساد ورق شده .رساد و تباهي كشيده شده بود

  .ها را نجات دهدآن

ه بر ما خدا را شكر ك .گمراهي بيرون كشيد ياياسالم بود كه ما را از دن !آري عزيزانم

كه جوانان مملكت در سرما و  اكنون .منت نهاد و ملت ما را به صراظ مستقيم هدايت كرد

قير داغ و ميادين مين و  ياهاي پراز آب جنوب و ورب كشورمان ميان كانا  در گرما
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 !چه ركر باطلي ؛خواهند انقالب ضربه بزننداي ميعده ،شوندگازهاي شيميايي شهيد مي

 .هي از بين برودلاله نتواهد گذاشت خون جوانان حزبگااين ملت هيچ

*** 

اين انقالب خدايي اسات خيالتاان    .خيالتان راحت باشد كه ما خدا و آقا امام زمان داريم

 .خواهاد شاد   دسات آقاا اماام زماان داده    هصدرصد راحت باشد كه پرچم اين انقالب ب

خيالشان راحت باشد  ،عقب برگردد اند يك زماني اين انقالب بهن و كساني كه نشستهامنارق

  !كه اين ركر را بايد به گور ببرند

*** 

تا پيروزي كامل و تا موقعي كه پرچم توحيد در  .سعي كنيد جبهه ها را گرم نگه داريد

 .گاه به خودتان خستگي و كم كاري راه ندهيدهيچ ،سراسر جهان به اهتزاز در نيامده

 .زياد د  نبنديد به اين دنيا .اي سفر آخرت باشيممهيّبايد  ، پسبدانيد همه ررتني هستيم

كه كنند از اينكه خدمت ميكساني رزمندگان عزيز و ،ياران امام ،امام ،من پي  خدا

  .نتوانستم كاري براي اين انقالب كرده باشم

*** 

 نام: محمّد    نام خانوادگي: ربّاني                       نام پدر: قاسمعلي

            31/3/11ر:  قاسااامعلي     محااال تولاااد: همااادان           تااااريخ تولاااد:   ناااام پاااد 

 تحصيالت:سوم متوسطه

   73سن :                  5/5/37محل شهادت:    چارزبر          تاريخ شهادت:   

كاردي كاه   اي مادري كه شب و روز چشم انتظار بودي و لحظه شماري مي ؛مادر عزيزم

روزي كه امام وارد اياران   ؛بدان !گردده خانه برميبكند و زي را تمام ميكي پسرم سربا
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بنده خودم را براي حفظ قرآن و انقاالب اساالمي آمااده     ،شد و انقالب اسالمي پيروز شد

  نمايم. در راه  تقديم _اگر خداوند قبو  كند _جان ناقابل خوي  را تا كردم

*** 

جاوان باودي و دلات     ،مان گذاشاتي   يخاناه آن روزي كاه پاا باه     !اي همسر مهرباانم 

دلات   .هاا و شاهرها بارويم   باه پاارك   ، باراي تفاريح  ديگار  [هااي ]زوجخواست مثل مي

اما حفظ انقالب براي  ،خواستمن هم دلم مي .باشم هاخواست همه شب در كنار بچهمي

لاي  قو  داده بودم كه به مشهد بارويم و  !همسر عزيزم تر است.ل واجبيمسا يما از همه

پس از  !خودم زيارت كربال ررتم و تو را به زيارت امام رضا نبردم. به عهد خود ورا نكردم

اگر شهيد شدم اختيار با خاودت هسات كاه ازدواج     !همسر عزيزم. شما تقاضاي عفو دارم

  .كني يا نكني

*** 

 اكبرپدر: علي  خانوادگي: خدري       نام   رضا                نام: والم

            1/3/11در:  علااي اكباار        محاال تولااد: هماادان               تاااريخ تولااد:       نااام پاا 

 تحصيالت:كارشناسي

سان                    1/01/35محل شهادت: ساحل وربي اروندرود               تاريخ شاهادت:    

:70 

 آگاهاناه خاود  در صحنه هاي متتلف انقالب با حضاور  ام![ ]خواهران و برادران انقالبي 

 . وامر مهم و حياتي دانشگاه نيز توجه كاري داشته باشاند به  ،اندثبات اسالم را شده موجب

بارادران   .باشاد اساسي ماي  يبدانند كه ررداي انقالب در گرو اهميت دادن به اين قضيه

 يسوز و مسالمان در صاحنه  عزيز بدانيد كه حضور حتي يك نيروي مفيد و در خر و د 

خوب درس بتوانيد تا آن . گرمي شهدا را رراهم خواهد ساختخوشحالي و د دانشگاه 
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كاه   شانندكنند كه تنها خود و همفكران بي قيد و بي مصرفبيچارگان احمقي كه ركر مي

اثبات كنيد كه يك بسيجي و يك نيروي در خر امام  ،مي توانند خوب بتوانند و بفهمند

 .با توكل به خدا در تمام صاحنه هاا الگاو و نموناه باشاد      تواند مي آنگاه كه اراده نمايد 

 .جنگد مي تواند خوب درس بتواندطور كه خوب ميهمان

********** 

تفرقه و پراكندگي كه خطار   يخواهم كه از بالمي يحزب الل ياز شما برادران دانشجو

ياد  ي از يكاديگر دوري نكن يا هاي كوچاك وجز به بهانه .بزرگ و شيطاني است بپرهيزيد

 د.يو محروم نماي يدهوتالش خود را وقف خدمت به اين مردم زجر كش

************ 

شايريني  . در كارهايتان همواره خدا را در نظر داشاته باشايد   !خواهران و برادران عزيزم

به درس خود . زندگي در رضايت آقا امام زمان ععجوكه همان رضايت خداست مي باشد

كوتااهي در ايان    .ت علمي و درسي شماستازمند رعاليّررداي اسالم ني كه اهميت دهيد

تقواي خدا را نصب العاين خاود قارار    . اسالم را با  خطرمواجه خواهد ساخت يامر حيات

يد تا در ايان  يف ديني خود عمل نمايبا توجه كامل و با شور و عشق و عالقه به وظا .دهيد

  . راه عاشقانه به جلو برويد

************ 

ا يك وظيفه شرعي مي داند روقتي امام توجه به جنگ  !اين همه ناررماني زا واي بر ما

 .مكفيم و هيچ عذر و بهانه اي مورد قبو  نيست همه به انجام اين تكليف

*** 

 پدر: اصغر  خانوادگي: خدمتي     نام   نام: جواد          
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            07/00/17ناااام پااادر:  اصاااغر     محااال تولاااد: كبودرآهناااگ     تااااريخ تولاااد:      

 تحصيالت:پنجم ابتدايي

   07سن :                  7/07/31محل شهادت:    راو          تاريخ شهادت:   

خواهم كه اماام را تنهاا   از شما مسلمانان مي .ن بپذيرآشهادتم را در راه اسالم و قر !خدايا

دست در دست  .نيدن حمايت كانگذاريد و از اين سنگر آزادي و عدالت و حامي مستضعف

از  .جااي آورياد  هرا با  نفسهاي استوار برخيزيد و جهاد با با گام و  هم با وحدت آهنين

 جنگ و شهادت نهراسيد وبر شرق وورب و اسراييل جنايتكار و بشوريد.

*** 

 پدر: علي  خانوادگي: حالج خوش شعار     نام   اكبر          نام: علي

تحصايالت:              0/7/11ل تولاد: همادان        تااريخ تولاد:      نام پدر:  علي           مح

 ابتدايي

 70سن :                  1/7/35محل شهادت:  راو            تاريخ شهادت:   

اگر . شودمي امتحان يانسان هر ،انقالب خدمت مي كنيدبه كه درپشت جبهه  ياي برادران

باآنها بايد  شما بزندحرف زوروحانيت پيرو خر امام امام عزي ،اسالم ،كساني پشت سرانقالب

 مبارزه كنيدتا آنهابدانندكه ما براي چه ررتيم و كشته شديم . 

******** 

امام عزيز براي انقالب و اساالم يااري    زيرا است زمان حسينع(و نددانيد اآلن مانشما مي

ولاي    را يااري كنايم   حسينع(و و دين تا ما آن زمان نبوديم !اي امام عزيز  .خواهدمي

 .كنيماالن هستيم و ياري مي

******* 
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زيرا باا ايان    .اي برادران همه جا و در همه حا  پشتيبان امام، انقالب و رزمندگان باشيد

تو خود شاهدي كه براي رضاي تو  !. الهيكنيدميعمل خود انقالب به تمام جهان صادر 

كه تمام شهداي ما با خون خود الله هي كه  ايم. رادر اين راه آمديه و براي ياري اسالم 

تا بتوانيم  ها هستيمراه آن يما هم ادامه دهنده .اندد و اين انقالب را به ثمر رسانيدهشدن

باه   _به نحو احسان  ،به ياري خداوند متعا  _ليت را وقرآن كريم اين مسو يدر زير سايه

 پايان برسانيم.

*** 

 پدر: صادق  گويان    ادگي: حقخانو نام   نام: احمد          

تحصيالت: سوم         0/3/11نام پدر:  صادق            محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 راهنمايي

 70سن :                  73/1/30محل شهادت:  شرق بصره            تاريخ شهادت:   

از او  امر او را با جان و د  پذيرا باشايم. ررمان امام عزيز باشيم و اوهما بايد هميشه گوش ب

به آن ديار از اين ررودگاه به آن ررودگاه ررت و ررزند خود را در اين راه ردا  ،اين ديار

هاي سا  خون ملت ما را مي مكياد و  كرد تا توانست آن رژيم لعنتي و كثيف را كه سا 

دان  هاو را به زبال يودسته ها شهيد مي كرد سرنگون كند و دارهاي ما را در سلو جوان

ررماان  هما بايد هميشه گاوش با   .تاريخ بيفكند و جمهوري اسالمي را در ايران برقرار كند

ها را در منطقاه  باشيم تا بتوانيم ابر قدرت پذيرا امام عزيز باشيم و اوامر او را با جان و د  

به رهباري اماام مهادي    ن آن بيرون بياوريم و او قدس عزيز را از دست واصب نيمنابود ك

 .ععجو تمام جهان را پر از عد  وداد كنيم

*** 

 پدر: ستار  خانوادگي: حسيني       نام   نام: حسين           
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            7/01/10ناااام پااادر: ساااتار             محااال تولاااد: همااادان            تااااريخ تولاااد:    

 تحصيالت:سوم متوسطه 

 08سن :                  77/00/51تاريخ شهادت:     محل شهادت:  مريوان           

شما بايد صابراني باشيد كه در  .شهدا هستيد يچشم اميد خانواده شما !اي پاسداران عزيز

در ايان مساير    .ن بگيريدازآناجبهه عليه كارران مزدور مبارزه كنيد و انتقام خون شهدا را 

در جهات   سپاه زيرادارد حساسيت ه دشمن روي سپا .رق خواهيد شدوم كهحركت كنيد 

سپاه تنها  .اندازداين است كه دشمن را به وحشت مي .كندحركت مي اسالممكتب اصيل 

 راه به دشامن  نهد و از همينبه مكتب و واليت رقيه ارج مي زيرا نظامي نيست. ةيك شاخ

 ده است. زسيلي 

*** 

 پدر: سيّد كاظم        خانوادگي: حسني حلم نام   نام: سيّد جواد           

            7/0/10نااام پاادر:  ساايد كاااظم          محاال تولااد: هماادان        تاااريخ تولااد:          

 تحصيالت:سوم  متوسطه

 01سن :                  00/3/31محل شهادت:    سرپل ذهاب               تاريخ شهادت:   

نظام جمهوري اسالمي به رهبري امام  در استقرارامام زمان ععجو  يير سايهزاميدوارم 

اميدوارم همگي شما در پناه . دريغ نورزيد يكوششهيچ نقاظ جهان از  اخميني در اقص

 از پاي ننشينيد. استقرار پرچم عد  الهي در جهان،براي امام زمان ععجو 

*** 

 پدر:  خانوادگي:جوادي شعار     نام   نام: مصطفي                 

اگر لطف خداوند باريتعالي   .ي را كه انتتاب كرده ام در مسير شهادت استبحمدال راه

گنهكار و عاجز گرديد و شهيد شدم به شما برادران و خواهرن سفارشي  يشامل اين بنده
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به انقالب  _انشاءال_ز كرده ايد انام جمهوري اسالمي آو به وآن اينكه حركتي كه :دارم

كبير خميني ،تزگرش امام امّااين حركت كه آو .حضرت مهدي ععجو متصل خواهد شد

ياك از  بود با خون هزاران شهيد همراه است و آنچنان محكم و استوار است كه باا هايچ  

بر شماست كه  تا  . امّاترين انحراف و لغزشي پيدا نتواهد كرداين بادهاي متالف كوچك

 .توان داريد جمهوري اسالمي را ياري كنيد

*** 

          خانوادگي: چنگيزي نام                  نام: سعيد    

     00/3/13نااام پاادر: رسااتم             محاال تولااد: هماادان                   تاااريخ تولااد:       

 تحصيالت:او  متوسطه 

 01سن :                    0/07/37محل شهادت:   چنگوله             تاريخ شهادت: 

 يانقالب اسالمي بيشتر از تو حق بر گردنم دارند و من هم عالقه شهدا و ،قرآن ،ولي اسالم

 ل ع(و دارم.ت و اباعبدابيشتري به اينها و امام امّ

*** 

 نام:   كريمعتورجو                  نام خانوادگي: تيموري        

تحصايالت    70/1/11نام پدر : رحمن          محل تولد : همادان             تااريخ تولاد :      

 :ديپلم

             70سن :                71/1/30محل شهادت : كوشك               تاريخ شهادت : 

در پي صدور انقالب به  ....نگذاريد انقالب اسالمي در داخل مرزهاي ايران باقي بماند

كه چشم ملل مستضعف به انقالب اسالمي شماست و ترس  ،كشورهاي ديگر جهان باشيد

 تكبران نيز از همين است.مس

************ 



 111 

چه خوب بود  :»گفتيممي ،شدهر موقع صحبت از عاشورا و كربالي حسين مي !برادران

 ع هل من ناصر نصرنيو او كرديم تا به ندايزندگي مي ع(وكه ما هم در زمان امام حسين

ت جواب مثبت داده و به همراهي ايشان عليه دشمن اسالم جنگيده و به شهاد

وجود آورده و برماست كه به نداي ههم اكنون خداوند چنين موقعيتي را ب .«رسيديممي

و دشمن زبون را چنان  بيمشتابهاي جنگ رهبر انقالب جواب مثبت داده و به سوي جبهه

 .ديگر كسي جرأت حمله به كشور اسالميميان را به خود ندهد تاشكست داده 

*** 

 نام خانوادگي: بيات              نام پدر : علي اصغر  نام:   مجيد                 

تحصايالت:          71/8/38نام پدر:  علي اصغر           محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 او  متوسطه

 77سن :                  05/7/31محل شهادت: سرپل ذهاب                 تاريخ شهادت:   

ي كاه  انعاشورا نيز چنين بود و تنها كس .پيروزي حق بر باطل بود بهمن[ 77]  يوم ال نويد

هاي اما روح. د حقيقتي را باور كنندنخاصي سير مي كند نمي توان يركرشان در محدوده

بزرگ كه از رراز تاريخ به آن مي نگرند عظمت و بزرگي روزهااي تااريخ سااز را درك    

 به اهداف الهي سود مي جويند. كرده و از آن در جهت ارشا گري خصم و نيل

*** 

 نام:   محمدتقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : 

گردانندگان  هركدام، ي بزرگ بايديشما رردا :»شما اين است بهسفارشم  !برادران پاسدار

تصايت و  اين، آن است كاه شابانه روز كساب علام و ش     يالزمه .يك شهر و كشور باشيد

برساانيد و در حكومات اساالمي حضارت      معررت كنيد تا بتوانيد پياام ماا را باه جهانياان    

خونينم را از زمين بردار و تاا پياروزي    يبرادرم تو اسلحه .مهديععجو نق  داشته باشيد
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درترهاايم را   ؛خواهمران پاسدارم ميداز برا .ي با پيوستن به خودم راهم را ادامه بدهينها

 .اي يارتند آنرا تكثير ودر اختيار ديگران قراردهندد و اگر چيزي تازهمطالعه كنن

*** 

 پدر: سيّد اصغر  خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّد حسين           

تحصايالت:        0/3/11نام پدر:  سيد اصاغر   محال تولاد: همادان           تااريخ تولاد:        

                  1/07/35تاااريخ شااهادت:                 دانشااجوي كارشناسااي محاال شااهادت:  شاالمچه   

 70سن :

 ايدانشجويان عزيز تقاضا دارم دقت كنند كه وظيفه يام از كليهاز آنجا كه دانشجو بوده

 !مهياا نكنناد   وبعد از تشتيص آنعمبادا خود را جهت انجام وظيفه  .سنگين بر دوش دارند

كوتاهي در حراست از انقالب به  .كه ضرر خواهند كرديقين بدانند  ،تفاوت باشندمبادا بي

 ةيك علماي درباار   حلّ يبه اندازه كمدستعزيزان  .بود هيچ وجه قابل جبران نتواهد

عاقبت خود تأمل كنند كه به خدا قسم هيچ عذري پذيررتاه نيسات و در برابار خداوناد     

شاما   تاا وجود آوردند هدكه هزاران شهيد اين انقالب خروشان را بيبدان .جواب هستيمبي

كوتااهي كنياد در ايان     در همراهاي و حراسات آن   اگر .كنيدروي اين امواج تحصيل 

 نتواهيد داشت.درياي سرخ ورق خواهيد شد و هيچ راه نجات ديگري 

*** 

  خانوادگي: شاه محمدي     نام: مير آقا                     نام

تحصيالت:       3/7/73د: همدان        تاريخ تولد:  نام پدر:  حاجي قربان            محل تول

 ششم ابتدايي

 37سن :            78/7/31محل شهادت:  سرپل ذهاب            تاريخ شهادت:   
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شنوند! براي رضاي خدا خوانند يا ميبرادران و همة كساني كه اين وصيتنامة ناقابل را مي

باشد و از انقالب اسالميتان تا آخرين انععجو مياز رهبرتان كه همان نايب بر حق امام زم

نفس درا( و پشتيباني نماييد. نعمت پر شكوه و بزرگي را كه خداوند به شما عطا ررماوده،  

 قدر بدانيد و شكر گذاري نماييد. 

*** 

   خانوادگي: شرري     نام: جليل                      نام

       5/01/13ان      تااااريخ تولاااد:  ناااام پااادر:  محماااد كااااظم     محااال تولاااد: هماااد

 تحصيالت:چهارم  متوسطه

 01سن :                  71/3/35محل شهادت:  مجنون             تاريخ شهادت:   

كه ماي توانياد   ييتاآنجا. اين روح وجان مراياري  كنيد ،خواهم كه پيرجمارانمي ازشما

 دارم و جاهاا م ازاينيكه هرچه داراي اينبر، خالي بمانند هانگذاريد پايگاه محل وهيئت

]باا   كه آخرت ]در[ من باشيد اميدوارم به ياد و رابتوانيد "الله ها "يبعد ازشهادتم نوحه

 مالقات داشته باشيم. هم[

******** 

ي شاهدا  حررهااي گفتناي را   يديادم هماه   ،ت ناماه كاردم  وقتي تصميم به نوشتن وصيّ

 باراي خاود   را كاار نم ولن ايان كي كارديگري نمي يگواند ومن جز زياده گفته8والفجر

من رابه ايان   ]به اجبار[ وكسي  من اين راه راباآگاهي كامل انتتاب كردم .وظيفه دانستم

 !مراببتشيدكه اين طورشما راتنها ماي گاذارم   !مامادرگرامي و اي پدر. راه نياورده است

 ن چشم دردنيابي چشم ماي شاود  براي م شما و چه كنم اسالم وامام براي من قلب هستند

 !بدون قلب هرگز اما زندگي كرد

*** 
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   خانوادگي: سرابي     نام: رمضان                     نام

         0/01/17نااام پاادر:  موسااي الرضااا         محاال تولااد: تهااران        تاااريخ تولااد:         

 تحصيالت:سوم متوسطه

 71سن :                  5/5/37دت:   محل شهادت:  چارزبر             تاريخ شها

حساساي   ييعني اسالم عزيز در مرحلاه  ؛اكنون كه كشور ما و دين ما !اي امت حزب ال

و  .اماام را يااري كنياد    ،آورندجوم ميهدشمنان اسالم از هر سو به ما  است و قرار گررته

ا او بيعت كرده بودناد و او  كه همه بامام حسينع(و را با اينها آن  !مبادا از كوريان باشيد

 !!عليه امام قيام كردند حتّي و ]رها كردند[ را به كوره دعوت كرده بودند

*** 

   خانوادگي: خوش شعار       نام   نام: محمود                

            3/3/17نااام پاادر:  حساان            محاال تولااد: هماادان                   تاااريخ تولااد:        

 : ديپلمتحصيالت

 73سن :                  71/01/35محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

با سالم بر حجات خادا بار     .هم رحيم و ف استونام او كه هم رهب ،به نام خداوند بزرگ

كس كه از خواري و پساتي و زباوني و   آن ؛كه رهنمونمان شداهل زمين و با درود بر آن

شد. دسات  را   مانت و صراظ مستقيم رهنمونسراررازي و آقايي و عزّ ت و گمراهي بهذلّ

 رساالت  ت خداوناد متعاا  و  دهم به وحادانيّ شهادت مي :اوالً .تنهاي  نگذاريدو بگيريد 

 طالبع(و.ي او علي بن ابيعصو و ولّلبن عبدااداو محمّ يررستاده

*** 

        خانوادگي: حق جو  نام   نام: محمود                
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تحصيالت:ساوم           1/8/18نام پدر:  علي             محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 متوسطه

 07سن :                  31/01/35محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

مباادا   .يك گفتن به حسين اسات اينك زمان لبّ !پدر و مادرم و برادران و خواهران عزيزم

باا   « هل من ناصار ينصارني او لبياك نگويياد.     » ان او را رها سازيد و به نداييچون كور

ايمان به خدا به سوي كربالي حسيني بشتابيد و بدانيد كه در اين هنگام شما سالح مدرني 

سالحي كه هرگز از شما جدا شدني نيست و  .داريد كه هيچ قدرتي قادر به خلع آن نيست

و ورب و مزدوران بعث پياروز اسات ايان ساالح      ت زميني و هوايي شرقبر تمام تجهيزا

 اكبر و كليد رتح كربال و قدس است.ل سالح ا

*** 

   خانوادگي: سيّدمحمود       نام   نام: حسيني                

            0/3/11ناااام پااادر:  سااايد هاااادي        محااال تولاااد: همااادان       تااااريخ تولاااد:   

 ارم متوسطهتحصيالت:چه

 71سن :                  73/07/31محل شهادت:  راو             تاريخ شهادت:   

بازرگ   _خداوناد تباارك و تعاالي    مادد به  _دانم دراين مدتي كه من رامي !اي مادرم

 تاا  مي دانم كه آرزو داريد ررزنادتان بازرگ شاود    .ايدهاي بسياري كشيدهرنج ،كرديد

اآلن بايد اسالم را  احتياج دارد ه ماباسالم  ولي در اين مقطع حساسازدواج كنيد  او براي

تو هم حاللم  !مادر جان .ام مرا ببتشيداحترامي كردهاگر به شما بي !پدر جان .ياري كرد

 ام ولي شما مرا ببتشيد و براي من گريه نكنيد.هكن من ررزند خوبي براي تو نبود

*** 

 معز           نام خانوادگي: جهانگيري  نام: شعبانعلي                 



 116 

تحصيالت: سوم             0/0/13نام پدر: جان علي         محل تولد: بهار         تاريخ تولد:  

 راهنمايي

 01سن :                  77/00/37محل شهادت:  چنگوله              تاريخ شهادت:   

گيرياد؟ ايان را بدانياد كاه باا      هاي امام را ماي ا كنيد كه باي منارقين! شما چه ركر مي

هاا،  هاا، مادني  هاا، باهنرهاا، رجاايي   هاا، مفاتح  هايي همچون خون مطهريريتتن خون

تار  شاود و محكام  آنها ملّت ما بيدارتر ميها و ماننداصفهانيها، اشرريها، صدوقيدستغيب

بدانيد كه شهادت باراي ماا   شوند. اين را خيزند و بيشتر عاشق شهادت ميبرضد شما برمي

دانايم كاه   مانند عروسي است زيرا كه مكتب ما اسالم است و به آخرت اعتقاد داريم و مي

 اسالم احتياج به خون دارد.

*** 

 نام:  محمّد           نام خانوادگي: جواهري      

     نام:  محمّد           نام خانوادگي: جواهري        نام پدر: والم رضا       

 تحصيالت:ششم راهنمايي            3/3/38محل تولد:همدان         تاريخ تولد:  

 73سن :                  77/1/30محل شهادت: سومار              تاريخ شهادت:   

اطهار، شاهداي   يانتقام خون ائمه تاروم مي .هاي حق عليه باطل هستمكنون عازم جبهها

آن پير بزرگوار است بگيرم  يين انقالب را كه رهبري آن به عهدهصدر اسالم و شهداي ا

بارادران   .تارين قادرتي نادارد   و به باطل ثابت كنم كه در مقابل حق و حقيقت كوچك

 وقتي من شهيد شدم راه من را ادامه دهيد و براي من گريه نكنيد.

*** 

     خانوادگي: جواهري     نام   نام: محمّد باقر                 
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هاي ما خميده شود و سرهايمان از گردن بشكند و بيفتد تا اسالم و بدانيد كه بايد قامت

دعصو محمّ ت، اين وارثان به حقّهمواره پشتيبان روحانيّ .ع سرارراز گرددپرچم سرخ تشيّ

 و امام جعفر صادقع(و باشيد. از سپاه به عنوان حارظان مكتب طررداري كنيد.

*** 

 سازيان           نام خانوادگي: چيت             نام:   علي     

تحصايالت:              71/1/10نام پدر:  ناصر             محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 او  دبيرستان

 75سن :                  1/1/33محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

ر رحمت خود را در اين عصر و زمان بر روي بندگان حمد و سپاس خداوندي را كه د

بيرون  ما را از ظلمت و تاريكي .شناسي را به ما آموختو راه و روش اسالم .خود باز كرد

و از  نصيبمانو پيروزي بر نفس سرك   توريق خود شناسي رسانيدبه صبح سفيد  آورد

وير خدا به شهادت در و از مردن در رختتواب و در راه  ساخت مانخواب وفلت بيدار

 .راه خودش كشاند

*** 

 نام:   محمدتقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي 

 تحصيالت:ديپلم           77/1/31محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 70سن :                  00/3/31محل شهادت:سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:

 .هيچ ناراحت نشويد كه بايد همه اين راه را بپيماييم من از ررتن !مادر جان و پدر جان

راه  ": گويمروم بلكه هميشه پي  شما هستم و به شما ميمن نه تنها از ميان شما نمي

پدر عزيز اين رسالتي  ".شهيدان را ادامه دهيد كه ثبات دين و مكتب اسالم در اين است
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ر دوشت كه هميشه در ركر دين باشي و حق را به مردم بگويي و راه باطل را است ب

 .بفهماني

*** 

 نام: محّمد                 نام خانوادگي: تركمان 

 تحصيالت :ديپلم   7/1/10نام پدر : عبداله          محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

                 70سن :                05/5/37تاريخ شهادت : محل شهادت :   پيرانشهر            

عزيز كوشا باشند تا بتوانند الگوي تمام نهاد خواهم در راه بهتر شدن اين از پاسداران مي

مواظب ديگر و خواهم قدر ررماندهان را بدانند از پاسداران مي .نماي اسالم عزيز باشند

 اهداف اسالمي ياري كنند.برادران باشند و آنها را در راه 

*** 

 نام:   اكبر                   نام خانوادگي: ترك

تحصيالت :دوم   71/0/51نام پدر : حسن          محل تولد : همدان             تاريخ تولد :   

 راهنمايي 

                    05سن :                7/00/35محل شهادت : شلمچه               تاريخ شهادت : 

و هميشه دعاگوي امام عزيز و اين انقالب اسالمي باشيد و از اين ناراحت نباشيد كه 

ايد. هيچ ضعفي به د  خود راه ندهيد و خوشحا  باشيد و برادرتان را از دست داده

 هميشه پشتيبان اين جنگ و اسالم باشيد.

*** 

         ي   نام:  صالح                 نام خانوادگي: پورميدان

تحصايالت : راوق     01/0/33نام پدر : مهدي         محل تولد : كربال             تاريخ تولد : 

 ديپلم 
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          71سن :                73/01/35محل شهادت : شلمچه               تاريخ شهادت : 

 آوااز و در  د اري كار بيآرا با خون اسالم نيازمند خون است و بايد آن !پدر ومادر عزيزم

اكنون  .شد تا به حيات خود ادامه دهدبايست با خون عزيزترين ارراد آبياري مياسالم مي

خاون   اساالم از ابار تماام كفار اسات و اگار      راسالم در ب .ت بسيار حساس استنيز موقعيّ

ت هاي ظلم بر نيفارازيم و باا عازّ   را بر ويرانه شعزيزانمان سيراب نشود و پرچم پر ارتتار

اني ال » اسالم است كه حقيقتو اين خالف  نيملت را قبو  كرناچار بايد ذّ ،زندگي نكنيم

كه ما هم  هست سعادتي از اين باالتر« اري الموت اال السعاده و الحياه مع الظالمين اال برما

همچون مواليمان حسينع(و خون خود را در اعتالي اسالم و سراررازي و عزت مسالمين  

 ؟ه لقاء معشوق خود رسيمنثار كنيم وب

*** 

          نام:  ملك حسين   نام خانوادگي: بياتي   

تحصايالت    7/5/15نام پدر : حسن          محل تولاد : تويساركان             تااريخ تولاد :     

 :ديپلم 

          71سن :                7/07/35محل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : 

حاا  پشاتيبان اساالم و قارآن و اماام      ههمچنان  كه تا با  !حزب ال و قهرمان ايرانامت 

سعي كنيد كه خود را رشد داده و  . ايد بعداز اين نيز با تمام قوا اسالم را ياري كنيدبوده

بدانياد كاه بزرگتارين يااور و پشاتيبان ماا هماان         . بگشاييدرا راه عروج به سوي ملكوت 

شكست نتواهيم داشت و هنگامي  ،و خدا با ماست هستيم ما با خدا خداست و تا زماني كه

 .وقت جامه ذلت خواهد آمدكه خدا از انظار ما ررت آن

*** 

    خانوادگي:پورمحمود  نام                    نام:حيدرعلي
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تحصايالت :    5/7/33نام پدر : يعقوب          محل تولاد : همادان             تااريخ تولاد :     

 توسطه م

          73سن :                0/7/51محل شهادت : دهكالن               تاريخ شهادت : 

چراكه  . سنگر اسالم در اين زمان مساوي است با نگهداري قرآن نگهداري بايد بدانيد كه

من تا آنجاا   . ماندن من در خانه خيانت است !برادران .بايد اسالم را به جهان صادر كنيم

 .قدرت دارم براي خدا در اينجا هستم كه

*** 

 نام: جعفر             نام خانوادگي: چرچي       

            07/3/17ناااام پدر:ابوالحسااان      محااال تولاااد: همااادان        تااااريخ تولاااد:         

 تحصيالت:چهارممتوسطه

 08   سن :                    73/01/35محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

ي يروونه تنها قبو  نيست بلكه باعث نفاق و د ،اسالم آوردن وادعاي ايمان نمودن در لفظ

 .و باعث خشام خادا اسات    شده به لسان آوردن  تو خالي و عمل نكردن نهي  .هم هست

ار و اجانب قرار گررتاه  كفّ يچنين در معرض هجوم و حملهاكنون كه اسالم و ايمان اين

باعث خجالت و خاذالن   ،ه خدا نررتن و براي خدا صبر وقيام نكردنبه جهاد در را ،است

 .ي شده استخرودنيوي و ا

*** 

    خانوادگي:چنگيزي نام                       نام:ايرج

            3/3/33ناااام پدر:رساااتم              محااال تولاااد: همااادان         تااااريخ تولاااد:         

 تحصيالت:سوم راهنمايي

 78سن :                       05/5/37حاجي عمران        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  
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كند اشتباه او را باه ناام مكتاب او    عزيزان، اگر خداي نتواسته يكي از برادران اشتباه مي

 .قرار ندهيد

************ 

كه برادران و ررزنادان خاود را در راه اساالم    يخدمت تمام پدران و مادران و خواهران

ت پيار  امام امّا  و اسالم و قرآن خواهم كهرسانم و از آنها ميسالم مي ،اندز ردا كردهعزي

 جماران و را تنها نگذارند.

*** 

 نام : ميرزا آقا                نام خانوادگي : مريانجي        نام پدر : حشمت

 : چهارم ابتداييتحصيالت                  0/1/15محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 01سن :        3/07/31محل شهادت:   راو              تاريخ شهادت:   

نعمتي كه خدا بار شاما ارزاناي     قدر تم به شما مردم اين است كه تا زنده  هستيدتنها وصيّ

پشت ميدان ، را در حا  حركت به سوي شهر راو عراق  نامه وصيتاين ده  بدانيد، من كر

 ،جنگاد  بهزاران نفر رنگين شد مي نويسم،وقتي انسان در ميدان جناگ   كه به خون يمين

اي . ا  داشتم و در راه اسالم ردا مي كاردم جاي كاش چند  مي رسد حسيني به شهادت

انتتااب كاردم  خاودم شاهادت را      با چشامي روشان و بااز     اين راه را  من خود ، مردم

 .پذيررتم 

*** 

 خانوادگي : مستقيمي                      نام پدر : علينام : صادق                   نام 

 تحصيالت: پنجم ابتدايي                  05/3/11محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 73سن :        03/5/37محل شهادت:   حاج عمران              تاريخ شهادت:   
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رزنادتان در راه اساالم و قارآن عزياز     شما باياد ارتتاار كنياد كاه ر    ، پدر و مادر عزيزم 

جنگم و گرمي آرتاب تابستان، باد سرد پاييزي، برف و جنگد، من با تمام قواي خود ميمي

دين  در راه كنم و خود رامل ميباران و سردي زمستان و سنگيني ابزار آالت جنگي را تحّ

 كنم.  ميردا مبين اسالم ناب محمدي و ميهنم 

*** 

 نام خانوادگي : مسلميان                       نام : علي اكبر

تحصايالت: ساوم          0/3/15محل تولد: همادان      تااريخ تولاد:    نام پدر : محمد         

 متوسطه

 71سن :        1/7/35محل شهادت:   راو              تاريخ شهادت:   

دي ارار او امثا  مان اولاين    مي دانيد من "تمابايد بدانيد كه ح ،ت شهيد پرورملّاي شما 

ايان اسات كاه      ،ها هم نتواهيم باود   نآنيستيم كه قدم در اين راه نهاده ايم وآخرين 

اسالم مكتب خون است،اسالم از همان آواز با خون دادن زندگي سراسر معنويت خود را 

 يثار اآواز كرده است اگر خون امام  حسين ع(و و شهداي ديگر نبود آيا در حا  حاضر 

شاكل   ها نبود آيا  انقالب اسالمي در كشور ماا  اگر همين خون  ؟اسالم  باقي مانده بود از

 چنااين درخاات اسااالم بااارور    هااا نبااود اياان   اگاار اياان خااون   مااي گرراات ؟  

 پيشهاز شما خانواده هاي شهدا و معلولين و مفقودين مي خواهم صبر پايان  در .نمي شد  

 كنيد كه پاداش شما را خداوند خواهد داد.

*** 

 نام : محمد رضا              نام خانوادگي : مسيبي         نام پدر:اسماعيل         

 تحصيالت:سوم راهنمايي         75/01/17محل تولد:همدان         تاريخ تولد: 

 08سن :                  71/3/35محل شهادت: مجنون              تاريخ شهادت:   
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راه پيشابرد اهاداف    خاود در ما  و جاان   ،قدرت  ،توان از زماني اس حسّ ةدر اين دور

اگر  خداي ناكرده وفلت ورزيد  ررداي قيامت نزد خداي بازرگ و   ،  اسالم دريغ نكنيد

 ةيانذهاي مو حركتبا  اسحسّ  تدر اين موقعيّ.    و جوابگو خواهيد بودئووشهيدان مس

ي باراي  يها جاا  كنيد و نگذاريد كه آنت برخورد شرق وورب  در ايران ومنطقه با قاطعيّ

 د وباعث اختالف و تفرقه بين اقشار مردم شوند.نخود در اين سرزمين اسالمي باز كن

*** 

 نام : احمد                          نام خانوادگي : مظاهري

تحصايالت:دوم         0/5/10محال تولاد: همادان      تااريخ تولاد:      نام پدر : محمد        

 ماييراهن

 70سن :        07/5/37محل شهادت:   حاج عمران              تاريخ شهادت:   

ياري قرآن بشتابند، چاون اساالم    بهمرا به دست گيرند  و ةخواهم  اسلحو از برادرانم مي

خواهم  اماام و رزمنادگان را دعاا كنياد و از     از شما مي ،پدر ومادر .  نياز به كمك دارد

نگهدار باشاد چاون دعاهااي شاما      ععجو ا اماممان را  تا انقالب مهدي خداوند بتواهيد ت

 شود.مستجاب مي

*** 

 نام : حاج علي                         نام خانوادگي : مظاهري 

                 0/7/13ناااام پااادر: بيرامعلاااي   محااال تولاااد: همااادان           تااااريخ تولاااد:        

 تحصيالت:پنجم ابتدايي

 70سن :             77/00/31اروندرود              تاريخ شهادت:     محل شهادت: 
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مسالمانان   ةت نسبت به هما ليّئوومس حسّداشتن بودن واقعي  ما مسلمانيم و الزمه مسلمان 

كسانيكه مي خواهند مسالمان باشاندبايد باراي اساتقال  و آزادي و      لذا همه استجهان 

و براي درع يد ظالمين از سر مظلومين  تالش كنند برقراري جمهوري اسالمي در تمام دنيا

مه سازي براي ررج موال امام زمان ععجوتا زنده اند كوش  كنند و حكومت عدالت و مقدّ

و اهل بيات   عصوهاي وارده بر پيامبر در مقابل  خون شهدا و مصيبت در وير اين صورت

 بايد پاسخ گوي آن ها باشند .  لند وئوومس ع(و او

*** 

 حبيب اله                                نام خانوادگي : مظاهري نام :

تحصيالت: دوم                  7/3/10نام پدر: رستم    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 متوسطه

 71سن :             71/1/30محل شهادت:   كوشك         تاريخ شهادت:   

سات خاودم   ال شاوم خو يشهادت نا ي  ويم اگر به درجهمن به عنوان يك پاسدار مي گ

وراه ساعادت   راه انبياا  ، ام چاون ايان راه  بوده است و عاشقانه به اين راه ايماان داشاته  

ما براي  . ت جهان بنشيندبر كرسي حاكميّ الهيهاي  قدر تالش كنيم  ارزش است.بايد آن

 .  است آنا دره خداست و نجات انسان برگزيده يجنگيم كه دين اسالم مي

*********** 

اسالم عزيز احتياج به خون دارد چون براي ماثابت شده اسات هار قادر     ، آري برادرانم

 .  بدهيم انقالب اسالمي زودتربه تداوم مي رسد يخون بيشتر

*** 

 نام پدر: حجت ا...نام : صفر علي                              نام خانوادگي : مظاهري     

 تحصيالت:او  راهنمايي            0/7/13: همدان         تاريخ تولد:  محل تولد
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 01سن :                  71/1/30محل شهادت:پاسگاه زيد              تاريخ شهادت:   

كمي داري بايد راه مرا  سالم بر تو اي برادر عزيزم كه جز تو برادري ندارم هر چند سنّ

مبارزه كني و نگذاري منارقان قلب اماممان  ععجوولي عصرادامه دهي و همچون سربازان 

 .  درد بياورنده را ب

*** 

 نام : امين                                 نام خانوادگي : معروف 

تحصيالت:ساوم          70/3/11نام پدر: نور علي     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 متوسطه

 03سن :                1/01/35تاريخ شهادت:             محل شهادت:  شلمچه   

زحمت كشيديد و خيلي كارها براي من كرديد ولي  بسيار به پاي من  ، پدر ومادر عزيزم

باياد از اساالم دراا(    پي  از هر چيز  ما چون مسلمانيم، اي پدر خوبم و اي مادر قهرمان 

 .  ي اسالم كنيمكنيم و از خود گذشتگي نشان دهيم و خود را ردا

*** 

 نام : محمد                       نام خانوادگي : معصوميان دباوي 

تحصايالت: ساوم          71/3/17محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : قربانعلي         

 راهنمايي

 08سن :        73/8/35محل شهادت:   كرمانشاه تاريخ شهادت:   

االال و محمد رسو  ال را ان كفر ستيز  كه مي روند تا پرچم سبز الالهبا سالم به رزمندگ

 تزاز در آورند. هبر ارق گيتي به ا

*** 

 نام : اكبر                                    نام خانوادگي : مقصودي 
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 تحصيالت: ليسانس     03/07/73محل تولد: همدان    تاريخ تولد: نام پدر : اصغر       

 37سن :        8/1/31محل شهادت:   بلوارشهيدمدني              تاريخ شهادت:   

ا هدرم پشتيباني از اسالم در خر واليت رقيه است و قاتلينم منارقين مي باشند كه بارهاا  امّ

و باكي از اين تهديدها ندارم زيرا تنها چيزي كاه انساان را ماي    كرده اند نامه تهديدم  اب

ست و ما كه خود به استقبا  مرگ مي رويم ديگار ترساي نيسات لاذا آن     ترساند مرگ ا

هميشه اسالم از درون خود ضربه وآسيب ديده اسات و   گيرم.تهديد ها را به پشيزي نمي 

ودر اين برهه از زمان  بيشترين آسيب را وارد كرده اند. و خائنان در طو  تاريخ منارقين

راستين در جامعه در برابر پيشواي زمان به متالفت  اسالم نام وبه هباز منارقان مكتبي ساخت

لعن وسارزن   موجب توانيم ساكت بمانيم و مانند اصحاب كوره ند و چون نميه ابرخاست

ا دانيم كه با اين دو رويان به جدا  برخيزيم امّاسالمي خود مي ي در تاريخ شويم وظيفه

 .      آسان نيستدااين ج

*** 

 نام خانوادگي : ملكي                                  نام : حسن             

تحصايالت: پانجم        3/07/37نام پدر: رجبعلي   محل تولد: همدان           تااريخ تولاد:  

 ابتدايي

 78سن :               71/3/35محل شهادت:   مجنون              تاريخ شهادت:  

هااي  توحياد حماساه   ا ايمان اسالم كه در جبهاه با درود بيكران به رزمندگان پر توان و ب

اكنون كه سعادت نصيب  . كشندند و هر لحظه دشمن زبون را به خاك مينآرريمي خون 

داشاته باشام و راه پااك     ورهاي نور عليه ظلمت حضا در جبهه تاحقير شده  ي اين بنده

زندگي ما  .  ويمگخدا را براي راهنمايي و رحمت الهي ستاي  مي  مشهيدان را ادامه ده

باشد يكي زندگي حسيني و شهادت تواند  ت به دو گونه ميها به معني واقعي انسانيّ انسان
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هاا  يك گفته و به جبهاه و ديگري زندگي زينبي و پيام، شهيداني كه به نداي رهبر خود لبّ

زندگيمان ايم بايد ايستادند جنگيدند  و به شهادت رسيدند و ما كه مانده، اند و مردانهررته

 راه شهيدان باشيم.ة باشد و ادامه دهند زينب گونه و داراي پيام

*** 

 نام :  محمد حسن                    نام خانوادگي : ياري

 تحصيالت: سوم راهنمايي    01/8/15نام پدر: يادگار   محل تولد: بهار          تاريخ تولد:

 07سن :               77/00/37دت:  محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شها

 ةاز امام دست برنداريد به خدا و روز جزا اعتقاد داشته باشيد و هميشه و در هم، اي مردم 

ال الاي هبا هر كاري مي خواهياد بكنياد نيات قر    ، كارهايتان خدا را در نظر داشته باشيد

ن پياروي كنياد و در او ذوب   از امامتاا  ،داشته باشيد هميشه خدا را ناظر اعمالتان بدانياد  

كه او در اسالم ذوب شاده   ان طوريال صدر در امام ذوب شويد همآيه ةشويد و به گفت

 .  است

*** 

 نام :  يادگار                  نام خانوادگي : ياري

تحصايالت: خوانادن        75/5/07نام پدر: علي يار   محل تولاد: بهاار          تااريخ تولاد:    

 ونوشتن

 51سن :               0/1/33ل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  مح

هاا و مثال آن    ها و دساتغيب  يت وآبروي شما در گرو اين جنگ است ، مثل صدوقيحيثّ

 . شمع وجاود اماام بگردياد    گردساله در امام ذوب شويد و همچون پروانه بسيجي سيزده

بعثي بستيزيد تا رتنه در جهاان محاو شاود. تنهاا      سالح من را بر زمين نگذاريد و با دشمن
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در راه اسالم و قرآن و در ركاب چنين رهبري كه خدا جان خود را آرزويم اين بود كه 

 .  كردمبه ما عنايت نموده و در راه پروردگار خوي  قرباني مي

************ 

را د از مان راهام   از خانواده ام مي خواهم اگر خداوند توريق شهادت را نصيبم ررمود بع

يااري دهناد  ، اماام را     انقالب و اساالم را  ادامه دهند وگوش به ررمان امام عزيز باشند و

 به اميد پيروزي رزمندگان اسالم و زيارت و آزادي قدس عزيز. . هموار ه دعا كنيد

*********** 

را راهام  از خانواده ام مي خواهم اگر خداوند توريق شهادت را نصيبم ررمود بعد از مان  

يااري دهناد  ، اماام را     انقالب و اساالم را  ادامه دهند وگوش به ررمان امام عزيز باشند و

 به اميد پيروزي رزمندگان اسالم و زيارت و آزادي قدس عزيز. . هموار ه دعا كنيد

********** 

 نام :  علي                  نام خانوادگي : يدالهي 

     0/01/10قااروه كردسااتان          تاااريخ تولااد:   نااام پاادر: نايااب علااي   محاال تولااد:  

 تحصيالت:ديپلم

 77سن :               03/07/33محل شهادت:   سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:  

ررزنادت را از   اگار كشيده اي و  زياديگرچه از كودكي به پاي من زحمات ، پدر جان 

باداني كاه در ايان     كني ومرا درك مل است اميدوارم دست بدهي برايت وير قابل تحّ

 سقوظ پرچم ال اله االال از هايچ جناايتي درياغ نماي    اي لحظه از زندگي ام دشمنان بر

 .  زير يوغ استعمار ترجيح مي دهم بر زندگيورزند من شهادت را 

********** 



 119 

از اين ابر مارد جهاان كاه     ،ت تمامي رزمندگان اسالم و امام امّ هبا سالم ودرود رراوان ب

هدرم از اين .  ها و اهداف اسالمي دريغ نورزيد ق  آرمانهيچ نو( ردا كاري در راه تحقّ

يات اخالقايم  كسي كه با خصوصّا  مي خواهمنوشته ها ترس يا واهمه از دشمن نيست بلكه 

و هدري جز  نبوده ي ندارد مرا بشناسد و بداند راهي كه انتتاب كرده ام جز راه اليآشنا

،ما ررزندان اسالم هساتيم  داشته ام ا( از وطن و اسالم و درا( از ناموس نحسين ع(و و در

ورزياد   يم گونه ايثار دريغ نتواه وبراي برقراري حكومت اسالم در سراسر گيتي از هيچ

يم و در راه حق نه يك جان بلكه اگر هازاران جاان داشاته باشايم رادا      حقّ چون ما زادة

سربلند اسالم در تمام كشورهاي شرق و ورب و در  د برپاشدن پرچميبه ام .  خواهيم كرد

 ار امام زمان ععجو.ظرزوي برقراري حكومت اسالمي در سراسر گيتي و در انتآ

*********** 

هرچه سريعتر كوش  نمايند جنگ تحميلاي را اداماه داده و پيگياري     بايدميهن  انجوان

گلگاون كفان از باين     وخون شاهداي  شود انقالب اسالمي نصيب  ييد تا پيروزي نهانكن

 نرود.

*** 

 نام :  اقبا                 نام خانوادگي : يزداني حميد

تحصايالت: ساوم        71/01/38نام پدر: عزت اله   محل تولد: همدان           تاريخ تولاد:  

 متوسطه

 77سن :               03/5/35محل شهادت:   شرهاني              تاريخ شهادت:  

همچون كوه استوار و پا بار جاا بايساتي و     در برابر طوران حوادث زمان اميدوارم ، پدرم

را باه  خون  شهيدان  وطن واساالم   و پيام انيت اسالم و امام را به ديگران گوشزد كنيحقّ

ساردار  باياد  رتاد  ماي ا از دست تواناي سرداري كه هر پرچمي ، برادران  همه برساني . 
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 اميادوارم  از ستنان امام خميناي اسات كاه    اين دان بيايد را برداشته و به مي ديگري آن

 منظورم را رسانده باشم.، امام  ةاين جمل باتوانسته باشم 

*** 

 نام :  سيد جال                                     نام خانوادگي : يوسفي

ن خادا  دي، ي كه مي توانند بيايند واسالم را سررراز كنند يها د آنيبه جبهه ها كمك كن

 هميشه برقرار است.

*** 

 نام :  مهدي                                   نام خانوادگي : يوسفي

 تحصيالت:سوم متوسطه     7/5/31نام پدر: حسين   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 73سن :               77/0/37محل شهادت:   ابوقريب              تاريخ شهادت:  

به جهانيان ثابت كنم كه  تام ه او به جبهه آمد  يك گفتهت لبّامام امّ ،  ن به دعوت رهبرمم

شانزده  مدتد من در نكنمي يت و ناموس  درا( اسالم ررزنداني دارد كه از مكتب وحيثّ

شوند كه هايي شهيد مي ها و چه انسان چه جوان حضور دارم مي بينم كه در جبهه  يماه

انقالب اساالمي را   ،تحت رهبري امام  انيجوان چنينها پر كاهي نيستم.  من در مقابل آن

 جهاني خواهند كرد.

*** 

 نام :  نادر                                   نام خانوادگي : شكري

 تحصيالت: دوم متوسطه     1/3/11نام پدر: ناصر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 03سن :               1/01/35الرصاص              تاريخ شهادت:  محل شهادت:   ام 

 ، با عزت و شارف  كه پس چه بهتر . ما عاقبت بايد برويم و اين دنياي راني را ودا( گوييم

در اين راه بر لباس و  مان را صرف خدمت به اسالم و جلب رضايت خداوند كنيم زندگي
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 ،  تلتي آخارت و تلتاي دنياا   ،  كه شيريني دنيا  به راستي! سرخ شهادت بوسه زنيم. آري 

 . نه كساني كه به معاد اعتقاد دارند ؛  ترسندشيريني آخرت است. دنيا پرستان از مرگ مي

*** 

 نام : احمد                                             نام خانوادگي : شيرمحمدي

تحصايالت: پانجم        5/0/11خ تولاد :  نام پدر: محمد   محل تولاد: همادان           تااري   

 ابتدايي

 77سن :               77/00/37محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:  

پاس اي   . رش ال اله اال ال است و اين شعار را با عمل اجرا مي كندااين امت شع كه چرا

بفهميد و بدانيد كاه   ، مي كنيدي مقابله يد  با چه نيرويجهانتواران كه تا كنون نفهميده ا

دست از توطئه  ، تا زود است . و دنياي خود را تباه خواهيد كرد شد شما هالك خواهيد

تحقق  "كه اين حقيقت حتما .  ها و تجاوزات خود برداريد و تسليم امت حزب ال شويد

را  قادر خاود   ! اي ماردم مسامان و آگااه    . خواهد يا رت و شما از پاي در خواهيد آمد

شما كساا ناي هساتيد كاه      ؛نمونه هستيد يشما امت . بدانيد كه خيلي پي  خدا آبرو داريد

قياام كارده   ، استعمارگران له مي شوند  ةن جهان كه زير چكماناي تمامي مسلميبراي رها

ها و آخرين قطره هاي خونتان به اين حركت  و تا آخرين  لحظه ها و آخرين نفس؛ ايد 

شا ءال پيروزي با ماست و دشمنان توان مقاومات را   ان .هيد داد ي بت  ادامه خوايرها

 .  از دست خواهند داد و هالك خواهند شد

*** 

 نام : نبي ا...                                             نام خانوادگي : قاسمي نعيم 

تحصايالت: او             0/0/13نام پدر: امان اله    محل تولد: همدان           تاريخ تولاد:   

 راهنمايي 
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 77سن :               1/01/35محل شهادت:  اروند رود               تاريخ شهادت:  

مي دانم كه شما خيلي زحمت كشيده ايد  مرا به اين سان   !  پدر و مادر بزرگوار و عزيزم

اسالم كه دانيد  اين راهم مي دانم كه براي شما ررزند خوبي نبودم ولي مي .رسانده ايد 

. ما هم مجبور بوديم  برويم  ،  چون اسالم به ما احتياج داشت . را بايد بيشتر دوست داشت

قلب  "حتما ،  اگر تير و ترك  قلب ما را پاره نكند !  اسالم بايد برود ، چون اگر ما نرويم

 .  پس چه بهتر كه ما برويم . قرآن را پاره مي كند

*** 

 نام خانوادگي : قراگزلو                                           نام : محمد مهدي   

تحصايالت: او        71/1/13نام پدر: علي اكبر   محل تولد: همدان           تااريخ تولاد :   

 راهنمايي

 70سن :               73/07/31محل شهادت:   راو              تاريخ شهادت:   

توانساتم  ي چارا كاه ما    ؛ اميدوارم  مرا ببتشيد و حاللم كنيد ! انمپدر و مادر عزيز و مهرب

به انتظار شماپاسخ ،  كه از من انتظار داشتيد باشم و آنطوري ، آنطور كه شما مي خواستيد 

چه كنم كه اسالم اينطور خواست و من نمي توانستم اسالم عزيز را رها كنم  . مثبت بدهم

ي برايم عزيز بوديد ولي من عاشاق باودم و نتوانساتم    هرچند شما خيل . و  پي   شما باشم

 اشم . معشوق خود را رها كنم و در كنار شماب

*** 

علي اكبر  ،جان خود  ع(و اين راهي است كه حضرت اباعبدال ! امت حزب ال و مسلمان

برادرش ابوالفضل و برادرزاده اش قاسم را ردا كرد كاه اساالم عزياز زناده      ،غر صعلي ا ،

 هرچند كاه  .خير  "مطمئنا ؟ خبر داريد، پس آيا راه ديگري كه از اين باالتر باشد .  بماند
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ائمهع(و جان  ةهم . هاست در پيشتان عزيزند ولي اسالم عزيزتر از اين جوان شماررزندان 

 .  ها كه  چيزي نيستند ررزندان شما در قبا  آن ؛خودشان را در اين راه ردا كردند 

*** 

 نام خانوادگي : قرباني                                            نام : عليرضا  

تحصيالت: دوم           1/1/13نام پدر: والمحسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 متوسطه 

 70سن :                03/3/31محل شهادت: دربندي خان                تاريخ شهادت: 

پدر و مادري آرزو دارد كه ررزندان  نازد خاودش   هر مي دانم كه  ، يزمپدر و مادر عز

ولي امروز بايد آرزوهاي دنيوي ماجهت ديگري پيداكند  ؛ ها دور نشود باشد و ازكنار آن

من و امثا  من در ايان دنياا    .امروز حفظ اسالم واجب است  . تقويت اسالم است ، و آن

 .  يد به صاحب  برگردانيماين امانت را با و امانتي بي  نيستيم

*** 

 نام : محمد رضا                                            نام خانوادگي : قربانيان

تحصايالت: دوم       7/18/ 01نام پدر: محمد    محال تولاد: همادان           تااريخ تولاد:     

 راهنمايي

 07سن :               71/1/35محل شهادت:   آبادان              تاريخ شهادت:  

با  .خونم سنگر اسالم را ترك ننمودم  ةيد تا آخرين قطريسالم مرا به رهبرم برسانيد و بگو

خدا پيمان مي بندم كه در تمام عاشوراها و در تمام كربالها با حسين ع(و هماراه باشام و   

به اجرا  ع(و سنگر الهي را ترك نكنم تا هنگاهي كه تمام احكام اسالم زير پرچم  امام زمان

 در آيد.

*** 
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 نام : محمد مهدي         نام خانودگي : مروج     

تحصيالت:           07/00/31نام پدر: احمد علي    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

 ديپلم 

 70سن :                00/3/31محل شهادت:  قراويزان              تاريخ شهادت: 

  ، ت،نمروديان حاضار در تااريخ زماان   پاو  و جنسايّ   حامياان  ووطيان زمان،طا  و با خر

رراموش نكنيد تاا   .به مبارزه بر خيزيد و ورب شرقابرقدرت هاي  ها، بني صدر ها،رجوي

نياز به  لت دارد و تنها براي مبارزه اد انقالب شما اصنها با شما مي جنگ كه ابر قدرت زماني

شما نبرد مسلمين و مستضعفين جهان  عليه طغيانگران مي  داريد نبرد و يكپارچگي  وحدت

شده  هاي ريتته خون من كه قطره اي از درياي خون .كه پيروز باشيد  آن  باشد،به اميد

ت واسالم عزياز اگار   ررا راه پويندگان خر حريّ شود مي باشد شمعي مكتب اين  در راه 

 شاءال گاه باري تعالي مقبو  ارتد. اندر دركه شهادتم چه بسيار كم نور باشد  به آن اميد 

*** 

 نام پدر: محمدعلي         نام : احمد                 نام خانوادگي : مسگريان 

 تحصيالت:سوم متوسطه           7/3/11محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 71سن :                5/7/31محل شهادت:  خيابان بوعلي               تاريخ شهادت: 

 دهند كه ما هم به لشگريانمژده مي آنان  ايم بههايي كه بر سر قبر شهيدانمان گذاشتهالله 

اي اسات بار دهاان    و زندگي ابدي  عشهادتو حرباه  يپيوستيم و اين مرگ ظاهر اسالم 

 بررا خدا رحمت   از دست بدهيم در حالي كهچرا اين سعادت عظيم را   استكبار جهاني،

 پيارو   اين نايب الهي بار روي كاره زماين اسات چارا      ناز  كرده است و در حالي كهما 

االال بر عالم،  هال ت   نباشيم، خدايا تو حارظ  باش، برارراشته باد پرچم الرهبري مرجعيّ

 پيروزباد انقالب اسالمي ايران به رهبري قائد عظيم الشأن امام خميني.
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*** 

 اصغر   نام پدر :         نام خانوادگي : مظاهري              نام : حسين              

 تحصيالت: خواندن ونوشتن     0/1/37محل تولد: بيجار كردستان     تاريخ تولد: 

 71سن :        01/0/30دزرو              تاريخ شهادت:    -محل شهادت:   محورشوش

انقالب اسالمي  امام   د  كه در راه او ونصيبم كر را  ارتتاراين  سپاس خداي بزرگ را كه

خدا را گواه مي گيرم  چه آن روزهايي كه در سپاه باودم و   .  وعزيزمان به شهادت برسم

گونه هدري جز خادمت باه  انقاالب و     س سربازي هستم هيچچه امروز كه در لباس مقدّ

مسلمان اين است  تپيام من به ملّ .  امام خميني كه خر او خر ال است نداشته و ندارم

كه در هر شرايطي دست از اسالم و ياري امام و روحانيت مبارز و انقالب برنداشته و خون 

گوناه   شهدا را پايما  نكنند و بدانند و آگاه باشند كه تمامي ما سربازان و پاسداران هايچ 

 هدري جز خدمت به اسالم و انقالب اسالمي و امام خميني نداشته ونداريم.

*** 

 نام پدر: عبدالعلي       رريدون                  نام خانوادگي : معظمي  نام :

 تحصيالت: او  دبيرستان         31/3/50محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 01سن :                71/01/35محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

ر ام ناراحت و متاثّشدن پيدا كردم نبايد خانواده من هم سعادت شهيد و اگر خدا خواست

در مقابال آن هماه گنااهي كاه      اسات  شوند. خدا شاهد است نهايت آرزوي من شهادت

كردم و آن همه نعمتي كه خدا به ما عطا ررموده خون من ارزشي ندارد، بگذار من بميرم 

در  و ب سهمي داشته باشام از اين انقال شايد و اسالم سربلند باشد. بگذار خون من بريزد تا

 .  آن جهان سربلند باشم

*** 
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 نام : احمد                                نام خانوادگي : مناري 

تحصايالت: پانجم             5/3/11نام پدر: محمد    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 ابتدايي 

 08سن :                05/5/37 محل شهادت:  پيرانشهر               تاريخ شهادت:

و ايان   بايد خون خود را در اين راه هديه كنيماگر بتواهيم انقالب اسالمي استوار بماند

هستند كه ماي توانناد در راه مكتاب رهاائي بتا       ععجوخون را تنها سربازان امام زمان 

 .  اسالم ردا كنند

*** 

 صنعتي  نام :  كاظم                 نام خانوادگي : يوسف

تحصايالت:            01/3/70نام پدر: ابوالقاسم     محل تولد: همدان           تااريخ تولاد:    

 ديپلم

 11سن :                73/01/35محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

ان جنايتكار ،طاووتي و پيروزي انقالب اسالمي  ةبعد از سرنگوني رژيم كثيف دو هزار سال

 ،،صادام يزياد كاارر   ان جهان به خيا  خود مي خواستند به سر كردگي يكي از نوكرانشا 

با نقشاه هااي پلياد     است  را كه با پيروزي انقالب اسالمي در ايران تابيدن گررته خدانور

كه خداوند متعا  اراده ررموده كه اين انقالب را كاه باا    خود خاموش كنند،وارل از اين

ت ايران و بيداري سااير مسالمين   به ثمر رسيده و باعث نجات ملّ ريتتن خون ارراد پاك

رساند و نشانه هاي آن در جبهه ها ديده شده اسات كاه    پيروزي كاملبه  است  گرديده

 .مي نمايدونه خداوند رزمندگان را ياري گچ

*** 

    نام پدر: محمد             نام :  ابوالقاسم                 نام خانوادگي : يونسي
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 تحصيالت: ديپلم     05/3/35محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 37سن :               5/5/37محل شهادت:   اسالم آبادورب                     تاريخ شهادت:  

نويسام كاه از   مي قدر  چه در قلبم مي گذرد روي كاوذ بياورم ولي همين انم آنتونمي 

وجاود   پي  از اين ها هام  راضي و خوشحا  هستم راهي كهي لراهي كه پيموده ام خي

 كننداز نظر مردم ما محو آن را  داشتند  سعي داشت ولي طاووتيان و جيره خواران بيگانه

نام خميني در ظلمات طاووت ظهور كرد و ه بع(و از تبار اسالم و وارث حسين مردي ولي 

ي طااووت را از باين بارد كاه راه     ها  با نوري كه از اسالم منشأ مي گررت چنان تاريكي

حا  با خون زنده مانده است از خاون  ه اسالمي كه از صدر تا ب شدراستين اسالم  نمايان 

و تمامي شهداي صدر  ع(وپاك حضرت علي ع(و گررته تا خون پاك ررزندش سيد الشهدا

مي اسال، پاي درخت اسالم ريتته شده است ه وهمه ب اسالم وخون شهدا اخير انقالب همه

اسالمي كه نورش چنان استكبار  ،بت  تمامي مستضعفان از دست مستكبران است كه نجات

اساتعمار  تحات  هااي   جهاني را كور كرده است كه  در صورت تاب  اين نور به سرزمين

توسر يكاي از  خفاشان شب پرست قيام خواهند كرد لذا استعمارگران مردم مسلمان عليه 

جهت خاموش كردن اين نور الهي به اين سرزمين  حملاه   نام صدامه ب ان جيره خوارانش

 خادا  كه پشتيبان اين نور خداست و هدايت اين ناور توسار روح   ند وارل از اينشد ور

د زيرا اگر نهضات  يانرخيا  شكست اين نهضت را هيچ وقت از د  نگذ، اي مردم .  است

امي ماردم  كست خواهد خورد اگار تما  شحسين ع(و شكست خورده است اين نهضت هم 

چاه چيازي بااال تار از     و داريم  باخودهم كشته شوند باز ما پيروزيم زيرا رضايت خدا را 

رضاايت   ماي خواهناد    رضاي خدا مي توانيم پيدا كنيم شكست براي كسااني اسات كاه   

 .  دست آورنده شكم،صدام،ريگان،ميتران وهر شيطان ديگري را ب

*** 
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 نام پدر: عباس            گي :  شكرلب نام :   محمد                نام خانواد

 تحصيالت: ديپلم     73/3/15محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 71سن :               1/01/35محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شهادت:  

كه  ست،ا مقابله بادشمنان اسالم وجمهوري اسالمي وانقالب ، ماستعهدة آنچه كه امروز بر

بايد با جان وما  وآنچه درتوان داريم دراين راه كوش  . همان دشمنان اسالم مي باشند

 . يمينما

*** 

 نام پدر: علي             نام خانوادگي : شهبازي  نام :  والمحسين          

 تحصيالت: او  راهنمايي      3/0/13محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 01سن :                31/8/37ت:  حاج عمران              تاريخ شهادت: محل شهاد

كاه هماراه باا     را اميدوارم كه سالم آخر من ! سالم بر شما ملت مبارز و شهيد پرور ايران

اين  . ومي ديگر ندارم ، به خدا قسم اگر پذيرا باشيد ؛پذيرا باشيد ،  عشق به شهادت است 

است كه به ديو صفتان ثابت كنم كه جنگيدن من  تنها به خااطر   خاطر اينه وصيت نامه ب

شرعي من است كه به  ةاين يك وظيف بلكهنيست  ؛ن به بهشت دترس از آت  جهنم و رسي

همه بدانيد كه من آگاهانه و باا   .پاسداري كنم  ام جبهه بروم و از انقالب و كشور اسالمي

 انتتاب خود در اين راه قدم گذاشتم.

*** 

 نام پدر: شعبانعلي        : ابراهيم                  نام خانوادگي : شيتعليان  نام

 تحصيالت: ديپلم           1/7/31محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 73سن :                71/3/35محل شهادت: مجنون                تاريخ شهادت: 
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از آن ؛ سعادت دارد از دسات ماي رود    ؛ گ استوقت تن !اي امت حزب ال و خدا جو

در طو  تااريخ آرزوي شاهادت در راه اساالم را    كه چه بسا علماي بزرگي  . يديبهره جو

از او  عمر تا آخر  .چطور ما اين روز عظيم را آسان رها كنيم  ؛ داشته اند و نصيبشان نشده

ي ازاين اقيانوس را كه هام  توانيم قطره امي باز ن،  عمر هر چقدر تالش و  كوش  كنيم 

وقت هرگاز باه ايان     آن. دست بياوريم ه ين هدف مي توانيم بياكنون با يك جه  و تع

الحمادل خاوب باه     .ن درا( اسالم احتياج به كمك دارد هدف بزرگ نتواهيم رسيداال

حساين زماان اسات     امام ،اكنون  .نداي حق لبيك گفته ايد و بعد ها هم خواهيد گفت 

كه حامي به حق اساالم نااب محمادي عصو و     ، ر در مقابل جمهوري اسالميوتمامي كف

از خاواب   .  قيام كنيدايستاده است . حامي پابرهنه ها و  از دست ررته هاي تاريخ است ، 

 ع(واطهاار  ةو ائم عصو وفلت بيدار شويد كه روز قيامت نمي توانيد در مقابل رسو  خدا

 .  سر بلند كنيد

*** 

 نام پدر: رجبعلي        نام خانوادگي : شيخ عليان                         نام :  محسن  

 تحصيالت: او  دبيرستان      1/0/17محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 73سن :               73/01/35محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

ي خود قرار را راهنما عصوخدا و روش رسو  خدا دستور  .پا خيزيد ه ب !  پس اي مردم

كوله بار خوي  پر كنيد  .طاهرين كمك گيريد و دين خدا را ياري كنيد  ةاز ائم  دهيد ؛

اندك است و بدانيد كه ياري كردن دين خدا توريقي است بسيار ارزشامند و  ، كه وقت 

ياد تاا حكام خادا در     بهترين ررصت براي شماست كه اين انقالب را ياري كن، اين زمان 

 جهان پياده شود.

*** 
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 نام پدر: لطف اله          نام خانوادگي : قرباني مقدم      نام : هادي        

 تحصيالت: ليسانس      01/00/11محل تولد: همدان     تاريخ تولد:  

 70سن :                1/01/35محل شهادت: اروند رود    تاريخ شهادت: 

. ياك زماان ارزش    هاي دگرگون شده هاست،ارزش ي ايران انقالب ارزشانقالب اسالم

 آن ها جاايگزين  تغيير كرده و اصالتها حاال اين ارزش  مادي و سطحي بود ؛  "ها كامال

 است .  ارزش پيدا كرده، هاي صحيح  و هدف ستشده ا


