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 آبادي          نام پدر : صادقنام:  محمد           نام خانوادگي: بي

    1/3/1331يخ تولد:همدان       تار محل تولد:

 12 سن:    82/3/1331مجنون        تاريخ شهادت: جزيره محل شهادت:

ر اگ   .ام تا مثل ياران حسين )ع( در راه خدا به شهادت برسممن به جبهه رفته !پدر و مادر

بايد ب ه   .ما در زماني هستيم كه اسالم در خطر است .به اين مقام رسيدم خدا را شكر كنيد

م و به اين واجب عمل كردم اگر من به مق ام  يم كه به جبهه بيايدجبهه رفت من واجب د

 .خواهد شد شهادت رسيدم خوشحال باشيد و در شهادت من گريه نكنيد كه دشمن شاد

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

 هدي           نام خانوادگي: بشيري             نام پدر :تقي نام:  م

 1/3/1331تولد :  محل تولد : همدان             تاريخ

          83سن :               83/11/1331تاريخ شهادت :          محل شهادت :شلمچه     

تا اي ن   ،« عيني است رفتن به جبهه واجب »د كهنتوايي صادر كنفامام ما  كه نيايد روزي

 .خودتان را بشناسيد مطلب واقع نشده است وظيفه

بار هم كه شده سري به جبهه بزنند، ببينند اين اف رادي ك ه در   مردم سعي كنند براي يك

كنن د ببينن د   كنند؟ چگونه با خون خود بقاي اسالم را تضمين ميكار ميه جبهه هستند چ

             كنند ؟به اسالم مشخص مي د را نسبتخو نه وظيفهها چگو كه آن

 نام:  مرتضي         نام خانوادگي: به خوش             نام پدر: هادي

       8/3/1333محل تولد : همدان    تاريخ تولد :

  12سن :     83/18/1333محل شهادت :كوشك     تاريخ شهادت :
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اميدوارم خودشان ب ه   .بفرستمتر از آن هستم كه براي امت شهيدپرور پيامي  من كوچك

هاي نبرد حق عليه باطل تا پيروزي نه ايي ش ركت   نداي امام امت لبيك گفته و در جبهه

 نمايند.

--- 

 نام:  محمد تقي          نام خانوادگي: بيگي             نام پدر: شعبانعلي

     31/3/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:         8/3/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت:خرمشهر  

موقعي كه حس كردي  .مدرسه هميشه سربلند باشي سعي كن درست را بخواني و درجبهه

برادرت را بردار و با دش منان ب ه    اسلحه ،جبهه بيشتر از مدرسه به تو نياز دارد به جبهه برو

بلك ه   .را از امام و جبهه سرد كندشدن، تو  زخميمبادا  !پسر عموي همرزمم. جنگ برخيز

وقتي بر هواي نفست غلبه  كه روحيه ات را قوي كن و سعي كن بر هواي نفست غلبه كني

رو راه  هيچ وقت دست از امام بر ن دار و هم واره ره  . كارها درست مي شود كردي همه

يگ ر  من از خداوند براي تو شفاي  خي ر و از ت و و د   .خصوص اين حقير باشه ب ،شهيدان

 دوستان حاللي مي طلبم.

---- 

 نام:علي                  نام خانوادگي: پرخو                   نام پدر : محمود

     1/1/1338د: محل تولد: همدان      تاريخ تول

 81سن:  11/1/1338محل شهادت: پيرانشهر         تاريخ شهادت: 

انتظارم چنين اس ت ك ه س الح ب ر     . دخواهشيون نمي خواهد،روح من از شما گريه نمي

نبرد حق عليه باطل پر كنيد و يادم  م را در جبههابرداريد و جاي خاليرا ام خاك افتاده

اهلل وان تنص ر :» اي ايمان آورندگان بدانيد ك ه  .داريد جاويد نگه ،را با ادامه دادن راهم
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را بق ره   س وره  813 يش ريفه  كنم كه  آيهشكر مي رامن خدا  ،«ينصركم ويثبت اقدامكم

بعض ي از م ردم از ج ان خ ود در راه رخ اي خ دا در       »  فرماي د: شامل من نمود كه مي

خ ورم ب ر آن ان ك ه     افس و  م ي   « گذرند و خداوند با چنين بندگاني مهربان است.مي

بينن د و تم ام  فك ر و شكرش ان     نميثروت زندگي را چيزي جز پر كردن شكم و افزودن 

ك ه آگاهن د و    اي واي بر آنان كه غافلن د و خ وش ب ر آن ان     !استخوردن و خوابيدن 

 پذيرند.مي آگاهانه قرباني شدن در راه آفريدگار را

 1سوره محمد ، آيه  -1

---- 

 نام:  عبا       نام خانوادگي: پورش همداني           نام پدر: حاج محمد

 11/3/1331محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         38سن :           88/8/1331تاريخ شهادت :           شهادت : شيخ محمد محل

به سوي  ! عزيزان .كنندهاي غيرتمند و دالور را طلب ميانسان، هاي حماسه و شرف جبهه

صدام خاكريز اول استكبار ! ها بشتابيد كه فردا دير است. خواهران و برادران گراميجبهه

تر هس تند. م ن يق ين    ريز اول شكسته شود خاكريزهاي بعدي سستخاكاگر .جهاني است

در صف ، اند امروز يزيديان در مقابل حسينيان صف كشيده !خدايا .دارم پيروزي با ماست

 ! تفاوتي د كساني كه مخالفيد وب ي  ، اي هاناست. ياري نمودن يزيديان  ،حسينيان نبودن

و ب ه  د تا فرصت هست كمي فك ر كني د   فردا هيچ عذري در پيشگاه خداوند متعال نداري

 .يديخود آ

---- 

 نام:  عبا            نام خانوادگي: ترك             نام پدر : علي

    3/1/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:
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 81سن:     81/11/1331محل شهادت:چنگوله    تاريخ شهادت:

دارم اين است ك ه آم دن ب ه جبه ه      ت ايران و جوانان حزب اهللتنها خواهشي كه از ملّ

وظيفه است كه روزگار بر دوش ما گذاشته است. من ت ا ج ان و خ ون در ب دن دارم ت ا      

وقت از مب ارزه دس ت ب ر نخ واهم      خون خود از اسالم دفاع كرده و هيچ آخرين قطره

 داشت.

 يدرنام: قاسم           نام خانوادگي: افتخاري منش             نام پدر : علي ح

 81/1/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 88سن:     3/11/1331محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

وليت در ؤخ اطر احس ا  مس    ه بلكه ب ،بوده استنخاطر هواي نفس ه به جبهه رفتن من  ب

 .او بود امام خميني و شنيدن پيام حسين گونه ،برابر خدا و رسول خدا و رهبر انقالب

***** 

تج اوز  ب ه م يهن اس المي     ،كار و عم ال خ ود فروخت ه اش    كه آمريكاي جنايتاكنون  

م ك ه نم ي ت وانم    نكمياحسا   ،و روز به روز تجاوز خود را افزايش مي دهند كنندمي

ه ا ك ه   هاي وحشيانه بعث ي هر وقت به بمباران. ها باشمساكت بنشينم و شاهد اين جنايت

 ك    رده حت    ي از قت    ل ع    ام كودك    ان خان    ه ه    اي مس    كوني را وي    ران 

م ن در  كه است  اياين چه زندگيگويم ميند فكر مي كنم ننمي ك يگناه فروگذار بي

 پش                                     ت جبه                                     ه 

 . عشق به اهلل مرا به سوي جبهه كشاند آري ؟مي كنم 

---- 

 علي علي            نام خانوادگي: آقا محمدي              نام پدر : برات نام: قربان

          81/18/1331همدان           تاريخ تولد:  محل تولد:
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 11سن:   12/3/1333محل شهادت: شلمچه        تاريخ شهادت: 

 راگكه هست  ها در جبههخيلي چيز .امهر چه از شجاعت اين رزمندگان بگويم كم گفته 

 !مو دوستان عزيز فاميل ، برادران .شودمي] ساخته [ هاي بزرگي گفته شود داستان

 ت ا  كنند و چه فعاليته ايي كردن د  ها ميهايي در جبههبرادران چه فعاليت ،دانيدشما نمي

 .شهيد شدند

---------- 

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

    1/1/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 81سن:    8/1/1331محل شهادت:اسالم آباد    تاريخ شهادت 

كه مانع آمدن فرزندانتان به جبهه  اي كساني و ، يديكه مي توانستيد به جبهه بيا اي كساني

 . شهدا باشيد جواب گوي اين باشيد كه چگونه مي خواهيد به فكر ! شديد

 ي شهداشما مديون خانواده ها  . ها باشيد گوي آن وند سوگند نمي توانيد جواببه خدا

 هستيد.

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

 نام:علي رخا            نام خانوادگي:جامه بزرگي         نام پدر :محمد تقي

    1/18/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     3/1/1331تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

ح ال  در ومبادا در غفلت  !اي جوانان .قدر به جبهه مي روم و مي جنگم تا شهيد شوم آن

و با ه دف ش هيد ش د. اي    ) ع( در راه حسين )ع( كه علي اكبر حسين  ،تفاوتي بميريدبي

ه ا جل وگيري كني د ك ه ف ردا در محض ر خ دا        مبادا از رفتن فرزندتان به جبهه !مادران
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  داغ او را بدهي       د ك       ه ) (  تواني       د ج       واب زين       بنم       ي

 نمود. تحمل شهيد راهفتاد و دو 

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

 اريان       نام پدر :محمدنام:علي        نام خانوادگي:جب

     1/11/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:    81/11/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

من به اراده خود و بر حسب وظيفه مسلماني و ايراني بودنم به جبهه آمدم. احتي اجي ك ه   

 حتياجي است كه ما به جبهه داريم. جبهه به ما دارد همان ا

 ها خالي بماند. اميدوارم كه خدا ما را در جمع شهدا قرار دهد.نگذاريد جبهه !عزيزان

----------- 

 علينام خانوادگي: خان محمدي             نام پدر : امام            نام: محسن

     31/3/1338محل تولد: همدان     تاريخ تولد: 

 83سن:      83/3/1331بصره   تاريخ شهادت:  محل شهادت:

ها را پر كنيد و به نداي ام ام بزرگوارم ان لبي ك    اگر اين جنگ طول كشيد برويد جبهه

 .گوييد

====== 

 نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر : اصغر 

 18/11/1331محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           11سن :                8/18/1333تاريخ شهادت :                 ؛ عراق ل شهادت : فاومح

ليت در براب ر  وؤخاطر احس ا  مس   هبلكه ب ،استبودهنخاطر هواي نفس هجبهه رفتن من ب

 .گونه او بودامام خميني و شنيدن پيام حسين ،خدا و رسول و رهبر انقالب
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**** 

ه اي مس كوني را وي ران    اف تم ك ه خان ه   ها ميهاي وحشيانة بعثيمبارانهروقت به فكر ب

چ را   گويممي با خود  دنكنگناه فروگذاري نمي عام كودكان بيكنند و حتي از قتلمي

خواس تم مانن د   س وي جبه ه كش اند. م ن نم ي     ؟ عشق اهلل مرا بهمن در پشت جبهه هستم 

 تفاوت باشم.و خود در برابر مسايل بي مردگان متحرك فقط زباني انتقادي داشته باشم

------- 

 نام : جعفر           نام خانوادگي: خضريان             نام پدر : علي اصغر

  11/1/1338ولد: محل تولد: همدان       تاريخ ت

 81سن:    11/1/1331محل شهادت: قصرشيرين     تاريخ شهادت: 

كه و براي رخاي او در صحنه باشند و عالوه بر اين ياد خداهب و بايد امت حزب اهلل هميشه

د نمي هستند جبهه ها را فراموش نكنحراست از انقالب اسالدر پشت جبهه مشغول حفظ و 

طش را دارد تا زماني كه جنگ است بايد هر سال چن د م اه را   يهي كه شرالو هر حزب ال

ت ي  ت ر ترب  فظ اسالم بيشبه اين ترتيب زاهدان شب و شيران روز براي ح .در جبهه باشد

 .شوندمي

----- 

 د عليخوش اقبال         نام پدر : محمنام: حسن            نام خانوادگي: 

  1/3/1382تولد:  محل تولد: همدان         تاريخ

 31سن:         81/11/1311محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 

ام جه اد در  راهي را كه انتخاب ك رده  .متو خود آگاهي كه چرا به جبهه آمد ! خداوندا

ياري كن تا در  ! خدايا ؟ز هستميولي نمي دانم تا چه حد موفق و فا. و اسالم است توراه 



 8 

، زير يوغ شيطان ب زر    از ها راتاين جنگ همراه ديگر برادران به پيروزي برسيم و ملّ

 آمريكا نجات بدهيم.

****** 

ه اي خ د   و نعمت زندگي مي كنند و هميش ه ح رف   ي كه در نازيها آن ةبه هم !همسرم

 انق                                   الب را تك                                   رار  

و نشانه ه اي   جبهه ها بيايندبه  :بگو ،به زندگي انگلي خودشان ادامه مي دهند و مي كنند

بيايند و بينند اين جوانان پاك و شجاع و مسلمان چگونه غريبانه در  .خدا را مشاهده كنند

 وقت ي  !همس رم ؟ هاي سرخ پ ر پ ر م ي ش وند    گل چگونه مانند؟ جبهه ها شهيد مي شوند

 بگ     و ه     ر انس     اني روزي  ه     ا ب     ه آن فرزن     دانم ب     زر  ش     دند

پس چه بهتر كه انسان شهيد ش ود و در مق ام   « . بازگشت همه به سوي خداست» مي ميرد

 شهادت به سوي خدا برگردد.

--------- 

 : علي نام: علي رخا            نام خانوادگي: دهقاني        نام پدر

   1/18/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 81سن:   3/11/1331محل شهادت:اروندرود     تاريخ شهادت:

هاي نفساني و شهواني بيرون حقير را از قعر ظلمت ةبند با لطف و كرمت كهاز اين ! معبودا

تو را شكر  ،جبهه كه محل تجمع اولياست وارد كردي ؛آوردي و به وادي نور و صفا يعني

 كنم هرچند كه توان شكرگزاري اين همه لطف را ندارم.مي

----- 

 درجبي نصير        نام پدر : محم د رخا            نام خانوادگي:نام: محم

     81/3/1331محل تولد: اللجين       تاريخ تولد:
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 11سن:    81/1/1333محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

م ش  انس ان س از اس ت ك ه معلّ     دانش گاهي  جبهه . عاشقان اهلل است به راستي جبهه سنگر

قدر شور دانستم جبهه اينمن اگر مي .حسين)ع( و درسش ايمان و مدركش شهادت است

 شدم.ها پيش به اين ديار رهسپار ميو شوق دارد مدت

----- 

 ارخنام: علي             نام خانوادگي: رعنايي            نام پدر : غالم

    31/3/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:    11/1/1338تاريخ شهادت:   ؛ پيرانشهرمحل شهادت:حاج عمران 

در اين دانشگاه بزر  ب ه خ ود س ازي     حضورهدف من از آمدن به جبهه اين بود كه با 

خ ود را   ه اي قل ب  بپردازم تا شايد بتوانم گناهان گذشته را جبران و مقداري از پلي دي 

 .خ ود باش م   ةاي برايم وجود داشت بتوانم آينده سازي ب راي جامع    بزدايم و اگر آينده

ي است كه يهاي آن سنگرهاكال  ؛دانشگاهي كه از غرب تا جنوب كشورمان وسعت دارد

 .ليتي سنگين بر دوش ما نهاده استوبه خون عزيزي از عزيزان رنگين است و مسؤ

--------- 

 نام خانوادگي: رفعتي قوام           نام پدر : علي        نام: باب اهلل   

      1/3/1332:محل تولد: همدان          تاريخ تولد

 11سن:  83/3/1331مجنون     تاريخ شهادت: جزيره محل شهادت: 

كنون كه به سن بلوغ از تولد تااز زحماتي كه  .كنماز شما تشكر مي !ماپدر و مادر گرامي

اهلل مرا به  رخاي خاطره كه بخاطر اينه تشكر فراوان ب ايد، ممنونم.برايم كشيده رسيده ام

ه ا  وداع با تو اي مادر پرمهر و محبتم كه پس از س ال  ،هنگام وداع است .جبهه فرستاديد

هرگز به خاطر پسرت  كنممياز تو درخواست  .تحمل رنج و مشقت مرا به جبهه فرستادي
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اوست ك ه   .ما خداوند است ةكه صاحب اصلي همخاطر اينهب داني چرا؟مي ،گريه نكني

علي اصغر حس ين)ع(   ياداشك نريز بلكه به  برايمپس به خاطر خداوند  .ما را آفريده ةهم

وداع با تو اي پدر مهرب ان و   .اشك بريز كه در صحراي كربال با لب تشنه به شهادت رسيد

دلت را به خدا بسپار و  .بزر  نموديتو كه با جان كندن و تحمل رنج مرا  ،زحمت كشم

 «. اال بذكراهلل تطمئن القلوب» راستي كه چه خوب گفته كتاب مبين اسالمه ب

هاي خوب خ ود دل پ در را آرام و قل ب     شما كه با نصيحت ،وداع با شما اي خواهرانم

هادت اي برادر مهربانم كه با اخالص و دوستي مرا با شووداع با ت .دهيدمادر را تسكين مي

ملت غيور و شهيد پرور كه  شماآشنا كردي و دلم را به خداوند سپردي و سرانجام وداع با

 .همچون سيلي خروشان از اول انقالب تا كنون سد راه خدانقالبيون گشتيد

------- 

 نام: زياد علي            نام خانوادگي: رفعتي فهيم        نام پدر : گلشن علي

   1/1/1331تاريخ تولد :         محل تولد : همدان     

          81سن :              11/8/1331محل شهادت : خرمال        تاريخ شهادت : 

ائمة تو بودم. به نداي ناي ب  خداوندا! شاهد باش كه من معتقد به تو، دين تو، رسول تو و 

نب رد ب ا    رمامام زمان)ع( كه همان نداي حسين)ع( در گرماي ك ربال و در گرم اگ   برحق

كفر ونفاق نهيب ]اهل [ك گفته و به جبهة نور آمدم . آمدم تا به عهدشكنان كوفه است، لبي

اي دشمنان دي ن  ا مرفق در خون مظلومان دست آلوده زنم كه: اي خيره سران جاهل ت

ج كالبد شيعيان، داغ و محرك و مه ي وبشريت! خون اسالم و خون جوشان حسين )ع( در 

و باگلوله اي از ج نس حدي د    ]مي كنند [قوة االهي تجهيز به حول و است. آنان خود را

 شما را به درك اسفل مي افكنند!، جهنمي در سالح آتشين 
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انقالبي و مسلمان! به هوش و به گوش! كاروان كربال در حركت است و ص داي   اي ملت 

ه اي  اي ملت! عاشقانه حركت كنيد تا اي ن س رزمين  » جر  آن به گوش مي رسد كه : 

 ه                                اي مق                                د  آزاد و دل

اس ر جه ان تحق ق    و آرزوي هزاران هزار مس لمان در سر  خانواده هاي شهدا شاد گردد

 وب                       ه آم                       اده « ياب                       د.

بساط خ ود   شب يأ  كه صبحدم فتح و نصرت دميده وباشيد وعده هاي االهي اميدوار  

م اكن ون، اي  زباله دان تاريخ م ي پيماي د. ه     ] سوي [و راه خود را به ]است [ را برچيده

 مردم متعهد ومؤمن! پر قدرت در مقابل توطئه ها ايستادگي كنيد.

------ 

 نام: علي اصغر                 نام خانوادگي: رنجبران                نام پدر : علي اكبر

  11/11/1338محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 83سن:     3/11/1331محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

در رختخ واب شلّ ت    قدربه جبهه مي روم و مي جنگم تاشهيدشوم. اي جوانان! نكن د آن

تفاوتي بميريدك ه  وغفلت بميريدكه علي)ع( درمحراب عبادت شهيد شد. مبادا درحال بي

 علي اكبرحسين درراه حسين)ع(وباهدف شهيد شد.

ك ه در محض ر خ دا نم ي     گيري كنيد از رفتن فرزندانتان به جبهه جلو مبادا !اي مادران

ي حتّ و بلكه مثل خاندان وهب جوانتان را به جبهه هاي نبرد بفرستيد .توانيد جواب بدهيد

 !جسد او را هم تحويل نگيريد

----- 

 نام پدر : علي كوثر             نام: محمود                 نام خانوادگي: رنجبران   

         1/3/1332محل تولد: همدان          تاريخ تولد:
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 11سن:   83/11/1331محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

هاي حق عليه و در جبهه مداومت كنيددر پركردن مساجد  .راه مرا ادامه دهيد !برادرانم

ه ر   !ها خالي بماند. خواهران عزي زم باطل جاي خالي شهدا را پر كنيد و نگذاريد پايگاه

ها به ياد شما خواهران با ايمان مي افتم و خداوند را بيشتر وقت .دوي شما را دوست دارم

 !عزي زان اس ت.   به ما هدي ه ك رده  راچنين خواهران با ايماني  خداوند  شكر مي كنم كه

تري مي توانيد  يد كه ما زن هستيم و كاري از دست ما بر نمي آيد بلكه شما كار بيشينگو

 .در پشت جبهه انجام دهيد

ج ا ي ك   اي ن  .هايمان فرق زي ادي دارد جنگ است و با كوچه ةجا جبهاين !مادر عزيزم

كشته  :در اينجا همه چيز هست .دانشگاه بزر  است كه مدركش را هيچ دانشگاهي ندارد

ها خودت را آم اده  براي همه اين بايد دست و پا شدن و يا هر چيز ديگري و توبي ،شدن

چ ون   ،ب دهي ك ه ص بور باش ي    بايد به من قول  .كني و صبور باشي و خدا را شكر كني

من هم ش ايد مانن د ديگ ر دوس تان      .ها را دوست مي دارد نآن است و اخداوند با صابر

بحم داهلل ديگ ر    !چيزي نيست كه تو ناراحت بش وي  .عزيزم روزي مجروح يا شهيد شدم

جنگ را ب ه پاي ان    به اميد خدا اگر. كنند و جاي ناراحتي نيستبرادرانم جاي مرا پر مي

خوشحالم ك ه پي روزي ب ه     ليو ،امزنده بودم كه لياقت شهادت را نداشته من يم ورساند

 .ايمايم و پيروز بازگشته نشسته و دشمنان را شكست داده انكامم

----- 

 نام: منصور                 نام خانوادگي: رنجبران                نام پدر : علي

     18/2/1331محل تولد: همدان        تاريخ تولد:

 11سن:      81/11/1333تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:فاو 



 13 

به جبهه برويد و در نبرد  .خواهم كه نگذاريد اسلحه من به زمين بيفتداز شما مي !برادران

 برسد. فرا ييشركت كنيد تا پيروزي نها ،كه شركت مي كرديدچنان حق هم

----- 

 اهللشن مقدم       نام پدر : روحمد            نام خانوادگي:رونام: مح

     11/18/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:         3/11/1331محل شهادت: اروندرود          تاريخ شهادت: 

كه در روز قيام ت در   ،مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيري كنيد !پدران ومادران

جا از شما سؤال كنند كه چرا فرزن دتان  آن اگر !مي شويد روسياه ) (زهرا ةمقابل فاطم

 ؟!در جواب چه خواهيد گفت ؟چرا اسالم را ياري نكرديد ؟را مهياي جهاد نكرديد

--- 

 نام: مسعود                       نام خانوادگي: رستمي           نام پدر : محمود

             1/3/1333د: محل تولد: همدان         تاريخ تول

 12سن:  31/11/1333تاريخ شهادت:             ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

 را عزيزان محصل! هر موقع مسؤوالن اعالم كردندكه جبهه ها به نيرو نياز دارد، همة كارها

 به سوي جبهه ها روي آوريدكه فالح وسعادت در اين است. و كنيد رها

ها سر تسليم فرود ن ادامه داديم و در برابر سختيما راه را تا پاي جا !اي مردم شهيد پرور

ما را  برداريد و به س وي جبه ه    ةبه زمين افتاد ةنياورديم. اكنون نوبت شماست كه اسلح

فردا پيش تا  هاي نور عليه ظلمت و حق عليه باطل حركت كنيد كه امروز بهتر از فرداست

شتابيد كه صبح ظفر و نويد پيروزي پس تا دير نشده ب .حسين)ع( روسياه و سرافكنده نباشيد

هاي خود به جبهه و اس الم دس ت ب ر    اگر اهل ايمانيد هرگز از كمك .ظار شماستنتدر ا

اگر شما پشت جبهه ها را خالي كنيد خون ما وديگر شهيدان صدر اس الم ب ه    زيرا نداريد
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ه اي  دهنموهميشه ب ه ر  !مبادا امام امت و پير جماران را تنها بگذاريد !هدر خواهد رفت

 خداست. فرمانايشان  دستورهايعمل بپوشانيد كه  ةگهر بارش جام

--- 

 نام:ناصر             نام خانوادگي: شالي وركانه             نام پدر : بختيار

   1/3/1381محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:       83/11/1333تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

ه خمين ي ب ت ش كن ب      ،كار داوطلبانه در لبيك به نداي حسين زمانحقير و گنه ةبند اين

اي از دي ن خ ود را در راه اس الم و    تا بتوانم شره مهاي نور عليه ظلمت شتافتسوي جبهه

باشد كه مورد رخ اي خداون د    ،هاي پاك و مطهر شهدا ادا كرده باشمپاسداري از خون

 .متعال قرار گيرد

----- 

 دي             نام پدر : ابوالقاسمنام خانوادگي: شاه محم          جواد     نام:

 11/8/1333محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           12سن :                18/1/1331،سرپل شهاب          تاريخ شهادت :محل شهادت : بازي دراز

راه س رخ و خ ونين    ةنمان را پر كنيد و ادام ه دهن د  سنگر شهيدا .جبهه ها را خالي نكنيد

 .شهدا باشيد

***** 

  ك ربال  يعن ي  براي جنگيدن باكف ار ب ه جبه ه   و شدم جدا شرعي ازشما يهبه وظيف بنا من

 .نبايد ناراحت باشيد وشما به اسالم اداكنم را دين خودبتوانم  شايد ،هجرت كردم

----- 

 اي           نام پدر :حسين دگي: موانيهرخا             نام خانوانام: علي
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 3/1/1332د : محل تولد : تهران             تاريخ تول

          12سن :                11/1/1333تاريخ شهادت :            محل شهادت : شلمچه     

ا جلو گيري كنيد كه ف ردا در محض ر خ د    مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه !اي مادران

 .شهيد را تحمل نمود مصيبت هفتاد و دوبدهيد كه  را ) (جواب زينب نمي توانيد

------ 

 د جعفر          نام خانوادگي: موسوي فروغ           نام پدر :سيدعلينام: سي

      1/2/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 88سن:  13/3/1331مجنون     تاريخ شهادت:جزيره محل شهادت:

خاطر پول به جبهه رفت ه  ه نگو فالن شخص ب! كه در داخل رختخواب هستي  ياي متكبر

به جبهه بيا  بار هم كه شدهي هم كه شده يك يتو كه اين حرف را مي زني براي خود نما

بار  حداقل يك ،خدا را در نظر دارند ، و ببين كه در جبهه پول ارزش دارد يا رزمندگان

تاب و زير گلوله هاي دشمن بايس ت بب ين جبه ه چ ه     فت زير آساعهم كه شده بيا و يك

 غيبت ،كشي و ديگر پشت سر رزمندگانميخجالت  به چشم خود ببيني اگر .ي داردمعناي

 زني.نميهاي زننده و حرف كنينمي

--------- 

 نام: حسين          نام خانوادگي: ميرآقاجاني           نام پدر : مرتضي

      1/11/1331تاريخ تولد:       محل تولد: همدان

 81سن:  18/18/1331محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

با چشمي ب از   بلكه ناظر است كه من كوركورانه در اين راه قدم نگذاشتم خداوند شاهد و

در اولين قدم از او خواستم كه هرگز در  ،بسيار در اين راه قدم گذاشتم و با عشق و عالقه

دل م ب راي عزيزان ي ك ه     ، هايم سست نشود و گذشته از اي ن عش ق و عالق ه   ماين راه قد
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مجي د يونس ي،    دلوامير محم  »شناختمشان و شهيد شدند تنگ شده، به خدا دلم براي مي

 ه ي و عل ي  لتنگ شده دلم براي علي تابش، امير فضل ال « جعفر عبادي و حسن سرهادي

شناختم و كساني كه از بچگي مي ي همهدلم برا . تنگ شده «حسين فالح و رخا ابراهيمي

ح اال ديگ ر وقت ي دع ا خوان ده       ،كرديم تنگ شدهيا چندماه در يك سنگر باهم زندگي 

 رسد.گوشم نميه شود صداي گريه اين عزيزان بمي

***** 

شما كه اه ل جبه ه    ! پشتيباني كنيد و شما دوستان و آشنايان و امت حزب اهللها از جبهه

ب اره ب ه   وي د و د يماه به جبهه بياچهار  ياسه ها را بگذاريد كنار كه حرف هستيد ديگر اين

ه كه جبهه ه ا را خ الي نگذاري د پ س     دامام عزيزمان  هم پيامش را دا . شهرها برگرديد

 مبادا نسبت به هدفي كه داريد سست شويد. قانع نكنيد  خودتان را با چند ماه جبهه آمدن

خ داي نخواس ته    د كه امام بزرگوار م ا پي امي بده د و   مبادا خداي نا كرده روزي برس !

مبادا ابل يس فريبت ان    . مردن بهتر از زنده ماندنمان است ،حرفش زمين بماند كه آن روز

كس ي در اي ن دني ا ب اقي      .شويد آنهاي دنيا را بخوريد و وابسته به ييدهد و گول زيبا

 . بمانيم پس هوشيار باشيد باقينمانده كه من و شما 

--------- 

 نام: مرتضي          نام خانوادگي: ميرزايي ازندرياني           نام پدر : علي اصغر 

      13/11/1331محل تولد : شهرري             تاريخ تولد :

  11سن :   18/11/1338محل شهادت :محور سنندج    تاريخ شهادت:

ان تطور كه بايد در خدمتنستم آنكه در يكي دو سال گذشته نتوااز اين !پدر و مادر عزيز

چه م ا را ب ه   آن و از كانون خانواه است و پر صفاتر تر بخشيد، كانون جبهه گرمبباشم مرا 

به  پايان كار مسلمين را!  بارالها .زندجا موج ميمي كشاند معنوياتي است كه در اين بههج
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ش يطان رج يم را از   دستشان ب ده، دس ت تط اول    همعرفت را ب ةسعادت مقرون فرما، رشت

خ رمن   ،اي از آت ش محب ت خ ود را در دل ايش ان ب يفكن     جذب ه  ،قلبشان كوت اه ك ن  

ها را با نور عشقت بسوزان تا جز تو نبينند و جز س ر ك وي ت و ب ار قل وب      خودپرستي آن

 نيندازند.

------- 

 علي غالم نام: حسن               نام خانوادگي: نظري                نام پدر :

        3/1/1333 محل تولد: همدان      تاريخ تولد:

 88 سن:         81/3/1331تاريخ شهادت: محل شهادت: جزيره مجنون       

 برو چ را  جبهه ها به . لبيك بگو نداي حسين زمان راو  تواني به جبهه بروي برومي اگر ...

جبهه پشتيبان  تي الاقل درپشتبليغات است واگرنمي تواني برو و به نيرو كه اسالم نيازمند

 ه ا، داخل ي آن  دس ت نش اندگان   روشدن باه روب نابودكردن منافقين و باش بارزمندگان 

 باشند.نپشت جبهه رزمندگان نگران  نيزبخوان تا درست را

----- 

 نام پدر :محمد علي                نام: محمود               نام خانوادگي: نوروزي

  3/3/1381تاريخ تولد:       محل تولد: همدان

 31سن:   88/11/1333محل شهادت:اروندرود     تاريخ شهادت:

بروم  ند من هم آرزو داشتم به جبههكنند و كمك ميورمردم به جبهه ميديدم وقتي مي

 . كمك كنمو 

---- 

 نام: تقي               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : نقي

    1/3/1333 : همدان         تاريخ تولد:محل تولد
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 88سن:            83/11/1331محل شهادت: شلمچه              تاريخ شهادت: 

جواب  اگر« ؟آياكسي هست كه دين راياري كند»زند مي نداجبهه راپركنيد،حسين زمان 

دي بلك ه يزي    درنتيج ه حس يني نيس تيد    شد روسياه خواهيد پيش حسين)ع( مثبت ندهيد

 .هستيد

----- 

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

 81/18/1331محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :                83/3/1333تاريخ شهادت :            مجنون     جزيره محل شهادت : 

كه حيات حق عليه باطل برود براي اين ةفرزند شما قصد دارد به جبه ! زمپدر و مادر عزي

اين  د،تنها راه نجات از دنياي فاني مي دان بيند و آن رامي در عزم سفر به جبهه را راستين

خداون د   انةجاودانگي و بندگي مخلص   ،هيراهي است كه انسان را به وعده هاي حق اال

 .اميدوارم كه از من راخ ي باش يد   ،رسيدم به آن ام بود كهخواسته شهادت تنها .رساندمي

 فقيت و پيروزي اسالم را از خداوند خواستارم.ؤم

-------- 

 نام: علي               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : اصغر

       3/3/1331محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 11سن: 1/18/1333اريخ شهادت ت    ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

 ات وانيم در پش ت جبه ه ب     ما بايد به جبهه برويم و اگ ر نم ي   دشمن اصلي ما آمريكاست،

 سركوبي دشمنان داخلي وخارجي به جبهه كمك كنيم.

-------- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : رحمان
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 8/3/1331:ريخ تولدمحل تولد:آبادان       تا

 11سن:    31/3/1331تاريخ شهادت:        ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

م ن و ديگ ران    . كن د  است انسان مي خواهد بال در آورد و پرواز  يجبهه دنياي ديگر 

خدا را احسا  مي  واقعاً  انمسنگر ديگرهم براي خدا مي جنگيم و خواهيم جنگيد ، من و

 هه م ا ب ا دو دش من   باست در اين ج ردر تمام جبهه هاي كشوا مكه خدا ياور  كنيم واقعاً

خداون د   واقع اً  .مزدوران عراقي ديگر، ها وخد انقالب و دشمنان داخلييكي  ؛ جنگيممي

ي هراسي ب ه م ا وارد   گلوله هاي توپ ، ده متري ما منفجر  مي شود ولي حتّ .ياور ماست 

 تر احسا  مي كنيم. هم نزديكجا خدا را از ر  گردنمان ما دراين ،نمي آيد

****** 

اميدوارم خدا مرا دركاري كه به آن راهنمايي كرده نلغزاند و ب راي رخ اي خ دا ق دم     

گون ه  برداشته باشم. من كه به منطقه آمدم از تمام جهات تأمين بودم و در زن دگي ه يچ  

پ يش از   . ليت ب ود ووادار كرد، حس مسئو به اين كار كمبودي نداشتم تنها چيزي كه مرا

م و كوركورانه در اين راه ه بودليت خود آگاه شدومسئو اب هاخوانيروخه در منابر و اين

عاش ورا   ةكردند و از حسين)ع( و واقع  ميخواني منابر براي ما روخه م، دراهقدم برنداشت

آن بزرگ وار   و خورديم كه اي كاش در كربال بوديمما افسو  مي و خواندندمصيبت مي

هاي اين ميدان هللبسم ا ]است .[ ص شدهاآلن صحراي كربال عيناً مشخّ ،كرديمي ميرا يار

ما به مي دان نب رد    ونبرد و اين شما، ما از خدا خواسته بوديم و خدا هم به ما عنايت كرد 

ها كه دفاع خواهيم كرد. حال آنانقالب و اسالم خون خود از  ةآمديم و تا آخرين قطر

از  ؟اگر او را ياري نكنند فرداي قيامت چه ع ذري دارن د   اندنيدهرا شاين نداي حسيني 

كساني نباشيد كه شب عاشورا حسين)ع( را تنها گذاشتند و رفتند. با اين جنگ كار خاتمه 
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برند كه مگر پدرانمان ما كند فردا فرزندان ما بزر  شده و شما را زير سؤال ميپيدا نمي

 ؟ست نداشتيم چرا پدران ما را تنها گذاشتيدها را دورا دوست نداشتند يا ما آن

------- 

 ي            نام پدر : رحمت اهللنام: قاسم               نام خانوادگي: وهاب

 1/1/1333 محل تولد : همدان             تاريخ تولد :

          11سن :            83/11/1331ادت : محل شهادت : شلمچه          تاريخ شه

، گرچه مدرسه سنگر است ولي سنگر جبهه هم مدرسه اس ت  ! مسنگران عزيز در مدرسهه 

شهامت دس تاورد آن اس ت    و شجاعت ايثار، شهادت، م آن ومعلّ )ع(مدرسه اي كه حسين

 بهره نمانيد.ن فوز عظيم بيايپس بشتابيد واز 

------ 

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

    1/8/1381محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 38سن:       1/1/1331محل شهادت: چارزبر    تاريخ شهادت: 

اگ ر   . ش ود ت ر م ي  س نگين  ه ر روز گذارند اي كه شهدا با خونشان بر دوشمان ميوظيفه

ل وؤسبت به خون تمامي شهدا مسآورم ن عمله كاري و سستي ببخواهم در اين زمان كم

ان رخاي ايزد منّ و به جبهه كمك كنم ل دانستم تاوؤنسبت به اسالم عزيز مس . خود راهستم

 دست آورم.ه را ب

 

 نام: حسن              نام خانوادگي: صوفي               نام پدر : محمد علي

   3/1/1331ريخ تولد:محل تولد: همدان       تا

 88سن:    83/18/1333رق دجله   تاريخ شهادت: محل شهادت:ش
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 .رعايت فرمايند خواهم حجاب اسالمي را كامالًخواهرانم و ساير اقوام مي ،از مادر عزيزم

ه اي دف اع از   خواهم بعد از رسيدن به سن قانوني در جبه ه از عبا  و جعفر و سعيد مي

 اشند.جنگ يا غير جنگ حضور داشته ب اسالمي، چه در زمان انقالب

-------- 

 رخا              نام خانوادگي: خرابيان              نام پدر :محمود نام: علي

    81/1/1331محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 81سن:      12/3/1331تاريخ شهادت:         ؛ عراقمحل شهادت:ماووت  

تش كر م ي ك نم و     ،م ي فرس تيد   خودم از شما مردم كه اين هدايا را به جبهه ةمن به نوب

 .كه هيچ عملي نزد خداوند پوشيده نيس ت  ؛شما اجر بسيار دهد ةاميدوارم خداوند به هم

از ش ما حاللي ت م ي خ واهم و      كه از هداياي ش ما اس تفاده ك رده ام    خاطر اينه من ب

 شاءاهلل.ان .شما را نصرت و بركت دهد ةخداوند هم .اميدوارم حاللم كنيد

------ 

 ادي            نام پدر : روح اهلل جعفر               نام خانوادگي: عب نام:

     81/18/1331 محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 81سن:   1/8/1331عراق     تاريخ شهادت:؛  محل شهادت:فاو

ه ي كيجا، ر را دارم كه چنين فضيلتي نصيبم شد كه در جبهه از خداوند متعال نهايت تشكّ

عن وان ي ك   ه م ن ه م ب     ،حض ور دارد  )ع(حض رت مه دي   ،مردان خدا حضور دارن د 

مب ادا   بيايي د.  ه ا به جبهه !اي مردم عزيز! چه با صفاست جبهه. حضور پيدا كنم گزارخدمت

روزي بشود كه زندگي دنيوي را بر زندگي اخروي ترجيح بدهيد و همانند م ردم كوف ه   

بهت ر   ،قع عزيمت به جبهه فكر كنيد كه ديگ ران رفتن د  مبادا مو .را تنها بگذاريد امام عزيز
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ت ي  اين جنگ نعمتي است كه خدا نصيب كمتر ملّ ،به خدا قسم بمانيم. است ما پشت جبهه

 .استفاده كنيد مي كند از اين فرصت

------- 

 علي            نام پدر : محمد رخا نام: حميد               نام خانوادگي: عرب

       1/1/1331ن       تاريخ تولد:محل تولد: همدا

 12سن:  13/18/1333تاريخ شهادت:    ، سرپل شهابمحل شهادت:پادگان ابوشر 

 ،من براي دين است. بوده براي رخاي خدا ،براي هواي نفس نبوده رفتم من اگربه جبهه

رفتن »: فرمايدمي امام كه عمل به فرمانبراي  و آزادي به جبهه رفتم ميهن و ،براي اسالم

 .«هي استبه جبهه يك امر اال

***** 

چگون ه حم د    .قبول كردي و ما را هدايت نمودي و تويم يما خواستيم به جبهه بيا !خدايا

ما را يك لحظه به حال خود رها نكن و نگذار كه دست و پ اي   !خدايا ؟جا آورمه تو را ب

 ص ورت  در اي ن  ك ه  گوش و زبان ما لحظه اي خالف راه تو عم ل كن د  ، چشم ،عقل ،ما

 زندگي و عمر ما به پوچي مي رود.

----- 

 علي نام: علي اكبر               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر : غالم

  81/18/1333ولد:محل تولد: همدان        تاريخ ت

 81سن:     11/11/1333محل شهادت:سومار        تاريخ شهادت: 

س وي دانش گاهي ك ه    نور، بشتابيد به سوي جبه ه، بش تابيد ب ه     يبشتابيد به سو ! برادران 

 ايمان است و شهادت. ،و عبادت اخالص ،فداكاري ،درسش ايثار 

--------- 



 23 

 نام: محمدناصر               نام خانوادگي: عزيزي اختيار            نام پدر : محمدرخا

  11/3/1338محل تولد: همدان)قاسم آباد(       تاريخ تولد:

 11سن:     11/3/1338محل شهادت:جوانرود    تاريخ شهادت:

از  .اگ ر بت وانم   ؛باش د ر اسالم به رهبري امام م ي كياري لش ،هدف من از حضور در جبهه

 .خواهم اين راه تداوم يابدخداوند مي

------ 

 نام: عبا                نام خانوادگي: عالفچي           نام پدر : حسن

 12/1/1333همدان             تاريخ تولد : محل تولد : 

          81سن :       2/18/1331ريخ شهادت : محل شهادت :شلمچه        تا

ان را ش  دلم از كساني كه خود مي خواهم سخن ودرد دلي در مورد جنگ با مردم بكنم،

 مس                                                                             لمان 

 و ت اباعب داهلل )ع( خودشان را سينه زن حضر ،د امام عزيز مي دانندرا مقلّ مي دانند،خود

خعيف برخورد  آنابعاد عالي  جهاد و ةلأولي در رابطه با مس دانند،مدعي خيلي چيزها مي

مبادا  .م حسين )ع( در مورد رزمندگان نيز صادق استت امامظلومي .مي كنند،گرفته است

ه ا  آن ةروزي زمستان برود و روسياهي دور بودن از محيط جنگ و وادي عش ق برچه ر  

 ،يم و خودمان كه منسوب به اسالم و حكومت هستيميمبادا مردم را از چيزي منع نما .اندبم

 !تر به جبهه ها فكر كنند روحانيون كم مبادا ،را انجام دهيمآن

مبادا جبهه ها را . رق باشيممتفّ مبادا .مبدا ارواح شهيدانمان را با اعمال خود ناراحت كنيم

مب ادا معن ي    .يديه بياهباره بگويد كه به جبود مم بيايد و امانيرو به جبهه ك ،سرد نگه داريم

چه را مي  نآمبادا  .د بودن را درست و دقيق مورد توجه قرار ندهيممسلمان بودن و مقلّ

خود را  ،دانيمبمبادا خودمان را از مردم جدا  .عمل نكنيم ،ن هستيمآ يم و خود مدعييگو
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م ا را قب ول    ةتوب خداكنيم هميشه فكر كنيم هنوزسعي  .بدانيم ،بي گناه و توبه قبول شده

 .نكرده است

------- 

 نام: محمد رخا               نام خانوادگي: علي محمدي            نام پدر : عيسي

    81/1/1331محل تولد: تهران         تاريخ تولد: 

 13سن:        81/3/1331محل شهادت: جزيره مجنون          تاريخ شهادت: 

ه ب   .شما مي دانيدكه دربچگي خيلي شيطان بودم و شلوغ مي كردم وگن اه ك ردم   !مادر

سوي ه مراب و مراقبول كند ةشايد خدا توب ،خاطر اين است كه به جبهه آمدم وتوبه كردم

 .خود بخواند

--------- 

 لينام: علي آقا               نام خانوادگي: غيبي فطرت               نام پدر : نظرع

    3/11/1333محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 11سن:     81/11/1331مجنون    تاريخ شهادت:جزيره  محل شهادت:

ن س خنان را بنويس م   ي  هستم ك ه ا  و هترازآن بود من كوچك .ها را خالي نگذاريدههجب

 .راه امام فداي امام و] جانم [ . ت ايران حاللي مي خواهمازتمامي ملّ

---- 

 م: سيدامير                نام خانوادگي: فدايي فروتن               نام پدر : سيد حسننا

     13/11/1331لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو

 11سن:     82/11/1333تاريخ شهادت:    ؛ عراق محل شهادت:فاو

ه ا  ب ه جبه ه   ،ليتي كه در برابر خون شهدا داري م ؤوما بسيجيان به ميل خود و احسا  مس

مش ت محكم ي ب ه ده ان      ،هاي ناقابلكوردالن بفهمند كه ما با اين خون تااعزام شديم 
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ه ا  زنيم. اي برادران و خواهراني كه در پشت جبههگويان شرق و غرب و منافقين ميياوه

مقص د و   دانندك ه نم ي  ه ا اي ن  .ناكرده گوش به منافقان كوردل ندهيدخداي !  هستيد

ه اي وابس ته ب ه    به گروهك ،بدون فكر كردن .ها حزب باد هستنداين .چيست شانفهد

ه ا و  كمك به جبه ه  ! پيوندند و براي پول و مقام مي جنگند. عزيزانكشورهاي ديگر مي

 .راه شهيدان باشيد ةزدگان را فراموش نكنيد و ادامه دهندجنگ

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

 لقاسمانام پدر :ابو            نام: قربان                نام خانوادگي: فرخي   

   11/3/1331خ تولد:محل تولد: همدان       تاري

 13سن:     3/11/1331محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

اي ب ه  همه از جبه ه  .همه مشتاق شهادتند )ع(،ريان امام زمانكلش )ع(،فرزندان امام زمان

ق شدن به منب ع فيوخ ات و غلتي دن در    روند تا تشنگي روح خود را با ملحجبهه ديگر مي

گ رفتن ك ربال ب ه س وي ق د        آغوشگرم خويش سيراب سازند و يا با درخون سرخ و 

 مسلمان روانه گردند.

------ 

 نام: عزيز اهلل                نام خانوادگي: قادري           نام پدر : حبيب اهلل

     8/18/1333لد: محل تولد: همدان         تاريخ تو

 11سن:     11/1/1333سردشت       تاريخ شهادت: -محل شهادت: مهاباد 

شب  ،اين مدتي كه من از جبهه برگشته بودم دانيدطور كه همه مي همان ! عزيز ةخانواد

موقعي كه در محل  ،و روز در بسيج مستضعفين بودم ولي دلم گرفته و حقيقت را بخواهيد

 كه چرا من دراي ن  .  كشيدمر شهيدان خجالت مياز خودم و ماد ،رفت و آمد مي كردم

هميش ه بع د از نم از     .سيزده ساله زير تان ك ب رود   يجا دركنار خانواده ام باشم ولي پسر
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جبه ه و ش هادت در   حض ور در  س عادت  ، دست به دعا برمي داشتم كه اي خداي مهربان

 .بگردان نصيب ما راهت را

ليتي ؤوحس مس   امن ب .رسيدم دم و به آنتو مي داني كه من عاشق شهادت بو !مادرجان

اي شدم كه وجب به وجبش خون بهت رين فرزن دان اس الم و ام ام     عازم جبهه ،كه داشتم

من روي شناخت قبلي ام پاي به اين سرزمين كه خون پاسداران  .ريخته است )ع(حسين

 ةقط ر  خاطر احياي مكتبم تا آخ رين ه گذاشتم و ب  ريخته شده است آناسالم مظلومانه بر

 ش  رق و غ  رب و اي  ن من  افقين از خ  دا     ةاي  ن عم  ال فري  ب خ  ورد    ب  ا  خ  ون

 .بي خبر مي جنگم 

******* 

 د حسين وروزي              نام پدر: محمنام: حميد                    نام خانوادگي: د

           11/11/1333محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن:            81/3/1331تاريخ شهادت:     محل شهادت:  جزيره مجنون 

كه اي ن ش ور حس يني را در قل ب م ن من ور        راكران خداوند سبحان  سپا  بي حمد و

آمده  .براي اسالم كاري انجام دهم و ساخت و به من شناخت داد كه بتوانم به جبهه بيايم

آمده ام تا معني اخالص آمده ام تا خود را در نور ببينم ،، ام تا در جهاد اصغر شركت كنم

اين شور حسيني است كه خداوند بر من ارزاني  .،فداكاري ،شجاعت،و شهادت را دريابم 

مهم مبارزه با نفس اماره وهمك اري ب ا    لهأمس .مي دارد و از اين بابت خدا را شكر مي كنم

 .رسيم  مي  را رعايت كنيم به نفس مطمئنه اگر اين .نفس لوامه است 

******* 
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من ه م   .ها بايد گرم نگه داشته شوند تا اسالم زنده بماند و خون شهيدان ثمره دهدهجبه

ما پيرو مواليمان علي)ع(  ]زيرا[ روم تا اسالم زنده بماند و خون شهيدانمان ثمره دهد.مي

 .هستيم

........................ 

 نام پدر: علي              نام:محمود                         نام خانوادگي:دوست عليان     

            1/3/1331محل تولد: همدان                      تاريخ تولد:  

س ن:                   11/3/1338تاريخ شهادت:              ، همدانمحل شهادت: پادگان قد  

81    

وي اور   راس الم ي ا    .ما اسالم را كه در جهان غريب اس ت ب ه جهاني ان خ واهيم شناس اند     

 مستض                                   عفان جه                                   ان

بع د از   ادام ه خوه د ياف ت .    صاحب اصلي انق الب  ،تا ظهور ولي عصر  انقالب مااست . 

ها چون ديدند كه انقالب ما ملي و ميهني نيس ت   ابرقدرت پيروزي انقالب اسالمي ايران ،

س پس  هر حيله اي زدند موفق نشدند  .ي افتادنديچاره جو به ،اسالمي وجهاني است بلكه 

با  ونادان را وادارند كه به ميهن اسالمي ما حمله كند  كافرِ صدام خائنِه فكر افتادند كبه 

 ب ه  خ دا هس ت.  ما كه در انديشه غافل از اين .ارتش خود انقالب اسالمي را سرنگون كند

و نتوانست متوقف شد  تجاوز در همان روزهاي اول ،ت مسلمان ايرانياري ملّ و او كمك

 شروي كند. پي يك وجب ديگر

**** 

ها و نهادها  به جبهه ها عازم شدند تا درسي ب ه ص دام و    پادگان ازمردم مسلمان وارتش 

چنان سيلي به  : »امام نيز فرمودند .كفر جهاني بدهند كه ديگر چنين فكري به سرش نزند 

 اب ر   هانقالب اسالمي عزيز تا س رنگوني هم    آري .«صدام خواهيم زد كه از جا بلند نشود
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ي و يچ ه ش هدا   انصافاً. به پيش خواهد رفتدشمنان و صدام ، خواران  جهان ،ها  قدرت

 كه مرداني چون بهش تي،  انقالبي مي گذارد مگر خداوند  !ندتقديم انقالب شد چه كساني

 شكس  ت  راه  ش داده ان  د، خ  ود را درك  ه خ  ون  ب  اهنر و ديگ  ر ش  هدا ي،يم  دني،رجا

 ا را تضمين كرده است.انقالب م ]پيروزي [ خداوند ؟بخورد 

---------- 

 نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن    

          1/11/1331 محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 83سن:          83/1/1333محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

 مزرعه،مدرسه،كارخانه )به كار بي پايان در جبهه و پشت جبهه  راشما !نجيدهو اي مردم ر

با شماس ت و  خدا  .دعوت مي كنم (جمهوري اسالميو آزادي ،وديگر سنگرهاي استقالل 

 آخ رت  بدانيد كه دنيا مزرعه .هاست ست و دست خدا باالترين دستاو بر همه چيز توانا

ي امرار معاش بخواهيد و وسيله اي براي رسيدن را برا آن .بيش نيست گاهيو گذر است 

 ] نه بيش تر . [ آخرت به

----------- 

 نام :محمد هاشم                  نام خانوادگي :رستمي               نام پدر:ابوالقاسم

               81/3/1331محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 

 11سن:               31/11/1333تاريخ شهادت:    محل شهادت: فاو             

ب ه   .ي رزم  را دارند به جبهه بياينديبگذاريد فرزندانتان كه توانا !پدران ومادران مسلمان

 :ام                       ام عزي                       ز  فرم                       وده

عمال داخل ي اس تعمار مب ارزه    با  !مردم مجاهد و همشيه در صحنه«.جبهه دانشگاه است »
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شوند  داخل  صفوف شما به ،ن مزدورانآد نگذاريد كه كنيد و با وحدت و يكپارچگي خو

 اسالمي را از هم بپاشند.  و جامعه

------- 

 نام: علي                             نام خانوادگي:رشيدي همداني                    نام پدر:محسن    

                                  13/1/1331محل تولد: همدان               تاريخ تولد:

 13سن:                      3/11/1331محل شهادت: ام الرصاص              تاريخ شهادت:

]  ك ه  هايي واال در پيش خدا دارند و آن يمقام : ] شهدا [  تنها سخني كه دارم اين است 

 !خورندنيامدند يك روز افسو  مي به جبهه [ 

-------- 

 علي نام خانوادگي : سعيدي فر            نام پدر: فتح                   نام :غالم علي          

    8/1/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 88سن:          83/11/1333محل شهادت:  جزيره مجنون          تاريخ شهادت:

دين است نكته اي هم خدمت برادر اني كه مشكلشان براي حضوردرجبهه عدم رخايت وال

] ول ي [  ، رخ ايت وال دين را جل ب كني د     خواهي د  وآن اين است كه اگ ر م ي   . بگويم

 است. مادر و تر است از پدر شبيبرماخيلي  بدانيدكه حق خدا

****** 

خ دا را در ه ر    .از اعزام فرزندانتان به جبهه خود داري نكنيد !اي پدران و مادران عزيز

امانتدار انتخاب كرده است و ح ال ك ه ام انتش را     حال شكر كنيد كه او شما را به عنوان

ت ان را   شاءاهلل خداون د اج ر امانت داري    ان .مي خواهد با ميل و رغبت تحويلش بدهيد

 خواهد داد.

------------- 
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 دنام پدر: محم                   نام : احمد                        نام خانوادگي: سالمت                   

 /1/8تاريخ تولد:      ولد: همدان   محل ت

 38سن:       1331/ 11/ 81محل شهادت : شلمچه      تاريخ شهادت: 

]دوباره به  دياگر مرا دوست دار .برادر من هستيد ،كنيدرا پر مي ها  شما بسيجيان كه جبهه

ي د  يبيا ، استاسلحه از دستم بر زمين  افتاده . يد كه سنگر من خالي مانده استيبيا جبهه[ 

 آن را برداريد.

--------- 

 

 د                               نام خانوادگي: سلطاني                      نام پدر:عزّت اهللنام :محم

 از اين ي دارم شور وشوق بسيار زياد  .انتخاب كردمرا  هبنده خود اين را !مت حزب اهللا

ح ق علي ه باط ل     ران رزمنده بشتابم و در جبه ه كه توانستم براي دومين بار به ياري براد

 امام ما وعده .ن بر مستكبران استامستضعف قرن غلبه بحمد اهلل اين قرن، .حضور پيدا كنم

 ار را داده اس     ت و م     ي رود ك     ه لش     كر اس     الم پي     روزي ب     ر كفّ     

چون سيلي خروشان كاخ صدام را زير و رو نمايد و حكومت اهلل را در كش ور ع راق    هم

با توجه به ميل زيادي كه داشته و دارم جه ت مقابل ه ب ا اس تكبار جه اني و        گذارد. انبني

آمريكا و ش وروي و ب ا در    ،گوش دو قطب جنايت پيشهه حلقه ب مغال  ،كار صدام جنايت

 .و به ياري رزمندگان  شتافتمشدم نظر گرفتن فرمايش امام عزيز اعزام 

-------- 

 خ                نام پدر: صاحب علي نام خانوادگي: سليماني فر  د رخا             نام: محم

                  1/3/1333محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 12سن:               11/8/1331محل شهادت: كوهه         تاريخ شهادت: 
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نصرت  ]قصد كمك به[ ام بلكه بهبه جبهه نرفته ،محمود ،برادرم ]خون[ به قصد انتقام !! من

 .ها بود كه برادرم محمود هم يكي از آنبه جبهه رفته ام ن خدا يدهندگان د

--------- 

 د حسين                    نام خانوادگي: سماواتي          نام پدر: سيد ناصرنام :سي

            83/3/1331محل تولد: تهران                تاريخ تولد: 

 81سن:                  3/1/1338تاريخ شهادت:       االهومحل شهادت: د

   .مه او اين لبا  را بر تن پوش يد   ميل و رخايت خود به جبهه آمده من با آگاهي تمام و

اگ ر    .خواهم راه شهدا را كه همان راه انبيا است ط ي كنن د  از خواهران و برادرانم مي

ن بس يار مفتخ رم ك ه در اي ن     م  است. خدا خواست كه شهيد شوم جاي بسي خوشحالي 

 .خواهم كه مرا در اين راه استوار نمايداز خدا مي .در جبهه شهيد شوم ،لبا 

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

 نام : علي اصغر                    نام خانوادگي : سماواتي       نام پدر: محمد 

      1/8/1311محل تولد:    همدان             تاريخ تولد: 

 81سن:      18/1/1311هادت:شمال قصر شيرين            تاريخ شهادت: محل ش

سازي است و كنكور آن گذشتن از دنيا و ماديات و پشت كردن جبهه دانشگاه انسان !آري

 . ذ دنيوي استيبه لذا

----------- 

 سن            نام: علي اصغر                  نام خانوادگي: گل پرور                نام پدر : مح

              8/1/1333محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 11سن:           81/18/1333تاريخ شهادت:            محل شهادت: شرق دجله      
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بچ ه ه ا در   تع دادي از  .  هس تيم 13 2/8/31ظهر  18:11تحاال در اردوگاه مهران در ساع

ديگ ر در ح ال دع ا     ايع ده  ،ماش ين  هسوار شدن ب ديگر در حال ايعده ،حال صحبت

لبخن دي ب ر ده ان     ، دارن د  ]ل ب[ لبخندي از ش وق بر  ]هستند .[ ن خواندنآقر وكردن 

هايش نشان دهنده زحم ات چن دين   سفيدي موها و ريش ]توجه مرا جلب كرد[ مرديپير

 س اله اس ت ك ه ب ه اس باب ب ازي        ش ش مث ل ي ك بچ ه    در اين لحظ ات  اوست اما  هسال

 ؟ندديگر بچه ها هم همين طورآيا  يست،ن  روي زمين بند ،خواه خويش رسيده باشد دل

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

 نام : شاهپور                        نام خانوادگي: متين خواه      نام پدر : ناصر

      1/1/1332محل تولد:همدان           تاريخ تولد: 

 11سن:             1/3/1333شهادت: مجنون    تاريخ جزيره  محل شهادت:

ه ا  جبه ه  ب ه  را ان دارند و عزي زان خودش   ها را نگهخواهم جبههمي هللت حزب او از ام

ام ت بدهيد ودر روز تشييع جن ازه مّبه دعا خيلي اه .را سرنگون كنند ] دشمن [و  بفرستند

 ظهور د ويخوانبع( مشتي محكم بر دهان منافقين بكوبيد و در آن روز مصيبت امام حسين)

 و مجلس پر خرج برايم نگيريد. را طلب كنيدامام زمان)عج( 

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

 نام : جالل                               نام خانوادگي: محققي                           نام پدر: محسن

        1/1/1331محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 83سن:          11/3/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت: قراويز

خوشحالم  كه اين بار نيز خداون د   ،سربازان اسالم يام و شاهد ايثارگربار ديگر در جبهه  

ام. ب ار اول ب ه   توفيقمان داد تا در كنارشان باشيم، چهارمين بار است كه عازم جبهه ش ده 
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غ رب   ؛ام غ رب آم ده   ههنستم كاري كنم. سه بار نيز به جبچند كه نتواكردستان رفتم هر 

 .    باشد  مخونين و شايد اگر سعادت نصيبم گردد و ايماني قلبي پيدا كنم آخرين بار

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

 علي                                                     نام خانوادگي: محمدي نام: رجب

جنگ تحميلي در بسيج و س پاه ثب ت ن ام ك ردم و ب ه       ابتداي طور كه آگاهيد ازهمان  

 لاعم  اها اعزام شدم. اميدوارم اين زحمات مورد قبول پروردگار عالم قرار بگيرد و جبهه

نماز وحشت    مبراياگر توانستيد  .ام خداوند متعال ببخشدو واجباتي كه ناقص به جا آورده

 بخوانيد.

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

 علي نام: داوود                   نام خانوادگي: محمودي                   نام پدر: رجب

   11/1/1333محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 12سن:           81/11/1338محل شهادت: چنگوله      تاريخ شهادت:

مس أله   يم وجن گ را رفتن به جبهه عق ب بم ان   از و ] باشيم [ بايدبدانيم اگراين زمان غافل

اي . را درروز عاشورا تنه ا گذاش تند  )ع( ازآن گروه خواهيم بودكه حسين  ،ندانيممهمي 

ت بميريدكه حسين)ع(درميدان نبرد شهيد نكند در رختخواب شلّ!  اي برادران  جوانان و

در  مب ادا . درمحراب عبادت شهيد شد علي )ع( كه مبادا درغفلت بميريد ! اي بردران. شد

اي  .وباه دف ش هيد ش د   )ع( درراه حسين)ع( بي تفاوتي بميريدكه علي اكبرحسينحال 

 محض رخدا   در دا ازرف تن فرزن دانتان ب ه جبه ه جل وگيري كنيدك ه ف ردا       امب   ! مادران

ه مثل  خاندان وهب جوانتان رابه جبهه هاي نبردب .رابدهيد ) (نمي توانيد جواب زينب

هميشه به ياد «. داده ام پس نمي گيرم اه خدار سري راكه در: »وهب فرمود فرستيد مادر

از  را ش ما  و ن د زهرگز دشمنان ب ين ش ما تفرق ه نيندا   . راه اوقدم برداريد در، ديخدا باش
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فرا  هاروز بدبختي مسلمانان وجشن ابر قدرتشد د جدا نكنندكه اگرچنين هروحانيت متع

 رسيده است. 

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

 نام خانوادگي: مرئي            نام پدر: سيد احمد                     نام: سيد مرتضي               

         18/11/1331محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 81سن:             3/11/1331محل شهادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: 

رفتن » :امام فرمودند كهاين ه ويژهماست ب ةعهدرب يت سنگينليوومس ! برادران و دوستان

در مقابل  .«آن نمي شود چيز مانع از انجام چهي است و هيبه جبهه ها از اهم واجبات اال

به جبه ه ه ا هج وم    ه همگي بايد مردان  ،مشخص است ؟ماچيست فهاين صحبت امام وظي

در اين  كنيم اما اگر خداي ناكردهبرحكومت متجاوز بعث عراق را از بيخ  شه بياوريم و ري

 امر قدري غفلت ورزيم به خدا قسم كه كوتاهي كرده ايم و روز قيامت در مقابل بس يجي 

 .گونه جوابي نخواهيم داشتچسيزده ساله اي كه داوطلبانه به روي مين مي رود هي

************** 

م ا   آيا موقعيت كنوني يك موقعيت عادي اس ت ك ه   ،ها و دانش آموزان عزيزكالسي هم

 جواب اين سؤال را با توجه به بيانات ؟ترين سنگر است رهاكنيم مهمعال ًسنگر جبهه راكه ف

 .هي جبهه ترجيح دهيدر االگكدام سنگر را مي خواهيد برسن. حضرت امام بدهيد

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

 نام: محمد                      نام خانوادگي: مرداني                  نام پدر: علي اكبر

       31/3/1333تاريخ تولد:     محل تولد: همدان    

 13سن:                 13/1/1331محل شهادت:ايالم           تاريخ شهادت: 
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ه اي عراق ي   م و ب ا بعث ي  ا هحق عليه باطل آمد ههدينم به جبحفظ من براي  ! مادر جان

امي د  ب ه   . ش ويم ه ا نم ي  ما اسير عراق ي  ،كه اسالم پيروز شودجنگم براي اينمردانه مي

 و دشمن كافر. كفرپيروزي اسالم و نابودي 

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

 نام پدر: ابراهيم              هوشنگ                           نام خانوادگي: كريمي نام :

                  81/18/1331محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 88سن:                        83/8/1331ت:محل شهادت: كوشك           تاريخ شهاد

جنگ اسالم عليه  ههحاال كه بعد از دو نوبت جبهه رفتن باز هم سعادتي نصيب شد و به جب

با دش منان   ،باشدنامه نيز ميكوتاه كه دومين وصيتمه نابا اين وصيت ،شومكفر مشرف مي

ش هادت   .رومال شهادت ميكنم و با آغوش باز به استقبداخلي و خارجي اتمام حجت مي

روم تا عهد و پيماني را كه به جبهه مي .است به تمام هدايت شدگان در راه خدا ايهديه

ادا  ،ها و مساجد با شعار  اهلل اكبر با خداي خود و ب ا ام ام خ ويش بس ته ب ودم     در خيابان

تا خون »كه  نمكقالب اسالمي ثابت نم تا به آمريكا و تمامي دشمنان اروبه جبهه مي .نمايم

 «در ر  ماست خميني رهبر ماست.

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

 : كمكي         نام پدر: يداهللمجيد                  نام خانوادگينام :

            8/3/1311تاريخ تولد:             (يكن آباد همدان ) محل تولد:

 11سن:                 83/11/1333تاريخ شهادت:                 ؛ عراقمحل شهادت: ماووت 

ه ل م ن   »به نداي  ،دنمن از مردم غيور و قهرمان مي خواهم كه جبهه ها را خالي نگذار

 « ناص                                    ر ينص                                    رني

 .به هدر رود و پايمال شود ،هايي كه ريخته شدهپاسخ دهند و نگذارند خون)ع( حسين 
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------------- 

 نام خانوادگي: قمري                   نام پدر:ابوالقاسم                    نام : حميد                 

       1/1333/ 1محل تولد:همدان                       تاريخ تولد:   

   88سن:       81/11/1333تاريخ شهادت:                 ؛عراقمحل شهادت: ماووت 

دانشگاهي ك ه راه   .جا دانشگاه است يد كه اينيبه جبهه بيا براي رخاي خداتا مي توانيد 

مادران و خ واهران   .راه خودسازي و راه حق وحقيقت را به ما مي آموزد ،چگونه زيستن

ه  از اين فرص ت اس تفاده   هدر پشت جب ،يديكه نمي توانيد به جبهه بيا! و از كار افتادگان 

 ،ي بكشدتبراي رخاي خدا سخ انسان هر چه در اين دنيا .زمندگان را ياري دهيدركنيد و 

الدنيا سجن الم ؤمن و  »  .و در بهشت برين جاي دارداست درسراي آخرت آسوده خاطر 

 .دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است «ه الكافرجنّ

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

 نام : حسين                          نام خانوادگي: قنبري              نام پدر:  علي اصغر

            1/1/1331تاريخ تولد:                (مريانج همدان ) د:محل تول

 11سن:          18/1/1338تاريخ شهادت:      محل شهادت: حاج عمران ؛ پيرانشهر

جا كه  آن .نامندميرويم كه ملكوتش به جايي مي ،شهادت برسيم جهاگر در اين راه به در

وقت قبول نخواهم كرد و مر  سرخ شهادت را  چت بار را هيزندگي شلّ .نامندميبهشتش 

 .دهمبر آن ترجيح مي

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

ن  ام پ  در: محم  د    نام خانوادگي: قنبري آزرم  نام: رخا                   

 تقي

       1/3/1332تاريخ تولد:                محل تولد: همدان 
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 81سن:           31/11/1331محل شهادت: انبار نفت         تاريخ شهادت:

دفاع كن يم، در پش ت جبه ه     بياييم و از ميهن خودما واجب است كه به جبهه  مهلذا بر ه

ط ور  ه در اين راه ب .امداد كنيم و تبليغات كنيم تا فرياد حق را به گوش مسلمانان برسانيم

 .«امكماهلل ينصركم و يثبت اقد وان تنصر» :زيرا خداوند فرموده ، حتم پيروزي با ماست

 1سوره محمد ، آيه 

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

 حسين نام: ستار                        نام خانوادگي:قنبري آزرم          نام پدر: غالم

           18/2/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:          3/18/1333تاريخ شهادت:        ؛ عراقمحل شهادت: فاو

دفاع از اسالم و ياري از ام ام خمين ي از ه ر     :ي جنگ دارنديي كه توانايها آنپيامي به 

دوستان مانع از رفتن شما ب ه   يا اقوام و ،فرزند زن و، مبادا پدر ومادر. تر استچيز واجب

 .نبرد  حق عليه باطل شوند كه خداوند هرگز اين گناه بزر  را نخواهد بخشيد ههجب

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

 ميرهوشنگ                                     نام خانوادگي: قوخرديان        نام پدر: محسننام : ا

               11/11/1331محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 88سن:                     1/1/1331محل شهادت: چارزبر                   تاريخ شهادت: 

خ ود  هر كس در شهر و ديار خ ود نم ي توان د     .را ياري دهيدرزمندگان  ! اي برادران

 .اين جبهه ها انسان ساز اس ت  يد. به خدابياهاي نبرد حق عليه باطل، جبههبه  سازي كند،

زنند ولي اگر كسي هايي ميتهمتها اشخاصي پيدا مي شوند كه به رزمندگان بعضي وقت

كه چه كسي است ك ه از ج ان خ ود    عقل سالم داشته باشد و به آن رجوع كند مي بيند 
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مي آيند تا اين صداميان را بگذرد و براي اين چيزها به جبهه بيايد، اينها براي حفظ اسالم 

 كنند تا به كشور ما تجاوز نكنند.نابود

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

 نام: محمد        نام خانوادگي: قربانيان موحد      نام پدر: كاظم

         1/1/1311 محل تولد: همدان   تاريخ تولد:

 11سن:               18/3/1331مجنون      تاريخ شهادت:جزيره  محل شهادت: 

 چ ون    از جانشان دريغ نكردن د  ،شهداي ما از مالشان .دادند وجودشان را مهعزيزانمان ه

پس تو ه م ب ا    .براي خداست  مال بدهند ، ست براي خدا ،بدهندجان مي دانستند اگر 

اگر در اين جنگ كم لطفي  .اسالم ادا كن هبا رفتن به جبهه دين خود را ب ،كمك به جبهه

 گيرند. ن دنيا شهدا جلوتان را ميدر آ د،كني

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

 نام خانوادگي: قمري           نام پدر: حسن   علي نام: جان

            3/1/1331تاريخ تولد:                        (سوالن همدان )محل تولد: 

 81سن:             13/1/1331محل شهادت: قصر شيرين              تاريخ شهادت:

 محصوللي مي نويسم كه فصل برداشت اعلي قمري وصيت خود را در ح جانب جان ناي

ليه باط ل ش ده ب ودم و در عملي ات     عه حق هبنده باچندين تن از رفقايم عازم جب .است 

چندين سال از بچگي باهم در  مي خوانديم و با همديگر رمضان يكي از دوستانم را كه 

 .نتوانستم خودم را با زندگي عادت دهم از او ديگردو بعاز دست دادم  ،به جبهه مي رفتيم

 ،ي داشتيمدصي كه فصل درو كردن گندم هم بود و كارهاي زياپس از چندين روز مرخّ

و مارا هم  آوردرحمتي بر ما داوند شايد خ .پدر بزرگوارم دوباره عازم جبهه شدم ةبا اجاز

 سنگرانم رفتم. با شوق فراوان به سوي هم.رفيع شهادت برساند جهبه در



 39 

---------- 

 نام خانوادگي: قاسمي              نام پدر: محمد رخا         علي  نام : عبا 

               8/3/1331محل تولد: همدان                     تاريخ تولد:

 11سن:                   88/1/1333شهادت: خرمشهر           تاريخ شهادت:  محل

  تمام مسايل ق رار دارد و باي د مس لمانان ب راي     أجنگ در ر لهأامام امت مس ةفرمودبه 

 نجات اسالم و مسلمانان از استكبار جهاني به جبهه ها بيايند.

******* 

 ي : مستقيمي                      نام پدر : علينام : صادق                   نام خانوادگ

 11/3/1333تاريخ تولد:       محل تولد: همدان     

 83سن :        13/1/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت:   حاج عمران    

 آخ رين  و آخ رين فش نگ   ت ا از جبهه هاي جنگ نم ي گري زم و   ، هيچ گاه مادر عزيزم 

منافق ان   ك ه شهيد شدنم گريه كنيد  به خاطرمبادا  .  ن  زبون مي جنگمهايم با دشم نفس

بايد افتخار كني كه پسرت فداي ميهن اس المي   . خواهند كرد شادي ة شماداخلي از گري

پدر ومادر عزيزم و شما برادران  ، از شما سرورانم  است .  خود شده و به آرزويش رسيده

 اهم كه مرا حالل كنيد و ببخشيد.ها و دوستان مي خو م و فاميلا گرامي

*** 

 احمد علي نام پدر : علي                     نام خانوادگي : مظاهري          نام : تراب

 1/3/1333خ تولد: محل تولد: همدان      تاري

 11سن :        81/2/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت:   سومار   

به  ،به پيش تازيد و فرصت را از دشمنان بگيريد  !  جوانمردان اي ! ت قهرمان ايراناي ام

امام عزيزمان لبي ك   ةگون)ع( حسين  « هل من ناصر ينصرني» به نداي  وجبهه ها بشتابيد 
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يد كه اسالم عزيز به شما امت قهرمان احتياج ييد و عرصه را بر دشمنان اسالم تنگ نمايگو

   خ         واهماز ش         ما م         ي   ! اي ام         ت قهرم         ان .  دارد

از پدران و مادران مي خ واهم   . خود عليه دشمنان اسالم ادامه دهيد  ةچنان به مبارز هم

 وولند . از آمدن فرزندان خود به جبهه ها جلو گيري نكنند كه فردا در محضر خدا مس

*** 

 علي   نام پدر: بيرامنام : حاج علي                         نام خانوادگي : مظاهري      

               1/8/1333ان           تاريخ تولد:  محل تولد: همد 

 81سن :            88/11/1333محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شهادت:   

ايث ار و   ،تق وا   ،ك ه سراس ر ايم ان     آم دم  ليت ب ه جبه ه اي  ووحس مس به خاطرمن هم 

 ج                                  وانمردي اس                                  ت و 

كه حيات و زندگي حقيقي است انتخاب كنم اما تن  را هريترجيح دادم رفتن و مردن ظا

 ونهضت ابا عبداهلل الحسين)ع(را درك كنم و ج ز  ترجيح دادم. ت و خواري ندهم به شلّ

و دين و آخرت  را به زندگي چند  )ص(و پيامبر )ع(حسين مانند آن هاو اهل كوفه نباشم 

 نفروشم .  دنياي فاني و فريبنده  هروز

*** 

 ن                                              نام خانوادگي : ملكي نام : حس

 3/18/1331علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد: نام پدر: رجب

 82سن :               81/3/1331مجنون              تاريخ شهادت:  جزيره محل شهادت: 

ه اي  توحيد حماس ه  ايمان اسالم كه در جبههكران به رزمندگان پر توان و با  با درود بي

اكنون كه سعادت نصيب  . كشندند و هر لحظه دشمن زبون را به خاك مينآفريمي خون 

داش ته باش م و راه پ اك     ورهاي ن ور علي ه ظلم ت حض     در جبهه تاحقير شده   اين بنده
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زندگي  .  مگويهي ستايش ميخدا را براي راهنمايي و رحمت اال  مشهيدان را ادامه ده

يك ي زن دگي حس يني و     :باش د توان د   ها به معني واقعي انسانيت به دو گونه مي ما انسان

شهادت و ديگري زندگي زينبي و پيام، شهيداني كه به نداي رهبر خود لبيك گفت ه و ب ه   

اي م باي د   ايستادند جنگيدند  و به شهادت رسيدند و ما كه مان ده ، اند و مردانهها رفتهجبهه

 راه شهيدان باشيم.ة باشد و ادامه دهند زينب گونه و داراي پياممان  گيزند

*** 

 نام : علي                                            نام خانوادگي : ملكي 

 1/1/1331لد:علي   محل تولد: همدان           تاريخ تو نام پدر: رجب

 11سن :              8/18/1333ت:  تاريخ شهاد             ؛ عراقمحل شهادت:   فاو 

و ب ه جبه ه بروي د     "حتم ا  مي توانيدهر گاه جبهه ها احتياج به نيرو داشت اگر  !عزيزان 

غي ر  ه اي نق دي    با كم ك  نمي توانيداگر ليه باطل را گرم نگه داريد وسنگرهاي حق ع

 خ         ود ب         ه اس         الم و جن         گ كم         ك    نق         دي

 .   كنيد

*** 

خالي نگذاريد و همه شب در آن مح ل ك ه مح ل عاش قان اهلل      پايگاه را !برادران پايگاه 

ست كه س نگرهاي پش ت جبه ه را محك م نگ ه      شما ةاست حضور پيدا كنيد كه اين وظيف

لين باش يد، نكن د خ داي    وومطيع امر مس ! عزيزان. داريد و موقع لزوم هم به جبهه بياييد 

از  . دهيد، اجر شما ب ا خداون د  دست ب زها تمام حسنات خود را ا نكرده با نافرماني از آن

اي ن ن ور چش م     خ واهم و التم ا  دع ا دارم، ام ام عزي ز     مي تشما عاجزانه حاللي ةهم

 نماييد.مستضعفان را دعا 

*** 
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 نام : محمد ابراهيم                    نام خانوادگي : مهربان 

 1/3/1331:نام پدر: اصغر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد

 81سن :              18/18/1331شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:   محل

ت شريف و بزرگوار اسالم آسوده خاطر باشيد كه ملّ ! هان اي شهيدان در جوار حق تعاال

جبهه ها را تقويت كنيد و امام را تنها  ! اي جوانان . پيروزي شما را از دست نخواهند داد

كه دل شما با شهيدان انقالب است موقعي انسان م ي توان د حس ين     اي كساني. نگذاريد 

 .  گونه بودن را ادعا كند كه يزيد زمان را نابود كند

*** 

 نام : محمد رخا                    نام خانوادگي : مهربانيان

 82/1/1311نام پدر: علي اصغر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 11سن :             3/1/1331تاريخ شهادت:               ؛ دزفولمحل شهادت:   سددز 

بدون اجبار كسي اين راه را انتخاب  نموده  و به نداي حسين زمان   ،بنده با آگاهي تمام 

 .  )امام خميني( لبيك گفته و عازم جبهه هاي حق عليه باطل شدم

*** 

 رينام :  يادگار                  نام خانوادگي : يا

 81/1/1318نام پدر: علي يار   محل تولد: بهار           تاريخ تولد:

 13سن :               1/3/1333تاريخ شهادت:              محل شهادت:   بانه  

تعيين كنيد و  جنگ سالح ما را زمين نگذاريد بايد سرنوشت جنگ را در ميدان! برادران 

بگذاريد ك اري   . ان را  از اين خاك  كوتاه كنيددست متجاوز با حضور در جبهه ها بايد

ي م  ب ا ص بر و    ه اخود را سپر گلوله ق رار داد  ةيم و سينه ات و غيرت شروع كردكه با عزّ

 صيانت نفس و سركوبي خصم به پايان برسانيم.
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*** 

 نام : لطيف                     نام خانوادگي : يعقوبي

 11/2/1331ان           تاريخ تولد:  د     محل تولد: همنام پدر:اسداهلل 

 81سن :      81/2/1331تاريخ شهادت:   محل شهادت:  سومار             

ح ق   ةجبه باطل، ةحق و ديگري جبه ةيكي جبه: تاريخ بشر همواره دو جبهه داشته است 

ام روز   ه ا ك ه   برحق و جانشين ونايبان آن ةپس از پيامبران ائم وتعلق به پيامبران داشته 

يزيد  ،ابوسفيان  ،فرعون  ،نمرود  ،خميني عزيز وارث آن راه است و در صف باطل قابيل 

كنم كه در اين انتخاب نلغزيدم باشند كه خدا را شكر ميو امروز آمريكا و نوكران آن مي

خميني ب ت ش كن پاس خ دادم و ج ان      ، ن زمانيحس« هل من ناصر ينصرني» و به نداي 

 .  داي راهش نمودمناقابل خود را ف

*** 

 يان          نام پدر: محمد حسننام خانوادگي : شكراي            نام : حسين        

       3/1/1331مدان          تاريخ تولد:محل تولد: ه 

 83سن :                 81/2/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:قصر شيرين 

كه يك بسيجي عاشق امام  و مي ديديد جا بوديد اگر در اين ! برادران و خواهران عزيزم

وق ت   آن ،گي رد  چگونه از خبر حمله به وجد آمده و يك لحظ ه آرام نم ي   ) عج( زمان

 ك          ه س          رباز ام          ام زم          ان  ي          دفهميدم          ي

 ؟هاي ما سرازير استغيبي به جبهه و چرا امدادهاي ! يعني چه عج()

*** 

 نام خانوادگي : شهيدي                         نام : محسن                    

 81/3/1331نام پدر: رخا   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 
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 81سن :               1/18/1331محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

م و درود بر امت و با سال امام امت ، و نايب بر حقش  )عج(محضر آقا امام زمان  بهبا سالم 

ك ربالي جبه ه   از بدر تا  ، و هميشه در صحنه و با درود به ارواح مطهر شهداي اسالم ردلي

 ه               اي غ               رب و جن               وب كش               ور   

ك اروان  .  گردد ميآشكارگر سيسه اي از جانب غرب و شرق تجاوزهر روز د مان  اسالمي

معبود خ ود   وبه سوي شده  هي چيدهستان االوشهدا در حركت است و هر روز گلي از ب

 ه م  طي تنها نگذاري د يامام را در هيچ شرا: پيام من فقط چند كلمه است  .  سير مي كند

، با كارتان و با روحيه تان از ام ام  ، هميشه با قلبتان  . تنها نگذاشتند او را چون شهيدان كه

 حفاظت و پشتيباني كنيد.، اين نگين پربها 

*** 

 نام خانوادگي : شيردل                          نام : علي اكبر                   

 1/3/1331 نام پدر: قاسم علي    محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 88سن :               11/1/1333تاريخ شهادت:             غرب     محل شهادت: گيالن

 نت دني وي م انع رف ت   محب و ها خاطر عالقمندي به آنه مبادا ب! اي پدران ومادران  شما

 محضرعدل الهي نمي تواني د  در كه فردا،  فرزندانتان به جبهه هاي حق عليه باطل شويد

 .  فداي حق وعدالت نمودند را بدهيد كه همه چيز خود را وحسين)ع( جواب زينب) (

*** 

 نام : محمد                                              نام خانوادگي : قاسمي

 11/11/1333 در: حسين رخا    محل تولد: همدان          تاريخ تولد: نام پ

 11سن :              83/8/1338تاريخ شهادت:           محل شهادت:  قصرشيرين     
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ه ه  درخ من جب . هايت ان رابخواني د   در  و م راپ ر كني د  ا جاي خالي ، دركال  در 

.  بدانيد كه يار ام ام نيس ت   ، داشت باز ه رفتنهازجب را اگركسي شما، هاراخالي نگذاريد

 اميدوارم كه خداوند. به خدامي سپارم  را شما حالليت مي خواهم وشما ةازهم، برادرانم 

 قراردهد. )ع(  ياران اباعبداهلل مرا يكي از

*** 

 نام خانوادگي : قاسمي نعيم                                               نام : نبي اهلل

 1/1/1333ان           تاريخ تولد:      محل تولد: همدپدر: امان اهللنام 

 88سن :              3/11/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:  اروند رود     

 اين ،بايد به خودمان فكر كنيم كه از كجا آمده ايم . ها را گفتند و رفتند تمام حرف شهدا

م ي فهم يم ك ه م ا را      وقتي فكر ك رديم   .  خواهيم برويمجا چه مي كنيم و به كجا مي 

 داش               ته ان               د و   نگ               ه ،آورده ان               د 

يد يبيا ؟  ه سر وصدا براي چيستمپس اين ه ، خود نداريم ازپس ما كه چيزي  .  مي برند

در راه او ق دم   . معامل ه كني د   ، جا رسانيده و بع د م ي ب رد    كس كه شما را تا اين آنبا 

اي  .  براي دين بجنگيد و جبهه ها را گرم نگه داري د  . جان فدا كنيد  برداريد و براي او

مبادا در غفلت بميريد ك ه  ، جوانان . است  جبهه  بهترين مكان براي خود سازي! جوانان 

مبادا در حال بي تفاوتي بميريد ك ه عل ي اكب ر     .  در محراب عبادت شهيد شد )ع(  علي

مبادا از رفتن فرزندانتان ب ه   !  اي مادران .يد شد شه در راه حسين و با هدف )ع(  حسين

را نم ي  ) ( جبهه جلو گيري كنيد كه در فرداي قيامت در محضر خ دا ج واب زين ب    

 ]داغ[  تواني                     د بدهي                     د ك                     ه او

سري  : »  بلكه بايد مثل مادر وهب باشيد كه گفت. كرده است تحمل شهيد را هفتاد و دو   

چون او   است ؛طور  مادر خودم هم همين . «  نمي گيرمپس ، را كه در راه خدا داده ام 
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وقتي دوستانم مي رفتند جلوي درب حي اط ص حبت م ي     . ه كرد هخودش مرا راهي جب

 م       ادرم ب       ا س       رافرازي ج       واب دوس       تانم را     ، كردن       د

 ؛ مثل همه .  بايد نبي هم برود ؛ مي داد و مي گفت كه بايد همه بروند تا اسالم بماند 

*** 

 نام خانوادگي : قرايي            مد كريم                                نام : مح

شكس ت   شه اب  دراز ودش ت  ه ا از ط رف ب ازي    ش ديد ش ده و آن   ة تا امروز پنج حمل

.  يخي ب ود رديروز هم جنگ ش ديدي ش د ك ه ت ا    .  ما هر روز خط اول هستيم. خوردند

ها كشته شدند و س ه مي گ    آن ازهزار نفرها سوخت و در حدود  تانك آنشصت و شش 

  .ها آتش گرفت  آن

*** 

 نام پدر: هاشم علي نام : حميد                           نام خانوادگي : قراگزلو      

 81/1/1333:  محل تولد: همدان           تاريخ تولد

 11: سن               18/3/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت: سرپل شهاب     

هاي ح ق  با سالم به رهبر كبير انقالب اسالمي و امت مسلمان ايران، امروز كه ما در جبهه

ها و پشت جبهه قرار بگيري د و  اميدواريم يك يك شما هم در جبهه ، جنگيمعليه باطل مي

اي ن راه   )ع ج(  ض رت مه دي موع ود   حتا ظهور  .راه شهيدان قلب تاريخ را ادامه دهيد 

 .  را ادامه دهيد اسالمي و انساني

*** 

 نام پدر: محمد نام : محمد رخا                        نام خانوادگي : قربانيان    

 8/1332/ 13محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 11سن :              81/3/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:   آبادان    
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نكن د در رختخ واب    ! اين است ك ه اي جوان ان  ، دارم پيامي كه براي ملت شهيد پرور  

 . در محراب عب ادت ش هيد ش دند   )ع( در ميدان نبرد و علي  )ع(  شلت بميريد كه حسين

و با ه دف ش هيد    )ع(  تفاوتي بميريد كه علي اكبر حسين در راه حسين مبادا در حال بي

ي كنيد كه ف ردا در محض ر   مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلو گير!  شد. اي مادران 

 . نمودتحمل  هفتاد و دو شهيد را ]داغ [باشيد كه ) ( گوي زينب  خدا نمي توانيد جواب

ها را هم  آن حتي جسد . ديهمه مثل خاندان وهب فرزندانتان را به جبهه هاي نبرد بفرست

  پ س هرگ ز   ، سري را كه در راه خ دا داده ام  »گفت : زيرا مادر وهب  ، ديتحويل نگير

 . « نمي گيرم

*** 

   نام :   هادي                                   خانوادگي: سمواتي مخصوص    

 11/2/1331نام پدر: رخا              محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 11سن :                      31/11/1333ن        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  آبادا

رده گان ه  اچه   ناس تادا  در محضريد مدركمان را در دانشگاه انبيا و يشمنان اسالم بگوبه د

حس ين)ع( و از دس ت آق ا ام ام زم ان       س رخ رن گ و خ ونين     يمكتب شيعه و با امض ا 

راه ي خ واهيم ياف ت ك ه      از دانشگاه جبهه به دانشگاه حسين )ع(آري!   .)عج(گرفته ايم

ما رخ اي  هدف .ن اين آب و خاك برگزار مي شوددست امام امت و عزيزاهامتحان آن ب

 خداست و شهادت وسيله اي است براي رسيدن به رخاي او.

*** 

 نام پدر: حاتم  خانوادگي: شريفي     نام: محمّد                     نام

 محل تولد: همدان                تاريخ تولد:***   

 81**                    سن:محل شهادت: ***              تاريخ شهادت:*
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فرس تيد و  خاطر خدا بهترين عزيزانتان را به جبه ه م ي   هسالم و درود بر شما عزيزان كه ب

درود خ دا ب ر ش ما ك ه ن ور چش م        .ها را تحويل بگيريد حتي حاخر نيستيد كه بدن آن

جبهه  هم به انم خودميگوييد حاخركند كه ميخداوند به شما صبري عنايت مي .انقالبيد

اي  !اي ياران ام ام  ،درود خدا بر شما باد .ميم و در صف سربازان امام زمان شهيد شويبرو

زم ين   رم ن ب    دانم كه اسلحهمي .افتخار كنيد كه بهشت خدا در انتظار شماست ؛ عزيزان

 برادرانم ]خواهد بود . [د بلكه عليه ظلم هميشه در دست نامنخواهد 

*** 

ب ا رخ ايت    .كرده باشم ادا نسبت به خون شهدا خود را وظيفه تا نوشتم نامه رااين وصيت

 حق عليه باطل آمدم نه براي نفس خودم. قلبي به جبهه

*** 

 در بگي رم و  ي اد  را آمدم در  حماسه وايث ار  جبههبه  ؛استمسلمان  اين آرزوي هر فرد

ب ا   ده باشم وشركت كر هستند امام زمان)عج( و ي كه استادان آن حسين)ع(هدانشگاه اال

 ايمان خالص پيداكنم ت ا  تا آمدم جبههبه   .محشور شوم باياران حسين)ع( ،قبولي كارنامه

به حسين زم ان ب ه الگ وي    ، به رهبركبير خود آمدم تا به جبهه .برنفس خويش پيروزشوم

با ريختن خ ون  است  اسالم درخطر آمدم كه اگر .لبيك گفته باشم تقوا جهانيان ،به اسوه

 دن  دربرگير بدن مرا پس چه بهتركه اين تيرها. ماندب داريپا و هلل استواراچم الاله االمن پر

»  :گ ويم ب ه خ الق خ ود م ي     به آسمان مي افش انم و  خونم را،  وآن هنگام بادست خود

 .«اين چيز ديگري نداشتم كه هديه كنم بهتر از! پروردگارا

*** 

   سرابي     خانوادگي: نام: حسن                      نام

 8/1/1331نام پدر:  محمد           محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  
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 81سن :                  83/1/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت:  مريوان   

حق عليه باط ل   داوطلبانه به جبهه ،شرعي هر مسلمان جانب حسن سرابي بنا به وظيفه اين

م ذهب و ام ام خ ود حفاظ ت      ،خون خود از كشور اس المي  تا آخرين قطرهام و شتافته

 .كنممي

*** 

 خانوادگي: سپهري  نام                        اميرابوالفضلنام: 

 83/2/1333ان        تاريخ تولد:  نام پدر:  علي اصغر   محل تولد: همد  

 11سن :                 81/11/1338تاريخ شهادت:           محل شهادت:  چنگوله     

خ واهم ك ه جبه ه ه ا را پ ر كنن د و حراس ت از خ ون ش هدا و          از امت حزب اهلل م ي 

 . خود بدانند دستاوردهاي انقالب را وظيفه

*** 

 نام پدر:  محمد علي  بابارود    خانوادگي: سبزي نام: حسن                        نام

 1/3/1333لد:  محل تولد: همدان        تاريخ تو

 11سن :                1/3/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:  خرمشهر   

ج ايي ك ه    و ت ا من با كمال ميل و بدون مخالفت خانواده و اهل فاميل به جبه ه آم دم   

 توانس                       تم ب                       ا ص                       داميان 

 كافر صفت جنگيدم و خون خود را براي آبياري نهال اسالم و حف ظ جمه وري اس المي   

اميدوارم كه رهبر عزيز و اميد امت شهيد پرور ايران و پدر و مادر عزيز و مهرب انم   .دادم 

 تا پيروزي نهايي با صداميان بجنگند و ملت آگاه ايران پيرو راه امام عزيز باشند.

*** 

 علي نام پدر:  غالم  نجف آبادي    خانوادگي: زنگنه د                      نامنام: محم



 51 

 81/3/1333مالير       تاريخ تولد:  ولد: محل ت

 11سن :                 83/3/1331خ شهادت:   محل شهادت:  مجنون            تاري

  از شما پدر و مادر مؤمن و معتقد به جمهوري اسالمي ايران كه با رخايت كامل مرا روان ه 

ب ه راه ي ك ه در    ]از رف تن[   فرزندانتان را : »فرمودجبهه كرديد و فرمان رهبر را كه مي

 ، ] سپاسگزارم .[  از جان و دل پذيرا شديد .«رخايت اهلل است منع نكنيد

*** 

 نام پدر:  حسن علي      خانوادگي: زارعتي     د رخا                       نامنام: محم

 8/3/1331محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 81سن :                 3/11/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:  ام الرصاص   

كه فرزندت در جبهه اس ت و  افتخار كن .كه به جبهه بيايم بوددر اين  من و شما مصلحت

م ن از رفق اي    !از اين موخوع خوش حال ب اش ن ه گري ان     ت.خدمتي به اسالم كرده اس

ه ا برون د    چ را آن  .رفتندتر نيستم كه با تمام آروزهايشان به ديدار خدايشان  شهيدم كم

 ؟ومن بمانم

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: جالل                         نام

 1/11/1333            محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  نام پدر:  يداهلل

 88سن :                 81/11/1331تاريخ شهادت:           محل شهادت:  شلمچه    

 بين ح ق و  و جنگ بين اسالم وكفر ، جنگ .له مهمي استأله جنگ مسأامروز مس !يزانعز

ب ه   ،امروز اسالم غريب است .جبهه فعاليت كنيد برايجا كه مي توانيد  تا آن .باطل است

 ت          ا مظلومي          ت آق          ا  ي          ديجبه          ه ه          ا بيا

س عادت هميش ه    آگاه باشيد و بدانيد كه اي ن . ابا عبد اهلل الحسين)ع( را به دنيا ثابت كنيد
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ه اي  رجه اد دري از د : » مي فرمايد حضرت علي)ع( .نمي شود ينصيب انسان و هر كس

 ،اي ن زم ان   ، آري« . ان خداوند باز مي شودتفقط به روي خواص و دوس كهبهشت است 

ه اي ش يطان فريبت ان    وسوس ه  . افله عقب نماني د قباشيد از  ظبامو ييزماني است استثنا

ي خدمت جبهه را ندارند در پشت جبهه رزمن دگان اس الم را   ياناكساني هم كه تو. ندهد

  .پشتيباني كنند

*** 

 نام پدر:  قاسم                خانوادگي: زارعي     نام: احمد                         نام

 13/3/1313ار        تاريخ تولد:  محل تولد: به

 32سن :                  82/11/1333تاريخ شهادت:           محل شهادت:  فاو     

اي وافر سربازان اسالم باشم و در ميان آنان با عشق و عالقه وتوانستم جز هيالااكنون كه 

اي به گستردگي گيتي حاخر باشم خيلي شاد و خوش حالم. آري  به اسالم و قرآن در جبهه

وند و االن ش  خواهن د كش يده م ي   اني ك ه نم ي  ح  ها ب ه امت شود. انسانتاريخ تكرار مي

 ،ي قبولهعاشورايي ديگر و كرباليي ديگر است. خوشا به حال آن كسي كه از امتحان اال

 .پيروز و رو سفيد به درآيد

*** 

   خانوادگي: رستمي       نام: امير                         نام

 3/18/1338ولد:  نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           تاريخ ت

 83سن :                 1/8/1331تاريخ شهادت:               ؛ عراقادت: فاو  محل شه

 شهيدكساني اين عزيزان  از اگر  بودما ي كه بين يصفا برادري و]روح [ آن  واقعاً !دوستان

 را ه ا اس لحه ه اي اي ن    سعي كنيد. يك زماني اسلحه هايشان زمين بماند نكند، شوندمي

قدر ، به خدا را شما !عزيزان. حركت كنيد م قدرت به سوي جبهه هاباتما و دوش گيريدهب



 52 

 به اين نس ل خيل ي نظ ر    ايدكه خداگرفته زمان قرار از اي هبره در خودتان رابدانيد كه

اي ك ه  سفره ، استفاده كنيد.پهن كرده اي كه خداونداين سفره از كنيد يسع .لطف دارد

دركي ك ه   و عقل وشعور هركس به اندازه و  دهش  بهشت پهن حتي تا و از اين جا تاكربال

يكي ، دهديكي مجروح مي ،دهديكي شهيد مي. كندانتخاب مي آناز ازاين انقالب دارد

به نحوي كس خالصه هر و دهداز دست مي را عزيزي، بمباران  يكي در و دهدمعلول مي

دت ان برداش ت   بهشتي چيزي ب راي خو  خداي ناكرده از اين سفره نكند. كندخدمت مي

 .نكرده باشيد

*** 

تا پيروزي كامل و تا موقعي ك ه پ رچم توحي د در     .سعي كنيد جبهه ها را گرم نگه داريد

 .گاه به خودتان خس تگي و ك م ك اري راه ندهي د    هيچ ،سراسر جهان به اهتزاز در نيامده

 .ل نبندي د زياد د به اين دنيا .بايد مهياي سفر آخرت باشيم ، پسبدانيد همه رفتني هستيم

ك ه  كنن د از اي ن  كه خدمت ميكساني رزمندگان عزيز و ،ياران امام ،امام ،من پيش خدا

  ]شرمسارم [.نتوانستم كاري براي اين انقالب كرده باشم

*** 

 خانوادگي: خوش بين                           نام پدر: اصغر   نام   نام: علي                

 1/18/1331ن           تاريخ تولد:  حل تولد: همدانام پدر:  اصغر     م 

     83سن :                31/11/1331تاريخ شهادت:          محل شهادت:     شلمچه  

بار ساكم را بست و جانمازم را در ساكم گذاشت و با اش ك چش مانش    از مادر مهربانم كه 

 :»پيروزي كه به قول امام عزيزمانشوق  . ن اشك شوق بودآدانم كه مي) .مرا بدرقه كرد

همچنان مقاوم و استوار مرا ي اري نم ود كم ال     «(.  چه كشته شويم و چه بكشيم پيروزيم

 .تشكر را دارم
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*** 

لين بر اين وؤتر موفق شدم در جبهه ها ي جنگ حضور داشته باشم زيرا امر مس كم... اگر 

هاي جنگ مش غول  ر ديگر در جبههوقتي كه قرار شد با .بود كه در پشت جبهه ها كاركنم

 راه ي محبت االو  مشكر كرد ، من داد به كه خداوند بار ديگر توفيق جهاد را شوم از اين

و فرزندانتان  شما كه اكثرتان شهيد داده ايد و از نان خود !حال اي مردم .سپاسگزار شدم

نكن د   ؛يدقدر پ اك و مخل ص هس ت   اين دهيد شما كهها ي جنگ مي مي بريد و به جبهه

 ،فرام وش ك ردن جن گ    .پشت كنيد ، به جنگخداي ناكرده بر اثر طوالني شدن جنگ

ط اغوت را   شما ك ه اس الم دوره  ! طاغوت اسالم دوره ؛يعني ،فراموش كردن اسالم ؛يعني

 .گير كنيدبجنگيد و انقالب را جهان ،وند بزر  بكوشيدپس با توكل بر خدا .خواهيدنمي

شاءاهلل با دست تواناي امام زمان)عج( تر كنيد تا انودتان را پاكبحمداهلل پاك هستيد خ

حقوق پايمال  ،حق زمينهن اين وارثان بافراهم آيد و مستضعف اننات وشرف براي مسلمعزّ

پدر و مادرها فرزندان خود  اميدوارم كه تمام. گويان بگيرنداران و زورخود را از جب شده

 ايند.را راهي جبهه هاي مقد  اسالم نم

*** 

 پدر: اصغر نام خانوادگي: خدمتي     نام   نام: جواد          

 18/11/1331د:  محل تولد: كبودرآهنگ           تاريخ تول 

   11سن :                  8/18/1333؛ عراق         تاريخ شهادت:    محل شهادت:    فاو

وليت در براب ر  ؤخاطر احسا  مس  هببلكه  ،است بودهنخاطر هواي نفس هجبهه رفتن من ب

 .او بود گونهامام خميني و شنيدن پيام حسين ،خدا و رسول و رهبر انقالب

*** 
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ه اي مس كوني را وي ران    ك ه خان ه   اف تم مي هابعثي هاي وحشيانههروقت به فكر بمباران

ر پشت من دچرا  گويمد مينكنگناه فروگذار نميعام كودكان بيحتي از قتل و دننكمي

خواستم مانن د مردگ ان   من نمي .سوي جبهه كشاندهعشق اهلل مرا ب ؟كنمميزندگي جبهه 

 .تفاوت باشمل بييداشته باشم و خود در برابر مسا يمتحرك فقط زباني انتقاد

*** 

 پدر: علي  خانوادگي: حالج خوش شعار     نام   اكبر          نام: علي

 1/8/1333مدان        تاريخ تولد:  ولد: هنام پدر:  علي           محل ت

 81سن :                  1/8/1331؛ عراق           تاريخ شهادت:   محل شهادت:  فاو 

اي به به بهانه واگر . «دارد احتياج به شما هاههجب: » طوركه امام عزيزمان مي فرمايدهمان

 .اندشوندكه جهادكردهمي سرافراز و ي سربلنديها قيامت آن روز نرويد در جبهه

 در اين راه آمديم.براي ياري اسالم  و خود شاهدي كه براي رخاي تو تو ! الهي

اگر . شودمي امتحان يانسان هر ،انقالب خدمت مي كنيدبه كه درپشت جبهه  ياي برادران

باي د   ش ما  بزن د حرف روحانيت پيرو خط امام  و امام عزيز ،اسالم ،انقالب كساني پشت سر

 ت             ا  ه             ا مب             ارزه كني             د  اآنب             

 هابدانندكه ما براي چه رفتيم و كشته شديم .  آن

*** 

 خانوادگي: حقّي  نام   نام: فريدون                

 8/1/1333نام پدر: مظفر              محل تولد: بيجار            تاريخ تولد:  

 11سن :                       3/11/1331صاص        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  ام الر
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ما هم در جبهه هاي  .پيدا كنيم را تر توان پرواز به سوي حق ما اميدواريم با معنويات بيش

ها را تحمل كرده و با دشمن مي جنگيم تا پرچم پيروزي ال ال ه اال اهلل را ب ر   جنگ سختي

 .كربال بر افرازيم هايمناره

*** 

 نام پدر: احمد آقا  خانوادگي: جهانگيري رفيع       نام   نام: اسماعيل                

 1/3/1333تاريخ تولد:              محل تولد: فامنين

 81سن :                      83/11/1331ه        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  شلمچ

و  اميدوارم حاللم كنيد ،خيلي زحمت كشيده ايد ! برايمبرادران عزيز و خواهران مهربانم

 از كمك به بسيج و جبهه خودداري نكنيد.

*** 

 معز           علي                   نام خانوادگي: جهانگيري نام: شعبان

 1/1/1333بهار         تاريخ تولد:  نام پدر: جان علي         محل تولد: 

 11سن :                 81/11/1338تاريخ شهادت:           محل شهادت:  چنگوله      

آگاه باش كه بنده آگاهانه در اين راه قدم برداشتم و فقط براي پيروزي  !اي مادر عزيزم

 . ها حاخر شدمدر جبهه ماما« هل من ناصر ينصرني» اسالم و قرآن و لبيك گفتن به نداي

   گونه ناراحتي به خود راه ندهيد.هيچ اگر بنده به شهادت رسيدم  !اي مادر عزيزم

*** 

 د           نام خانوادگي: جواهري        نام پدر: غالم رخا         محم  نام:

 3/3/1332مدان         تاريخ تولد:  محل تولد:ه

 83سن :                 88/1/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت: سومار     
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ق عليه باطل برود به هاي حاين فرزند دلبند شما قصد دارد به جبهه !پدر جان، مادر جان

من راه نجات از اين دنياي فاني  .هاستاين دليل كه رستگاري در عزم و سفر به اين جبهه

ه ي ك ه همان ا    ه اي ح ق اال  ع ده واين راه است كه مرا ب ه  دانم. را تنها در اين راه مي

 .رس يدم  بدان من بود كه اين خواسته .رساندجاودانگي و بندگي خداوند متعال است مي

 .از من راخي باشيد اميدوارم 

*** 

 ديان          نام پدر : هادينام خانوادگي: حاج محم          ا  نام:  عب

 11/1/1331مدان         تاريخ تولد:  محل تولد: ه

 83سن :                18/11/1311خ شهادت:   محل شهادت:  شالفقاريه             تاري

ك ربال ب ا ي ارانش     من افتاديد به ي اد حس ين)ع( ك ه در جبه ه     اگر به ياد !مادر و خواهر

 .باشيد ؛دست مزدوراني مانند شمر به شهادت رسيدندهها آفريدند و بحماسه

*** 

   سازيان      خانوادگي: چيت نام   نام: علي                    

 81/1/1331:  ان          تاريخ تولدنام پدر:  ناصر             محل تولد: همد  

 81سن :                  3/1/1333تاريخ شهادت:              محل شهادت:  گامو  

 در  گذش ت، ، اآن در  تق و ه ي اس ت. دانش گاهي ك ه در    واقعاً كه جبهه دانشگاه اال

ه ايي  شود. جبهه جايي است كه انسانآموخته مي ...صبر وجانبازي، فداكاري، استقامت، 

لبيك گوين د   هلل)ع(شهيدان آقا اباعبدا سرور هگذارند بايد از ته قلب بدم ميكه در آن ق

باشند. جبهه جايي است كه انسان يك ثابت قدم  عمر خود و حسين گونه تا آخرين لحظه

همچ ون خ اك   اي ران،   اس ت. خ اك جبه ه    ت ر قدم از ديگران نسبت به خ دا نزدي ك  

گذارند و زمين را با خون خود آبي اري  ن ميكه عزيزان سر بر زميكربالست. چون زماني
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خداوند در اين  .)ع( و به ياد آن بزرگوار هستندهللكنند به عشق رسيدن به آقا ابا عبدامي

 ن پاداش شهادت در راه اوست.آقرار داده است كه  ي بزر راه پاداش

 را نكشند در مسلخ عشق جز نكو» 

 « شندكرا ن شت خوزبه صفتان رو

*** 

 پ س  ان د. باي د در جبه ه باش يم و دف اع را واج ب دانس ته       فعالً كه ندازيز فرمودهامام ع

] درست نكنيم. جبهه فق ط و فق ط خ ط مق دم اس ت و       خود اي هاي گوناگوني برجبهه

ويد كه به بگ به ما بار نيمبر همه واجب است. نگذاريد امام عزيز براي چندحضور در آن [ 

ان د و ديگ ر   باشيم امام عزيز در چند سال پ يش فرم وده  خوبي  زباجبهه برويد. اگر ما سر

 كافي است.

*** 

 علي نام پدر:  غالم  نام: مجيد                نام خانوادگي: تركمان    

 83/18/1331محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

            11سن :                 3/2/1333تاريخ شهادت:             محل شهادت:  گامو   

بازند و من در پشت جبهه م دعي  ها شب و روز عاشقانه جان ميتوانستم ببينم كه بچهنمي

چه راكه در پش ت   اگر توانستم آن !اش را من بگيرمها انجام دهند قيافه كار را آن !باشم

توانم ادعا كنم ك ه  مي ،كردم در اينجا به كرسي بنشانممي اجبهه در شب و روز ادعايش ر

  .اي بيش نيستممسلمانم و گرنه شعار دهنده

*** 

 نام:   اكبر                   نام خانوادگي: ترك           

 81/1/1311تاريخ تولد:            نام پدر:  حسن             محل تولد: همدان
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 11سن :                 8/11/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:  شلمچه    

سپا  خداي را كه  .سپا  فراوان خداي را كه تمام جهانيان و موجودات زنده را آفريد

ش كر خ داي را    .هاي نور عليه ظلمت حضور پيدا كنمبه من لياقت داد تا بتوانم در جبهه

كه مرا لياقت داد تا اين راه مقد  را ادامه بدهم و بتوانم قدمي براي دف اع از اس الم و   

هاي اس الم  در دنياي پر از حيله و نيرنگ چه جايي بهتر از جبهه !آريقرآن برداشته باشم 

 ت  ا  .ت  رين درج  ات عارف  ان اس  ت  ج  ا ك  ه مح  ل پ  رواز ب  ه س  وي ع  الي   اس  ت آن

 .آموزدجا كه انسان در  شهادت و ايثار مي آن ،پيوستن به معشوق است محل جا كه آن

*** 

        بيداري    نام خانوادگي:                   نام:  محمد رخا   

 11/1/1333يخ تولد:  نام پدر:  علي اصغر     محل تولد: همدان         تار 

   81سن :                 3/1/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت:    اسالم آباد

رك ددانشگاهي كه درسش تقواست و م .هي آمدممن از سنگر مدرسه به سنگر دانشگاه اال

 ه ا را پ ر نگ ه   ها بياييد و جبه ه بههجبه سوي  !اي دانش آموز و هنرجو .است آن شهادت

 چرا مردن در راه خدا نباشد. پس مردن حق است !برادران .داريد

*** 

          نام:  ملك حسين   نام خانوادگي: بياتي   

 8/1/1331تولد :  نام پدر : حسن          محل تولد : تويسركان             تاريخ

          81سن :                1/18/1331تاريخ شهادت :      محل شهادت : شلمچه         

ه ي  خ دا ب راي رس يدن  ب ه اه داف اال      هوان جايي كه فقط مجاه دان را نعهجبهه را ب

ترين راه براي رسيدن به كماالت بدانيد كه بهترين جا و كوتاه .نگذاريد لياخاند برگزيده
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 جهاد است كه جهاد اكب ر ني ز در دل  و در جبهه با حضور  نهايت شهادت تنهاانساني و در 

 نهفته است.   آن

راه ه ا  ي است كه انس ان يجبهه جا .جبهه بهترين راه براي رسيدن به حق استحضوردر 

رس ند. جبه ه   كنند و به وصال يار م ي شبه در آن طي ميطوالني رسيدن به كمال را يك

جا محفل عاشقان است  ها موجود است. آنانات پيشرفت انسانجايي است كه بهترين امك

 جا بال و پر مي گيرند .  و عاشقان از آن

*** 

 نام: مسعود                نام خانوادگي: بيات                     نام پدر: ناصرعلي

 3/11/1331محل تولد: تهران            تاريخ تولد:  

 81سن :                      11/1/1331خ شهادت:  تاري       ؛ عراقمحل شهادت: ماووت 

خواهم به هيچ عن وان جبه ه را ت رك نكنن د و ام ام را تنه ا       رفقايم مي از برادرم و كليه

 .نگذارند

********** 

ها را به جبهه بفرستيد  آن .از آمدن فرزندانتان به جبهه جلوگيري نكنيد !اي مادران عزيز

دي ن   ام تابدانيد كه من خود داوطلب به جبهه آمده .( را ادامه دهندتا راه امام حسين)ع

 ازمن راخي گردد. تاخداوند متعال امياري دهم وبا هدف خودم آمده را خدا

*** 

 نام: جعفر             نام خانوادگي: چرچي         نام پدر:ابوالحسن 

 11/3/1331يخ تولد:  محل تولد: همدان            تار

 12سن :                      83/11/1331ه        تاريخ شهادت:  شهادت:  شلمچ محل
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اگ ر   .ها و در خط امام نبودن بدبختي دنيوي و اخروي شماس ت واهلل دور بودن از جبهه

جنگ  بايد ليفقط هدفتان رخاي خداوند متعال باشد و ، بايددر  بخوانيد شما بخواهيد

 بت         ه ن         ه  ه اص         لي ق         رار دهي         د، ال  ألمس          را

ها بياييد و در حال و هاي مناسب به جبههها خالي شود، بلكه بايد در فرصتكه مدرسه اين

 .ها غرق و از ماديات و شهر و مدرسه كمي دور شويدهواي معنويات جبهه

*** 

 د اصغر               نام خانوادگي: حسيني                 نام پدر: سيد احمدنام: سي

 1/1/1331تاريخ تولد:               ن    محل تولد: همدا

 11سن :                31/11/1333تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:  ماووت 

مطمئن باش كه رزمندگان  به ندايت لبيك گفته و در جبهه ت ا آخ رين نف س     !امام عزيز

 جنگن                       د و پ                       وزه م                       ي

 ها را به خاك خواهند ماليد.ابر قدرت 

*** 

 دهاديپدر: سي  خانوادگي: حسيني       نام   دمحمود                نام: سي

 1/3/1333تاريخ تولد:              محل تولد: همدان     

 81سن :                 83/18/1333تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:  فاو 

جوانمردانه به جبهه ها اعزام  بايد .ي بماندنگذاريد سنگر عزيزاني كه رفته اند خال !برادران

 شويد و مظلومان جهان را از زير بار ظلم نجات دهيد.

م را بردار و به جبهة حق عليه الح، س تو را زياد اشيت كردم تو هم حاللم كن !برادر جان

 باطل برو و سنگر مرا خالي مگذار . درست را نيز بخوان.

*** 
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 نوادگي: حصاريان                  نام پدر: رمضاننام: حسين            نام خا

 83/18/1333تاريخ تولد:             محل تولد: همدان      

 88سن :                 11/3/1333تاريخ شهادت:            محل شهادت:  ديواندره    

و انسان در مقابل خ داي خ ود    .خوشحالم كه خداوند بزر  مرا در اين راه كمك كرد

كنم كه توفي ق  تو را شكر مي !خدايا .كندرزمندگان اسالم احسا  عجز و درماندگي مي

 .زندگي در اين محيط عارفانه را به من عطا نمودي

*** 

 علي   نام پدر: رجبنام : حسن                          نام خانوادگي : ملكي                

      3/18/1331محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 82سن :               81/3/1331محل شهادت:  جزيرة مجنون              تاريخ شهادت:  

. جان و دل بپذيريد و عم ل نمايي د   اراه امام باشيد و فرمانش را ب ةهميشه ادامه دهند

نماز جمع ه، دع اي    حضور در با، ها داشتن پشت جبههپيام شهيدان را مبني بر گرم نگه

 يد.ييل و ديگر جلسات  اسالمي پاسخ دهيد و دين خود را نسبت به شهدا ادا نماكم

---- 

 نام خانوادگي: وكيلي تنها                نام پدر : علي ميرزا               نام: امراهلل

    1/2/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 81سن:   18/18/1331محل شهادت:قصرشيرين     تاريخ شهادت:

ام ام عزي ز را    .كنم پس از شهادتم راه شهدا را ادامه دهيدا ميتمنّ دران عزيزااز شما بر

در دعاهاي كميل و توسل ونماز جمع ه ش ركت    ،مساجد را خالي نگذاريد .تنها نگذاريد

ستيد به جبهه بياييد و اگر هم در نواتاگر  .هاي نبرد دريغ نكنيدبه جبهه كنيد و از كمك
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ب ه مملك ت    ه ا تواني د ب ا انج ام آن   وديد در پشت جبهه كارهايي هست كه ميجبهه نب

 خدمت كنيد.خويش 

*** 

 هاديمحمّدنام پدر:                  نام : جعفر                 نام خانوادگي : منتقمي راد 

  1/3/1331محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 83سن :                81/11/1333تاريخ شهادت:               فاو؛ عراقمحل شهادت: 

پنج سال نم از قض ا    ،1331د سال هادي متولّ محمّدفرزند  ،قمي رادتجانب جعفر من اين

ه اي   نذري بدهكارم و دو ه زار توم ان ب ه ص ندوق     ةبرايم بخوانيد و پانزده روز روز

 در خمن تمام كت اب  .  ت خمس بدهيدتومان احتياطاً به نيّ 211كمك به جبهه و حدود

 ةامام جمع ،د رخا فاخليانق به من است در اختيار حاج سيّي كه درقم و همدان متعلّيها

 ايشان در هر موردي كه صالح مي دانند مورد استفاده قرار دهند. تامالير قرار دهيد 

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

 حسين نام پدر: غالم   ار                        نام خانوادگي:قنبري آزرم       نام: ستّ

           21/8/2331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 33سن:          1/21/2331تاريخ شهادت:       ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

بداني د ك ه    ! ي جنگ در جبهه را نداريديمردان و پيرزنان و كساني كه تواناشما اي پير

شما بايد پشت جبهه ها را محكم  .سنگين تر است ،ها كه در جبهه ها هستندآنبار شما از 

و صفوف نماز جمعه و مراسم و دعاهاي كميل را با باشيد فرمان امام ه گوش ب. نگهداريد

خود مشت محكمي به دهان منافقين و ياوه گويان شرق  ،تر بر پا كنيد كه اين كار شكوه

 اشد.ام مي بوغرب و سكوت كنندگان در برابر استكبار جهاني و صدّ
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