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 د منصورنام: سيّد علي رضا             نام خانوادگي: موسوي           نام پدر : سيّ

        31/33/3131محل تولد: تهران       تاريخ تولد: 

 21سن:     22/31/3131محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

نگ است وشرف ما در گرو همين جنگ است،پيروزي ما در ج تجنگ جنگ است و عزّ» 

 ] ميا هيم     و اگير « ا من عنداهلل العزيز الحكييم صر الّنّالو ما ». « چه كشته شويم وچه بكشيم

روسياه وخجل خواهيم  مانند بعضي شانه از زير بار اين وظيفه خالي كنيم در دنيا و آخرت

بود و اگر دشمن را كه در حال احتضار است رها كنيم و تن به سازش دهيم مورد مالمت 

كه گذشتگاني كه با ظلم و جور نجنگيدند و تين  طوريهمان . قرار خواهيم گرفت تاريخ

 ، سعادت و پيروزي ما در انجام وظيفه اسيت ؛ آري  . مورد مالمت شمايند،  ت دادندبه ذلّ

خوب شد ما نرفتيم و اگير   :»گويندمي هابا اين وجود مي دانيم كه اگر شهيد شويم بعضي

مواظب باشيد كه شيما   ن انداينان منافقا ! « ما هم رفته بوديم گويند كاشميفاتح گرديم 

مانيدن را  ت ي به جبهه رفتن را داشته باشيد و خفّي يمبادا توانا! اي مردم  طور نباشيد،اين

 ! برگزينيد

 و كام سعادت ،فاميل و آشنايان و اي امت حزب اهلل ،آري پدر ، مادر ، خواهران و برادرم

كسب رضاي اوست كيه اميروز در امير جهياد      است ق تعاالشق حعا كه واقعي هر جواني

 .ي آن را دارنديبراي كساني كه توانا ، ] البته   ق مي يابدتحقّ
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 نام پدر : حبيب اهلل             نام: حميد               نام خانوادگي: نظري   

 3/3/3133 ريخ تولد :محل تولد : همدان             تا 

          31سن :               21/3/3131تاريخ شهادت :           مجنون      جزيرۀمحل شهادت : 
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ساله در  شانزدهبسيجي ] اگر   هي است، چرا اال يواقع اين جنگ نعمت در اي مردم بدانيد

دت آخرت خود هر جواني سعا . اين كه شب بخواند از نعمت اين جنگ است نماز  ،جبهه

هميشه در حال دعا و به يياد خيدا    كه شما . بيند از نعمت اين جنگ است را در جبهه مي

پي  اگير    . درست فكر كنييد ميي بينييد هميين طيور اسيت       و هستيد اگر ساعتي بنشينيد

نعمت  . را از مرزها به داخل شهرها ببريدها جبهه به پايان رسيدپيروزي  ااهلل جنگ بءشاان

انسيان   ايهوسيله عدّه كار گيريد و نگذاريد كه خون شهدا بهر شهر عليه فساد بجنگ را د

 بيا برخيورد    اجيازه ندهييد  جنگ را به ادارات ببرييد و   ةجبه . نماي منحرف پايمال شود

 .بيه محيرومين ظليم شيود     - آن چه از روي غرض يا غير -اداري  كارمند يك ةآگاهان نا

نه رژيم بعث، رژيم بعث رفتنيي   و جهان نه ظلم باشد جنگ ما موقعي تمام مي شود كه در

 اقدام نماييد. آزادي قدس عزيز واست. بعد از رژيم بعث براي آزادي فلسطين مظلوم 

 آزادي قيدس عزييز   وبعث رفتني است. بعد از رژيم بعث براي آزادي فلسيطين مظليوم   

 اقدام نماييد.

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

 ادگي: عين آبادي                نام پدر : عبد علينام: تقي               نام خانو

     1/33/3113محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:   22/1/3133محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت: 

اسيالم از هير سيو     ةديريني  اندانيد كه دشمنامروز همگي شما مي !دوستان وبرادران عزيز

. انيد قيالب اسيالمي اييران بسيته    نخصوص ابه ي اسالم نابود به حد ومنسجم كمر همتمتّ

من به انجام اين تكليف افتخيار   .ص نمودندتكليف ما را امام بزرگوار در قبال جنگ مشخّ

اي در اميور  چيون اگير لحظيه    ؛ها خواهم ماندبا سربلندي تا مرز جان در جبهه و كنممي

 تر و بدتر باشد. بيش از جنايت اوايل جنگ كه كنددشمن كاري مي ،جنگ غفلت شود
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---- 

 د حسندامير                نام خانوادگي: فدايي فروتن               نام پدر : سيّنام: سيّ

      31/33/3131لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو

 31سن:     22/33/3133تاريخ شهادت:  ؛ عراقمحل شهادت:فاو  

  -لبييك ييا خمينيي      -ك ييا حسيين   لبيّ » :شعار تمامي رزمندگان جان بر كف اين است

ديگر وقت شما امت شهيد پرور  «. جنگ جنگ تا پيروزي -رهسپاريم با خميني تا شهادت 

به پاي خودم بگذارد و اگير   ،را نمي گيرم و از شما مي خواهم هرك  از من بدي ديده

تيا   !خيدايا  !اخيداي  » :يميهمگي با هم ميي گيو   .به پاي اسالم بگذارد ،از من خوبي ديده

 «خميني را نگهدار. ،انقالب مهدي

---- 

 د اسماعيلاصغر               نام خانوادگي: بلوري            نام پدر : سيّد علينام:سيّ

     3/33/3133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن:  22/33/3132محل شهادت:چنگوله     تاريخ شهادت:

به رود و رهروان او نيز حسين به پيش مي .اشوراي حسيني استامروز همچون ع !برادرانم

امروز اسيالم   ؛برادر .غلتندبه خون ميآنان روند و هر روز عده اي از او به پيش ميدنبال 

ب ميا بيراي تيداوم    انقيال  » :شهيد مظلوم بهشتي چيه خيوب گفيت    .احتياج به خون دارد

ر ما اگر در اين برهه از زميان در برابير   واي ب «. طلبدش حاال حاال ها خون مياوپيروزي

 وليت نكنيم! ؤاحساس مساسالم وخون شهدا 

مبادا خييال   .ت بميريد كه حسين در ميدان نبرد شهيد شدمبادا در بستر ذلّ !جوانان او شم

كه هر روز عده اي از جوانان بيه لقياء اهلل    در حاليشما عده اي از جوانان آسوده باشد 

مبيادا از جبهيه    !وشما اي ميادران  .دنشواز گلستان حسين پرپر مي ييهاپيوندند و گلمي
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ول ؤرفتن فرزندتان جلوگيري كنيد كه فرداي قيامت در برابر هر قطره خون شهيدان مس

 .باشيد )س(گوي زينب هستيد و بايد جواب

--------- 

 اهلل لو             نام پدر: قدرت نام:  محمد مهدي        نام خانوادگي: بهرام

      11/3/3132ولد:محل تولد: همدان         تاريخ ت

 21سن:         21/3/3132محل شهادت:قصرشيرين               تاريخ شهادت:

ت و شرف ما در گرو حيثيّ :»فرمايدجنگ را فراموش نكنيد كه  امام مي ! و برادران برومند

ت گذاشيت تيا   ند متعال بر ما منّافتخار كنيد كه خداو !برادران عزيز .«همين جنگ است

شيدند اميروز بيراي اسيالم در     ف ميي هياي فسياد تلي   كه آن موقع در محيل  ييها جوان

ه داند كه ماهيچ آرزويي بخدا مي !برادران عزيز .هاي نبرد با كفار به شهادت برسندميدان

  ةاني ن را در دهامام و پيروزي رزمندگان اسالم نيداريم. و تميامي آروزهايميا    يجز سالمت

 ايم.نشانه رفتهكافران ة بر سينآن را ايم و هايمان خالصه كردهمسلسل

---------- 

  هرامي            نام پدر :يداهللا...               نام خانوادگي: بنام:آيت

 32/3/3132 محل تولد : قروه كردستان             تاريخ تولد :

          21سن :             31/1/3131اريخ شهادت : ت              ؛ عراقمحل شهادت : فاو  

مبادا روزي خداي ناكرده مشكالت جنگ شما را از خط اسالم و قرآن جيدا   ! اي عزيزان

 كند! هميشه با توكل بر خدا به پيش برويد. 

------- 

 نمد حسيمد رضا              نام خانوادگي: بهراميان            نام پدر : محّنام:محّ

     2/32/3113لد:محل تولد: همدان         تاريخ تو
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 21سن:         31/3/3133محل شهادت: قصرشيرين          تاريخ شهادت:

است تا هركسيي  بندگان  خداوند از آزمايش يد،آبار  پيش ميجهاد كه هرچند وقت يك

جهاد » فرمايد: مي امام علي)ع(طور كه همان .ايمان به خدا را در عمل نشان دهد ةدرج

 .«گشايدمي خاصش بر روي بندگانآن را دري است از درهاي بهشت كه خدا 

------- 

 مد نام:تقي              نام خانوادگي: بهمني            نام پدر : محّ

 32/3/3111تاريخ تولد :        محل تولد : همدان      

         21سن :               31/2/3131ادت : سرپل ذهاب ، بازي دراز     تاريخ شه محل شهادت : 

خدا بزرگ است. من به خاطر اسالم، بلكه براي رسيدن بيه معبيودم در ايين    ،  «اكبر هللا»

شييعه    .جبهه مبارزه مي كنم و معتقد هستم اين دنيا براي انسان يك زنيدان بييش نيسيت   

تحمل نمي كنيم. پاي را زور  ةشيعه ها هيچ گفتما  ايستاده است.برابر ستمگران همواره در 

مقاومت ستمگران را خواهيم شكست و فراموش نميي كنييم كيه درس بزرگيي از سيرور      

 «كه در برابر ستمگر به پا خيز. :»آزادگان حسين)ع( آموخته ايم

-------- 

 نام:  حميد           نام خانوادگي: بيات             نام پدر: علي اصغر

   33/2/3111يخ تولد:تارمحل تولد:همدان       

 23سن:    23/3/3133محل شهادت:خرمشهر        تاريخ شهادت: 

كنيم و به حقانيت راهمان ما امروز افتخارمان اين است كه در راه خدا و عقيده جهاد مي

شهادت  ةراه يا پيروز يا به درجاين كه در  ،ماندين راهي برايمان نمياكامالً آگاهيم و غير 

  رديم.گل ميينا
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هياي خيود بير تصيميم و     توانمندي ةبا استفاده از هم .مقاومت كنيد ! آوران حقاي رزم

 ةمطمئن باشيد كه خداوند پاداش  همخداوند برتريد و  يد شمادر نزديخويش بيفزا ۀاراد

 تان را به صورت كامل خواهد داد.فداكاري

****** 

ن زبون نشانه مي گيريم و به دستور مرگبار خويش را بر فرق دشم ةدر اين راه اسلح !آري

هر كيه   «او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيمافيقتل و من يقاتل في سبيل اهلل »... قرآن كريم

و ييا  . عطا كنيم بزرگزودي او را اجري ه ب ،در راه خدا جنگ كند و كشته يا فاتح گردد

رانده يش بيرون كه از وطن هجرت نمودند و از ديار خوآنان:» در جاي ديگر مي فرمايد

همانيا گناهيان ايشيان را     ،رنج كشيدند و جهاد كردند و كشته شيدند  منو در راه  ،شدند

ايين   .هيا جياري اسيت   ي درآورم كه زير درختانش نهريها ها را به بهشت بپوشانيم و آن

 «.از جانب خداست يپاداش

 333سوره توبه ، آية -3

---- 

 مد زاده             نام پدر: حكم علييگ محّنام:  علي اوسط          نام خانوادگي: ب

  21/2/3131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:     21/33/3133بصره   تاريخ شهادت:-محل شهادت:فاو 

ان بيه شيما   خداوند منّ !هات بيدار و هميشه در صحنه و قهرمان پشت جبههدرود بر شما امّ

به ما  كهجنگي است ناخواسته  ،د. اين جنگشتان باپشت و پناهو عزيزان اجر عنايت كند 

و اآلن هيم   ايم هطالب صلح در جهان بودبلكه آغازگر جنگ نيستيم  . ماتحميل شده است

 هستيم.

--- 
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 نام:علي                  نام خانوادگي: پرخو                   نام پدر : محمود

    3/3/3132محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 21سن:  31/1/3132محل شهادت: پيرانشهر         تاريخ شهادت: 

دانيد كه كدام سو حال شما مي .راه خدا )ع(است و راه حسين )ع( راه خميني راه حسين

و به عبارتي ديگر را ت نامحدود اخروي لذّ؛ دنيوي يا نه  ۀت چند روزلذّ :يديرا انتخاب نما

من سالم  ا لذت و شوق به ديدار خداوند داشتن را،ت و خواري يا نه مرگ ببا ذلّزندگي 

به  .ها سخن خواهم گفت شما را به شهدا خواهم رسانيد و از خود گذشتگي شما براي آن

هاي چكيده بر  بيابان هاي خونِايد كه تا آخرين قطرهگويم كه شما تعهد كردهها مي آن

ها و به  همچنين به آن . واهيد دادبه پيروي از اسالم فقاهتي ادامه خ ،نبرد حق عليه باطل

عليي)ع( ايين وعيده را    بين سلمان و ابوذر و سرور شهدا حسيني و با هنر و يبهشتي و رجا

خاتمه نيابيد   ستمتا ظلم هست مبارزه هم هست و تا آنجا كه  :»يديگودهم كه شما ميمي

  ها خواهيم داد. خون

--- 

 ترابي            نام پدر: عبدالحسيننام:  ابوالقاسم           نام خانوادگي: 

    1/31/3123د: محل تولد: همدان     تاريخ تول

 12سن:   33/1/3132محل شهادت: پيرانشهر        تاريخ شهادت: 

هيي موفيق   سعي كنييد در ايين آزميايش اال   . امور خويش را جنگ قرار دهيد ةرأس هم

  .امام زمان)عج(را خوشحال كنييد با كمك خود به جبهه هاي حق عليه باطل قلب  .باشيد

  .يديك مي گوراه شماست كه ببيند چگونه به او لبيّه موال امام زمان چشم ب قطعاً

---- 

 نام:  فرهاد      نام خانوادگي: ترك            نام پدر: امير
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   3/33/3132:محل تولد: همدان         تاريخ تولد

 31سن:   3/31/3131يخ شهادت:تار    ، اروند رودمحل شهادت:ساحل غربي 

ن جنگ را نيز فراموش نكنيد، اآلن جنيگ در رأس تميامي كارهاسيت. اگير برايتيا      مسألة

اگر نرويد معصيت كرده ايد. براي من و شما  ننيگ   مقدور است بايد به جبهه برويد ] كه  

شيهر  است كه در شهر بمانيم و كساني ديگر از ناموس ما و وطن ما دفياع  كننيد. اگير در    

يد چنين گونه مقدّر كرده است و باكمبودي ح  مي كنيد ناراحت نباشيد زيرا خدا اين

خودتيان   . اگر عراق بمباران مي كند روحية اً خودداري كنيددّبشود. از شايعه پراكني ج

 تر گردد.هايتان نيز استواررا از دست ندهيد. با هر شهيدي ايمانتان بايد راسخ تر و قدم

--- 

  وود           نام خانوادگي: افتخاري            نام پدر : علي زماننام: دا

     3/33/3133ولد:محل تولد: تهران         تاريخ ت

 21سن:         1/1/3133محل شهادت: سومار         تاريخ شهادت:

بير   -شاءاهللان -مي رويم تا آخرين ضربه را .چند ساعتي به اعزام ما به جبهه نمانده است

ليتي كه در برابر انقالب اسالمي كه وؤمن بر اساس رسالت و مس. پيكر صدام و آمريكا بزنيم

ه و جنگ با ضيد انقيالب را   بهاي هزاران شهيد و مجروح و معلول است به جبهه رفتخون

در ايين راه اگير    .ضه مي دانميي را يك فريگام نهادن در اين مسير خدامن  .ام پذيرفته

م و يي چون شهيد شده ا ؛يم پيروزيم و اگر كشته شويم باز هم پيروزيمدشمن را شكست ده

 م.يبه سعادت رسيده ا

--- 

 اس           نام خانوادگي: افتخاري            نام پدر : علي اكبرنام: عبّ

   3/3/3113د:محل تولد: همدان       تاريخ تول
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 21سن:  31/1/3133تاريخ شهادت:     محل شهادت: همدان 

هياي بيه   هاي رشيد و فداكار، اين انسانود بر شهداي انقالب اسالمي ايران، اين انساندر

بيا تميامي   او  هايي كه با شناختن خدا، هجرت و جهياد در راه تكامل رسيده، و اين انسان

ايين   . ] ماننيد   شيود  ر اين دنيا بسييار ظليم ميي   نيد كه ديبمي .اندوجود خود آغاز كرده

اليست شرق و غرب به حريم جمهوري اسيالمي  ياين نوكر امپر ،ريتيتجاوزي كه صدام تك

  !اند غير قابل قبول استهايي كه شهادت را شناخته اين تجاوز براي انسان .كرده است

---- 

 نام: قاسم           نام خانوادگي: افتخاري منش             نام پدر : علي حيدر

   21/1/3131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 22سن:     3/31/3131محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

را  نفي   هاي استوار برخيزيد و جهاد بيا  دست در دست هم با وحدت آهنين خود با گام

از  . تفاوتيان قابيل مقايسيه نيسيتند    نزد خدا با بيدر گران به راستي كه جهاد .جا آوريده ب

 كار و صهيونيسم بشوريد. و اسراييل جنايت جنگ و شهادت نهراسيد و بر شرق و غرب

---- 

 نام:جليل               نام خانوادگي: افالكيان            نام پدر : هاشم

     33/1/3131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:  31/3/3131محل شهادت:جوانرود     تاريخ شهادت:

عشق به حسين)ع(و با عشق به شهادت وارد سپاه  با عشق به اسالم و با ،ه انقالبببا عشق  من

 ها نبود وارد سپاه نمي شدم. شدم و اگر عشق به اين

---- 

 نام:يعقوب علي              نام خانوادگي:تركمند            نام پدر : محمود
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       32/1/3132محل تولد: بيجاركردستان            تاريخ تولد: 

 21سن:   23/31/3131تاريخ شهادت:  محل شهادت: شلمچه        

اي افتاد موظف هستيد اگر سالحي از دست رزمنده .هميشه به ياد شهدا باشيد !برادران من

همچون كوه اسيتوار باشييد و در   ، آن را برداريد و انتقام او را از دشمن بگيريد. عزيزان 

 برابر ناماليمات روزگار صبور باشيد.

چشمانم را باز كنيد تا كوردالن بدانند كه كوركورانه ايين  دست شما رسيد ه اگر جسدم ب

 د هييچ م را بيرون بگذاريد تا دنيا طلبان ببينند كه از دنياي مادي با خواندست .راه را نرفتم

ار  شيرق و غيرب بداننيد كيه حتيي جسيد       كفً و منافقان هايم را گره كنيد تا مشت .نبردم

گونه  دست شما نرسيد هيچه گر هم جسدم با .ها را راحت نخواهد گذاشت  جانم  آنبي

 . ناراحتي نداشته باشيد

-------- 

 مدعلي علي             نام خانوادگي: تكمه داشي             نام پدر :محّ نام:اسم

     11/1/3111تولد:محل تولد: مالير       تاريخ 

 23سن:     31/3/3131محل شهادت:سرپل ذهاب     تاريخ شهادت:

 ؟تا كي مي خواهيد در خواب غفلت بسر بريد !ي كه دنيا پرستي پيشه كرده ايديها نآاي 

 برخيزيد بر خيزيد؟ ن زمانتان را در هدفش ياري كنيديآيا نمي خواهيد بيدار شويد و حس

 و به ياري محرومان جهان بشتابيد.

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

 م پدر : رحمن    نام:كريم)تورج(             نام خانوادگي:تيموري       نا

  23/1/3131د : محل تولد : همدان         تاريخ تول

          23سن :       23/3/3133كوشك      تاريخ شهادت : محل شهادت : 
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چه خيوب بيود   »گفتيم: شد، ميبرادران! هر موقع صحبت از عاشورا و كربالي حسين مي

او « هَلْ مِنْ ناصٍرَ يْنصُرُني» به نداي كرديم تاكه ما هم در زمان امام حسين)ع( زندگي مي

جييواب مثبييت داده و بييه همراهييي ايشييان عليييه دشييمن اسييالم جنگيييده و بييه شييهادت 

پ  برماست كه ، وجود آورده است هم اكنون خداوند چنين موقعيتي را به« رسيديم.مي

زبون  هاي جنگ بشتابيم و دشمنبه نداي رهبر انقالب جواب مثبت داده و به سوي جبهه

 مان را به خود ندهد. را چنان شكست داده تا ديگر كسي جرأت حمله به كشور اسالمي

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

 مدنام:علي        نام خانوادگي:جبّاريان       نام پدر :محّ

    3/31/3133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:    23/31/3131محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

در ميدان نبرد كشته شد. مبادا  )ع(ت بميريد كه حسيننكند در رختخواب ذلّ !ناناي جوا

تفياوتي  در محراب عبادت شهيد شيد و مبيادا در حيال بيي     )ع(در غفلت بميريد كه علي

 و با هدف شهيد شد. )ع(در راه حسين حسين)ع( بميريد كه علي اكبر

------- 

 ن     نام پدر : علي اكبرعلي         نام خانوادگي: جعفريا نام:رمضان

   32/31/3131: محل تولد : همدان         تاريخ تولد 

           21سن :           3/31/3131محل شهادت :ام الرصاص       تاريخ شهادت : 

در ايين ميورد    .در امام ذوب شويد پيام حقير اين است  كه قدر امام و انقالب را بدانيد و

 .صلح ما بيا كفير معنيي نيدارد     ،خداي نا كرده دم از صلح بزنيد دامبا خيلي فكر كنيد كه

طبيق   ؛ميوش نشيود  اقدس هم فر ألةمس.  (نًَةتَفِ نَ وتكُ ي الَتّم حَهُ لوقاتِ وَ:)قرآن ةطبق گفت

 ايين  راه آزادي قدس از كيربال سيت و باييد در    «.  يل بايد از بين برودياسرا» ،امامة گفت
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يكي با انفاق جان يكي با شهيد دادن و ديگري با ميال و  .آزمايش همه با هم شركت كنند

 مختلف در آزاد سازي كربال و قدس كمك كنيم. هايشكل

 ، جنيگ  ةلأمس:» امام ةو دانش آموزان اين است كه به گفتهايم پيام حقير براي همكالسي

 ةلأجنگ را فراموش كنيد ييا آن را در كنيار مسي    ةلأپ  نكند كه مس «. اصلي ماست ةلأمس

 .اصلي جنگ باشد و درس در كنار جنگ قرار گيرد ةلأبلكه بايد مس .درس خود قرار دهيد

 311سوره بقره ، آية  -3

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

 مد صادق         نام خانوادگي: جّنتي            نام پدر :علي          نام: محّ

 33/3/3131محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          23سن :         32/1/3133مو        تاريخ شهادت : : گا محل شهادت

 ،دانيم كه در اين جهياد ما همگي آگاهانه به اين راه پا گذاشته ايم و مي !امت شهيد پرور

ار رفتيم به جنگ با كفّ خدا شهيد شدن، زخمي شدن و اسير شدن هم هست. ولي به خاطر

 ر كفير بيه پاييان   كر اسالم بر لشي كبا پيروزي لش -اهللأشان-و خدا هم عاقبت اين جنگ را 

، اماميت روح اهلل  بيه رساند. به اميد زييارت كيربال و برگيزاري نمياز جماعيت       ] خواهد  

 اهلل.ءشاان

شايد من حق برادري را براي شما  .از همگي شما حاللي مي خواهم !برادران وخواهرانم

ييد و  ياميام بزرگيوار را يياري نما    م عصر،اما اميدوارم كه همگي تا ظهور .ادا نكرده باشم

 .شاءاهلل ان، را با جان ومال ياري كنيد ها  آن را خالي نگذاريد و سنگر رزمندگان

------- 

 علينام: داوود           نام خانوادگي: حيدري            نام پدر : نظام

   33/2/3132ولد:محل تولد: همدان         تاريخ ت
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 31سن:   1/32/3131تاريخ شهادت:    محل شهادت:شلمچه 

گر خالي نمن را برگيرند و س ۀزمين افتادهب ةاسلح. راه من را ادامه دهند، برادران گرامي 

 .من را پر كنند

------- 

 نام: قدرت اهلل                 نام خانوادگي: حيدري              نام پدر : عبد الحسين

             2/3/3131خ تولد: محل تولد: همدان          تاري

 21سن:         31/32/3131محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

مرا بردارند و بيه   ۀافتاد ةاز برادرانم مي خواهم كه بعد از من راه مرا ادامه دهند و اسلح

 .ميدان رزم بيايند

-------- 

 مد حسينام پدر : محّنام: جعفر              نام خانوادگي: حيراني          ن

    2/33/3131محل تولد: اردبيل       تاريخ تولد:

 22سن:     23/31/3131محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

 .عزيز داريد كه موال علي عزيز داشت گونهجهاد را همان !بندگان رؤف ومهربان

----------- 

 مد علي        نام پدر : محّ    علي           نام خانوادگي: حيرتي        نام: شعبان

 3/1/3133لد : محل تولد : همدان             تاريخ تو

          21سن :         3/33/3133تاريخ شهادت :           محل شهادت : شرق بصره      

كنم كه به من توفيق دادي در راه خودت قدم نهم و به خياطر  تو را ستايش مي !خداوندا

هيا  هاي مرا از لغيزش خواهم كه قدماز تو مي !خدايا .الحاد جهاني مبارزه كنمتو با كفر و

 ست برساني.ام كه شهادت در راه تواباز داري و مرا به آرزوي نهايي
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شيما   هاگر نتوانستم خدمتي ب، با چه زحمتي مرا بزرگ كرديد  !پدر گرامي و مادر مهربانم

است كه پدر و مادر وبرادر و خواهر در آن قدر عزيز و بزرگ هدف آن .بكنم مرا ببخشيد

چه بهتر كه با كفنيي خيونين و     پ« ه راجعونَيا النّه و اِلّا لِانّ»ند مگرنه اين است كه اهيچ

در سيوگ مين گرييه     !اي سرخ و لبي خندان به سوي معشوقم بشتابم، پيدر و ميادر  چهره

به اين قرباني  كند.هش قبول از خداوند بزرگ بخواهيد اين قرباني شما را به درگا .نكنيد

 ايد افتخار كنيد.كه در راه خدا داده

آمريكيا و  ، وبيه رهبيري اميام زميان ،     كنيد و به ياري اهلل] بگوييد   «اهلل بلِحَبِ مواصِواعتَ»

 طور كلي ظلم و جور را ريشه كن كنيد.هيل و بياسرا

 313سورۀبقره، آية -3

 311سورۀ آل عمران، آية -2

---------- 

 ام: حسين                     نام خانوادگي: خادم پر            نام پدر : غالمن

        1/3/3131محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 21سن:        31/3/3131محل شهادت: پيرانشهر    تاريخ شهادت: 

باشد، چرا چون آميز بيش نگله ةاكنون ترسيم مي كنم، شايد يك ناماي كه من نامهوصيت

من از دنيا چيزي ندارم و مايل نيستم كه داشته باشم. اين نه بدان منظور است كيه مين از   

دانيد كه درون و ذات تمامي افراد، حيب  ام، بلكه همه اين مطلب را ميزندگي سير شده

ا همه دوست دارند و من نيز دنيا و لذت بردن از دنيا وجود دارد و در مجموع، زندگي ر

 نيستم. من هم دوست دارم كه از زندگاني لذت ببرم. انمستث

دهم: با وجود شهيداني مانند شهيد بهشيتي و شيهداي   ولي شما را مخاطب سئوال قرار مي

هيا و  اييد، ماننيد حسيين   ها نزديك و ميرتبط بيوده   محراب و عزيزاني كه خود شما با آن
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ها نباشيم؟ و هنگامي  ان در راه آنتوانيم از پا بنشينيم؟ و مثل اين عزيزها چگونه ميحميد

تيوانيم سيكوت كنييم و بيگانيه از     كه دشمنانِ راه اين عزيزان هنوز پا بر جايند چگونه مي

خون اين همه شهيد، از لذايذ دنيوي بهرمند شويم، و در عمل و جهاد و حركيت تين بيه    

 رويم.ميه( ما زير بار ستم نالذلّ ا)هيهات من ، خواري دهيم ولي در شعار بگوييم

ه اين اشرار چه جنايياتي  ام كاند، شنيدههاي كردستان بودهها از برادراني كه در جبههبار

شوند و چگونه چشم عزيزاني كه به دور از پدر و مادر و فرزنيدان  اند و ميمرتكب شده را

رحمانه هاي كردستان به حراست از انقالب اسالمي پرداختند را بيو اقوام خود در جبهه

كشيند و  هايشيان بييرون ميي   آوردند. وچگونه قلب اين عزيزان را از سينهميحدقه در از

هايشان را قطع نموده و بدنشان چگونه آنها را مُثله كرده پوست صورتشان را كنده، دست

ها و با در نظر گرفتن اين مهم كه شهدا كنند! آيا با ديدن اين صحنهرا سوراخ سوراخ مي

شود راحت زندگي كرد و راحت به لذايذ زندگي اعمال ما هستند مي زنده اند و شاهد بر

 رسيد؟

آرزوي شيهادت   ؛توفيق جهاد در راهت را نصيبم گردان و گرچه لياقتش را ندارم !خدايا

 .برآورده كن ،من از توست ةرا كه در قلب و روحم جا پيدا كرده و تنها خواست

اي دوست دارم كه شايد نتوان تصورش را كرد  را به اندازهوت ،و اما برادر عزيزتر از جانم

 .تير باشيد   شيود انتظيارم نييز از شيما بييش     وليكن دوستي من در ارتباط با شما باعث ميي 

به نفع اسيالم و   هللشاء اخداوند متعال اين پيوند جاودانه بماند و ان ةاميدوارم كه در ساي

نگذارييد   .سالحم بر زمين بماندكه نگذاريد رود اينمسلمين باشد. انتظاري كه از شما مي

بايد كوشش كرد و بايد با دشيمن   .برادرم بايد جنگيد .كه دشمن از مرگم خوشحال شود

] موجب   شايد كه مرگم  .عاقبت خون بر شمشير پيروز است .اسالم مقابله كرد و خون داد

 .اين خانواده باشدتحّول 
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-------  

 جو            نام پدر : محمود  نام: تقي           نام خانوادگي: خاقان

  2/3/3131لد : محل تولد : همدان      تاريخ تو

           21سن :           1/1/3131محل شهادت : چارزبر         تاريخ شهادت : 

و عزيزتيرين   ندگريزميوقتي ياران از هستي خويش  ،بخش استچه خوش منظره ولذت

گذاشته و با تمامي قواي خود با دشمن خدا و رسول در طبق اخالص  راجان  ،متاع خود

ها را به خاك مذلت وعدم نشانده و خود نيز ماننيد كبيوتر از زنيدان    آن وندشميرودرو 

سيجد  ماز مجاهديني كيه سينگرهاي نبيرد را تبيديل بيه       .گوينددنيا را وداع مي ، رهيده

در  ؟اند چگونه توان سخن گفتهاي جهاد را با بانگ تكبير مهبط مالئكه اهلل نمودهوميدان

ر خيود چنيين فرزنيداني را بيراي     هاي مطهّاقدام شريف مادران بزرگواري كه در دامن

 .اسالم تربيت كردند. چه توان نثار كرد

---------- 

 نام: رضا           نام خانوادگي: خالقي            نام پدر : اكبر

    23/1/3133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:   11/31/3131محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت: 

جهياد را تجيارتي   » ؛خيودش در قيرآن   ةطبق گفتي  اميد دارم زيرا رحمت خدا و به فقط

اميدوارم كه به اين خاطر به جبهه آمده  من و «داند كه ما را از عذاب اليم نجات دهدمي

 .باشم

 31سورۀ صف ،آيه  -3

----------- 

 مد نام خانوادگي: خاني        نام پدر : محّ           نام: احمد 
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 3/32/3131محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

  22سن :    21/2/3131عمران     تاريخ شهادت : محل شهادت : حاج 

 ةمن با ايماني كه بيه خيدا و روز قياميت داشيتم وظيفي      !ر عزيز اي دوستانداي پدر و ما

بتيوان   در راه خدا جهاد بگذارم و شايد كشته شدن مرا ةپا به عرصشرعي خود دانستم كه 

پذير توبه تو بينم ولي آگاهم كهنمي لياقتي من در خود .نااميد نيستم !خدايا! شهادت ناميد

هايميان را اسيتواري   ومت كن و گيام اپدر و مادر من را سرشار از صبر و مق !بارالها .هستي

 اعيتالي ن گواهي مي دهم كه هدف ما در اين جنيگ  م .بخش و بركافران پيروزمان كن

 .تا نابودي تمامي ستمگران از پا نخواهيم نشست پ الاله اال اهلل و حق است و  ةكلم

--- 

 نام: حسين            نام خانوادگي: خانيان        نام پدر : محّمد علي

   31/33/3131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن: 31/1/3133ين   تاريخ شهادت: محل شهادت:قصرشير

خاطر بهشت هسوگند مي خورم كه من نه ب ،ي كه جان و مالم در دست اوستيبه آن خدا

شرعي و  ةخاطر اين بود كه يك وظيفهبلكه ب ،و نه ترس از جهنم اين راه  را انتخاب كردم

 .امام و اسالم باشييد  رو راه شهدا و پيرو از شما هم عاجزانه تقاضا دارم كه ره .اسالمي بود

خون اين همه شهيد از صيدر اسيالم تيا     در آن صورت مبادا روزي امام را تنها بگذايد كه

 !امروز را پايمال مي كنيد

**** 

 نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر : اصغر 

  32/33/3131ريخ تولد : محل تولد : كبودرآهنگ             تا

           31سن :             2/32/3133تاريخ شهادت :               ؛ عراقهادت : فاو  محل ش
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خواهم كه اميام را تنهيا   از شما مسلمانان مي .ن بپذيرآشهادتم را در راه اسالم و قر !خدايا

دست در دست  .ن حمايت كنيدانگذاريد و از اين سنگر آزادي و عدالت و حامي مستضعف

از  .جاي آوريدهرا ب نف هاي استوار برخيزيد و جهاد با با گام و آهنين خودهم با وحدت 

 كار بشوريد. جنگ و شهادت نهراسيد وبر شرق وغرب و اسراييل جنايت

--------- 

 نام: هادي            نام خانوادگي: خضريان        نام پدر : ابوالقاسم 

 21/31/3113محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

          21سن :    22/2/3111مكرات ها   تاريخ شهادت : محل شهادت : زندان د

سودجو بوده و  اندفاع در برابر فرصت طلب ،ل حياتييترين مساترين و اصولييكي از مهم

د كيه هير   بير خيواهيم   پيي حقيقت  اين  قدري تفكر به طبيعت نگاه كنيم به با اگر .هست

گيل بيا آن طيراوت و     ؛ميثالً  .ل دفياعي دارد يسيا وخيود  موجود زنده براي بقا و حييات  

آن گيل نماييد     علييه بخواهد اقدامي  موجود مزاحميكه اگر  دارد ش خارهاييايزيباي

هر انساني طبق عقل و منطق و قرآن بر اين  ةبنابراين وظيف .شودمي روه روبفوراً با خارها 

كه  بجنگيد در راه خدا با آنان«  مْكُلونَتِاقن يُذيِه الَّاللِ بيلِفي سَ اولُوقاتِ» :بوده و هست كه 

 .م واجبات استترين موضوعات و از اهّو اين از ضروري .جنگندبا شما مي

 311سوره بقره ، آيه  -3

------- 

 نام: حسن            نام خانوادگي: خوش اقبال         نام پدر : محمّد علي

  1/3/3122لد: محل تولد: همدان         تاريخ تو

 13سن:         21/31/3111محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 
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دفياع بير هميه     پ « . استاالن اسالم به تمامي در مقابل كفر واقع شده» ،امام ۀفرمودهب

 ،هياي جنيوب كشيور   هدف من از هجرت به جبهيه  !بازماندگان عزيزم .واجب است ك 

كينم كيه   يت ميي راه حق هستم و شما را وصّاگر كشته شدم شهيد  .جهاد در راه خداست

ن را بيا جيان و   اخدا باشيد و فرمان امام خميني را گوش كنيد و مستضعف هعمر در را ةهم

 .دل پذيرا باشيد

------ 

 نام: علي رضا            نام خانوادگي: دهقاني        نام پدر : علي

  1/32/3131يخ تولد : محل تولد : همدان             تار

           21سن :               3/31/3131ندرود     تاريخ شهادت : محل شهادت : ارو

ت بندۀ حقير به مردم رشيد و شهيدپرور ايران اين است كه همچنان در صحنه بياقي  وصيّ

مو اطاعت كرده و به اجرا گذارند. تحت تأثير شايعات و جو هاي امام را موبهبمانند. فرمان

هاي جنّي و انسي باشند! با كميك خداونيد متعيال    نگيرند و مواظب شيطان ها قرارسازي

جنگي باشند كه پيام آن رفيع   ي و خارجي را در هم كوبند و آمادۀهاي داخلتمام توطئه

 فتنه در عالم است. 

هاي فتنه و فساد در جهان با تمام توان بجنگيد تا عيزّت و شيرف شيما    تا رفع آخرين ريشه

 ر دنيا و آخرت عزيز و سربلند باشيد.سالم بماند و د

قيدر بجنگييد تيا عيدالت در گيتيي      آن .هميشه دشمن ستمگران و ياور مظلوميان باشييد   

 گردد.گران قطع و كوتاه برپاگردد و دست چپاول

------ 

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

 3/3/3113د : تاريخ تول        محل تولد : همدان     
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          21سن :              33/2/3131تاريخ شهادت :        ؛ حلبچهمحل شهادت : خرمال 

و صيداي   است كاروان كربال در حركت !گوشه هوش و به ب ؛ اي ملت انقالبي و مسلمان

 هياي نعاشقانه حركت كنيد تا ايين سيرزمي   !اي ملت: » گوش مي رسد كه ه جرس آن ب

و آرزوي هزاران هزار مسيلمان در   گردد. هاي خانواده هاي شهدا شادمقدس آزاد و دل

كيه صيبحدم فيتح و     هي اميدوارآماده باشيد وبه وعده هاي اال .«سراسر جهان تحقق يابد

 ه زباليه دان تياريخ   بي بسياط خيود را برچييده و راه خيود را      ييأس  شيب  نصرت دميده و

پر قدرت در مقابل توطئيه هيا ايسيتادگي     !ردم متعهد ومؤمناي م ،هم اكنون .مي پيمايد

 .كنيد

------- 

 نام: محمّد علي            نام خانوادگي: رفيعي        نام پدر : شعبان علي

    1/3/3111محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:   3/33/3131محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ها چه مطمئن و با زوان چه پر توان! تو چهره ها چه زيبايند؛ قلب خدايا! از قدرت ال يزال

در سيماي برادران پيداست. همه از پيروزي خبر مي دهنيد. يكيي   ] عجيب   شور وحالي 

قبر شش » آن ديگري مي گويد. « ها شروع مي شود.ها مالقاتهمين زودي» مي گويد: 

ابيا   سيفرۀ »آن يكي مي گوييد:  « اوست. ظارگوشة حسين )ع( در انتظار ما وقلب ما در انت

 خدايا! چه شيور وحيالي در بيين بيرادران مخليص      « عبداهلل آمادۀ ميهمان نوازي است...

 هيا چيه   مي بينم! همه بيدارند و در اين هواي نامناسب چيه عشيقي دارنيد. خيدايا! ايين     

ي ز و گشادۀ آن بسيجي و سپاهي گوياي چه عشقي است؟ اي خيدا هند؟ چهرۀ بامي خوا

مهربان! مي دانم كه جز تو و رسيدن به وصال تو چيز ديگري نيست. اما اي خالق و معبود 

مهربان! مي دانم كه به وعدۀ خويش عمل خواهي كيرد. هييچ موقيع دوسيتانت را از در     
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كني و نكرده اي. اي خدا! اكنون كه در حركتي ديگر آماده شده اند گاهت محروم نمي

ها بريز  ي كنند، همچون گذشته عناياتت را برسر و بازوي آنخواهند دين تو را يارو مي

و ما را از امدادهاي خودت بهره مند گردان.  تا به كمك و اميداد تيو بتيوانيم دينيت را     

هياي آينيده و مظلوميان جهيان بيه      ياري كنيم و مجد و عظمت  را براي مسلمانان و نسل

 ارمغان آوريم و عدل را در جهان بگسترانيم.

----- 

 نام: محمود                   نام خانوادگي: رنجبران           نام پدر : علي كو ثر

         3/3/3132محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 22سن:   23/31/3131محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت: 

حسيين)ع( از صيحراي كيربال بير     « هل من ناصر ينصيرني »عزيزم! وقتي صداي  خانوادۀ

 من هم يكيي از آن كوتيه نظيران   « اي خفتگان بيدار شويد و لبيك گوييد»خيزد كه: مي

 خييوردن و آشيياميدن و درس و تفييريح بييه  خفتييه دل بييودم! كسييي بييودم كييه ]فقييط   

دادم! ولي ناگهان اين ندا مرا بيدار كرد، ميرا بيه   و به جبهه اهميّت نمي] فكر مي كردم   

بن عليي بيود، صيداي پسير     گفتم و آن صداي حسين صراط مستقيم خواند ومن هم لبيّك

 «مرا از دست دشمن نجات دهيد!: »  عموي شهيدم،  صداي ميهنم بود كه گفت

**** 

هر مسلمان ايراني است كه بيه نيداي اميام     ةظيفدهد وامام عزيزمان حكم جهاد ميوقتي 

 ،طنيان خيود  در راه اسيالم و همو  باييد  انيد توهر ك  به هر طريق كه ميي  .ك بگويدلبيّ

يكي در پشت  ؛توانايي خودش ۀهر ك  به انداز .آيد انجام دهدهركاري از دستش بر مي

و ديگري در خط  .ترين خدمت را كرده باشدترين كار خود بزرگايد با كوچكشجبهه 

دانيم كيه تيو    ميي  !مزميادر عزيي   .مقدم جلوي دشمنان اسالم و مييهن اسيالمي را بگييرد   
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 وبيراي دفياع از مييهن     عضو كوچكي اسيت كيه   ي كه پسر توكنخوشحالي و افتخار مي

كنيي كيه ميادر ييك بسييجي      ميافتخار  تو و .هموطنان خود در حال انجام وظيفه است

اي من وقتي ديدم پشت ميزهاي درس جاي من نيست و وظيفه !مادر و پدر عزيزم .هستي

ت بيه  حي هيايم را بايد به سينگرها بيروم تيا همكالسيي    و تر از درس خواندن دارم  بزرگ

ين راه سي اين راه، راه حسيين اسيت و راه ح   .مآمداين راه  به ، هايشان ادامه دهنددرس

 .هاي عشق زيادند وتنها من نيستمامثال من در اين كالس !مادر .شهادت و پيروزي بود

------- 

 نام: منصور                 نام خانوادگي: رنجبران                نام پدر : علي

    32/2/3131حل تولد: همدان        تاريخ تولد:م

 31سن:      21/33/3133تاريخ شهادت:  ؛ عراق محل شهادت:فاو  

خدمت سربازي چيزي است كه اگر  . اممن با پاي خودم به خدمت مقدس سربازي آمده

ت از او و خيدا و ملّي   اسيت  به مملكيت خيانيت كيرده   ، هرك  به اين امر مهم اعتنا نكند

 .دنگذرنمي

---- 

 اهللنام: محّمد            نام خانوادگي:روشن مقدم          نام پدر : روح

      31/32/3133محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 31سن:         3/31/3131محل شهادت: اروندرود          تاريخ شهادت: 

جا نكند و تا عيده اي منيافق    ياي جهاد با كفر كنيد تا كسي ادعاي بفرزندان خود را مهيّ

قيدر  كوردل و فرصت طلب در داخل شهر ها بفهمند كه انقالب ما به رهبري زعيم عيالي 

با آزادي كربال و قدس شريف و با نابودي اسيتكبار جهياني    ،فرمانده كل قوا خميني كبير

 .ي خواهدرسيديوكفر در سراسر گيتي به پيروزي نها
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----- 

 نام خانوادگي: رستمي               نام پدر : محمود نام: مسعود            

     3/3/3133محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           32سن :       11/33/3133عراق         تاريخ شهادت :  ؛محل شهادت : فاو

ر تسليم فرود ها سما راه را تا پاي جان ادامه داديم و در برابر سختي !اي مردم شهيد پرور

ما را  برداريد و به سيوي جبهيه    ۀبه 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

پ  تا دير نشده بشتابيد كه صبح ظفر و نويد پيروزي  .حسين)ع( روسياه و سرافكنده نباشيد

هاي خود به جبهه و اسيالم دسيت بير    اگر اهل ايمانيد هرگز از كمك .ظار شماستنتا در

اگر شما پشت جبهه ها را خالي كنيد خون ما وديگر شهيدان صدر اسالم بيه   زيرا ، نداريد

هاي گهر دهميشه به رهنمو !جماران را تنها بگذاريدپير ؛مبادا امام امت  !هدر خواهد رفت

 خداست. فرمانايشان  دستورهاييد كه عمل بپوشان ةبارش جام

------ 

 نام: مجيد             نام خانوادگي: سمواتيان                   نام پدر :اكبر 

       3/31/3111محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 21سن :                  2/32/3133تاريخ شهادت:          ؛ عراقمحل شهادت: فاو  

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

جنگند همراه شيوم.  روم با كفر ستيزان و مجاهديني كه با كفار ميكنم. ميشهيدپرور مي

 كنم برگشتي وجود داشته باشد.مادر جان! نگران من نباشيد. من رفتم، ديگر فكر نمي

----- 

 م خانوادگي: سي و سه مردان          نام پدر :ناصر نام: حسن             نا
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  1/32/3111محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:     21/3/3131مجنون    تاريخ شهادت:جزيرۀ  محل شهادت:

پدر جان! برادرم را به جاي من بفرست تا سالح من را بردارد. پدر جان! من را ببخش كه 

 به تو خدمت كنم. طور شايسته ه نتوانستم ]ب

------ 

 نام: حسين             نام خانوادگي: سيّاح رضايي            نام پدر :حسين پاشا 

  3/1/3133محل تولد: همدان        تاريخ تولد:

 21سن:      33/33/3133تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

ون خيود راه ظفير را آمياده    ن خي دادبيا   : ميا دارم پيامي براي پويندگان راه حسيين)ع( 

تر عمل كنيد و  سعي كنيد بيش .راه حسين باشيد ۀايم شما هم با اعمالتان ادامه دهندكرده

و براي ديگر مسيلمانان الگيو و    حضور داشتهكارزار  ةخودتان در صحن .تر شعار دهيد كم

 كم باشيد.حاستوار و م، نمونه و در برابر دشمنان اسالم همچون كوه 

-- 

 كاظم             نام خانوادگي: سيفي                نام پدر :علي اصغر نام: 

   31/33/3133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:     3/2/3133محل شهادت:سومار    تاريخ شهادت:

بيرادران   ةكيه مين اسيلح   طيوري  همان .مرا زمين نگذارند ةخواهم اسلحاز برادرانم مي

 ن نگذاشتم تا در دنياي آخرت نزد خداي خود روسفيد باشم.شهيدم را بر زمي

---- 

 نام: سعيد              نام خانوادگي: شاملو فرهمند             نام پدر :هوشنگ 

       31/1/3131يخ تولد:محل تولد: همدان         تار
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 21سن:         13/2/3131مجنون               تاريخ شهادت:جزيرۀ محل شهادت:

ند.  ، شيعيانش قيامت كردبه مهدي)عج(بگوييدكه پيروانش حماسه آفريدند. به علي بگوييد

هيا  هيا الليه  ها هميشه ميي جوشيد... بگويييدازآن خيون    به حسين بگوييد خونش دررگ

 !دند، امابازهم الله روييدروييده،ظالمان الله ها رابري

**** 

 اسدستجردي             نام پدر : عبّ يننام: حسين              نام خانوادگي: شاه حسي

 تحصيالت:ديپلم    3/1/3121محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:   31/2/3111تاريخ شهادت:     ؛ سنندج صلوات آباد محل شهادت:گردنة

سوي حركت اسالمي از خويشتن خود تا آن ؛جهاد در تمام سطوح !اسالم را تنها نگذاريد

  !دنيا

اگر اشتباهي كردند از بي ايمياني نيسيت از كميي     ،داران را صداقتي است ب  بسيارپاس

 .تجربه است

----- 

 لقاسمانام: حميد             نام خانوادگي: شاه محمّدي             نام پدر : ابو

    3/31/3131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 33سن:     31/1/3133محل شهادت:ديواندره    تاريخ شهادت:

گيريد و بيا دشيمنان   نباشيد. بعد از من سالح من را براي برادرانم! براي من هيچ ناراحت 

 مبارزه كنيد.

--- 

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

 31/2/3131تاريخ تولد :   محل تولد : همدان           
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           32سن :               32/1/3133سرپل ذهاب ؛بازي دراز         تاريخ شهادت : محل شهادت : 

 كوردل اجازه ندهند كه به حريم كشيور اسيالمي   هاي منافقِبه هيچ يك از اين گروهك

ت بيرادر شيهيدم كيه در    شرعي و اسالمي و بنا بيه وصييّ   ةمن به وظيف .توهين كنند تجاوز

خون از  ۀاو را برداشتم و تا آخرين قطر ةن به شهادت رسيد اسلحكردستان به دست منافقي

 اسالم و امام دفاع خواهم كرد.

-------- 

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

   1/2/3113:  محل تولد : همدان             تاريخ تولد

          23سن :                33/3/31تاريخ شهادت :           محل شهادت : سرپل ذهاب     

ن ديگيرم را  داني كه ما امانت خدا در نزد شما هستيم و اگر شيهيد شيدم بيرادرا   مي !پدر

جنگ كن با خداي خود معامله كن كه پرسودترين معامله است و فراميوش   ميدان ة روان

اين راهيي اسيت    .ها يادآوري كنيا به آنترين جهاد به معني جهاد با نف  ر نكن بزرگ

 ستد كنم.خودم انتخاب كردم كه با خدا دادو كه

-------- 

 نام:احمد             نام خانوادگي: ميرزايي           نام پدر :قاسم 

   3/3/3111محل تولد: همدان        تاريخ تولد:

 22: سن     22/1/3131مجنون    تاريخ شهادت:جزيرۀ  محل شهادت:

هيي حضيور   من با عشق و عالقه و رضايت خود در اين جهاد اال پدر، مادر و اي برادرانم !

شما  را داشتم. اي ملّت حزب اللّهي و شهيد پرور ايران ! ها بود كه اين آرزو يافتم و مدّت

خوار و نوكرش، صدام عفلقي  و بايد مقاومت خود را عليه دشمنان اسالم، آمريكاي جهان

هيا در روي زميين جيايي نباشيد، ايين      كه براي آنقاطعانه ادامه دهيد به طوريمنافقان 
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از روي زميين بردارييد.   ، اسالم و قيرآن را از بيين ببرنيد    خواهند ] را    كه ميمزدوران 

 كوچك و بزرگ قيام كنيد و به اين جالّدان فرصت ندهيد.

****** 

 وشيما پييروز هسيتيد     )ع(بين عليي  قسم به احترام خون حسين  . علي وار بكشيد و نترسيد

از  ،ما واجب است ة هم رهي و باال ،اين دستور كهبجنگيد  . خداوند بلند مرتبه با شماست

متعال و آگاهي رهبر عزيزمان اميدوارم به ياري خداوند قادر .هي اطاعت كنيددستور اال

تميام دنييا    هبي هي را حكم اال ،ت مسلمان و مقاومو به بركت خون شهيدان و همت شما ملّ

 گيرد.بر درزمين و آسمان را  ، بانگ قرآن شاءاهللان صادر كنيد و

---------- 

 علي            نام خانوادگي: ميرزايي           نام پدر : علي يار نام: روشن

 21/1/3131محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          21سن :               3/2/3131هادت : تاريخ ش               ؛ عراقمحل شهادت : فاو 

جهاد در راه خويش  ةكردم و از خدا مي خواستم بر تن من نيز جامها بود دعاي ميتمدّ

اكنون خدا را  . بپوشاندو مرا سعادت شركت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل عطا فرمايد

گونيه كيه   هميان  عيدي را هياي ب اميدوارم قيدم  مستجاب شد.سپاس مي گويم كه دعايم 

كيرده   دعيا  چه براي توفيق شركت در جبهيه بيش از آن خواست و رضاي اوست بردارم،

 سيوز  و شك چشيم ا هم با هايم براي نصيب شدن شهادت دعا نموده ام آندر سجدهباشم 

ا شيناخته و نقيش   رها كه دنيا نآ.رد نكرده است  نيز م خداوند اين دعايم رامطمئنّ، قلب 

منتهياي مسييرش را    و و راه انسان و هيدف خلقيت او   درك كردهرا در اين دنيا  هاانسان

 اند مي فهمند كه چه مي گويم و چرا چنين كرده ام.هتدرياف

------ 
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 اري                نام پدر :نادعلي نام: عقيل              نام خانوادگي: نجّ

 32/1/3131محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          21سن :               3/31/3131تاريخ شهادت :           محل شهادت : ام الرصاص      

و جهادگران در راه خدا  هها تكرار شد حسيني بعد از قرن اينك كه كربالي ! ي عزيزانا

 ۀنمايند برماست كه ادامه دهنيد ها تجديد مي كربال را در ذهن ۀبا نثار خون خود خاطر

 ين حماسه آفرينان باشيم.     راه ا

---- 

 علي  علي               نام خانوادگي: نجفي آرمان                نام پدر : قاسم نام: معصوم

 2/3/3111تولد :  محل تولد : همدان             تاريخ

          23سن :               31/3/3131تاريخ شهادت :           محل شهادت : سرپل ذهاب      

. جهاد در راه عقيده است ،جهاد كنيد كه زندگي در راه خدا گمراهان را به راه آوريد و

بيود،   قاصركار بودم، زبانم در شكرگزاري بسيار  آمرزش بخواهيد كه بسيار گناه براي من

 مرا حالل كنيد.

----- 

 در : علينام: ابراهيم               نام خانوادگي: نظري                نام پ

       33/3/3131محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 22سن:   3/31/3131محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت

شيهدا   ةهم ودانند كه از ابتداي انقالب شهداي بسيار زيادي داده ايم مي همهت ايران ملّ

كيه راه  و ديگير ايين   ديي كه امام را يياري كن يكي اين : » ر شده اندچند موضوع را متذكّ

د كه اين خون شهداست كه انقالب و اسالم را تا به حيال زنيده نگيه    يشهدان را ادامه ده
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ها را سالح آن ،شهدا بر زمين بيفتد ةگويم كه نگذاريد اسلحمن به مردم مي«  .داشته است

 .دست بگيريد و در راه رضاي خدا جهاد كنيده ب

--------- 

 علي  نام خانوادگي: نظري                نام پدر : غالم  مد             نام: محّ

 1/1/3111: محل تولد : همدان             تاريخ تولد 

          21سن :               3/1/3131؛ تهران           تاريخ شهادت : عصر خيابان ولي محل شهادت : 

ت را ياري كنيد، نه ياري نيد امام امّنمايم تا مي توابه شما توصيه مي ! برادران و خواهران

كار و زندگي ديگر ارزشي نيدارد.   ،«جهاد»گويد به اسم، بلكه ياري با عمل، وقتي كه مي

چنان به سوي جبهيه  كند گويي امام فرمان جهاد داده است، آنوقتي جبهه اعالم نياز مي

ميام حسين   را شياد كنييد، چيرا كيه دل ا     )عج(مهيدي  صاحب زميان آييد كه دل امام و 

 زميان  اميام جهياد خيون بيود و دل     سسيتي در  از دست ياران خود به خاطر )ع(مجتبي

 ! خون خواهد بود كه در جهاد سستي كنند هم از امتي )عج(مهدي

---------- 

 علي  علي               نام خانوادگي: نقدي                نام پدر : رجب نام: حسن

 3/3/3133: تاريخ تولد    محل تولد : كبودرآهنگ          

          21سن :               1/2/3133تاريخ شهادت :            محل شهادت : كامياران     

ما كه هيچ كياري   ،از برادران و خواهران مي خواهم جهاد در راه خدا را فراموش نكنند

خيود را فراميوش   ت حزب اهلل مي خواهم دعاي هميشگي نتوانستيم بكنيم. در پايان از امّ

 .«دار، از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگه»، نكنند

--------- 

 نام: حسن               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر :علي
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     3/2/3113محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:  11/3/3131شهادت:محل شهادت:بازارهمدان     تاريخ 

، كشياورزش،  شگويم كه ميرا در مملكتيي قيرار دادي كيه ميردم     تو را سپاس مي !خدايا

 .شان جلب رضايت خدا وياري دين اسالم اسيت هدف ، همه ...ش، كارگرش والينومسئو

بيراي جهياد بيه     ،امام خميني ،تپاك ۀددادي تا به فرمان بن لياقت كنم كه به منمي شكر

بيه حيق شيهدا     ،ذليل و ضعيف ۀخواهم به فضل و كرمت از اين بنداز تو مي .يمجبهه بيا

سراپا تقصير بگذرد و  ۀاميدوارم خدا به فضل وكرمش از سر تقصيرات اين بند .راضي باشي

آقا اباعبيداهلل   ،صدر اسالم وسرور شهيدان ياي به خودمان وانگذارد و با شهداما را لحظه

 محشور گرداند. ،الحسين)ع(

------- 

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

      21/32/3131تولد:محل تولد: همدان        تاريخ 

 21سن:     31/33/3131محل شهادت:سومار        تاريخ شهادت: 

 ةم و در درجمحبوب شدن پيش خداوند عال ،اول ةدس در درجهدف من از اين جهاد مقّ

حقيقي براي  سربازي تااين نايب بر حق امام زمان )عج( است  ، هللدوم ياري كردن روح ا

به ياري امام عزيزمان . پاخيزيده وصيتم به شما اين است كه ب هللاي امت حزب ا .باشم اهلل

 ؛بماندنگذاريد امام تنها  .بشتابيد و خودتان را از نعمت سرباز امام زمان بودن محروم نكنيد

 .دانيم، ولي ما قدرش را نميبزرگواهلل كه امام نعمتي است 

-------- 

 نام: رمضان                نام خانوادگي: عنايين               نام پدر : خيراهلل

   3/33/3131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:
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 33سن:    21/31/3131محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ه افتخاركنيدكه فرزندتان درجهاد في سبيل اهلل ودرراه اسالم عزيز ببايد  شما !مپدرومادر

 پيوسيته  ل گشته وبه مأل اعاليمقام است نا ترينرفيع شهادت كه رفيع ترين وبزرگ ةدرج

ماليك اول مين   ( . ماازخداييم وبه سوي خيدا ميي روييم   ؛ اليه راجعون  ااهلل وانّانّ) است.

بايد همچيون   .ما راضي هستيم به رضاي او ،و هرچه اوخواستاست  خداي تبارك وتعاال

مگرنبايدانسيان در راه خيداازعزيزترين كسيانش وبهتيرين چيزهيايش      د. كوه استوار باشي

مگرحسيين بين   ، بين علي)ع(نيسيت    حسيين  مگرمكتب ميا مكتيب سرورشيهيدان،   ؟ بگذرد

م پاييدار  اسيال و درخيت اسيالم را آبيياري كنيد     علي)ع(درراه اسالم خونش نريخيت تيا  

 واز كنييد  وافتخيار  بايدخوشيحال باشييد  ؟ چه گريه اي؟ پ  ديگرچه غم وغصه اي؟بماند

 .رديبپذ اين قرباني را ازشما بخواهيد كه خداوند

 313سورۀ بقره ، آيه 

-------- 

 اري               نام پدر : نصرت اهللمد                نام خانوادگي: فخّنام: محّ

     1/1/3133:تاريخ تولد      محل تولد: همدان 

 21سن:     22/33/3133تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

 ةبه قصد دفاع از دين و قيرآن خيدا كيه بيه وسييل     من ازخانه ،  ذكرخداي بزرگ  بعد از

حركتم، قدمم، ذكرم، بيانم، فريادم و  ، بيرون آمدم.شوددشمنان خدا و خلق دگرگون مي

 همه براي رضاي خداست.  ،شته شومكه بكشم يا ك اين

. مگير  «هلّي ذالّ اهيهيات مني  :»فرمايندامام حسين)ع( مي ،ساالر شهيدان كه ستا مگر نه آن

وقيت دشيمنان   آن ،مان با خيال آسوده و راحت بياسياييم شود كه ما در خانه و كاشانهمي

كيار بيه    گوش آمريكاي جناييت ه نوكران حلقه ب و خوار و ايادي صدام كافر خون ؛خدا
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ت ملّي  ةوهمي  ي، دهلراناي شرف و حيثيت مسلمانان و برادران خرمشهري، آباداني، هويزه

ميا   !بله. دنروي چنگيز خان مغول راسفيد كن و علي)ع( هجوم و تجاوز كنند ةايران و شيع

 نيمدفاع ك شرف و حيثيتمان ،قرآن  ،خون از دين  قطرۀ و وظيفه داريم كه تاآخرين نف 

ازپياي نخيواهيم     ،پاي در نياوريم و قدس عزيز را آزاد نكنيم زخوار را ا وتادشمن خون

 .نشست

------ 

 نام: محسن                 نام خانوادگي: فرجي             نام پدر :علي اكبر 

      31/3/3131اريخ تولد:محل تولد: همدان       ت

 31سن:      22/33/3133تاريخ شهادت:         ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

ببيين   .ق نفساني و حسين وار وحسين گونه شدن اسيت يگذشتن از عال ، جهاد در راه خدا

 بيه  آخرت اسيت كيه  است. انسان ةخان ،عبور وآخرت ةدنيا خان ؟كنيكار ميه ي وچيكجا

 .نتيجه گيري و حساب پ  دادن ،دنيا جاي كار وعمل است و آخرت .دنيا معني مي دهد

----- 

 نام خانوادگي: فضلي          نام پدر : علي         نام: هادي     

  33/1/3133محل تولد : همدان           تاريخ تولد : 

          23سن :          1/1/3131محل شهادت : چارزبر      تاريخ شهادت : 

حسيين)ع( در اعمياق بيدنم     «هل من ناصر ينصيرني »صداي  !ت مسلمان و خدا جواي ملّ

از جيان و دل   ،كرده است و اكنون كه نصيبم شده به اين پيام لبييك بگيويم   جريان پيدا

و به كربالي خونين ايران عازم شدم تا به ياري حسين زمان و ياران با وفيايش   مپذيرا شد

اين  . شايدرا در بلندترين قلل جهان به اهتزاز در آورم هللدازم و درفش بلند ال اله اال ابپر
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به امواج ] كوچك   كمكي  اه خداوند متعال قرار گيرد وبول درگق موردخون ناقابل من 

 .خون سرخ شهدا در برانداختن حكومت ظالمان باشد

تمامي عالم و تمامي ملل دنيا بدانند كه فرزندان جمهوري اسالمي همه مردانه جنگيدند و 

ي جنيگ  هابيايند و جبهه ،آناني كه توان جنگيدن دارند.هراسنداز جنگيدن و مردن نمي

از  ،تا زماني كه جنگ حق عليه باطل اداميه دارد  ،دهمشما را به خدا قسم مي .را پر كنند

اگير ايين جنيگ را     .روز بيدبختي ماسيت   روز،آن  صورت ؛در غير اينديجنگ دور نشو

 ! شودما نازل مي ربالي سختي ب ،پشتيباني نكنيم

و مهربيان كيه تميام مشيكالت      هاي عزيزاي بچه :العات عملياتهاي اطّسخني چند با بچه

ييد چيه   يدر وصف شما چه گويم و بيراي شيما كيه اوليياي خدا     ،جنگ بر دوش شماست

 ؟اييد درس شجاعت و استقامت را ياد گرفته هازكدامين تباريد و از ك شما بنويسم ؟بنويسم

« انسازيشهيد علي آقا چيت»  ،م بزرگوارمانايد. جنگيدن را از معلّآموخته هدانم از كمي

هاي بسيج مردي كه تمام بچه ،مرد با ايمان ،مرد مبارزه با نف  ،هامرد سختي ،مرد جنگ ،

 !اي بيرادران  ] آموختيه اييد .     هاي او را در مييدان عميل ديدنيد.   ها و شهامتشجاعت

مواظب خودتان باشيد كه شما در پيش خداوند ارزش داريد و تا روزي كه جان در بدن 

 مان علي آقا بود.مان اسالم بجنگيد كه اين مرام و اخالق معلّبا اين دشمن ،داريد

------- 

 اح               نام پدر :كوثرنام: حسين                نام خانوادگي: فلّ

  21/33/3133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:     3/31/3131محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

ام تا دينم را ادا كنم و دوشادوش بيرادران  ان به جبهه رفتهوند متعال و منّمن با ياري خدا

ار بيه كشيور   ن براي دفاع از اسالم در مقابل هجوم كفّ. مبشتابم به جنگ با كفّار همسنگرم
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براي جهاد در  ،ش امام خمينيي امام زمان)عج(و نايب بر حقّااسالمي خود در غيبت كبر

آگاهانه به ميدان جنگ با دشمنان خيدا و اسيالم و اييران    ، هيراه خدا و اجراي قسط اال

 .انجام دهم به ياري خداوند متعالشرعي خود را ةروم تا وظيفعزيزمان مي

------- 

 علي           نام خانوادگي:تكرلي             نام پدر : علي مراد نام:  غيا ث

  3/1/3133ريخ تولد:محل تولد: همدان       تا

 23سن:     2/33/3131تاريخ شهادت:   : همدان محل شهادت

شما هم مرا دعا كنيد تا اين راه را ادامه دهم و خونم را فداي راه شهيدان  ! پدر و مادرم

هيچ گرييه نكنييد ييا خودتيان را      اگر من در اين راه جان سپردم براي من ! پدرم . كنم

اوند بخواهد به آرزوي خود چون من عاشق اين راه هستم. اگر خد ، ناراحت نشان ندهيد

خواهم تا آخرين نف  عليه دشمن كافر بجنگم و جانم را در اين راه بسپارم مي. ام رسيده

 تا دين ما سرافراز شود.

******* 

   خانوادگي: سمواتي مخصوص     نام:هادي                   نام

 31/2/3131تولد:   نام پدر: رضا              محل تولد: همدان            تاريخ

 31سن :                       11/33/3133ان        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  آباد

قدر ما ه چ .چراكه زبانم قاصر است ؟نمي دانم با چه زباني از شما تشكر كنم !اي امت عزيز

ط اميام  واليت فقيه و پشيتيبان خي   صابر و پيرو . تقوا پيشه كنيدپ  باز  .مديون شما هستيم

 مبيادا  .ل باشديدر صدر تمامي مسا آن ل جنگ باشيد طوري كهيفكر مساه هميشه ب .باشيد

 !خداي نا كرده امام را تنها گذاريد

 **** 
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مان را در دانشگاه انبيا و در محضر استادهاي چهارده گانه دشمنان اسالم بگوييد: مدرك به

و از دسيت آقيا اميام زميان      مكتب شيعه و با امضاي سرخ رنگ و خونين فيام حسيين)ع(  

)عج(گرفته ايم.  آري! از دانشگاه جبهه به دانشگاه حسين )ع( راهيي خيواهيم يافيت كيه     

ما رضياي  دست امام امت و عزيزان اين آب و خاك برگزار مي شود. هدفامتحان آن به

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

*** 

 راد  خانوادگي: شعباني نام نام: حسين                 

 31/1/3133 نام پدر: كاظم             محل تولد: همدان            تاريخ تولد:   

 21سن :                 1/3/3133تاريخ شهادت:             محل شهادت:  چناره   

  !هدف ما فقط حفظ اسالم است نه خاك لياصلي ما جنگ است و ةلأمس 

*** 

كاران دنيا در مقابل انقالب اسالمي شوم كه تمام جنايتداوطلب ميدان نبرد مي در زماني

حزب كثييف بعيث    يوسيلهه ب هاآن .ت ما بگيرنداسالم واقعي را از ملّ تااند ما قرار گرفته

آمد با اين مليت مظليوم انجيام    چه از دستشان بر ميعراق به كشور ما تجاوز كردند و آن

دشمن متجاوز را از خاك خود  ،ه ديديد ملت ما با عنايت پروردگاركطوريهمان .دادند

 است. بيرون كرد و االن در خاك عراق وارد نبرد شده

*** 

 لو   خانوادگي: شعبان اهلل                     نامنام: عزّت

 31/3/3111نام پدر:  محمدتقي        محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  

 21سن :                  1/1/3133تاريخ شهادت:              مكه  محل شهادت:  
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اسالم عزييز را    تااند اينك 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 رسول خدا

 )ع(اباعبيداهلل حسيين   .تيه شيده اسيت از بيين ببرنيد     هاي بسياري بيه پياي آن ريخ  خون

پ  اي  ،ماندخدا جز با ريخته شدن خون من باقي نمي محمّد)ص(اگر دين  :»فرمايدمي

من  ،استاينك كه موقع جانبازي و ياري حسين)ع( رسيده . «يد يشمشيرها بر من فرود آ

با ايميان و اخيالص بيه     ،با كارواني عاشق كه سراپاي وجودشان شور و شوق لقاءاهلل است

 اساينان انسيان را بيه يياد عليي اكبير و قاسيم و عبّي       يم. افرمان امام خويش به راه افتاده

اندازند كه چگونه به ياري موالي خويش شتافتند و مردانه جان شيرين مي السالم  م ]عليه

من يقين دارم  ؟اندببينيد  چگونه در انتظار فرمان امام خويش نشسته .خود را هديه نمودند

 !كه بايد كشته شويم تا رقيه در خرابه نماند

*** 

 حاتمنام پدر:   خانوادگي: شريفي     نام                     محمّدنام: 

 اريخ تولد:  **   محل تولد: همدان           ت

    21سن :                  **تاريخ شهادت:             **محل شهادت:    

 ل خود را جنگ قرار دهيد.يرأس مسا .پاك شهيدان پايمال شود نگذاريد خون

  .دست آورده باشمهاميدوارم با جهاد خود در راه خدا توانسته باشم رضاي اهلل را ب

*** 

   خانوادگي: شرفي     نام: جليل                      نام

            1/31/3133لد:  م            محل تولد: همدان       تاريخ تومد كاظنام پدر:  محّ

 31سن :                 21/3/3131تاريخ شهادت:            مجنون     جزيرۀمحل شهادت: 
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 ؛خيواهم ام ولي از شما يك چيز مياگر چه برايتان كاري انجام نداده !و شما اي برادرانم

باشيد و بيرادران   نگذاريد سالح من بير زميين    .كه بعد از شهادتم راهم را ادامه دهيداين

 كوچكم را طوري تربيت كنيد كه فردا بتوانند باري از دوش جامعه بردارند.

*** 

   خانوادگي: سرابي     نام: رمضان                     نام

           3/31/3131ن       تاريخ تولد:  نام پدر:  موسي الرضا            محل تولد: تهرا

 21سن :                  1/1/3131تاريخ شهادت:            محل شهادت:  چارزبر    

] صيلي اهلل  ميد اينك اسالم بيش از هر زمان ديگري احتياج به كمك و ياري شما امت محّ

خداونيد هميشيه يياري    » زييرا  بدانيد كه در هر حال ما پييروزيم  .دارد عليه واله ء سلم   

 .«كندكنندگان دينش را ياري مي

*** 

   نجفي    خانوادگي: زنگنه نام                     نام: محمّد 

 21/3/3133لد:  علي            محل تولد: مالير           تاريخ تو نام پدر:  غالم

 31سن :                 21/1/3131تاريخ شهادت:            مجنون    جزيرۀمحل شهادت: 

من راه خود ! ها كشيديداه تربيت من رنجاي رهبرم، اي ملتم، و اي پدر و مادرم كه در ر

روم راهيي اسيت كيه    راهي كيه ميي   فهميدم ، سال ندارم 31كه بيش از ينا ابرا يافتم و 

هياي  نفير از ايرانيي  ييك  فقط منافقان بدانند كه اگر . اندپيغمبرم، امامم و حسين)ع( رفته

 دين ما حق است.يرا ز ،ها نخواهيم شد باز هم تسليم آن زنده مانده باشدمسلمان هم 

*** 

   خانوادگي: زندي     نام: محمّد                      نام

 21/3/3121نام پدر:  علي اصغر      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  
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 13سن :                 31/31/3111تاريخ شهادت:            محل شهادت:  كرمانشاه   

مندگان اسالم كه براي پيروزي حق بر باطل مردانه و جان بر كف درود و سالم بر تمام رز

داني پرورش دهند كيه  ندامان خود فرز دردرود بر مادراني كه توانستند  .كنندمبارزه مي

 .شوند هاسالم در راه خدا جان بر كف آماددر هر زمان و مكان براي پاسداري از قرآن و 

*** 

 عليپدر: حسن  خانوادگي: زارعتي     نام   نام: محمّد رضا                    

 2/1/3131محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 21سن :                  3/31/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:  ام الرصاص  

 ةچون كودكي كه به پستان مادر عالقي كه دنيا را بهشت خود ساخته ايد و هميهااي آدم

زمان يياري  . به خود آييد كه زمان، زمان حسين است ؛د از آن جدا نمي شويدشديد دار

زماني است كيه شيهيدان بيا     .زمان جان فشاني در راه اسالم است .استا كردن دين خد

ييد كيه   يبيه خيود آ   .ي مستضعفان را نويد ميي دهنيد  يخون خود نابودي مستكبران و آقا

خوار تاريخ در قرار گرفته اند و سالطين خونرفتن به ديار نيستي  ةستانآظالمان جهان در 

 !خواران اين قرن نشسته انداران و خونجهنم به انتظار جبّ

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: حسن                     نام

 31/1/3133تاريخ تولد:             علي            محل تولد: همدان  نام پدر:  برج

 23سن :                  23/31/3131تاريخ شهادت:            محل شهادت:  شلمچه 

ايم. مين ايين   ن كوردل بفهمند كه ما كوركورانه اين راه را نرفته و انتخاب ننمودهامنافق

اين راهي است كه قبل از ما  .امراه را كه راه خداوند است با ادراك خود انتخاب نموده
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 ،اند. حسيني كه موال و سيرور  ميا اسيت   رفته كساني مانند حسين بن علي)ع( طي نموده و

  .ت را به زندگي با ذلت ترجيح دادحسيني كه شهادت با عزّ

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: جالل                         نام

 3/33/3131تاريخ تولد:                         محل تولد: همدان نام پدر:  يداهلل

 22سن :                  21/31/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:  شلمچه  

بيين حيق    و جنگ بين اسالم وكفير ؛ جنگ .مهمي است ةلأجنگ مس ةلأامروز مس !عزيزان

بيه   ،امروز اسالم غريب اسيت  .جبهه فعاليت كنيد برايتا آنجا كه مي توانيد  .وباطل است

آگاه باشييد و  . الحسين)ع( را به دنيا ثابت كنيدتا مظلوميت آقا ابا عبد اهلل  يديجبهه ها بيا

 حضيرت عليي)ع(   .نميي شيود   يبدانيد كه اين سعادت هميشه نصييب انسيان و هير كسي    

ان تفقيط بيه روي خيواص و دوسي     كيه هاي بهشت اسيت  رجهاد دري از د: » مي فرمايد 

عقيب  افله قباشيد از  موظب ييزماني است استثنا ،اين زمان !آري« . خداوند باز مي شود

جبهيه را  دري خيدمت  يكساني هيم كيه توانيا   . هاي شيطان فريبتان ندهدوسوسه . نمانيد

  .ندارند در پشت جبهه رزمندگان اسالم را پشتيباني كنند

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: احمد                         نام

 31/3/3133هار        تاريخ تولد:  نام پدر:  قاسم           محل تولد: ب

 32سن :                   22/33/3133تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:  فاو  

خواهم بيه  از شما مي .افتخار كنيد كه پدرتان در راه حق شهيد شد !اي فرزندان مهربان 

     پيدا نشود. ستمگريبتازيد تا در دنيا  ستمگران رركت كنيد و بحراه حق و به سوي خدا 

*** 
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عليي    محيل توليد: هميدان                نيام پيدر: قاسيم            م خيانوادگي: ربّياني  نام: محمّد    نا

 محل شهادت:    چارزبر                 11/1/3133تاريخ تولد:  

   21سن :                 1/1/3131تاريخ شهادت:       

بايد به حرف  .را به عمل تبديل كنيد "حسين حسين "امام را تنها نگذاريد و شعار !دوستان

و  الزم است، دفاع كنيم از مملكت  اسالمي دفاع دهيم و چندي كه خود گوش فرا ماما

يدكه بادشمن ينگو !اي عزيزان ؛اي دوستان. هستي خودمان را در راه خدا تقديم كنيم

زكرده آينده خود رامجهّ ةدشمن يك دقيقه سازش كنيم دردقيق با اگر. سازش كرد بايد

 بايستد روي پاي خود كمردشمن راشكست كه ديگرنتواند پ  بايد كندوبه ما حمله مي

 .وديگرخيال حمله رادرسرنپروراند

 وخود به حرف امام گوش فرادهند و سالم نايستندادوستان مي خواهم درمقابل  ةازكلي

يگان راانتخاب رهبري چون ر بايد، بگذاريد گرامام راتنها. اوابسته نكنند رابه اين دنيا

 كنيد.

*** 

خيال نكنند  ،كنندقايم مي هاگاه كه فرزندان خود را زير كرسي گرم و در مخفيهاآن

 تنها را  عبادتآن عده اي كه .هستند  ها دشمن خدا و واليت فقيهآن .دوست خدا هستند

به  اتكبا ا تنها .نداها نيز سخت در اشتباهركعت نماز شبانه روز مي دانند آن 31در خواندن 

اصول و فروع دين را مو به مو  بايد همة ما .يك اصل نمي توان بهشت جاودانه را خريد

واجب است و سرپيچي از  بر ما اگر دشمن به ما حمله كرده است پ  دفاع .اجرا كنيم

الرسول و اولي  ااهلل و اطيعو ااطيعو» :سرپيچي از فرمان قرآن است ، واليت امر در اسالم

 «كماالمر من

 ( 11 ء آيةنسا ) سورۀ
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*** 

  پدر: اصغر نام خانوادگي: خوش بين       نام   نام: علي               

 3/32/3133ن           تاريخ تولد:  محل تولد: همدا       

                            23سن :                 11/31/3131تاريخ شهادت:           محل شهادت:     شلمچه 

امور قرار  ةجنگ را در رأس هم»] فرمود:   جنگ را فراموش نكنيدو به پيام امام كه

اگر  و بكوشيد تا زندگي خود را با اين كالم بزرگ هماهنگ نماييد. بها دهيد« دهيد

و زياده روي  مبپوشي كم مكم بخوري ،كرد بروزي موقعيت انقالب و جنگ چنان ايجا

 .يميبه آن عمل نما ،اماميم و اگر به اين پيام اعتقاد داريم اگر در خط ؛خوب. نداشته باشيم

و دعاي خير امام امت و  چه مسلم است با عنايت به پروردگار و ضمانت خون شهداآن

ا امّ .پايان عمر لشكر بيچاره و باطل صدام نزديك است ،همت و رشادت رزمندگان اسالم

به حد توان خود برداريم كه  را ز آنخير جمع نشده است لقمه اي ا ۀيم تا اين سفريبيا

خود را در مقابل اين شور و شوق پاك دالن » از اين پيام امام كه !فردا بسيار دير است

هاي از اين سخن بزرگ درس !شرم و حيا نماييم ،«بسيج خجالت زده و شرمنده مي دانم

شهيد  ةفتبه گ !!ويش ماندنختا كي غوطه خوردن ودر انتظار مرگ  ]بگيريم   ، بزرگ

 شما كه امروز فرمان نايب امام زمان را به  :» برادر بزرگوارم حميد دوروزي ،مظلوم

 نيزاين كالم را خود امام عصر البداگر،بهانه هاي مختلف به زمين مي اندازيد 

وقتي امام توجه به  !اين همه نافرماني از واي بر ما«! ه آن بها نمي داديديبمي فرمودند  

فيم و هيچ عذر و بهانه لمك شرعي مي داند همه به انجام اين تكليف ةفا يك وظيرجنگ 

 .اي مورد قبول نيست

تخم مرغ و يا كودك يتيمي كه اگر توان رزم نداريد ال اقل مانند پيرزني كه چند دانه  

 د. يرا به اسالم هديه كرده باش شپول ۀذخير
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 *** 

 به او و رسولش دايمبه افرادي كه  خداوند مهربان:» رابخوان اين آيات رحمت و مغفرت 

در  يميدر آخرت زندگي سالم دا، مال و جان در راه او جهاد مي كنند  ادارند وب ايمان

 .« بهشت و بخشش گناهان را مي دهد و در دنيا پيروزي اسالم بر كفر را عطا مي فرمايد

وي دين جهاد زره و سپري ق:» جهاد مي فرمايد] دربارۀ   چنين حضرت علي)ع(  هم

خداست كه به روي بندگان خاص خداوند گشوده مي شود و عمل به آن موجب عزت و 

ن باعث خواري و سرافكندگي و ذلت آسرافرازي و شرف براي مسلمانان مي باشد و ترك 

 ةبكوشيد تا جام:»در پيروي از كالم موالي متقيان فرمود نيز و امام عزيزمان «مي باشد.

را يكي از پر فضيلت ترين اعمال ]جهاد   ه اين اوصاف اين عملبا توجه ب.« ديپوشنت ذلّ

 .عمل بپوشانم ةدانسته و سعي نموده ام به آن جامديني و شرعي 

*** 

 خانوادگي: خدمتي     نام   نام: جواد          

           32/33/3131تاريخ تولد:            نام پدر:  اصغر     محل تولد: كبودرآهنگ    

   31سن :                 2/32/3133؛ عراق          تاريخ شهادت:   هادت:    فاو محل ش

خواهم كه اميام را تنهيا   از شما مسلمانان مي .ن بپذيرآشهادتم را در راه اسالم و قر !خدايا

دست در دست  .ن حمايت كنيدانگذاريد و از اين سنگر آزادي و عدالت و حامي مستضعف

از  .جياي آورييد  هرا بي  نف هاي استوار برخيزيد و جهاد با با گام و  هم با وحدت آهنين

 كار و بشوريد. جنگ و شهادت نهراسيد وبر شرق وغرب و اسراييل جنايت

*** 

   جو    خانوادگي: خاقان نام   نام: تقي          

 2/3/3131نام پدر: محمود              محل تولد: قروه كردستان        تاريخ تولد:  
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 21سن :                      1/1/3131زبر        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  چار

نه مي رونيد   ، كنندميروند و نه ديگران را تشويق ميكه نه به جبهه تفاوتي اما غافالن بي

خره باأل :» ها اعالم خطر مي كند كهملت حزب اهلل به اين. ونه مي گذارند ديگران بروند

اگير  : » ها مي فرماييد  و خداوند به اين ! «روز مي شود و شما نادمين خواهيد شداسالم پي

آيا  .بمانيد ،ايدو شما كه در جنگ شركت نكرده« ! يد جلو مرگ را بگيريديراست مي گو

. چنيين نيسيت  ايين ؟ آيا مي توانيد مرگ را از حريم حياتتان دفع كنيد ،مي توانيد بمانيد

 كيه بكوشيد مردار نباشيد به حيات ابدي برسييد   .ت بر بنديدبكوشيد شرافتمندانه رخ پ 

 .االن بهترين فرصت است

*** 

جلوگيري كنييد كيه در مقابيل     به جنگ مبادا از رفتن فرزندانتان !مادران و انو اي پدر

شيما   .وليدؤحضرت زينب )س(و خانواده هاي شهدا و مفقيودين و اسيرا و جانبياران مسي    

 حد فرزنيد و كه در جنگ اُ يمانند بانوي فداكار مهشما .  سنگيني بر دوش داريد ةوظيف

جنگ  ةفرزندانتان را روان ، جنگ كرد و هر سه شهيد شدند ةيش را روانهمسر و برادر خو

 .كنيد

******* 

ل قيرار دهييد و هوشييارانه جنيگ را بيه نفيع       يجنگ را در رأس مسا !اي ملت حزب اهلل

 .رسانديپيروزي م] نفع ما به   ين جنگ را به يقين خداوند ابه كه مسلمين خاتمه دهيد

*** 

 پدر: علي  خانوادگي: حق جو       نام   نام: محمود                

 1/2/3132نام پدر:علي              محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 31ن :    س                   11/31/3131چه        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  شلم
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گونه كه در زمان من خداوند متعال همان» رسول اكرم)ص( به حضرت علي)ع( فرمود: 

را الزم گردانيده  «فتنه »جهاد با مشركين را واجب گردانيد پ  از من نيز بر امتم جهاد در

گويند و از مي« مدرسول اهللال اله اال اهلل و محّ»و فتنه آن گروهي هستند كه به ظاهر

هاي من مخالفند و در دين من ها و روشبا سنت كهزنند در حاليرسالت دم مي توحيد و

خواهند حق را از شما بگيرند و براي اند و ميحاال آن گروه آمده« !گذارندبدعت مي

پ  با فضل خدا و با ياري آقا امام زمان)عج( به دشمنان . اندنابودي حق قد علم كرده

 .«هو معكم اينما كنتم»  :خدا باشيد خدا با شماست دين و قرآن بتازيد كه اگر با

 3يد، آيةحد سورۀ -3

*** 

 پدر: سيّدهادي  خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّدمحمود                

 3/3/3133تاريخ تولد:               يد هادي        محل تولد: همدان    نام پدر:  سّ

 21سن :                23/32/3133تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:  فاو 

چون من از «با مال وجانتان جهاد كنيد  در راه خدا»؛ طوري كه قرآن مي فرمايدهمان

تصميم گرفتم كه جان ، انفاق كنم  تا در راه خداوند تبارك وتعاال منداشت] چيزي   خود 

 .ناقابلم را در راه ايزد يكتا هديه كنم

*** 

 امير                  نام خانوادگي: حسني           نام پدر : گودرز نام:

 3/1/3131تاريخ تولد:               محل تولد: همدان    

 21سن :                 31/2/3133تاريخ شهادت:            محل شهادت:  خرمشهر   

فشاني احتياج به جان امروز روزي است كه اسالم با كفر درنبرد است و !جوانان عزيز

باز سفارشم اين  .نمايمدعوت مي هللشما عزيزان را به فداكاري و جانبازي در راه ا .دارد
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مجاهدان از دادن مال و جان خود و  واست كه اين زمان، زمان صدر اسالم است 

 « هل من ناصر ينصرني» مروز روزي است كه صداي ا .نمايندخود دريغ نمي انفرزند

از ما شيعيان انتظار دارد كه تا يك ظالم در جهان است دست از  . اود استحسين بلن

 .مبارزه برنداريم و به ياري مظلومان بشتابيم

*** 

 سازيان             نام پدر : ناصرنام: محمّد امير                   نام خانوادگي: چيت

 1/1/3111محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 21سن :                      3/3/3133انه        تاريخ شهادت:  ب ادت:  جادۀمحل شه

رزمندگان اسالم به  يخانه و كاتيوشا نويسم صداي توپوصيت نامه را مي االن كه اين

نعمت جنگ را  ا!خداوند !ندنوازانگار براي من بهترين نوازندگان مي .رسدگوش مي

 .م بر كفر به پايان برسانلعادي مسلمين ا با پيروزي و سر بلنبراي ملت م

*** 

        سازيانخانوادگي: چيت نام   نام: علي                         

 21/1/3133اريخ تولد:  نام پدر:  ناصر             محل تولد: همدان          ت      

 21سن :                  3/1/3133تاريخ شهادت:              محل شهادت:  گامو  

خداوند در مدت انقالب نعمت بزرگي به ما بخشانيد و آن جنگ با كافران و خدانشناسان 

عمل امتحان كنيم و براي رسيدن به  ةتا بتوانيم خودمان را در صحن است روي زمين

 .است (جهاد اكبر )جهاد)اصغر( موانع بزرگي را از سر راه برداريم و آن هم مبارزه با نف  

*** 

زندگي، امام بزرگوار را  ۀروز ر اين دود كه ديگري كه دارم اين است كه سعي كنيد پيام

لباس رزم را برتن كنيد و  عاشقانه .داريد و از همه باالتر پروردگار عالميان را ي نگهضرا
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  به دنيا و ماديات زودگذر، اكبر بسته هللهاي خود را محكم ببنديد و پيشاني بند اپوتين

هاي حق سوي جبههه و با يك دست قرآن و با دست ديگر سالح برگيريد و ب پشت پا زنيد

 را جاري كنيد : شعار عليه باطل حركت كنيد و به زبان خود اين

 « جنگ جنگ تا پيروزي» 

 آن سو كشان با سر خوشان، اين سوكشان با ناخوشان 

 ها  يا بگذرد يا بشكند، كشتي در اين گرداب

*** 

          خانوادگي: چنگيزي نام                   نام: سعيد         

 33/1/3131نام پدر: رستم             محل تولد: همدان                   تاريخ تولد:   

 31سن :                   3/32/3132تاريخ شهادت:            محل شهادت:   چنگوله  

رخت اسالم براي رشد و گستردگي خواهم صبور باشي و بداني وقتي دمن از شما مي

ركت كرد و براي رضاي خدا صالحانه شبايد در جهاد  ،احتياج به جهاد و شهادت دارد

 .جنگيد

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

نگذاريد سالح من بر زمين بماند، آن را  .از شما مي خواهم مرا حالل كنيد !اي برادرانم

اري رزمندگان اسالم برويد. بدانيد برداريد و براي رضاي خدا و به خاطر انتقام خونم به ي

فرياد  «هل من ناصر ينصرني»افتد با نداي به زمين مي در آن لحظه كه هر رزمنده

 ك گوييد.لبيّ به او ، بر شماست كهطلبدوياري مي كشدمي

*** 

 پدر:يعقوب   خانوادگي:پورمحمود  نام   نام:حيدرعلي
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گويم ميباز هم . دهم راهم را ادامه دهيديشما را به خدا سوگند م !برادران عزيز پاسدار

 سنگر را ترك نكنيد تا اسالم پيروز شود.

*** 

    خانوادگي:چنگيزي نام   نام:ايرج

 3/3/3113ان          تاريخ تولد:  نام پدر:  رستم             محل تولد: همد  

 22سن :             31/1/3132تاريخ شهادت:               ؛ پيرانشهرعمران  محل شهادت:  حاج

چه بهتر  ،ر شوداسپ وقتي قرار است انسان روزي بميرد و به جهان ديگر ره !پدر و مادرم

ن جهان و كمك به جهان سوم و در راه اكه در راه دين خداوند و در راه كمك به مظلوم

رويم مي ايم و راهي راحق جان خود را بدهد. پ  ما با چشم باز اين راه را انتخاب كرده

 .اندكه امام حسين)ع( و خاندان عصمت رفته

*** 

 نام: سيّد اصغر               نام خانوادگي: حسيني                      نام پدر: سيّد احمد

 3/1/3131تاريخ تولد:               محل تولد: همدان     

 31سن :                 11/31/3133تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:  ماووت 

ه تا آخرين نف  ك گفته و در جبهامام عزيز! مطمئن باش كه رزمندگان به ندايت لبيّ

 ها را به خاك خواهند ماليد.ابرقدرت جنگند و پوزۀمي

خواهم كه امام را تنها نگذاريد و پشتيبانش باشيد وتا اي ملت شهيدپرور وغيور! از شما مي

 كار از پاي ننشينيد. نايتنابودي كفر و صدام ج

*** 

   خانوادگي: حسيني          نام   نام: سيّد حسين           

 3/3/3133تاريخ تولد:          نام پدر:  سيد اصغر   محل تولد: همدان         
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 23سن :                  1/32/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:  شلمچه   

ام چون نجات خود را در اين كامل و آگاهي تمام اين راه را انتخاب كرده بنده با اختيار

چه كه داشته باشم در طبق  بينم و براي پيمودن اين راه با كمك خداوند هر آنراه مي

د من در اين واز پدر و مادرم نهايت تشكر را دارم كه مانع ور .اخالص خواهم گذاشت

 .به ايشان اجر خير عنايت فرمايد اميدوارم كه خداوند .راه مقدس نشدند

*** 

 نام: حسين            نام خانوادگي: حصاريان                  نام پدر: رمضان

 23/32/3133تاريخ تولد:              محل تولد: همدان     

 22سن :                  31/3/3133تاريخ شهادت:             محل شهادت:  ديواندره   

عليه  قكنون همواره سعي بر اين داشتم كه در جنگ حخدا از آغاز جنگ تابه شكر 

در جبهه و  حاضر خود را در مقابل برادران عزيز ، امّامقدس شركت كنم ۀمبارز ؛باطل

كنند اما جنگ مي است اينجا برادراني هستند كه چند سال .ديدمجنگ ناچيز مي

 .توقعي ندارند و گونه ادعاهيچ

*** 

 وج          د مهدي         نام خانودگي : مرّنام : محمّ

 31/33/3111نام پدر: احمد علي    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 23سن :               33/3/3131شهادت:  تاريخ              محل شهادت:  قراويز

خمينيي و رهبيري    ايران كه با انتخاب خط امام شهيد پرور و ت غيور و شجاعبه ملّ درود 

پارچه و با وحدت بي نظير  ت اسالمي قرار دادند و يكخود را در صف مرصوص امّ ايشان

 امپرياليسيم و صهيونيسيم    ،خيوار شيرق و غيرب     جهيان  ي هيا  ابر قدرت ي بر سر راهسدّ

در مقابيل   هسيتند ؛  مود و مقيا متعهّي  ،هوشييار   ،ملتي بيدار ملت ايران  شدند . بين المللي
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ي و هياي الحيادي وميادّ    مكتبامروزه به شكل و قالب كار بين المللي كه  مل خراباعو

 در آمده اند !رو و منافقين و مترقيون  چپ گراهاي پيش

*** 

 اهلل نام : ميرزا آقا                نام خانوادگي : مريانجي        نام پدر : حشمت

 3/3/3131تاريخ تولد:    محل تولد: همدان        

 31سن :       3/32/3133تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:   فاو  

مفهيوم  و ديموقتي هجرت وجهاد كرديم زنيده  شي  ! ها مرده بوديم  سال ! اي اهل ايمان

وقتي انسيان زنيده شيد    ، زندگي يعني زندگي حسين )ع( . مديزنده بودن را فهمي واقعي

  زيباست معامله با خدا .  جان ومال او مي شود و چهخدا خريدار 

*** 

 نام خانوادگي : مريانجي      اهلل نام : ذبيح

 31/3/3133ان           تاريخ تولد:       محل تولد: همدنام پدر: حشمت اهلل

 23سن :                23/31/3131تاريخ شهادت:            محل شهادت: شلمچه     

  در لجين اجيازه نيداد   م بر امام كه ميرا از گيودال ظليم و سيتم نجيات داد و     سالدرود و 

روم تا جاي برادرم را پر كنم تيا  من اكنون مي ، اي امت شهيد پرور ! فرو روم تباهي ها 

 روم تيا درسيي بيه    ميي  ، مين مانيد  وقيت سينگر بيرادرم خيالي نميي       دشمن بداند هيچ

بيا عميل و ايميانم    مي روم تا . دارم زنده نگه شرق و غرب بدهم تا اسالم را نكارا جنايت

گلي است در ميان ما باييد   ايشان . قدر امام را بدانيد  !عزيزان  . كاخ سفيد را ويران كنم

 به نحو احسن از او استفاده كنيم.

*** 

 نام : مرتضي                    نام خانوادگي : مريانجي
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 23/1/3131تاريخ تولد:    ان          نام پدر: نظام علي       محل تولد: همد 

 22سن              33/32/3131تاريخ شهادت:           محل شهادت:  خرمشهر      

ري و تيرك  داديگر با بر دست در دست يك بر شما واجب است ! منان و مسلمانان اي مؤ

هياي   سيرزمين تا ديگر هوس حمله بيه   در هم كوبيد را  كينه ،خصم زبون وشيطان صفت

غصيه هيا و    ،ها  واجب است گرچه براي شما ناراحتي امروز جهاد و جنگ.  نداسالم را نك

 . ا اگر آگاه باشيد  از هر چيزي براي شما بهتر است دارد امّ يمشكالت

*** 

و در راه رضاي حق  ايمان داريد  او ۀجهاد مي كنند و به وعد خدامردم با ايمان در راه 

   .ي هستانند  در مقابل كاري كه انجام مي دهند پاداش  يا كيفرگام بر مي دارند و مي د

ها و پاهاي  دست ،بترسيد از آن روزي كه زبان : »فرموده  سورۀ نور  –خداوند در قرآن 

  «.ي كه انجام داده ايد يشما گواهي مي دهند به كارها

*** 

 معبودي موخر نام : جواد                                    نام خانوادگي : 

 1/1/3132لد:نام پدر: حاجي    محل تولد: همدان           تاريخ تو

 31سن :               3/3/3131تاريخ شهادت:              محل شهادت:   بانه  

 «.خداوند خريدار جان مؤمنان است  »، كه به مجاهدان راه حق وعده مي دهد ] قرآن   

يكيي در راه خيداو    ،جان خود را فيدا ميي كننيد     به نوعيهر يك  ها در اين دنيا انسان

كيه جيان خيود را بيه غيير او      هيا   ا آنامّ ( زنده و بي جان )ها بت در راه دنيا و  ديگري

مگر نبايد  داشت ؟باقي خواهد  حيات مگر انسان در اين دنيا  ؟ فروختند چه سودي بردند

دنييا بفروشييم و   ه را جان خود را بچ ، همه بميريم پ  چرا بهترين مرگ را انتخاب نكنيم

خداونيد   ؟ بها از دست دهيم و عمر خود را بي هدف بيه پاييان رسيانيم   گوهر خود را بي
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جوابشيان را قيرآن داده    ؟جنگييد گويند تا كي بايد ها كه مي آن . جهاد را دوست دارد

 و  . نباشيد  ها تيا زمياني كيه فتنيه     و بجنگيد با آن « و قاتلوهم حتي ال تكون فتنه» : است 

قرآن در جوابشيان   «؟  دهدجواب خون اين همه شهيد را كه مي: »گويند ها كه مي آن

حقيقت اين است كه خداوند جنگ . «ها را خريده است  خداوند جان آن» فرمايد : مي

 بلكه خداونيد  ، ها متجاوزند باطل را ، زيرا آن ةجبهجهاد  را دوست دارد البته نه و جهاد

هايي است كه در صف مبارزه  عليه باطل  حق را دوست دارد و عاشق آن ةهجب جهاد در

 .  جنگندمي حقدر راه 

 311سورۀ بقره ، آيه  -3

*** 

 نام : جعفر                                           نام خانوادگي : منتقمي راد 

 3/3/3133:  دهادي محل تولد: همدان           تاريخ تولدنام پدر: محمّ

 21سن :                21/33/3133تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

خيود دانسيتم و بيه     ةجهاد در راه خدا و دفاع از اسالم بيه فرميان والييت فقييه را وظيفي     

 هاي حق عليه باطل اعزام شدم.جبهه

*** 

 ي : منوچهري مد                                   نام خانوادگنام : محّ

 1/1/3111خ تولد:علي   محل تولد: همدان           تاري نام پدر: برات

 23سن :              21/33/3133محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  

تا دين وديارم،  ! همرزممو اي همكارم ، خويشم ، دوستم ، هموطنانم، پدر ومادر، خواهرم 

 تم، احساس آراميش و آسيايش  ت و شرافتم، ناموس وعزّدي و استقاللم، حيثيّتم، آزاامام امّ
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بر دشمن مي تازم تا جان ببازم و اين شيوه   ، را رها نخواهم كرد  سنگر جهاد وپيكار نكنند

 در مكتبم افتخار است.

*** 

 نام :  علي                 نام خانوادگي : يعقوبي

 33/3/3132تولد : همدان           تاريخ علي   محل تولد:  نام پدر: قربان

 23سن :               2/33/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:   قصرشيرين   

بيه   كميي روز اگرهير  ،« كارندمگركساني كه عمل صالح انجام دهند هازيان انسان ةهم» 

گناه است وهمه مشاهده مي كنيم كه اكثركارهايمان معصيت و بينديشيمخودمان هاي كار

پاك سازيم اين است  بهترين راهي كه مي شود گناهان خودرا .سرمي بريم ه درخسران ب

 تاشايد خداوندودرراه خدابجنگيم پيش گيريم  درراه خدا ] را    كه راه شهادت وخدمت

بلكه جهاد اكبركه  ارزش ندارداصغر از زمان تنها جهاد هدراين برهدرگذرد . ازگناهانمان 

 سوي سعادت وخوش بختي مي كشانده هارا ب است كه انساني ين جهادوبهترين راهباالتر

 دارد . ] بيش تري   ت نيز اهميّ

*** 

 نام :  كاظم                 نام خانوادگي : يوسف صنعتي

 31/3/3123تولد: نام پدر: ابوالقاسم   محل تولد: همدان           تاريخ  

 33سن :             23/31/3131تاريخ شهادت:            محل شهادت:   شلمچه     

را عناييت فرميوده از روي    را كه خداوند متعال توفيق آن هللبدانيد كه  جهاد في سبيل ا

 :»تقليدم حضرت امام كيه فرمودنيد  ، رهبر، مرجع  ۀفرموده و ب برگزيده ام آگاهي كامل

در  . «دارد بايد به جبهه رودو هرك  قدرت برداشتن اسلحه را  استدفاع واجب كفايي 

 ۀباشد به اين بندكه مخصوص اوليايش ميرا  اگر خداوند شهادت .  ام شركت كرده آن 
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معصيومين )ع( را بيه    ةعلت اين باشد كه بارها ائمه كار عنايت فرمايد شايد ب عاصي و گنه

حيال  اشك فراواني در مواقع مختلف شيب وروز در   ،درگاهش واسطه و شفيع قرارداده 

م كيه شيهادت را نصييبم    ه اام و از درگاهش ملتمسانه درخواست كردقيام و سجود ريخته

 فرمايد.

*** 

 مد                                   نام خانوادگي :  شكرلب نام :   محّ

 21/3/3131ولد : اس    محل تولد: همدان           تاريخ تنام پدر: عبّ

 21سن :               3/31/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:   اروندرود   

 .  آن مي باشدراه وجهاد در ، عقيده ؛ كه همانا زندگي ...

 ،  از خداوند مي خواستم كه توفيق شركت درجهادعليه دشمنان اسالم وجمهوري اسالمي

تي صي عطيا نمايدكيه خوشيبختانه چنيين فر     ، بيه مين    امت اسالمي است ةوهم ةكه وظيف

دوارم كه بتوانم تا پاي جيان درايين   يام . الحمدهلل؛  حقير عطا كرد ۀراخداوندبه اين بند

امر شركت فعال داشته باشم كه دادن جان ومال در راه خدا بسيار ناچيز است وليي چيه   

 .  كنم كه بيش ازاين درتوان ندارم

*** 

 وادگي : شكري پورنام : رضا                                             نام خان

 33/32/3111تولد:    نام پدر: روح اهلل      محل تولد: همدان           تاريخ 

 11سن :                11/1/3131تاريخ شهادت:             مجنون   جزيرۀ محل شهادت:  

 »: فرمايدجنگي كه امام عزيزمان مي . جنگ است ، و اما امتحان ما در اين مرحله از زمان

ها ت من به شما اين است كه جبههپ  وصيّ . « جنگ بين تمامي كفر با تمامي اسالم است

را پشتيباني كنيد و اماممان را تنها نگذاريد . پشتيبان او باشيد و از اهداف مقدس او غافيل  
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ما را آني و  ؛خود هدايت كند  به راه راست و راه اوليا و انبياما را  ةنشويد ... خداوند هم

 اي به خودمان وا مگذارد و به امام عزيز ما طول عمر عنايت فرمايد.ظهلح

*** 

 مد حسين                                              نام خانوادگي : شهبازينام : محّ

 3/32/3132      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    نام پدر: نصرت اهلل

 23سن :                23/3/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:  نودشه   

شما  . گيدم و كشته شدمنايران  ج و من براي اسالم ! سالم ؛  پدرو مادر مهربان و فداكارم

چون من كسي نبودم كه شما  ؛ كه مرا از دست داديد ناراحت نباشيد و گريه نكنيد اين از

مقام شهدا خيلي باالتر از آن  ؛ بينمنمي من خود را در صف شهيدان .بخواهيد گريه كنيد 

 !آن حساب كنم  واست كه من خود را جز

*** 

 مد                                             نام خانوادگي :  صادقي نيانام : محّ

 1/32/3131كردستان           تاريخ تولد:     در: نور علي       محل تولد: قروۀنام پ

 21سن :               2/2/3131تاريخ شهادت:             پل ذهاب   محل شهادت:  سر

الذين امنوا و هاجروا و جاهيدوا  »  فرمايد:مي 21توبه آيه  ، سورۀ خداوند در قرآن كريم

، كسياني كيه    « في سبيل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عنداهلل و اولئك هم الفيائزون 

مقيام   تيالش كردنيد ،   دند و در راه خدا با مال و جانشيان اند و مهاجرت كرايمان آورده

به  ، لياقت  داشته باشم  خدا بخواهد و بنده اگر .ها رستگارند بزرگي نزد خدا دارند و اين

جهاد در راه خدا و دفاع از اسالم به فرمان واليت فقييه   براي ك گفته وشريفه لبيّ ةاين آي

اگير تيير    .  شيوم كشم و كشته ميي مي ، جنگم ار ميبا كف .به جنگ اسالم عليه كفر شتافتم 
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سيالحم را   !بيرادران عزييزم   شيما اي  ، سالحم به زميين افتياد   و شكافتشياطين فرقم را 

 .  بدانيد  خداوند سكوت كنندگان را دوست ندارد و دشمنان اسالم بتازيد ربرداريد و ب

*** 

 ينام خانوادگي : قراي                                            نام : حجت اهلل

 1/1/3131نام پدر: عبدالحسين   محل تولد: بهار           تاريخ تولد : 

 23سن :               23/3/3133تاريخ شهادت:             محل شهادت:   خيرآباد   

ار مورد توجه  قر را خداوند و رضاي او ،  تا حد امكان در خدمت خود !ام برادران نظامي

و براي رضاي او جهاد  باشيد  خواهم كه در جبهه ها فقط به ياد خداونداز شما مي .  دهيد

اطاعيت از اميام و    ، زيرا اطاعيت از فرمانيده   ؛هاي خود اطاعت نماييد از فرمانده .كنيد 

ها مانند استحكام تيار   زيرا استحكام آن ؛ از دشمنان باكي نداشته باشيد . پيغمبر خداست 

پ  محكيم باشييد و از دشيمنان خيدا     .  استاست و استحكام اسالم  مانند فوالد  عنكبوت

 نهراسيد و تقوا را فراموش ننماييد.

*** 

 مد مهدي                                              نام خانوادگي : قراگزلونام : محّ

 21/1/3131نام پدر: علي اكبر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 23سن :               23/32/3133ريخ شهادت:  تا             ؛ عراقمحل شهادت:   فاو 

ادت جهياد در راه  عبايد شبانه روز به درگاه خداوند گريه و زاري كنييم كيه خداونيد سي    

خودش را نصيب ما گرداند و اگر جان ناقابلمان را هم به درگاهش قبيول كيرد و شيهيد    

ا كه هم ما و هم رزي؛ سانيت رسيده ايم و باالتر از آن هيچ چيزي نيست به كمال ان ، شديم

 .  روسفيد هستيم اده مان نزد خدا وند تبارك وتعاالخانو

*** 
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 نام : احمد                                               نام خانوادگي : قرباني رنجبر

 3/3/3131تاريخ تولد:     مد قربان     محل تولد: همدان        نام پدر: محّ

 33سن :                21/31/3131تاريخ شهادت:            محل شهادت: شلمچه     

گياه   بعد از شهادت من هيچ.  لبه كندغنگذاريد كه نف  بر شما .  با نف  خود جهاد كنيد

خاطر ه ب !پدر و مادر.  تواني نكنيد كه منافقين سوء استفاده خواهند كرداحساس ضعف و نا

 ةاز كليي  .د يي مين را حيالل كن   ، ديي حال براي من كشيده اه كوچكي تا ب از  زحماتي كه

اگر عملي از من  ؛هاي خود طلب حالليت دارم  ها و معلم ها و همكالسي دوستان و فاميل

 .  دنمراببخش، اميدوارم ها شده  سر زده كه باعث اذيت آن

******* 

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

          3/3/3111محل تولد: همدان                      تاريخ تولد:  

    21سن:                  31/3/3132تاريخ شهادت:    دگان قدس       پاهمدان ؛  محل شهادت: 

به جبهه ها عازم شدند تا درسي بيه صيدام و    ها و نهادها  پادگان ازمردم مسلمان وارتش 

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

ابير   ةانقالب اسالمي عزيز تا سيرنگوني همي   ! آري .«صدام خواهيم زد كه از جا بلند نشود

ي و يچيه شيهدا   انصافاً. به پيش خواهد رفتخواران ودشمنان و صدام  ها و جهان قدرت

كيه مردانيي چيون     انقالبيي  ميي گيذارد   مگر خداونيد  تقيديم انقيالب شيد!    چه كساني

شكسيت   خيود را درراهيش داده انيد،   كه خون  ي،وباهنر و ديگر شهدايبهشتي،مدني،رجا

 خداوند انقالب ما را تضمين كرده است. ؟بخورد 

-------- 

 خانوادگي:رضايي                              نام پدر:مراد علي نام:حسين                                نام
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        23/32/3131محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 21سن:          1/2/3131غرب            تاريخ شهادت:  محل شهادت: گيالن

هي كه ي واالشرع ةجانب بر حسب وظيف بدانيد كه اين !برادران و خواهرانم ،مادر  ،پدر 

دانم احساس كه خودم را سرباز اسالم مي از اين .ه داشتم قدم در اين راه نهادمدبر عه

اي است كه بايد همگان انجام دهند اما بدانيد كه خدمت سربازي وظيفه .كنمافتخار 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 ن اسالم ميميان رزمندگا

تا اسالم  ام جا آمده خودم به اين ةبلكه من با آگاهي و عالق .جا نكرده است آمدن به اين

 .و رزمندگان را ياري كنم

****** 

اد رهبر كبير انقالب اسالمي براي حفظ اسالم و كشور اسالمي تميامي مليت ميا را بيه جهي     

نيم بايد به نداي رهبرمان اماكه خودمان را طرفدار اسالم مي د .مقدس فرا خوانده است 

زمان كه انقالب اسالمي احتيياج بيه كميك دارد تيا آنجيا كيه        در اين پاسخ مثبت دهيم.

توانيد به اسالم و انقالب اسالمي كمك كنييد و پشيتيبان رهبير و انقيالب باشييد و راه      مي

 ادامه دهيد. را و شهدا رزمندگان

*** 

 نام پدر:شعبان                    نام: محمّد                          نام خانوادگي :رضايي               

                   1/1/3131محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 32سن:                   23/3/3133محل شهادت : كوشك                 تاريخ شهادت: 

اين روزها روز پاسخ گفتن من وشما .  اين روزها روز امتحان من وشماست !پدرم ومادرم

حسين زمان وجنگيدن بيا كفير و بياالخره روز دفياع از     « نيرُنصُن ناصر يَل مِهَ» به نداي 



 58 

ايد و دلتان گويم هرچند براي من زحمت كشيده. من به شما مياست اسالم و قانون خدا

 توانيد استقامت كنيد. جا كه مي اما تا آن ،شودتنگ مي براي من

---------- 

 نام : محمّد                           نام خانوادگي :رضوان                         نام پدر:ابوالحسن

                       3/2/3132محل تولد:همدان              تاريخ تولد: 

 31سن:             22/1/3131ن             تاريخ شهادت: مجنوجزيرۀ محل شهادت: 

درود خدا بر تو باد كه ايثارگرانه فرزند خود را تقديم انقالب اسالمي كردي و  !اي مادرم

كه  درود وسالم خدا و رسولش برتو باد اي پدر  .افتخار و سربلندي را نصيب خود نمودي

گيذاري   تيا ن هاي جنگ رفتيي  گرانه به جبههفرزندان خود را به خدا سپردي و خود ايثار

همچون حسين)ع( باش كه فرزند خيود عليي   ! اي پدر .مي برسد الاي به انقالب اسلطمه

اي به او آب بدهيد كه ندادند و  ذره :»اصغر را در بغل گرفت و به ميدان رفت و مي گفت

  . «تير به گلويش زدند

------- 

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

     2/1/3133محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 22سن:          23/31/3133تاريخ شهادت:          محل شهادت:  ماووت ؛ عراق

عيدم رضيايت واليدين    ، اني كه مشكلشان براي حضيوردرجبهه  نكته اي هم خدمت برادر

بدانيدكيه  ، وآن اين است كه اگر مي خواهيدرضايت والدين را جلب كنيد . ت بگويماس

 است. از پدرومادر تر شبيخيلي  برما خدا حقّ

---- 

 نام : احمد                        نام خانوادگي: سالمت                                      نام پدر: محمّد
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 1/2/3111ولد: تاريخ ت     محل تولد: همدان   

 12سن:       3131/ 31/ 21محل شهادت : شلمچه      تاريخ شهادت: 

هيا و   فرصيت طليب  . ]گول  با دشمن اسالم و قرآن مبارزه كنيد .سنگر مرا خالي نگذاريد

را از  ] اختييار  گر كسي عليه انقالب حرف زد ا .پول پرستان را نخوريد و ساده لوح نباشيد

 ،هياي انقالبيي   حضيور در يكيي از ارگيان    ]ضيمن  و  .ار كنيددست ندهيد ،براي خدا ك

 فرزندانتان را نيز تشويق به اين كار كنيد.

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

اگر مرا دوست داريد سينگر    ،برگشتيد و به خانه هايتان كه مرا خاك كرديد ياي دوستان

 .با دشمن اسالم و قرآن مبارزه كنيد و مرا خالي نگذاريد

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

از  !همسر مهربانم. آموزش نظامي ببين،بيا سنگر پدرت را پر كن! جانم،عزيزتر از جانمپسر 

نمياز   . اداميه دادم    را راه امامان خاطر رضاي خداه من ناراحت نباشيد كه من ب ادتشه

بييا   !مهيدي جيان   ،پسر جيان . فرزندانم  درس بخوانند. بگذار بخوانيد و امام را دعا كنيد

 مهيدي  اسيم تيو را   .ن مبارزه كنآز زمين بردار و با دشمنان اسالم و قر ا بابايت را ةاسلح

گوش  ،« جبهه نرو» هر كه گفت  ! مهدي جان ،اي عزيزم. گذاشتم  كه سرباز مهدي باشي

در خيط اميام و اسيالم      !دختر هايم .چون تو سرباز امام زمان هستي ،هايش نده به حرف

 با هست.اخدا به جاي ب ،اشيداگر بابايتان شهيد شد ناراحت نب .باشيد

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

بيه خياطر خيدا وبچيه هياي       .ديي نكنيبه رژيم جمهوري اسالمي و روحانيت مبارز بدگو 

 ؟يد امام چرا صلح نمي كنيد ييد اين شهر هاي خراب شده را ببينيد و كم بگويشهيدان بيا

 بچيه هيا و   برسير  ي يهياي شييميا   زميان كيه بميب    انبا يزييد  ؛امام با چه كسي صلح كند
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امام صلح » :هر ك  از شما بگويد ؟ها چيستآيا گناه اين  ؟مي ريزندپير زن ها وپيرمردها 

گذشته اند و بير   را مسلمان آن افرادي كه اسمشان! با صدام است ،هاست با يزيدي ،«كند

ييا  » بيا  !گوينيد مسيلمان نيسيتند و دروغ ميي    ؛«يا حسين» سر وسينه مي زنند و مي گويند

 راه حسيين شيهادت   ،راه حسين خون مي خواهد .حسين از شما راضي نمي شود ،«حسين

حسيين )ع( بيرادر    ؟علي اصغر داد، شما چيه دادي   ،حسين )ع(علي اكبر داد مي خواهد.

كار حسين)ع( دعيوت بيه    ؟شما ها چه داديد وما چه داديم !خيمه اش را آتش زدند ،داد

ميردم  كه ش رسول خدا )ص( است دّدعوت ج ]دعوت حسين )ع(   .آخرت است نه دنيا

اسيم   .از پول پرستي و شهوت طلبي و خود خواهي بازداشيت  .را به فكر آخرت انداخت 

 مكيرر  هدف ايميان و تقيوا اسيت كيه سيفارش      ؛اسالم هدف نيست كه به آن قناعت شود

 است .خداوند در قرآن مجيد بوده 

*** 

 : سماواتي        نام پدر : كريمنام:علي                             نام خانوادگي

          2/3/3131محل تولد: همدان                 تاريخ تولد: 

  31سن:             22/1/3131محل شهادت: تنگ كورك            تاريخ شهادت:  

 ]شيهادت   وقت سنگرهاي اسالم را خالي نگذاريد و اگر خدا به من افتخار هيچ !برادارنم 

  .سالح مرا  برگيريد و با دشمنان اسالم بجنگيد ،را داد

--------- 

 مدنام: رضا                                نام خانوادگي: گرجي          نام پدر: محّ

      3/3/3131محل تولد: مالير                 تاريخ تولد:

 21سن:        22/1/3131مجنون                 تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 
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جهاد دري از درهاي » :زيرا كه علي )ع( مي فرمايد، نكند خداي ناكرده از جهاد بهراسيم 

سرانجام همه خواهيد مرد وهيچ جانداري از مرگ راه  فرار ندارد پ  چه  ،« بهشت است

اميدوارم  . بهتركه در جهاد شركت كنيم زيرا كه كشتن و كشته شدن هر دو پيروزي است

 ،ما در عمل طرفدار علي و حسين )ع( باشيم و در عميل بيا دشيمنان حسيين )ع(     ةكه هم

يا ابا عبيد  »؛ ايم طور كه بارها در زيارت عاشورا شنيدههمان. قرآن و اسالم  دشمني كنيم 

هيا و  «ييرجا»   و ها« بهشتي»با دوستان حسين )ع( يعني  «ي سلم لمن سالمكم ....  اهلل انّ

و با دشمنان حسين )ع( يعني كنيم دوستي  -ها هر چند كم باشند«يخمين»ها و «هاشمي»

ها و «بني صدر»و  ها«رجوي» صدام، چونظالمي  ،بي سواد ، فردروباهان تهي از فرهنگ

در عميل   -هر چند زياد باشيند و از نظير سيالح قيوي باشيند      -گراني چون آمريكا غارت

را كه چاست  دور س از مردان خداتر .م و وارد حرب با آنان شويم و نهراسيميدشمني كن

ارو قوي،ترس نداشتند و با تدبير و تفكر و شجاعت غدّ علي و حسين)ع( ذره اي از دشمن

م كيه از تيرس جنيگ بيا     يوفاي علي )ع( نباشمانند ياران بي .كردندبا دشمن برخورد مي

و  )ع(سيين حاميام  بلكيه ماننيد    ، را تنهيا گذاشيتند   و ايشانرا رها كردند  ، علي)ع(معاويه

 خونمان جلو ظلم بايستيم. ۀانند بهشتي و چمران تا آخرين قطرو افرادي مش ياران

-------- 

 دي          نام پدر: رضاد رضا                        نام خانوادگي: گل محمّنام : محمّ

              3/3/3133محل تولد: تويسركان             تاريخ تولد: 

 33سن:     31/31/3132باختران       تاريخ شهادت:  -مدان محل شهادت: ج ه

هاي حق است علييه  سخن از مجاهدت في سبيل اهلل است و سخن از سخت كوشان جبهه

 يهر روز كه خون شهيد ! ياي بازاري و دانش آموز ايران ،اي كارگر ،باطل، اي كشاورز

ابعياد سياسيي،    ةدر همي  ،شيود تر ميي  ت شما بيشليّوؤريزد مسبر زمين كربالي ايران مي
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ط امام خميني باشيد كه همين خاجتماعي شركت داشته باشيد و پيرو  و اقتصادي، فرهنگي

مثل مردم كوفيه   ،است. اي مردم)عج( اهلل ت دا دنباله رو خط راستين حضرت بقيروح خ

 اهلل قرار دهيد.مرگ روحنباشيد كه امام را تنها گذاشتند، خودتان را پيش

خون تمام شهيدان انقالب اسالمي از  ] امانت دار  شما  ! ادران و  خواهران مسلماناي بر 

هاي فريب خورده ابتدا تا كنون هستيد. مثل فوالد در مقابل صدام و صداميان و گروهك

 ليد.وؤكوتاهي كنيد ، به خداوندي خدا مساي بايستيد. واي بر شما اگر لحظه

------ 

 نام پدر: يعقوب  لنام خانوادگي: گلزاري مكمّ                            نام: نصرت اهلل

                 3/1/3131محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:

 21سن:                               21/3/3131محل شهادت: كرخه                 تاريخ شهادت: 

  الي اجتماع و هم در طبقات پايين ام در طبقات بپيام من به افراد كر و كور وگنگي كه ه

 جهياد و راه عقييده  را    ،گميان نكننيد عقييده    هيا  است كيه ايين   د ايننيافت مي شوآن 

كيه در برابير    منطق اسالم اين نيسيت  .طور نيست يات سنجيد نه هرگز اينبا مادّ توان مي

و مكتب خداوند قادر را بر اسالم  ،سيري شكم همه چيز خود را فدا كني،ما دفاع از عقيده

 ترجيح مي دهيم . زندگي با ننگ و به زندگي در زير بار استعمار  وهمه چيز 

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

 نام پدر: داداهلل                  نام : بهرام                        نام خانوادگي: مباركي  

        21/33/3111محل تولد: آبادان               تاريخ تولد:

    11سن:               3/1/3131محل شهادت: اسالم آبادغرب                 تاريخ شهادت:

ي خود به اسالم و يتوانا ۀاطهار)ع( هستيم بايد به انداز ةا كه پيرو مكتب پيغمبر)ص( و ائمم

را راه دانم و اين ر مياجنگ با كفّ و من بهترين خدمت را جهاد .اهداف آن خدمت كنيم
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 اي  زنيدگي  بينم عاشيق چنيين   زندگي را در جنگ با كفر و طاغوت مي .امانتخاب كرده

توانيم مي . توانيم خود را بسازيممي  ا اين جنگما ب .برمار لذت ميهستم و از جنگ با كفّ

ايران، عراق، كربال، فلسطين و قدس و تمام مسلمانان و مستضعفين جهان را آزاد كنيم و با 

 اسيت،  تيرين دانشيگاه   جنگ با كفر بيزرگ  .توان صلح را برقرار كرده ميجنگ است ك

 .شودانسان در جنگ آبديده مي

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

          نام پدر:صفي اهلل        رمي                 نام : سعيد                           نام خانوادگي: محّ

             1/2/3132تولد:  محل تولد: همدان                  تاريخ

 22سن :           3/32/3133تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت: فاو  

خيال كه تا ابد در ايين  اين به  ، بستهدل كه به دنياي چندروزه  ايي استهپيام من به آن

 ه هير ديگير بي   حيوادث دنيا باقي خواهند بود ولي مرگ اين همه انسان در اثر تصادف و 

رخت سفر را بست و روزي فهماند كه دنيا محل ماندن نيست و بايد كوته فكري مي شخص

اين همه در دنيا به ؛ شود كه سؤال مي ازما در آن روز .اي برداشتبراي سفر آخرت توشه

جوابي بايد ، دچگونه استفاده كرديهاو از آن، دهاي ما چه كردينعمت داديم با نعمت شما

جهياد بيراي   ، آخيرت   ةتوشمهيّاكردن عال داشته باشيم، چه بهتر كه براي براي خداي مت

هياي  هم باعث نجات انساناين كار كه ،برگزينيم و در راه رضاي او قدم برداريم  را خدا

 خواهد نمود.شد و هم رضاي خدا را جلب خواهدمظلوم از زير يوغ ستمگران 

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

 قي                           نام پدر: محسننام خانوادگي: محقّ             نام : جالل                  

            3/3/3111محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 21سن:          33/3/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت: سرپل ذهاب
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دانيم و  ميرين خود را مسلمان من هم مانند ساي .مبارزه وادارم كردبه ، وليت و عشق ؤمس

نمي توانسيتم در هميدان باشيم و     .شهيد شومروزي و شايد اگر خدا بخواهد  هستم تسليم

غرق در شعار ، نمي توانستم ببينم كه بچه ها عاشقانه شب و روز  جان ببازنيد ومين پشيت    

كيه  چه را آن ها بكنند و قيافه اش را من بگيرم ، اگر توانستمآن را كار !عي باشم ه مدّهجب

در آن صيورت  جا بيه كرسيي بنشيانم    را داشتم در اين شدر پشت جبهه شب وروز  ادعاي

نه شعار دهنده اي بيش نبوده ام و فقط حرف مي زده ام و ا كنم مسلمانم وگرانم ادعّتويم

 ! اگر كسي حرف بزند وبه آن عمل نكند واي بر احوالش

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

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

     31/3/3133محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 32سن:           21/33/3132محل شهادت: چنگوله      تاريخ شهادت:

 نيور  ۀشايد جلو ام.راچون رياكاران درمحفل نوراني كاروان لقاءاهلل انداخته اكنون خود

 را نصيبم گردانيد.  آلوده به گناهم پرتوي افكندو شهادت درراه خدا ۀبرچهر ، اكاناين پ

ه ي كه ياران بيلحظه ها ؛صال به لقاءاهللاتّ سرآغاز واز خود خوشا لحظات آخرين هجرت 

دواسترجاع تكبيروتشهّ انعكاس صوت وداع مي كنندودر را ديگر ديداريكآخرين  عنوان

ن ايي  در داست شايزيبايي  ۀچه منظر. كوثرميعادپرمي كشندبه  جهاد ةمظلومانه ازسرچشم

 ود.ششامل حقيررانيزفيضي ازفيوضات آن عاشقان  ۀلحظات اين بيچار

******* 

اين بزرگ مرد تاريخ،فرمان جهاد داده است كه رفتن به جبهه  ،خميني ،حال حسين زمان

 .هه ها راپر كنيدبي است وتا زماني كه جبهه احتياج به نيرو داردبايد جيواجب كفا

------------------------ 
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 مد بي           نام پدر: محّنام: علي رضا                        نام خانوادگي: محّ

      3/3/3133 محل تولد: همدان     تاريخ تولد:

 23سن:    21/3/3131تاريخ شهادت:            مجنونجزيرۀ محل شهادت: 

كند و تمام شعار مرد جدا مييرا اين جنگ است كه مرد را از ناز قدر اين جنگ را بدانيد

را به خدا   شايمان ،كردن جانهي را فرو مي ريزد و مرد با فدا عاهاي پوچ و ميان تها و ادّ

 اثبات مي كند.

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

 يمد تقنام پدر: محّ        رسينام: هاشم                        نام خانوادگي: مدّ

            1/3/3112محل تولد: همدان               تاريخ تولد:  

 21سن:          11/31/3131محل شهادت: همدان                تاريخ شهادت:

تير در راه گسيترش ديين خيدا و اجيراي      الخواهم هر چه فعّاز شما مي ! اي امت اسالم

طيور كيه رهبير    شش نماييد و هميان لفان راه اهلل تالش و كواهي و سركوبي مخحدود اال

عليه خداونيدان زر و زور و تزويير    ،نموده تر بيشاتحاد بين خويش را : »فرمايد عزيز مي

 ةريزيد و در اين امر دريغ نفرماييد و جهاد همه جانبي  را به همبساط ظالمان  .ماييد قيام ن

 «ادامه دهيد.سياسي صادي، اجتماعي، صنعتي و فرهنگي، نظامي، اقت هايعرصهدر را خود 

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

 اكبرنام پدر:           نام: حسين                                  نام خانوادگي:مرادي

  2/3/3131محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 32سن:                 31/3/3131تاريخ شهادت:          سقزمحل شهادت: 

مرا  ،عطا كند يتر شما صبر وايمان بيش هاميدوارم كه خداوند بزرگ ب ! پدر ومادر عزيزم

اي نيا قابييل بيه پيشييگاه خداونيد تقييديم    هكيه هدييي ميورد بخشيش قييرار دهييد واز اييين   
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چيون   !مبادا نا شكري وكفران نعمت كنييد  .اري كنيدزداريدخوشحال باشيد وشكر گمي

كيه سيرور شيهيدان     راهي اسيت  اين  .ه خدا بودراجهاد وآرزويم شهادت در  من، هدف

 .بايد چنين باشيمنيز پيموده اند وما شيعيان  معصوم ةبن علي)ع(و ائمحسين 

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

 نام: هادي                             نام خانوادگي: مرادي                  نام پدر: كاظم

         1/33/3132محل تولد: همدان             تاريخ تولد: 

 31سن:      3/31/3131محل شهادت: اروند رود          تاريخ شهادت:    

در آخير   «. بهترين عمل مؤمن جهاد در راه خداوند است» :خداوند در قرآن مي فرمايد

 مي خواهم. تاز پدر و مادرم و برادرانم حالليّ

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

 كي         نام پدر: يداهللمجيد                  نام خانوادگي: كمنام :

             2/3/3113محل تولد:يكن آباد             تاريخ تولد: 

 31سن:                 23/31/3133تاريخ شهادت:                 ؛ عراقمحل شهادت: ماووت 

سرخ حسييني   ت شهيدپرور و غيور ايران، امروز خون شهيدان در تداوم خطّبا درود برامّ

اي كياري بير پيكير    آورد و ضيربه تالطمي طاغوت شكن هر دم خروشي ديگير بير ميي   با 

پ  از چهارده قيرن   «هل من ناصر حسين»نداي  . دروآيزيديان ستمگر روزگار فرود مي

ي يفضيا  ؛رسيد گوش ميه ديگري ب ۀهاي خونين دجله و فرات با طنين كوبنداز ميان آب

خفتگان و خاموشاني را كيه بيه   و  .سازدملو ميسرزمين ايران را م ،آكنده از عطر شهادت

همگام بيا ايين نيداي     .دهدباش ميبيدار ،اندكوشش يزيديان در خواب سنگين فرو رفته

روشن در تميامي قليوب    ايعشق به حسين و زيارت كرباليش چون صاعقه ةمظلومانه بارق

د و ني خيز عشق برمي ةهاي پاك باخته و عاشق به وصال معشوق و به مسابقجوان .نشيندمي
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است كه راه ايين شيهيدان را   مو بر  ؛دنگذارخالصانه جان خويش را در طبق اخالص مي

 ،رييزد كه هر قطره خوني كيه ميي   ؛ادامه دهيم و نگذاريم خون اين عزيزان به هدر رود

پا خيزيم و در راه حق و حقيقت جان خويش ه نويدبخش آزادي و نصرت ماست. ما بايد ب

 .بدهيمرا 

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

 نام : حميد                            نام خانوادگي: قمري                   نام پدر:ابوالقاسم         

    1/3133/ 1محل تولد:همدان                       تاريخ تولد:   

   22سن:       21/31/3133تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت: ماووت   

ش ا كسيي بيه يياري    ،را سير داد « هل من ناصر ينصيرني  »آن وقت كه حسين )ع( نداي 

اكنون بشتابيد به ياري امام كه نداي  . ت انبوه تنها گذاشتندنشتافت و او را در مقابل جمعيّ

جهاد دري از درهاي » :حضرت علي )ع( فرموده است .او به گوش مي رسد ةحسين گون

ندگان خاص گشوده و به آنان كه دراين امر بزرگ شركت كه خدا به روي باست بهشت 

چنان اجري عطا خواهد كرد كه ديگران غبطه بخورند كه چرا ما در ايين   آن ،كرده اند

اسالم را  ،ما بايد براي رضاي خدا با قلبي آكنده از عشق به او. «امر بزرگ شركت نكرديم 

 ش بشتابيد.ا به ياري ،هر وقت مي بينيد اسالم در خطر است .تنها نگذاريم

دانم كسان ديگيري هسيتند كيه    مي .سپارمبرادران من جاي خودم را در اينجا به شما مي

بيه زميين افتياده ام را     ياسيلحه  مولي دوست دارم بيرادران  ،اين جاي خالي را پر كنند

ها و امام را تن با دشمن بجنگند تا خون در بدن دارند .بردارند و جاي مرا در جبهه پر كنند

 نگذارند.

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

 نام: صادق                              نام خانوادگي: قنبري                      نام پدر: رضا
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    3/3/3133محل تولد: همدان                  تاريخ تولد: 

 23سن:         21/3/3131مجنون             تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 

هيچ  ،باالتر از آن »)ص( فرمود: كه پيغمبر طورهمان ،شهادت است ،هر مجاهد اجر و مزد

تا پاي جان پاي اوامر امام بايستيد و اين پير جمياران را بيا كارتيان     !مردم «خوبي نيست.

اهلل  رضيايت و در نتيجه خدا )ص( شاد كردن رسول  ،كه شاد كردن امام ؛شادماني بخشيد

اسيت. پيياده كيردن     كافيمابراي و رضايت ن خوشحالي همي ،بگذريم و از هر چهاست 

 هي با پشتيباني خدا همراه است.قانون اال

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

 نام خانوادگي: قاسمي                   نام پدر: حسين رضا  نام: حسن

 تحصيالت: فوق ديپلم               3/1/3131محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

  21سن:           21/2/3131محل شهادت: چنگوله              تاريخ شهادت: 

ما در گذشته مطالبي شنيده ويا خوانده  .شهادت است  و وصول به لقاءاهللآخر ا مطلب وامّ

مشت بر آهن و عقيده بير   ،ايمان بر سالح ، پيروزي خون بر شمشير ،جريان حنظله  .بوديم

و در  )ع(و در كنار علي )ص(ه بودند ايثار گراني در ركاب پيامبرگفت .زور را شنيده بوديم

 ؛و بقا را در فنا جستجو كردند جدا كردندكه راه دين را از دنيا  )ع( بودندالي حسينبكر

د هاسيت كيه اصيحاب سييّ    و در رواييت يافتند. و ماندن را در رفتن و هستي را در نيستي 

 از شييوق شييهادت در پوسييت خييود   شييب عاشييورا خوشييحال بودنييد و   )ع(  هداءالشّيي

 ازو روز عاشورا بيراي شيهادت مسيابقه ميي دادنيدو بيراي كشيته شيدن          .نمي گنجيدند

ميي گفتنيد كيه      .بود )ع(آرزويشان فدا شدن در راه حسين .گرفتندسبقت ميديگر  يك 

گاهي سربازي تشنه آب به سرباز مجروح ديگري مي داد و گاهي تيا مسيافتي زيياد پيكير     

دوش مي كشيد و گاهي براي نجات جيان ييك رزمنيده    هيك شهيد را ب ۀجنازمجروح يا 
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 ذهين كيوچكم جيا    در نيامفهوم بيود و   بيرايم  ها را مي شنيدم وليي  اين .باخت جان مي

ا اين صحنه ها دگر بار امّ اين از كمبود فرهنگ ونداشتن آمادگي ذهني بود، .گرفت نمي

ايين دالوران و ايين ميردان     ،شير ميردان  اين است. رشده و كربال دوباره آغاز شدهتكرا

چنان مردانه جنگيدند و شهيد شدند  ،شان ظاهر باشدي امام بر حقّكه حتّ هي بدون ايناال

 ،ا مين حقيير  امّ .هاي حضرت حق استها از موهبتكه نامشان تا ابد جاويدان ماند و اين

هيا را  ونه جواب ايين چگ ،كار و روسياه كه تمام اعضايم به معصيت آلوده است گنه ،ذليل

هرگز  شود،پشتم خميده و موهايم سپيد  ،قدر عبادت كنم كه چشمانم كور اگر آن ؟بدهم

م و هميه را فيداي راه   اگر صد جان داشته باش ! توانم جبران يكي از گناهانم را بكنممي ن

 جا آورم.هي را بههاي االعمتهر گز نتوانم شكر يكي از ن ،كنم اوليا وپاك انبيا 

*********** 

جيان فيدا   )ع(، ما رهبر ما محسوب شده و چون قاسيم   ةسال سيزدهچنان كه كودكان  آن

هيا بيه يادگيار    هاي خيود را در مييدان  ها دالوريعلي اكبر .كردند و به زير تانك رفتند

از كودكان  .اميان را سياه كردندبن مظاهرها با موي سپيد خود روي صدّ حبيب .گذاشتند

 ؛ديگر همه جا بوي خون مي دهد .گفتند ساله نداي امام را لبيك 21مردان ساله تا پير  31

پيكر پاسداران بوي خون مي دهد اين خون است  .دشت بوي خون مي دهد كوه و در و

اسيالم   .مريكيا را ذلييل ميي كنيد    آو پهلوي را بيرون مي كنيد و   ،مي كوبد كه شمشير را

 .بياري شودآ احتياج به خون دارد و اين درخت بايد با خون

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

 نام : هادي           نام خانوادگي: فضلي                 نام پدر: علي     

      33/1/3133محل تولد: مريانج         تاريخ تولد: 

  23سن:          1/1/3131محل شهادت: چارزبر          تاريخ شهادت:
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حسيين)ع( در اعمياق بيدنم     «ر ينصيرني هل من ناص»صداي  !ت مسلمان و خدا جواي ملّ

از جان و دل  ،يك بگويمجريان پيدا كرده است و اكنون كه نصيبم شده كه به اين پيام لبّ

و به كربالي خونين ايران عازم شدم تا به ياري حسين زمان و ياران با وفيايش   مپذيرا شد

اين  شايد . مراهتزاز در آو را در بلندترين قلل جهان به هللدازم و درفش بلند ال اله اال ابپر

 به اميواج  ] كوچك   كمكي قبول درگاه خداوند متعال قرارگيرد و موردخون ناقابل من 

 شهدا در برانداختن حكومت ظالمان باشد.خون سرخ 

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

 د حسيند امير            نام خانوادگي: فدايي فروتن             نام پدر: سيّنام : سيّ

         31/33/3131ل تولد: همدان       تاريخ تولد:  مح

 31سن:                22/33/3133تاريخ شهادت:          ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

  -ك ييا خمينيي   لبيّي   -يك ييا حسيين   لبّ » :شعار تمامي رزمندگان جان بر كف اين است

ت شهيد پيرور  وقت شما امّ ديگر« جنگ جنگ تا پيروزي. -رهسپاريم با خميني تا شهادت 

 .گيرم را نمي

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

 نام : علي اكبر            نام خانوادگي: عمادي              نام پدر: اسداهلل

      21/32/3131محل تولد: همدان             تاريخ تولد:

 32سن:               21/3/3131مجنون        تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 

هنوز هم  ،اگر گوش شما گوش باشد .برود تربايد آگاهي ما باال ، شهيد زياد بدهيم ههر چ

هنيوز هيم    ،اگر چشم شيما چشيم باشيد     .رسدبه گوش مي «هل من ناصر ينصرني »نداي 

د بدانيد كه فرزندانتان راهي را پيمودني  ! ت شهيدپرورشود.  امّهاي كربال تكرار ميصحنه

 ،بسيجيان عزييز كيه نيه آرميي و نيه نشياني دارنيد       اين  .ندارد آن رانايي اكه هر ك  تو
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ا بي دوش گرفته و از مغرب تا جنوب و از دريا تا خشيكي را  ههمچون موج خروشان خانه ب

خيون مين  بيه     ،اگر خداونيد راضيي باشيد    ،آري .اندوجود خود نوراني و با وقار نموده

با تميام   من به ياري حق تعاال ريزد.مي ،استشدهن ريخته كه بارها خون شهيدا ييجاآن

 كنم كه جان به جان آفرين تسليم كنم.قوا خود را آماده مي

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

 نام : حاجي آقا                      نام خانوادگي: صفري              نام پدر: جعفر

        1/33/3122محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن:            2/3/3133اس         تاريخ شهادت:محل شهادت: دشت عبّ

پياداش   ةا خاني امّ ،كشدطرف خود ميهآدم را ب واگرچه دنيا زيبا و دوست داشتني است، 

تر است. اگر مال خيلي از دنيا باالتر و عالي ؛ خيلي از دنيا زيباتر است ،آخرت ةهي، خاناال

اگير   .پ  چرا انسان آن را در راه خدا انفاق نكنيد  ،د گذاشت و رفتدنيا را آخر كار باي

هياي  پ  چرا در راه خدا با سيالح  ،هاي ما ساخته شده است كه آخر كار بميردناين بد

مقيياس  اي در هيچ قطيره » :فرمود )ص(پيغمبر .قطعه نشودمدرن دشمن مزدور بعثي قطعه

 «بهتر نيست. ،شوداسالم ريخته مي خوني كه در راه ۀحقيقت و در نزد خدا از قطر

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

 اسنام: خداداد                            نام خانوادگي: صنمي           نام پدر: عبّ

          1/3/3133محل تولد : همدان          تاريخ تولد: 

 23سن:      21/1/3132مالير    تاريخ شهادت: -محل شهادت: تويسركان 

با تو هستم كه چون جغد بير ويرانيه اي    !اي ميراث خوار شهدا ؛سخني با تو اي انسانا مّا

كيه در ظياهر بيا     ،با تو هستم بيزدل  .مي نشيني و چشم ديدن حقيقت و آباداني را نداري

اما كن بنشين و  ةكم در گوش .جرأت اين كار نداري ،خلق خدا همراهي و فردا در عمل
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ي از راه برسد و از اين خوان گسيترده صياحب جياه ومقيام     تا ديگر بار شهيد ،منتظر باش

ب  است چون انگل بر پيكر جامعه نشستن وچيون زاليو    ،ب  است ميراث خواري .گردي

 ر. كمي به هوش آي و از خروش اين آزادگان درس گي .خون خلق را مكيدن

مييهن   دره بيش از چهيار سيال اسيت كي     !با تو ،بله .نه با ك  ديگر ،با تو هستم !اي انسان

بييش از چهيار سيال    ي. اا هنوز تو بيدارنشيده امّ ،اسالمي ما خون عزيزان جاري مي شود

و تو فقيط شيعار   شوند ميبي فرزند  ، بيوه و مادران ،است كه فرزندان ما يتيم ،نوعروسان

به راستي . را آشكار ساز و مردانه قدم به جلو بنه  شت خويغيرت كن،همّ .مي دهي و ب 

باييد   ،كه مانيده انيد  كاري حسيني كردند و آنان ،كه رفتندآنان»  ي است كه:سخن زيباي

 «د ! ناو گرنه يزيدي ؛كاري زينبي كنند

------- 

 نام: علي آقا               نام خانوادگي: غيبي فطرت               نام پدر : نظرعلي

   1/31/3133محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 31سن:     21/33/3131يره مجنون    تاريخ شهادت:محل شهادت: جز

 بيه آن  آرزوي مين شيهات بيود كيه     !آري .رسيدم ،ي كه داشتميمن به آرزو !مادرعزيزم

  .رسيدم

. ر نماز امام را دعا كنيد و دعا كنيد كه خدا گناهان مرا ببخشيد دهميشه  !مادروپدر عزيزم

رزمنيدگان فرزنيد تيو     ةك كن كه همهميشه به ياد جبهه باش و به جبهه كم ،مادرمهربان

هميشيه در   ،پيدر وميادرم   .ازخدا طلب كنيد كه عمرطوالني نصيب رهبرمان كند .هستند

 .خبرباشدنماز جمعه شركت كنيد تا مشت محكمي بر دهان اين ياغيان از خدا بي

*** 

 نام :  ابوالقاسم                 نام خانوادگي : يونسي
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    15/6/1335تولد: همدان           تاريخ تولد:نام پدر: محمّد     محل 

 32سن :               5/5/1367محل شهادت:   اسالم آبادغرب               تاريخ شهادت:  

خدا صاابرين را دوسات   »مي دانم برايت سخت است ولي صبر داشته باش كه  !مادر جان

خارش  آ ،خاورم بخروارها نان  ن گوشت وو تا آخر عمر يك تُ بمانم به فرض زنده  .«دارد

جاواب    م كاه  دار سبكي ولي حاال كوله بار بدهمها را هم  جز اين كه بايد جواب آن ؟چه

مرگ كاه باه سارا      "ن مرگ ، اصالآر هستم تا تآسانتر است پس من به اين مرگ راضي 

. ود كه خدا از ما راضي مي ش ييدر جا ؛يد چه بهتر ما به استقبال مرگ برويمآ تمام ما مي

و فقا  از خادا عاجزاناه     مگويم از راهي كاه پمماودم خم اي خوشاحال     با تمام وجود مي

 .  خواست بخش  گناهانم را دارمرد

*** 

   بابارود    خانوادگي: سبزي نام: حسن                        نام

    1/4/1344نام پدر:  محمّد ع ي            محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 17سن :                  5/3/1361محل شهادت:  خرمشهر            تاريخ شهادت:   

جايي كه توانستم  و تامن با كمال ممل و بدون مخالفت خانواده و اهل فاممل به جبهه آمدم 

با صداممان كافر صفت جنگمدم و خون خود را براي آبماري نهال اسالم و حفظ جمهاوري  

دوارم كه رهبر عزيز و اممد امت شهمد پرور ايران و پدر و مادر عزياز و  امم  .اسالمي دادم

 مهربانم تا پمروزي نهايي با صداممان بجنگند و م ت آگاه ايران پمرو راه امام عزيز باشند.

**** 

 نام پدر : محمود نام: مسعود             نام خانوادگي: رستمي            
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     1/4/1346ريخ تولد : محل تولد : همدان           تا

           18سن :            31/11/1364محل شهادت : فاو؛ عراق            تاريخ شهادت : 

برادران عزيزمحصل! سعي كنمدكه يك بعدي نشويد. يعني طوري نباشمدكه فق  درس 

بخوانمد و به كارهاي جمعي از قبمل شركت در انجمن اسالمي وبسمج مشغول نشاويد.  

اين گونه دان  آموزان راخائن به اسالم مي دانام. عقماده دارم اگربااچنمن روشاي      من

گونه ارزشي نخواهاد داشات، زيارا كارشاان     همچ هم به دست آورند باالترين مدرك را

انجمن اسالمي وبسمج هام   براي رضاي خداي تبارك وتعاال نبوده است! برادران عزيز

ه آن ارج ننهند و ارزش قايل نشاوند. عزيازان   و يا ب مسألۀ درس رافراموش كنند نبايد

 رها را محصل! هر موقع مسؤوالن اعالم كردندكه جبهه ها به نمرو نماز دارد، همۀ كارها

 كه فالح وسعادت در اين است. به سوي جبهه ها روي آوريد و كنمد

***** 

 : محسننام خانوادگي: محققي                 نام پدر        نام : جالل         

   1/1/1337محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 23سن:          11/6/1361تاريخ شهادت:             سرپل ذهابمحل شهادت: 

ايان  . دنا گنجناد و در پوسات خاود نماي    اند سراپا شوقاها همگي خوشحالامروز بچه

و به  به داشته باشمماي همه جانرا كه فردا قرار است حم هچمورد نمست خوشحالي بي

 .     خواهمم ساخت پاك دشمن اممد خدا اگر موفق شويم مناطق اشغالي را از لوث وجود

------ 

 مد حسينامه نصرت            نام پدر : محّلقاسم               نام خانوادگي: علّانام: ابو

  3/31/3132 محل تولد: همدان         تاريخ تولد:
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 22سن: 3133/  22/33تاريخ شهادت:     عراق؛ محل شهادت: فاو 

بدانيد كه سنگرم خونين و جيايم خيالي    ،وقتي خبر شهادتم را به شما دادند !دوستان عزيز

را برداريد و سنگرم را پير   آن ،بايد برويد شما خونين در آن افتاده و ه ايا اسلحامّ، است 

دانم شما دوسيتان ايين   ييد و ميك بگوامام امت لبيّ ةبه گفت كه شماست ةاين وظيف .كنيد

 اميدوارم مرا حالل كنيد. .كار را خواهيد كرد

----- 

 نام:  نصرت اهلل           نام خانوادگي: براتي       نام پدر : هادي 

 2/1/3131 محل تولد : همدان             تاريخ تولد :

         31سن :              31/1/3132تاريخ شهادت :          محل شهادت : پيرانشهر     

برادران به خدا نگهباني شما در بسييج   . مبادا سنگر بسيج را ترك كنيد ! شما برادران بسيج

وضو بگيريد و وارد بسيج  .مانند وارد شدن در مسجد است آنيك عبادت و وارد شدن در 

بد بيين   به بسيج چشم دشمن كه بادكور .زيرا بسيج چشم دشمن را كور كرده است ،شويد

 وضو بگيريد و با وضو به سر پست برويد. ؛برادران بسيج .است

------- 

 حسن سمّداممر                نام خانوادگي: فدايي فروتن               نام پدر : سمّدنام: 

     13/11/1347محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 17سن:     28/11/1364تاريخ شهادت:    فاو؛ عراقمحل شهادت:

ماارا از   .اين را بدانند كه ما عاشق شهادت هستمم ،دشمنان اسالم هركجا و هر كه هستند

شمرين و لذت هاي شمممايي خمپاره و بمب ،آت  ،مس سل ،براي ما رگبار .مرگ نترسانند

و از  ممهدنميبه دشمن قدرت فكر كردن  ،امان خوداين را بدانند كه ما با رزم بي .است آور
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ت تن به ذلّ هرگز ما .هرگز ؟ي ترس داردزخالص خدا از چم ةمگر بند .ترسمممز نميهمچ چ

ايان نصارت    .ايمنخواهمم داد و دشمنان اسالم را به ياري خداوند خواروذلمل نگه داشته

 است.  كاران وتجاوزگرانخداوند است ودرس بزرگي براي جنايت

-------- 

 اري                نام پدر :نادع ي نجّنام: عقمل              نام خانوادگي: 

   12/7/1345محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          21سن :                4/11/1365محل شهادت : ام الرصاص                تاريخ شهادت : 

ا خوار اسالم چنمن بي رحمانه به اساالم عزياز و كشاور اساالمي ما     وقتي دشمنان خون 

د نمي تاوان سااكت نشسات و    خواهند كه كتاب  خدا قرآن را نابود كننتجاوز كرده و مي

 بايد پوزة دشمنان اسالم را به خاك مالمد. نگاه كرد.

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

 علي مد تقي          نام خانوادگي: بيگي             نام پدر: شعباننام:  محّ

     11/3/3133محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 31سن:         2/1/3131محل شهادت:خرمشهر               تاريخ شهادت:

ول سعي كنيد درس خود را اداميه دهييد و   ؤشما دانش آموزان و دانشجويان متعهد و مس

د ص و متعهّهاي الزم را پيدا كنيد كه مملكت ما در حال حاضر به نيروهاي متخصّتخصص

بيرادران    .ييد يتوانييد ايين نيياز را برطيرف نما    نيدنتان ميي  شيما بيا درس خوا  . نياز دارد

شما خيلي سنگين است چرا كه ادامه دادن راه شهيدان و رساندن پيام  ةوظيف! وخواهران

ي يهيا ترين امانيت بهيا  شما وارث عزيزتيرين و گيران  . آنها به جهانيان به گردن شما است

 و كتاب خدا دفاع كردند.هاي خود از حريم اسالم هستيد كه با جهادها و شهادت
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---- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: طالبي            نام پدر :اسماعيل

   21/2/3112تاريخ تولد:  محل تولد: همدان      

 23سن:     1/32/3132محل شهادت:چنگوله    تاريخ شهادت:

كنيد كيه راه سيرخ   ت ميكه در دامن خود عزيزاني را تربي ،ت شهيدپروردرود بر شما ملّ 

شيما   :وطنم اين اسيت ت حزب اهلل و انقالبي همتم با امّوصيّ .دهندرا ادامه مي )ع(حسين

  .ياران با وفاي اسالم و امام باشيد

به هيچ وجه سكوت نكنيد و اجازه ندهيد كه اين منافقان كوردل از  !شما اي جوانان عزيز

ل خيون هيزاران شيهيد    وشيما مسيئو   !برادرانديگر رونق پيدا كنند. اي  بار خبرخدا بي

شيما اي عزيزانيي كيه     .هميشيه پييرو خيط اميام باشييد      و يك لحظه غافل نشويد ؛هستيد

اينيك صيداي    ،كيرديم بوديم و او را ياري ميي  )ع(كاش در زمان امام حسين :گوييدمي

 حاال شما «هل من ناصر ينصرني»گويد رسد كه مياست كه به گوش مي )ع(فرزند حسين

در  !شيما اي دوسيتانم   .فقط راه حسين را ادامه دهيد و ك گوييدبه نداي حسين زمان لبيّ

هميشه امام را  دريغ نكنيد. از هيچ چيز، چه از نظر مالي و چه از نظر جاني راه اين انقالب

اميدوارم مرا  ،هر خوبي و يا بدي از من ديده ايد .ها را خالي نگذاريدياري كنيد و جبهه

 ببخشيد.

*** 

   خانوادگي: زارعي     اهلل                        نامنام: فتح

   5/1/1346            محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  نام پدر:  خمراهلل

 21سن :                  22/1/1366محل شهادت:  ام الرصاص            تاريخ شهادت:   
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 !اين مرض بي درمان استاست  تيفاوبگويم راجع به بي ت يك چمز كه مي خواهم !برادران

باراي   كاه چقادر   ببمناد  و به خودش بنگارد  مي خواند ت رااممدوارم كه هركس اين وصمّ

به تمام بارادران توصامه ماي كانم كاه      . شود ت است بمدارفاوتبي گرتا ا انقالب كاركرده

سمجي كاه درآنجاچگوناه   ب. هاي دبمرستان شركت كرده وبسمج راتقويت كننددرفعالمت

اجاازه   مباادا  !بارادران . ديا زيستن وچگونه ماردن وپمارو حسامن شادن رايااد ماي گمر      

 ضعمف كردن بسمج ضعمف كاردن ساپاه   زيرا. بسمج راتضعمف كنند ]دشمنان[بدهمدكه

مقابال هرناداي تفرقاه     كانم در توصمه مي به شما. بازوي واليت فقمه استسپاه  و است

 و صفا كمال قدرت دراين مجمع با با و تضعمف بسمج راندهمد ةزبايستمدوبه دشمنان اجا

 .مديكه آرمان آن گمنام بودن است شركت جو وفا با

*** 

 نام پدر:  يداهلل  خانوادگي: زارعي     نام: جالل                         نام

             1/11/1343محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 22سن :                  21/11/1365ش مچه            تاريخ شهادت:    محل شهادت: 

م ت قهرمان هار   براي  !آگاه باشمد ؛ايدكه تا به حال از خواب غف ت بمدار نشدهاي كساني

از صاحنه   هاا باه ايان زودي   (فروشي و غماره گران ،احتكار)وجود آوريد هبال و مشك ي ب

كه سرمايه اش فق  چند دانه تخم مر  است و يا بچه هايي پمرزني . از آن رودبمرون نمي

 ،هاي خود و دستي تقديم رزمنادگان اساالم ماي كنناد    كه تمامي پس اندازشان را در ق ك

شااااهلل  شوند تا انتر ميببمنند استوار تر و محكم مبتهر چه مص )م ت( هابدانمد كه اين

اگار ديان ندارياد ال اقال آزاده      !اي مردم » :امام حسمن )ع( مي فرمايد. باطل را نابود كنند
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 مد كه اين كارها فق  چرخ خوردن به دور خودتان است،يشما هم به خودتان بما. « باشمد

 دست صداقت و مردانگي بدهمد. به م ت هممشه در صحنه مد ويبشو دست از دنما

*** 

 اسماعمل سمّدنام پدر:        خانوادگي: حسمني       نام   ابوالحسن            سمّدنام: 

     5/6/1333محل تولد: قهاوند         تاريخ تولد:  

 28سن :                  19/2/1361خوزستان                تاريخ شهادت:    ؛شوش محل شهادت:

بار يااران    درود درود بر شهمدان كاربالي حسامني،   .منافقان ةنام خداوند درهم كوبندهب

ساالم بار سانگرهاي     .بر امام امت، ابراهمم زمان، خممني بت شاكن  سالم .باوفاي حسمن

خواهند اين نهال نوپاا را از بامن ببرناد ولاي كاور      مرگ بر منافقمن كه مي .خونمن اسالم

زممن به جاي آب خون جاري شود  دراگر  ،ت ايران متكي به سالح ايمان استم ّ !نداهخواند

كه  بدانند مزدوران بعثي اند.ايستادهمروزي كامل تا پ . آنانت از پا نخواهد نشستاين م ّ

 تااريخ  دانباه زبالاه   شانو هر روز صدها نفر اندكندهبا دست خودشان قبر خودشان را 

 شوند.ريخته مي

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

 باقر محمّدنام خانوادگي: قهرماني            نام پدر:                        محمّدنام: 

     9/1/1335دان        تاريخ تولد: محل تولد: هم

 31سن:          26/11/1365محل شهادت: شم چه       تاريخ شهادت: 

نگذاريد از جايشاان تكاان    ؛پمدا كنمد و نابودشان كنمد ،ي كه هستنديدر هر جا را منافقمن

شده اين راه براي شما راهي شناخته   !اي پدران و مادران .بخورندو حركتي داشته باشند
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هاا را تشاويق   آن .پس،از رفتن فرزندانتان به جبهه ج وگمري نكنماد  .راه حق است ،است

 .مد تا به جبهه بروند ودين خدا را ياري كنندنك

***** 

 بي         نام پدر:اسماعيل         مد رضا              نام خانوادگي : مسيّنام : محّ

 21/31/3131لد:محل تولد:همدان         تاريخ تو 

 32سن :                 21/3/3131تاريخ شهادت:            مجنون     جزيرۀ محل شهادت: 

باش و اين رسالت كه بر ان و پيام آور خون شهيد  ۀزينب وار ادامه دهند !خواهر عزيزم 

نكن  كه اجير عظييم بيا     آن باش و در شهادتم گريه پيغام رسان كند ما سنگيني ميدوش 

ميرا بير زميين نگيذاري و      ۀبر زمين افتاد ة اميدوارم اسلح، برادر كوچكم  . تصابران اس

كه جنگ تا رفع كل فتنه در عالم  يو به جنگ با خصم دون بپرداز برداري مردانه آن را 

مسيئوول   و ريشه كن كردن ظلم از روي زميين   از بين بردن  در راهما  ةادامه دارد و هم

 هستيم.

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

 باقر محمّدنام خانوادگي: قهرماني            نام پدر:                        محمّدم: نا

     9/1/1335محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 31سن:          26/11/1365محل شهادت: شم چه       تاريخ شهادت: 

اريد از جايشاان تكاان   نگذ ؛پمدا كنمد و نابودشان كنمد ،ي كه هستنديدر هر جا را منافقمن

اين راه براي شما راهي شناخته شده   !اي پدران و مادران .بخورندو حركتي داشته باشند

هاا را تشاويق   آن .پس،از رفتن فرزندانتان به جبهه ج وگمري نكنماد  .راه حق است ،است

 .مد تا به جبهه بروند ودين خدا را ياري كنندنك
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-------------------- 

 نام خانوادگي: قنبري                      نام پدر: رضا                          نام: صادق    

  4/6/1341محل تولد: همدان                  تاريخ تولد: 

 24سن:         21/6/1365مجنون             تاريخ شهادت: جزيرة محل شهادت: 

ها را مورد ما بايد كاري كنمم كه آن واست ت ما را به باد تمسخر گرفته دنماي استكبار م ّ

به كشور اسالمي  .مورد قهر خدا قرار دارندها آن هي است كه يبد . تمسخر و قهر قرار دهمم

ي حتّا  معني نادارد؛  شكست براي ما اصالً  .ها دادبايد جواب مناسب به آن ،ما حم ه كردند

ه دشمن با دست خود گورش كخدا كاري خواهد كرد  ،ت ايران كشته شوندم مون م 41ّاگر 

 را بكند.

ي كه با عناوين مخت اف دم از صا ح   يهااين .خاطر خدا باشده ب ،هر كاري مي كنمد !مردم

  .اين به ساود ماا نمسات   و ها )آمريكا( مي خواهند اين ص حي است كه آنبدانند  ،زنندمي

 اسالم گرديده است.خود جنگ موجب پمشرفت 

*** 

 نام خانوادگي: ظهرابي     نام پدر : حسمن ع ي    نام: اردشمر            

   31/4/1347محل تولد : همدان             تاريخ تولد :  

                      18سن :   1/1/1365محل شهادت : فاو؛ عراق     تاريخ شهادت : 

 نامه ام را  مي خوانماد! خاود را مصاداق باارز آياۀ     امت حزب اهلل و كساني كه وصمّت

قراردهماد و  « 1نهمم ا حماا بَورُ ارِ ي الكفّعَ ااُشدّاُ عهُذين مَوالَّ اهللِ رسولُ محمّدٌ»شريفۀ 

چنان كه اطّالع داريد، همچ قدرت ونمرويي در جهاان   شهادت را آرزوي خود بدانمد. آن
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« 2اگر ياري كنمد خدا را يااري ماي كناد شاما را.    »دارد، چراكه نتوان مقاب ه با شما را 

 حق نمايان گشته و صبح پمروزي نزديك است.وعدة 

 29سورة فتح، آيۀ  -1

 7سورة محمّد، آيۀ  -2

*** 

 نام : حاج علي                         نام خانوادگي : مظاهري 

 3/2/3131علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد :  نام پدر: بيرام

 23سن :               22/33/3133ادت:  تاريخ شه          محل شهادت:   اروندرود   

كيه   كسياني  ةو به هم ها خانواده ،ت بزرگوار فرزندان اين امّ  اولين توصيه اي كه من به

تقوا را  .است  و موارد رعايت تقوا در تمام ابعاد دارم ،وصيت مرا مي خوانند يا مي شنوند 

، پييروي از اميام    وت تبعيّي  . ديلين و جنگ رعايت كنئوومس ،انقالب  ، نسبت به امام عزيز

شيركت  و ها  لين و تقويت آنئووحفظ انقالب با جان و پول و قلم و زبان ،همكاري با مس

 .  ستاموارد تقو مهم ترين در جنگ تا پيروزي از 

**** 

  اس               نام خانوادگي: نمازي                نام پدر : همبت اهللنام: عبّ

   1/4/1345كان             تاريخ تولد : محل تولد : تويسر

          19سن :                28/11/1364تاريخ شهادت :                 فاو؛ عراقمحل شهادت : 

ولاي اگار    .بگذاريد جنازة من به صحن امام حسمن)ع( نزديك باشاد  ،اگر من شهمد شدم

 است و چون هدف اهلل اسات  اسمر شدم براي من نارا حت نشويد چراكه هدف رضاي اهلل

 در هر حال پمروز خواهمم بو د.
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*** 

 نام : محسن                                             نام خانوادگي : شهيدي

 21/3/3131تولد : نام پدر: رضا   محل تولد: همدان           تاريخ 

 21سن :              1/32/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:   شلمچه   

ديگر برخورد  با يك ؛وصيت مي كنم كه با هم مهربان باشيد شمابه  ؛سخني بادوستان دارم 

خصوص دوسيتاني كيه   به  دوستانم  ةاز كلي .  ها را خالي نكنيدصحيح داشته باشيد و جبهه

 به دليل كمبود وقت وليهايي كه قول داده بودم  به آن ،آموزش با هم بوديم  ۀدر دور

 اهلل.ءشا خواهم. به اميد جبران در روز قيامت...انمعذرت مي "جدا، موفق به وفا نشدم 

*** 

 رضا                                            نام خانوادگي : صبوري رنجبر نام : غالم

 21/32/3132تاريخ تولد:   نام پدر: محمود     محل تولد: همدان          

 31سن :                21/1/3131تاريخ شهادت:             هر   محل شهادت:  خرمش

ت بميرييد كيه   نكند در رختحواب ذلّ !روم تا شهيد شوم. اي جوانان قدر به جبهه مي آن

مبادا در غفلت بميريد كيه عليي)ع( در    !  حسين)ع( در ميدان نبرد شهيد شد. اي جوانان

در راه )ع( ي تفاوتي بميريد كه علي اكبر حسين مبادا در حال ب .محراب عبادت شهيد شد 

تيان بيه جبهيه     مبيادا از رفيتن فرزنيدان   ! شهيد شيد. اي ميادران    ، و با هدف )ع( حسين

] داغ   را بدهيد كه )س( توانيد جواب زينب جلوگيري كنيد كه فردا در محضر خدا نمي

جبهه بفرستيد و حتيي   تان را به جوانان، نمود. همه مثل خاندان وهب  تحمل شهيد را 12

ام در راه خيدا داده  سري را كيه  »گفت : زيرا مادر وهب  ؛ جسد او را هم تحويل نگيريد

 «! گيرمپ  نمي

*** 
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 نام : رضا                                             نام خانوادگي : شكري پور

 33/32/3111    نام پدر: روح اهلل      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 11سن :               11/1/3131تاريخ شهادت:            مجنون     جزيرۀمحل شهادت: 

دراز و هدف نيز بسيار  ، راه ؛ب  سنگين و دشوار ، ليتوبدانيد كه مسو !اي برادران پاسدار

 كوشيش ، رو اين راهييد   شما  كه با پيروي و همراه بودن با روحانيت پيش .دس است مقّ

شهدا غافل و از پيروزي هاي مقطعيي بيه خيود مغيرور      ةليت محولوؤكنيد كه مبادا از مس

به جبهه برويد و جهت تحقق دستورات خداوند با دشيمنان كيافر    ، تا توان داريد . شويد

شيما را   كه خداونيد تبيارك و تعياال    شاءاهلل بعد از پيروزي يا در صورتي ان .جهاد كنيد 

تميام اعميال ميا     .ايد يك فرد مسلمان را انجام  داده ةتازه وظيف ، پذيرفت و شهيد شديد

خداوند  .اي است كه خداوند برما مقرر كرده است و ما نيز بايد آن را انجام دهيم وظيفه

حياال ميردم   ؛  ات را انجيام بيده   تيو وظيفيه   : »متعال به رسول خيود نييز چنيين فرميود     

 «خواهند بپذيرند يا نپذيرند.مي

*** 

 حسين                                          نام خانوادگي : شهبازي :  غالمنام 

 1/3/3131نام پدر: علي      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 31سن :                11/2/3132تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:  حاج عمران 

منيافقين   ور اكفي  ركم را بردار و با لشا خونين ة مگذار و اسلحسنگرم را خالي  ! اي برادرم

 ؛ شما شاهديد كه اميام حيق اسيت    . امام را دعا كنيد . بجنگ و راه شهيدان را ادامه بده

دعيا   ، حال سعادت نداشتم كه به جمع شهداي اسيالم بيروم  ه تا ب .نگذاريد تنها بماند پ 

خيواهم   از همگي شيما ميي  قرار دهد . ش كنيد كه خدا مرگ ما را  شهادت در راه خود

 كه حاللم كنيد و دعا كنيد كه خداوند من را مورد عفو  قرار دهد.
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*** 

 عليان  نام : ابراهيم                                              نام خانوادگي : شيخ

 1/1/3111 علي    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  نام پدر: شعبان

 23سن :                21/3/3131تاريخ شهادت: مجنون                جزيرۀحل شهادت: م

 ،با حفظ حجاب خود به جهانيان ثابت كنييد كيه شيجاعت    !  اي مادران و اي خواهران 

ن آت خودميان اسيت كيه دشيمنان از     همين عفّ ةمان در ساي دامني مردان ت و پاكعفّ

تا  ، تان به جبهه هرگز جلو گيري نكنيد ز رفتن فرزندانا! پدران ومادران . وحشت دارند

 سرافراز باشيد. )ص(پيش حضرت فاطمه )س( و رسول خدا

*** 

 مد                                              نام خانوادگي : قاسمينام : محّ

 31/31/3131نام پدر: حسين رضا    محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 31سن :                23/2/3132تاريخ شهادت:             شهادت:  قصرشيرين   محل 

 حجياب خيود راحفيظ كنييد و بيه       . سيت ا لييا راه انبيا و او ، اين راه امام ! اي خواهرانم

ايين راه را  . حجاب شما كوبنده تر ازخون سيرخ مين اسيت    هم تذكر دهيد  همسايه ها 

امام  كه افتخار كنيد. ترك نكنيدرا جبهه ] يعني   )عج( زمان  اين دانشگاه امام. ادامه دهيد

براي من گريه  ! برادر و خواهر ،مادر  ،پدر  .  هستند خانواده هاي شهداو جزهم بزرگوار

 ياد امام حسين)ع(گريه كنيد.ه ب،  نكنيد

*** 

 قاسمي نعيم  نام خانوادگي :                                             نام : نبي اهلل

 3/3/3131     محل تولد: همدان           تاريخ تولد: نام پدر: امان اهلل

 22سن :               3/31/3131تاريخ شهادت:             محل شهادت:  اروند رود    
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 دشمن با   حاالكه   . ند نهوشيار باشيد كه دشمنان شما را از روحانيت پيرو خط امام جدا نك

ها را  ما هم موظفيم جواب اين ،  اي مدرن كشور ما را به خاك و خون مي كشده سالح

 . و ان شياءاهلل  ها را در ميدان نبيرد داده و ميي دهييم     اين ة البته ما جواب هم .  بدهيم

 مي گردد .  شود  و عراق نابود مي ايران اسالمي پيروز

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

 علي ليچي                نام پدر:فضلنام خانوادگي: ق           نام: احمد 

   1/3/3133تاريخ تولد:     محل تولد: همدان)تفريجان(     

 32سن:              11/33/3132محل شهادت: چنگوله        تاريخ شهادت: 

من است و بهتيرين درميان بيراي    ؤدعا و استغفار را از ياد مبريد. دعا سالح م !برادران

چيون راه مين راه    ؛دنبال راه مرا بگيريد و سيالح ميرا بردارييد    ،دردهاست. برادران

 ست.)ص( ا خدا رو راه پيامب)ع(حسين

---- 

 نام خانوادگي: وكيلي تنها                نام پدر : علي ميرزا               نام: امراهلل

    1/2/3133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:   32/32/3133شهادت:محل شهادت:قصرشيرين     تاريخ 

اميام عزييز را    .كنم پ  از شهادتم راه شهدا را ادامه دهيدا ميتمنّ دران عزيزااز شما بر

در دعاهاي كميل و توسل ونماز جمعيه شيركت    ،مساجد را خالي نگذاريد .تنها نگذاريد

اگر هم در  ستيد به جبهه بياييد ونواتاگر  .هاي نبرد دريغ نكنيدبه جبهه كنيد و از كمك

بيه مملكيت    هيا توانييد بيا انجيام آن   جبهه نبوديد در پشت جبهه كارهايي هست كه مي

 خدمت كنيد.خويش 

-- 
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 اس               نام خانوادگي: عالفچي           نام پدر : حسننام: عبّ

   32/1/3133محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          23سن :        2/32/3131شهادت :  محل شهادت :شلمچه        تاريخ

قسم به خيون پاكيت    ،برادر شهيدم» :هر شهيد گفتيم ۀمبادا يادمان برود در تشييع جناز

ميا را از جنيگ دور    ،ي كه در شهر درست كرده اييم يمبادا سنگرها .«راهت ادامه دارد

ماز يا روزه  بدانيم و فروع دين عمل نكنيم و فقط فروع دين را در ن ةمبادا به هم !بدارد

 .ابعاد مهم حج و جهاد و خم  و غيره را از ياد ببريم

***** 

 ج          مهدي         نام خانودگي : مروّ محمّدنام : 

   31/33/3111تاريخ تولد:   نام پدر: احمد علي    محل تولد: همدان          

 23سن :                33/3/3131محل شهادت:  قالويزان               تاريخ شهادت: 

خياطر  هبي  گاهي داريد كهآدر ضمن  خودتان  .  طلب آمرزش كنيد برايم از باري تعاال

هياي  برايم روزه و نماز ،دو سال است كه موفق به گرفتن روزه نمي شوم، ل جنگ يمسا

 قضا شده را ادا كنيد . 

*** 

 نام خانوادگي : ملكي        نام : حسن                                       

    1/32/3111علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:نام پدر: رجب

 22سن :               21/3/3131مجنون              تاريخ شهادت:   جزيرۀمحل شهادت: 

پيام  .جان و دل بپذيريد و عمل نماييد اراه امام باشيد و فرمانش را ب ۀهميشه ادامه دهند

نماز جمعه، دعاي كميل و  حضور در با، ها شهيدان را مبني بر گرم نگهداشتن پشت جبهه

 يد.يديگر جلسات  اسالمي پاسخ دهيد و دين خود را نسبت به شهدا ادا نما
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***** 

 دي     نام پدر: احمدنام : حسين        نام خانوادگي: گل محمّ

 1/11/1131تولد: ركان         تاريخ محل تولد:تويس

 22سن:              1131/ 13/1تاريخ شهادت:     مجنون  جزيرۀ محل شهادت: 

كيه اگير تميام    چنان مقامي برخوردار استكه در راه خداوند شهيد مي شود از آنكسي

پي  تقاضيا دارم  در    ،توانند بنويسندرا نميب شوند ثواب آنها مركّها قلم و آبدرخت

 راحتي و نگراني از خود نشان ندهيد و پيوسته شاد باشيد و افتخيار گونه ناشهادت من هيچ

ين اولّي    .كه شما هم يك قرباني در راه خدا داده ايد و در خيرت رو سيفيد هسيتيد    كنيد

خدا  اميدوارم ريزد تمام گناهان او را پاك مي كندبر زمين مي ييدهخون كه از ش ۀقطر

 .شهادت در راه خويش را نصيبم كند

*** 

   خانوادگي: حق جو       نام   م: محمود                نا

 1/2/3132نام پدر:  علي             محل تولد: همدان               تاريخ تولد:  

 31سن :                  1/31/3131خ شهادت:   محل شهادت:  شلمچه              تاري

گونه كه در زمان من متعال همان خداوند» رسول اكرم)ص( به حضرت علي)ع( فرمود: 

جهاد با مشركين را واجب گردانيد پ  از من نيز بر امتم جهاد در فتنه را الزم گردانيده و 

گويند و از توحيد مي« درسول اهللال اله اال اهلل و محمّ»فتنه آن گروهي هستند كه به ظاهر

لفند و در دين من بدعت هاي من مخاها و روشبا سنت كهزنند در حاليو رسالت دم مي

خواهند حق را از شما بگيرند و براي نابودي اند و ميحاال آن گروه آمده« !گذارندمي

پ  با فضل خدا و با ياري آقا امام زمان)عج( به دشمنان دين و . اندحق قد علم كرده

 .«هو معكم اينما كنتم»  :قرآن بتازيد كه اگر با خدا باشيد خدا با شماست
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 3يد، آيةسورۀ حد

------ 

 رضا              نام خانوادگي: ضرابيان              نام پدر :محمود نام: علي

    21/1/3131محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 23سن:      32/3/3131محل شهادت:ماووت           تاريخ شهادت:

ازاين معامله  ،امله اي كردوبازهم باشما مع بارديگرلطفي كرد اگرخدا !گرامي ۀاي خانواد

اوست . هدايت از اوست ، هستي ازاوست كه زيرا باكسي معامله مي كنيد؛ خوشحال باشيد

. زيرا عادل وكريم است؛ اوست ،بهترين ك  براي معامله. به اين راه آورد را شما و كه مرا

يين  وخوشحالي خودرابه ميردم نشيان دهيدوبدانيدكيه درا    حال باشيدشازاين معامله خو

 .ايد برده بسيار معامله سود

--------- 

 رضا              نام خانوادگي: طوايجي              نام پدر :عزت اهلل  نام: غالم

    23/32/3112ولد:محل تولد: همدان          تاريخ ت

 23سن:      31/31/3111محل شهادت:كرخه           تاريخ شهادت:

يعني بيه   ؛آرزوهايم برآورده شود ،يد آن روزي كه يكي يكيبه اميد پيروزي اسالم، به ام

كنيار قبير شيش     ،در حرم حضرت عليي)ع( و در كيربال   ،اميد آن روز كه در نجف اشرف

پدر و مادر و دوستان خودم را ياد كنم آرزو كنم  ،حسين)ع( به زيارت بپردازمامام  ةگوش

دشيمنان اسيالم و قيرآن    كه آرزوي من نصيب شما بشود. آرزوي دوم من اين است كيه  

 خونم از اسالم و قرآن و ميهنم دفاع خواهم كرد. ۀتا آخرين قطر من سركوب شوند.

----- 

 علي  نام: جمشيد                نام خانوادگي: فرهادي               نام پدر : محرم
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 1/2/3132 ان             تاريخ تولد :محل تولد : تهر

          31سن :               21/2/3133تاريخ شهادت :           محل شهادت : سومار      

سيت و بياالخره   تيركش خمپياره ا   ،دامادي است و نقل و نباتم ةسنگر من حجل !مادرجان

 عروسي كردن با خون خويش است.؛ آرزويم يعني  ، شهادت

---------- 

 : علي نام: هادي              نام خانوادگي: فضلي          نام پدر

  33/1/3133محل تولد : همدان           تاريخ تولد : 

          23سن :          1/1/3131محل شهادت : چارزبر      تاريخ شهادت : 

چشييم  ،بييراي ميين كشيييدي هيياي زييياديزحمييت در طييول جنييگ تحميلييي ! همسييرم

و -تعالي و تبارك -هايي را كشيدي و با من چنان زندگي كردي كه هم خداوند انتظاري

 شاءاهلل ان هم حضرت زهرا)س( راضي بود.

 امييدوارم كيه فيرداي قياميت      .)س( محشيور كنيد   خداوند تو و زينب را با حضرت زهرا

 من در فرداي قيامت منتظر تو هستم. .ديگر را شفاعت كنيم يك

و ميردم حالليي    از تمامي فامييل  ،در ضمن .به اميد ديدار در فرداي قيامت و خداحافظ

 استه و اميدوارم كه مرا عفو نمايند. والسالمخو

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

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

   3/3/3131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:    2/1/3131محل شهادت:اسالم آباد    تاريخ شهادت 

بيه ايين   مين  چون اگر شير پاك تو نبود  .  ت را حاللم كنياميدوارم كه شير پاكمادرم ! 

هاييت   دانم كه دسيت مي ! پدر عزيزمراه نمي يافتم . ها كه عاشقان خدا در آنند  محفل
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خشيد و باميدوارم مرا ب . براي رفاه من پينه بسته تا من را به اين مرحله از زندگي رساندي

ايمان و اخيالص شيما بيه     ةاين نشان ، نشديدكه مانع آمدن من به جبهه حاللم كنيد و اين

عاشيق   .خواهم عازم شوم شما موافقت كرديدن موقع كه گفتم مي. آانقالب و اسالم بود 

 تر كرديد.اباعبداهلل بودم شما مرا عاشق

----- 

 علينام: خليل               نام خانوادگي: نرگ  قمريان                نام پدر :غالم

  1/3/3111مدان       تاريخ تولد:محل تولد: ه

 22سن:     1/2/3131فاو عراق   تاريخ شهادت: محل شهادت:

بيرادران  ، برادران همكار در نهضت سواد آموزي همدان ،امام برادران پيرو خطّ تماماز 

 .ت ميي خيواهم  برادران روستاي خودمان حالليّ همةپايگاه مقاومت روستاي شورين و از 

اهي كردم مرا به لطف خود ببخشيد و اشتبا ه مرا به حساب مكتبم نگذاريد و اشتب اناًياگر اح

 از بعد از يك سيال  ،موتور سيكلتم را مبعد از شهادت .يدياز خداوند برايم طلب مغفرت نما

كيه بيراي مين     كنيديد و سعي يرا به حساب جبهه واريز نمانآفروخته و وجه  ،اين تاريخ

 .دنكنيگريه و زاري 

*** 

 علي مدي             نام پدر: حسنمد قاسم                       نام خانوادگي: محّمحّنام:

 تحصيالت: چهارم متوسطه           13/11/1131محل تولد:  همدان                  تاريخ تولد: 

 11سن:                21/13/1133تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت: ماووت 

مرا برداريد و امام و  ةبه خون آغشت ةاسلح . اميدوارم  سنگر خالي مرا پر كنيد !اهرمخو

 خورند بيا هر سنگري كه خالي بماند اسالم و مسلمين ضربه مي. دوستانم را تنها نگذاريد 

 خوار و استكبار جهاني بزنيد. سنگر من مشت محكمي بر دهان آمريكاي جهان پركردن
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--------------- 

 حسين ار                        نام خانوادگي:قنبري آزرم          نام پدر: غالمستّنام: 

           12/8/1113محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:          3/12/1133تاريخ شهادت:       ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

بدانييد كيه    ! را نداريدي جنگ در جبهه يمردان 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

شرق خود مشت محكمي به دهان منافقين و ياوه گويان  ،تر بر پا كنيد كه اين كار شكوه

 ام مي باشد.وغرب و سكوت كنندگان در برابر استكبار جهاني و صدّ

*********** 

 خانوادگي: خوش بين                           نام پدر: اصغر   نام   نام: علي                

 3/32/3133نام پدر:  اصغر     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

                                                                                  23سن :                 11/31/3131تاريخ شهادت:            محل شهادت:     شلمچه

 در صحنه هاي مختلف انقالب با حضيور آگاهانيه خيود   كه ام!  ]خواهران و برادران انقالبي

 . وو حياتي دانشگاه نيز توجيه كيافي داشيته باشيند    امر مهم به  ،اندشده ثبات اسالم  موجب

 !برادران عزييز  .باشداساسي مي ةب در گرو اهميت دادن به اين قضيبدانند كه فرداي انقال

دانشيگاه   ةو مسيلمان در صيحن  سوز بدانيد كه حضور حتي يك نيروي مفيد و در خط و دل

آن بيه  وانييد تيا   خيوب درس بخ . گرمي شهدا را فيراهم خواهيد سياخت   خوشحالي و دل

كه مي  شانندكنند كه تنها خود و همفكران بي قيد و بي مصرفبيچارگان احمقي كه فكر مي

اثبات كنيد كه يك بسيجي و يك نيروي در خط امام آنگاه  ،توانند خوب بخوانند و بفهمند
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طور كه مانه .با توكل به خدا در تمام صحنه ها الگو و نمونه باشد تواند مي كه اراده نمايد 

 .جنگد مي تواند خوب درس بخواندخوب مي

**** 

 نام خانوادگي : قاسمي نعيم                                               نام : نبي اهلل

 3/3/3131ان           تاريخ تولد:  نام پدر: امان اله    محل تولد: همد

 22سن :              3/31/3131:  تاريخ شهادت            محل شهادت:  اروند رود   

هميشه سعي كنيدكه پايگياه رامردميي   .  هيچ وقت خالي نگذاريد را بسيج  از همگي شما مي خواهم  پايگاه

. اهلل خداونيد اجرتيان دهيد   ءشيا  ان.  بدانييد   قدرشيهداي پايگياه را   .  وبه بهترين وجه ممكن اداره كنيد

 . حاللييت ميي خيواهم    ،  ه قيديمي هسيتندومرامي شناسيند   كساني ك خصوصبه ازهمگي بچه هاي پايگاه 

 دارم.التماس دعا  ازهمگي شما

*** 

 خانوادگي: سپهري  نام                        اميرابوالفضلنام: 

  23/2/3131محل تولد: همدان        تاريخ تولد:            نام پدر:  علي اصغر   

 31سن :                  21/33/3132شهادت:    محل شهادت:  چنگوله             تاريخ

هاي جنگ واريز كنييد تيا بيه مصيرف     پدر عزيزم! پول و هر چه كه دارم به حساب جبهه

دانشيكده بدهييد تيا     ةهاي پزشكي و دانشگاهي مرا به كتابخاني پيروزي اسالم برسد. كتاب

 ها استفاده كنند.دانشجويان مسلمان از آن

*** 

 خانوادگي: دزفوليان           نام پدر:  ميراحمد نام                 نام: مير جالل  

     3/3/3132محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

      21سن :                  23/31/3131محل شهادت:    شلمچه          تاريخ شهادت:   
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جيان و اوالد گذشيتيد بيدون    اي كساني كه در راه وطن مقدّس اسالمي قيام كردييد؛ از  

كه چشم داشتي داشته باشيد، عاشقانه شربت شيهادت نوشييديد و بيه دييدار خداونيد      اين

دهم، هر ديني كيه بير مين    قسمتان مي ،خداوند به كه سويش رفتيدشتافتيد! شما را به آن

ييد و  اداشيته بار ياد شهيدانتان را زنده نگهاشك ۀداريد حالل كنيد. اي كساني كه با ديد

 مرا حالل كنيد. ،يدة ديگري به دشمنان وارد آوردضرب

*** 

   خانوادگي: جهانگيري رفيع       نام   نام: اسماعيل                

    3/3/3133نام پدر: احمد آقا    محل تولد: فامنين        تاريخ تولد:  

 23سن :                23/31/3131محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

برادران عزيز و خواهران مهربانم! برايم خيلي زحمت كشيده ايد، اميدوارم حاللم كنيد و 

 از كمك به بسيج و جبهه خودداري نكنيد.

*** 

 تقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي محمّدنام:   

    21/3/3111محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 23سن :                  33/3/3131محل شهادت:سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:

حقي را كه در تربيت كردنت به گردنت گذاشته اند بيه   :تم به فرزند عزيزم اين استوصيّ

با الگوي مسلمان شيدنت و   ،خونينم را به كف گير و انتقام پدرت را ةنما و اسلح خوبي ادا

 خوارت بگير.  از دشمنان خون ،اسالمي ساختنجامعه 

*** 

 نام: مجيد                نام خانوادگي: تركمان  

   21/32/3131اريخ تولد:  علي         محل تولد: همدان          تنام پدر:  غالم   
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            31سن :                  3/2/3133محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

قدر بزرگي كه از همه دانم كه تو آنمادر جان! در اين مدت بسيار رنجت دادم. ولي مي

ها خواهي گذشت. پدر ومادرم! مرا ببخشيد كه نتوانستم فرزند خوبي برايتيان باشيم.   اين

 نتوانستم در همدان باشم و غرق در شعار باشم!

بازند و من در پشت جبهه مدعي ن ميها شب و روز عاشقانه جاتوانستم ببينم كه بچهنمي 

در پشيت  چه راكه اگر توانستم آن !اش را من بگيرمها انجام دهند قيافهكار را آن .باشم

توانم ادعا كنم كه كردم در اينجا به كرسي بنشانم ميمي ارجبهه در شب و روز ادعايش 

بدانيد كه من به جنگي شما  !پدر ومادر عزيزم .اي بيش نيستممسلمانم و گرنه شعار دهنده

اما شماييد  .گير نباشيد ما به سوي خدا خواهيم رفتكه اگر چه مرا نديديد دل ،امرفته

جاي لباس عزا هگرديد، خواهر بكه در اين آزمايش چگونه به صبر و استقامت آراسته مي

 لباس پيام بپوش.

*** 

 نام پدر : حشمت       نام : ميرزا آقا                نام خانوادگي : مريانجي 

   3/3/3131تاريخ تولد:            محل تولد: همدان

 31سن :        3/32/3133تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت:   

 . حقيير را حيالل كنييد    ۀبند ،خواهمت ميشما حالليّ ةاز هم !هاي نزديك و دور فاميل 

ان واليت فقييه باشييد و تيا زنيده هسيتيد دسيت از       سفارش من به شما اين است كه پشتيب

 !ايدرا تنها گذاشته)ع( حسين ؛ اين گونه نباشيدهجرت و جهاد برنداريد، اگر 

*** 

 نام : احمد                          نام خانوادگي : مظاهري

    3/1/3133محل تولد: همدان      تاريخ تولد:        محمّدنام پدر :  
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 23سن :        32/1/3132تاريخ شهادت:                 ؛ پيرانشهرحاج عمران  محل شهادت: 

تا در راه  دكنم كه مرا چنين پرورش دادياز زحمات شما قدرداني مي !پدر ومادر مهربانم

خيزم و خواهان برقراري حكوميت  پا  براي جنگ با كافران بهو استقالل اسالم و مسلمين 

 تاز طيرف مين از تميام دوسيتان و آشينايان حالليّي       باشم.يتي اسالم و قرآن در سراسر گ

 .  بخواهيد

*** 

 نام : علي                                 نام خانوادگي : مظاهري 

  11/1/3133عبدالعلي   محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 23سن :        2/33/3131محل شهادت:   شلمچه    تاريخ شهادت:   

اگر نسبت به شما بي ادبي كردم حيالل   .اميدوارم به خاطر خدا مرا حالل كنيد !برادرانم

 دشمن بتازيد.سپاه  قلب  بهكنيد و اگر اسلحه ام به زمين افتاد آن را برداريد و 

*** 

 ني نام خانوادگي : ملوّ                                   محمّدنام : 

 32/2/3131تولد: همدان           تاريخ تولد: نام پدر: غالمحسين    محل

 32سن :               1/32/3131محل شهادت:   شلمچه               تاريخ شهادت:  

 ميان عزييز  معلّ از .مان مي خواهم كه ميراحالل كنييد  و معلّ هاهمكالسي دوستان و شما از

 و اي فرداي انقيالب گشآموزان راطوري درس بدهندكه مشكلمي خواهم دانش عاجزانه

 برخيورد  بيا ميردم    اخالق خيوب  دوستان مي خواهم كه با از ي آن باشند.نه سنگي جلو

اصيلي  ة لأجنيگ باشيندكه مسي    جبهه و فكر هميشه در و بدانند را اين روزگار قدر و كنند

 و پييرو اميام باشييد   .  فداي اسالم شويم  نيز اين رابدانندكه همه بايد كشورجنگ است و

 .نشويد ازخط  واقعي امام جدايك لحظه 
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*** 

 يانشكراينام :  امير               نام خانوادگي : 

   3/2/3131محل تولد: همدان           تاريخ تولد :                       نام پدر: محمود  

 31سن :               22/1/3133محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

حجياب   تير بيه فكير   خواهشي كه دارم اين است كيه بييش   اللي مي خواهم وح شما از و

تمام آشنايان هيم حاللييت    دوستان و از. سياه نپوشيد و برايم گريه نكنيد باشيد و مخواهر

كيربال ونجيف   ، آزادي قيدس  ان اسيالم و ي رزمنيدگ يبه امييد پييروزي نهيا   . مي خواهم

 .امام خمينيعزيزم  طول عمر رهبر و نودي حضرت مهدي)عج(وخش

*** 

 نام :   رسول              نام خانوادگي :  شكرچي

    1/1/3133علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : نام پدر: چراغ

 31سن :               21/31/3131محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 خصيوص به  تمامي دوستان وآشنايان و ازخواهم از قول من مي ازشما! عزيزم مادر و پدر

طول عمر امام دعيا   از آنان بخواهيد كه براي پيروزي اسالم و و ت بطلبيدها حالليّ فاميل

 بيه ظهيور   امييد  بيا . خيرج جبهيه كنييد    ها هم مطابق وجه آن اموالم راچنين  كنند ، هم

 منيدگان اسيالم،  پييروزي رز  طول عمر اميام و  سالمتي و و)ع(  اهلل االعظم تحضرت بقي

عاجزانيه   شما از امت حزب اهلل خداحافظي كرده و شما م واگرامي ۀخانواد شما ازحضور

 امام دعاكنيد. براي طول عمر حالل و خواهم كه مرامي

*** 

 نام : هادي                                              نام خانوادگي : قرباني مقدم

  31/33/3133تاريخ تولد:                  محل تولد: همدان                هللنام پدر: لطف ا
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 23سن :                3/31/3131تاريخ شهادت:                 محل شهادت: اروند رود 

دو بار نيز . خرج جبهه و فقرا كنيد  كهدارم  زمقداري پول ني .دارم  ۀ قضاروز روز 33من 

ت شما را رحمت كند و شما را عيزّ  ةخداوند هم.  ذر دارمچون ن؛ مشهد برويد به به جايم 

 .  فرستمشما درود مي ةديگر سخني ندارم و به هم .  بدهد
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