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 خدايار  تقي پور             نام پدر : احسان                    نام خانوادگي: نام:

   6/8/1431 محل تولد: قروه       تاريخ تولد:

 11 سن:  6/1461/ 11سرپل ذهاب     تاريخ شهادت: محل شهادت:

 . اسا  ساليان دراز مباارزه در پاي     »:  طور كه امام خميني گفتند دوستانم بدانند همان

تادار    ها سال ديگار ما را از حال براي حتي ده ۀ  بپاخاستنابودي ملّ ۀنيزمها زيرا آن

بايد به هوش بود و هسته هاي مقاوم  مخفاي باا ملالتاات قرآناي و م تباي       «مي بينند .

فردا مقابل ما كساني خواهند بود كه امروز متأسفانه حتاي در مياان ملا  ماا      تش يل داد،

ه دهند و نيز كساني ديگر كه منافقانه ماا را با  خود را مدافع اسالم نشان مي پايگاه دارند و

 .دهندطرف شرق و كمونيس  سوق مي

 ن جنگ حق و باطل اس آدرجريان حوادثي قرار گرفته ام كه آرمان سازندگي اس  و 

ظلم و كفار و  ،  ن سويآجواناني جانباز و جانبازاني مؤمن و صادق و در  ، در اين سوي. 

مارا ترسي از صدام و ريگان و برژنف نيس   اند .قرار گرفتهيلان و حاميان ستم ار آنان ش

هااي  هترس ما از منافقين اس  كه در چهر. امّا  كه جبهه اي متلوم و دشمني آش ار دارند

 .ناد  ادرصدد پوساانيدن ماا از داخال    خواهي و حتي اسالم دوستي   گرائي و خلقمليّ

خط رهبري امام خميني عزيز را خدشه دار  ، ي خواهند با ش س  ماها به خيال خود مآن

. بل اه بتوانناد   عقب نشيني را به ماا تحميال كنناد     ح كردن پاسداران كنند و با عدم مسلّ

شاان جشان گيرناد و     ييي و آمري ايص بر تقوا و ايمان را در مجالس اروپاپيروزي تخصّ

 4زهي خيال باطل كه ما مت ي به سالح ژ. باشند رقاصان بزم مزدوران روسي و كوبان پاي

ي در پش  و رويشان اس  كاه نماي   يسدها»  .هاآن چه رسد به سالح سنگين، نيستيم  هم

عليه كفر اس  نه اياران   جنگ ما قيام؟  پاسداران با چه مي جنگند آنها نمي دانند «. بينند

 .عليه عراق و نه آمري ا

------- 
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 علي محمّدخانوادگي: ت مه داشي             نام پدر : علي             نامنام:اسم

   41/7/1441محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 11سن:     11/6/1461سرپل ذهاب     تاريخ شهادت: محل شهادت:

خصوص قسمتي از سارزمين اياران و   ه هاي اسالمي ب آرزوي ماهمانا آزاد كردن سرزمين

كنون كه خط سازش با غرب ش س  خاورده در صادد   ا. اق و قدس عزيز اس رتمامي ع

ما تا كاي   . ي مترفي كنيدينابود كردن ضد انقالب داخلي برآييد و آنان را به مقامات قضا

بهشتي و ديگار يااران اماام     دكتر اهلل مفتح و آي ري،ملهّ ؛شاهد شهادت عزيزانمان مانند

 ؟!باشيم (روريس تهاي ير گروهمجاهدين خلق و پي ار و سا)دس  بدترين دشمنان خدا هب

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

 محمّدجبّاريان       نام پدر : علي        نام خانوادگي: نام:

  1/11/1436 محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:    11/11/1461شلمچه    تاريخ شهادت: محل شهادت:

كه اگرچنين  ن نند جدا د  متتهّيّروحان از هرگز دشمنان بين شما تفرقه نيندازند و شما را

هااي  حضاورتان را در جبهاه   هاس ،جشن ابر قدرت روز بدبختي مسلمانان و روز كردند

كه پيارو خاط سار      آنان ،فيض شهادت نصيبم گش  اگر. حق عليه باطل ثاب  نگهداريد

 !نشوند من حاضر ۀجناز بر و من نگريند بر ندارند به والي  اواعتقاد امام خميني نيستند و

------- 

  محمّدنام: احمد            نام خانوادگي: خاني        نام پدر : 

    1/11/1434محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

          11سن :     17/1/1461محل شهادت : حاج عمران     تاريخ شهادت : 

تا خون در بادن دارناد از    .و خط امام باشندركنم كه پيا مياز ام  شهيد پرور ايران تمنّ

 .ن اجازه و مجال ندهندااسالم دفاع كنند وبه منافق
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---------- 

 علي محمّدنام: حسين            نام خانوادگي: خانيان        نام پدر : 

   11/11/1434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 18سن:            11/1/1461تاريخ شهادت:           محل شهادت:قصرشيرين  

خواهم مواظب ها مياز آن :كنندوصيتي هم براي برادراني كه در بسيج ناحيه خدم  مي

هاا  ها رخنه كنند و باعث متفرق شادن آن نآمبادا خداي ناكرده منافقين در ميان  ،باشند

 .مواظب خود و منلقه باشيد و هميشه و در همه جا هوشيار باشيد !شوند

----------- 

 نام خانوادگي: دادگستر مقدم         نام پدر : ابوالقاسم           نام: ستيد 

  11/11/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     41/11/1461آ  كندي    تاريخ شهادت:همدان؛  محل شهادت:

 دركه  د و عمل كنيد. زيرا ما رهروان راه شهداييميهد شگوبسيار ،به گفته هاي امام ام 

 «رساول اهلل محمّدالالاه االاهلل و »هماه ماي دانايم كاه      .ندرفتپا  وسر  اهلل پي   خط

 بااخط اماام درافتاد    كاه  كسي. )ص(اس محمّدشتارهميشگي ماس  وامام ام  رهروراه 

. اي گذردنمي او از خدا، رسول خدا شد مخالف كسي كه ، ومخالف  كرده بارسول خدا

شرعي توس  كه درسانگرت فرياادبرآوري وباه     ۀحال اين وظيفخواهر و برادر مسلمان! 

در افتادن با دين اسالم، اسالمي كه با خون آبياري شده، يتني كه  ييكافران ومنافقان بگو

 چه؟!

----- 

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

   1/11/1431 محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  3/11/1461 وندرود     تاريخ شهادت:ار محل شهادت:
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شيلان  ۀاز تفرقه بپرهيزيد و بدانيد كه تفرقه از ابزارهاي برند .وحدت كلمه را حفظ كنيد

از كارگزاران شيلان و دشمن خداس . با هم  ،سوي تفرقه قدم برداردهاس  و هر كسي ب

 ديگر و مظلومان جهان باشيد.برادر و ياور يك

---- 

 ن اهلل            نام خانوادگي: رجبي        نام پدر : شتبان علينام: عي

    11/4/1411محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 13سن:    14/11/1461محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

 .از امام خميني پيروي كنيد و رهرو خط سر  اماام باشايد   !  شجاع و آگاه ايراناي ملّ

 .بزنند صدمه بخبر به اين انقالان از خدا بينگذاريد اين منافق

بيادارتر   ،بيادار هساتيد   هم شما .خون هر شهيد هزاران نفر را بيدار كرده اس  !برادرانم

باشيد و به وصي  من عمل كنيد تا روز قيام  روسفيد باشايد،راهي كاه مان رفاتم كاور      

جلاو   در طر شاهادت مان  خاهب شما به عشق شهادت راه من را ادامه بدهيد و. كورانه نبود

 . ترين غم و اندوهي به خود راه ندهيدمنافقين كوچك

 !كوبنده تر از خون مان اسا    . حجاب شمامؤمن باشيد و حجاب داشته باشيد !خواهرانم

گزار كاري بزنيد در شهادت من غم نداشته باشد و سپاس ۀبرض اگر مي خواهيد به منافقان

ل يا بيدارتر باشيد آرزو دارم خداوند مرا به شاهادت نا  ،شما بيداريد !خواهرانم. خداباشيد

 گرداند و با حسين و ياران  محشور گرداند.

------ 

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

  11/11/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     3/8/1461محل شهادت:سومار    تاريخ شهادت:
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را با جريان سيل خون خود خواهيم  ظالم هايآمري ا و تمام قدرت ،ما گور شيلان بزرگ

 كند.

كافران و مشركان و منافقان كورناد و نماي فهمناد كاه مجاهادان       ؛دشمنان تو !اي خدا

يااري روح   در راه اساتقرار ح وما  اهلل و   را خون خاود  ۀانقالب اسالمي تا اخرين قلر

 نثار خواهند كرد. ،رهبر مجاهد نستوه اين بزرگ ،خدا

--- 

 ي             نام پدر : ابوالقاسممحمّدنام: جواد              نام خانوادگي: شاه 

      11/1/1434محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           18سن :        11/1/1461بازي دراز           تاريخ شهادت :سر پل ذهاب؛ محل شهادت : 

هاي منافقِ كوردل اجازه ندهند كه به حريم كشاور اساالمي   به هيچ يك از اين گروهك

توهين كنند. من به وظيفۀ شرعي و اسالمي و بنا به وصيّ  بارادر شاهيدم كاه در    و تجاوز 

اسلحۀ او را برداشتم و تا آخرين قلرۀ خون از  سيّدكردستان به دس  منافقين به شهادت ر

 مام دفاع خواهم كرد.اسالم و ا

---- 

 لقاسماي             نام پدر : ابومحمّدنام: حميد             نام خانوادگي: شاه 

  6/11/1431 محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 16سن:     11/7/1461 ديواندره    تاريخ شهادت: محل شهادت:

رناد. بارادران و خاواهران    خمل  ما در حال جنگ هستند و شهادت را با دل و جان مي

چه در پش  جبهه و چه در خاط مقادم    اسالمي و انساني ۀفرد فرد شما بنا به وظيف !ايراني

با اين  !واهراني كه در پش  جبهه هستيدخبرادران و  .جبهه بايد در اين جنگ سهيم باشيد

د توانيا تاا ماي   .كوردالن آمري ايي و ضد انقالب مباارزه كنياد و نگذارياد قاوي شاوند     

 رويم.اس  و ما با آن سالح به پي  مي و اسالم ما ايمانۀاسلح .سركوبشان كنيد
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--------- 

 يحيي سيّد :ادگي: موسوي             نام پدررضا              نام خانومحمّدسيّدنام: 

  1/4/1438محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 17سن:   1/11/1461محل شهادت:     تاريخ شهادت:

گري خود زورگويي و چپاول ۀبتد از پيروزي انقالب اسالمي مست بران جهاني براي ادام

ا تماام  امّ ظاهر شدنداصلالح خلقي  ههاي بگروهك لباسم دادند و در ه حاد بهدس  اتّ

شاان ي اي پاس از    هاي شرق و غرب و مازدوران داخلاي  هاي شوم و پليد ابرقدرتنقشه

نام صادام  ه ن زمان نيز مزدور ديگري از تبار اهل ت ري  بدر اي .ق  بر آب شدديگري ن

كافر در مقابل فرزند راستين امام حسين)ع( يتني امام خميني قرار گرفته تا بتواند با حمله 

 «هل من ناصر»صداي  .ارباب خود آمري ا را به اجرا در آورد ۀبه انقالب اسالمي ايران نقش

 انّ»  شرعي خاود را انجاام دهام.    ۀروم تا وظيفامام بلند اس  و من به ميدان جنگ مي 

 اهلل غفورٌاهلل و  َرحم لئك يرجونَدوا في سبيل اهلل اوو جاهَ اروذين هاجَو الّ اذين امنوالّ

 «1 رحيمٌ

 تو گمان كردي كه من تسليم استبداد گردم

 ؟گزينم بر كار گشته كنج عزل يا كه سازش

 118سورۀ بقره، آيۀ  -1

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

  امير          نام خانوادگي: نادي           نام پدر :اسد اهلل نام:

  3/1/1436محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 18سن:     4/1/1463محل شهادت:چناره   تاريخ شهادت:

در  ،ن دس  مي گذارناد رالي در اييهاي بزرگ روي چه مساآمري ا و سران قدرت ببينيد

 شيار باشيد.وآن زمينه ها ه
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------ 

 نام: علي          نام خانوادگي: ناييني ضمير           نام پدر : عزت اهلل

    8/1/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 14سن:  1/8/1464 ميمك     تاريخ شهادت: محل شهادت:

ها، اي حيله گران و ساي خشك مقدّ ،عا و مسلمان نماهاي دروغيناي دنيا پرستان پر مدّ

دار مرگ و ننگ بر شما باد كه اسالم را خدشه !كاران پس ي پيروان شيلان، اي جناي ا

شاما نيرناگ كااران را     ۀخادا ريشا   .كرديد و قلب يك ميليارد مسلمان را به درد آورديد

 از قهر و غضب خدا شااهللخدا حق اس  و ان ۀوعد ،قيامتي نيس  كنيدميبسوزاند، گمان 

 .هال  مي شويد

------- 

 محمّدنام: حاج محمود               نام خانوادگي: ني و منظري            نام پدر :علي 

    17/3/1411محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 31سن:      41/3/1461محل شهادت:بصره        تاريخ شهادت: 

احا  و  ر ،هاي ليبرال از فرنگ برگشته كه همچاون فرصا  طلباان   فئودال زاده اي اامّ

انقالب نشسته و از خون برادران و خواهران شهيد  ۀسر سفر ،خاطر ۀآسوده و بدون دغدغ

فرصا    شاما خااطر  ه ي اين انقاالب با  يد كه گويدهد و چنان قهقهه سر مييكنتغذيه مي

ي با امام عزيزماان هام صاحب     طلبان انجام گرفته، شماها شايستگي اين را نداريد كه حتّ

ياد  اهسايّد مقامي ره   محروم بها و خون اين امّه سر اين پابرهنهحال كه از صدق ،شويد

هايي مثل خودتاان  شماها بايد برگرديد فرنگ و با افراد و خانواده !كنيدمنافقانه رفتار مي

اساالم را   ، ايم. ايان ملّا  كه از نزديك شاهد كارهاي شما بوده چرا متاشرت داشته باشيد

  ما اسالمي اس  ناه شخصاي.   قيام امّ ،نيس شخص خواهد، دنبال اين شخص يا آن مي

را در متار   دادياد و خودتاان  اي ماي گفتيد قبل از انقاالب اعالمياه  شما اگر راس  مي
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كاه در    مسلمان وقتي به شما نخواهد گذاش  همچناان اين امّ .داديدآزماي  قرار مي

  مسلمان و محروم در اين امّ ها پي . از سالآزماي  كردند و ديدند شما را ها نيزجبهه

 »؛ چهارده سال قبال خودتاان   به گفتۀحال نثار خون در راه انقالب بوده اس  ولي شما 

مقاام ومنزلا  و    پاي  فقاط در  « زماني از فرنگ برخواهيد گش  كه جاي شاه را بگيريد

 فرمايد : قدرت هستيد خداوند در قرآن چنين مي

ركهم فاي  ناورهم و تَا  بِ هاب اهللُ ه ذَ، حولَا ماا  تءَا اضافلمّ توقدناراًذي اسْالَّ م كمثلِهثلُمَ» 

 «1 بصرونَاليُ ظلماتٍ

خدا آن  ،افروزد پس تا روشن كند اطراف خود رامثل ايشان مثل كسي اس  كه آت  مي

 د. نروشني ببرد و ايشان را در تاري ي رها كند كه هيچ چيز نبين

انقاالب   ،پاخاستهه   بيرا اين امّمقصود نخواهد رسانيد زه را ب منافقان پس خداوند گروه

ا هرگوناه فرصا  طلباي و ساتم     و بكردند و خود نيز از انقالبشان حراس  خواهند نمود 

 .كرد ندمبارزه خواه

 17سورۀ بقره، آيۀ  -1

------- 

 نام: اردشير              نام خانوادگي: ظهرابي              نام پدر : حسين علي

     41/3/1437اريخ تولد:محل تولد: همدان       ت

 18سن:             1/1/1461تاريخ شهادت:    ؛ عراقفاو؛ عراقمحل شهادت: 

چراكه اين جنگ در حقيقا  هماان جناگ     ؛اصلي بدانيد ۀلأامام مس ۀجنگ را به فرمود

آنان به مقابله و  كاران و مزدورانها و جناي اسالم وكفر اس  و ايران با تمامي ابر قدرت

كاه از اول   چنانآن اهداف خود قرار دهيد، ورا جز يلينابودي اسرا اس . پرداختهنبرد 

ن را ورد زبان آق بخشيد و تر تحقّبي  يلاياسربوده و به شتار مرگ بر آمري ا و مرگ بر 

 .كااران اسا   جنايا   يان از ا انانها ي مسالم كه تمام گرفتاري ،كودكان خود گردانيد
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درس خواندن را رها ن نيد تاا عزتمناد گردياد و     !زب اهللل حبرادران و خواهران محصّ

و  )ص(عازت از آن رساول  » :چرا كه خدا فرماوده اسا    ؛يديكفا نماكشور خود را خود

ام را ناماه  وصايّ  كه از تمامي كساني. دي  نپوشذلّ ۀپس ب وشيد تا جام «1 .مؤمنين اس 

از خداوند بارايم طلاب    ثانياً .كنيد امام را دعا اوالً :م كهرتقاضاي عاجزانه دا ،مي خوانند

 خرت شما را خواستارم.آستادت دنيا و  از خداوند تبار  و تتاال .يديعفو وبخش  نما

 8سورۀ منافقون، آيۀ  -1

------- 

 رضا محمّدعلي            نام پدر : نام: حميد               نام خانوادگي: عرب

   1/1/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 18سن:  16/11/1464تاريخ شهادت:     ، سرپل ذهابپادگان ابوذر محل شهادت:

 عراق راو  يلياسرا زندگي باظالمان مانندآمري ا، ستادت مي دانم و مرگ را آري من هم

 .بدبختي

------- 

 رضا               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر : مرادعلينام: علي

  1/6/1431همدان       تاريخ تولد: محل تولد:

 11سن:    11/1/1461قصرشيرين        تاريخ شهادت:  محل شهادت:

و  اندربارا با شاما   را شان امام حسين)ع( سخني كوتاهسيّدها با ياد شهيدان ودر رأس آن

 .راه شاهيدانمان باشايم   ۀباشاد كاه اداماه دهناد     ؛گاذارم خواهران مسلمان در ميان ماي 

ها اهلل بود هدف آن .ما گذاشتند ۀليتي بس سنگين بر عهدؤوشهيدان رفتند و مس .هللشاءاان

تالش فراوان  هدف خودن به سيّدبراي ر هاآن هلل.و حزبشان حزب ا هللو رهبرشان روح ا

هاا باياد   راه آن گانعنوان ادامه دهنده كه ظلم را برچينند و ما ب وار بودندنمودند واميد

ما در گرو  پيروزي .  بنشانيمتتمارگران و استبداديان را به خا  مذلّباشيم و اس ستيزظلم 
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به  ؛ها را به زباله دان تاريخ سپردبايد جوشيد وخروشيد تا آن .امان اس بي ۀهمين مبارز

 كه چنين باشيم.اميد آن

----------- 

 ليعمحمّدنام: مصلفي               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر : 

   1/3/1433محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:   11/1/1461تاريخ شهادت:     ؛ عراقفاو؛ عراق محل شهادت:

در كمين اس  تا هر لحظه  ،مري اي ذليلآ ،به خدا سوگند كه فرعون زما !اي ام  اسالم

م كاربنادد و اساالم واماا   ه هااي خاود را با   حيلاه  ،كه شما احساس خستگي و ضتف كنيد

جهان برداردكه در آن موقع ديگار ناه اثاري از اساالم      ۀعزيزمان را براي هميشه از صحن

 .خواهد بود و نه اسمي از مسلمانان در روي زمين

******* 

حااد و    حيرت باه دهاان گذاشاته و از ايان اتّ    انگشطوري كه تمام دشمنان اسالم ه ب... 

جزاي ضارب  زدن باه    ،ود بپيچندزخم خورده به خ مار   قرآن مانندي پارچگي شما امّ

ها در مقابل اسالم و يد و ديگر از اين گردن كشننبيعلي)ع( و اسالم وقرآن را ب بن حسين

 ،قرآن ن نندو بدانند اگر از مسلمانان ايراني حتي اگر يك طفل شير خواره هم باقي بماند

 .شاءاهللان ،زمين خواهد ماليد بر دشمنان اسالم را ۀپوز

------ 

 عليعلي               نام خانوادگي: علي شيري            نام پدر : جانمحمّد: نام

  11/6/1431محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 13سن:   11/11/1461شلمچه     تاريخ شهادت: محل شهادت:

 ،كاار باه ساركردگي شايلان بازرگ     از آنجايي كه صادام جنايا    !ام  مسلمان انقالبي

 چناان سال هم هف )ص( حمله كردند و بتد از خدا كار به كشور رسولاي آمري اي جن
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هاوايي خاود قارار     ۀحملا  ماورد  دفاع ما را با موشك و بماب كاران شهرهاي بيجناي 

هااي  كنناد و خاناه  ه ماي ت ّا هت ّ كودكان و زنان و پيرمردان را هر روز شهيد و ،دهندمي

هم در اين برهه از  هللاشما ام  حزب ۀوظيف ،كننددفاع را با خا  ي سان ميمظلومان بي

 هللشااءا بدانياد كاه ان   اس .ن راه اين شهيدان مظلوم دصبر و استقام  و ادامه دا ،زمان

 .ن اس اناپيروزي از آن مسلم

-------- 

           نام: علي اكبر           نام خانوادگي: عمادي       نام پدر : اسداهلل

  11/11/1437تاريخ تولد :    محل تولد : همدان     

          18سن :       11/6/1461مجنون        تاريخ شهادت : جزيرۀ محل شهادت : 

ها را هر روز با يك اسام  كه اين بيچاره ،يك ن ته خلاب به اين فريب خوردگان استتمار

كوتاه  ۀشما بياييد براي يك لحظ :كننداغفال مي « چريك خلق و مجاهد خلق» از جمله 

يا فراري مثل  ؟شودعاقب  شما به كجا ختم مي .هم كه شده ف ري به حال خودتان ب نيد

اين انقالب ما  .يددگرربه دامان پرمهر جمهوري اسالمي ب يا موش در سورا  خزيده بمانيد

چارا   .بايد تا به حال نابود شده بود ،اگر قرار بود انقالب نابود شود .هي داردمأموري  اال

 و يك راه پاي  رو نيسا    ،خواهيداگر ستادت دنيا و آخرت را مي ؟كنيدف ر مي بيهوده

مارا به صراط خودش هاداي    ۀخداوند هم اس . هم بازگش  به دامان پر مهر اسالم آن

 هلل.شاءاكند، ان

-------- 

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

    1/1/1434تولد : همدان)تفريجان(             تاريخ تولد :  محل

          11سن :                18/11/1463تاريخ شهادت :                 فاو؛ عراقمحل شهادت : 
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كه در روي زماين   هستيد هايي فاسد و كثيفشما آدم :گوييمما به ظالمان و ستمگران مي

كه كشاور ماا اساالمي و قرآناي     كنيم. شما به جرم اينمي نابودرا ايد و ما شما قرار گرفته

و ديار ما را خراب كرديد و فرزندان اين ممل   را به جرم  شهر ،به ما حمله كرديد ،اس 

جوشد و شما را نابود خون شهيدان مي. دفاع از اسالم در زير خروارها خا  دفن كرديد

 كند.مي

------- 

 حسن سيّدنام خانوادگي: فدايي فروتن               نام پدر :         امير        سيّدنام: 

     14/11/1437محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 17سن:     18/11/1463تاريخ شهادت:    فاو؛ عراقمحل شهادت:

ماارا از   .اين را بدانند كه ما عاشق شهادت هساتيم  ،دشمنان اسالم هركجا و هر كه هستند

شيرين و لاذت  هاي شيميايي خمپاره و بمب ،آت  ،مسلسل ،براي ما رگبار .ترسانندمرگ ن

 يمهدنميبه دشمن قدرت ف ر كردن  ،امان خوداين را بدانند كه ما با رزم بي .اس  آور

تان   هرگز ما .هرگز ؟ي ترس داردزخالص خدا از چي ۀمگر بند .ترسيمو از هيچ چيز نمي

ايان   .ايام ان اسالم را به ياري خداوند خواروذليل نگه داشته  نخواهيم داد و دشمنبه ذلّ

 اس .  كاران وتجاوزگراننصرت خداوند اس  ودرس بزرگي براي جناي 

------- 

 نام: ابراهيم        نام خانوادگي: بختياري            نام پدر : غالم 

   11/11/1431محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          11سن :                11/1/1461دت : پيرانشهر                تاريخ شهادت : محل شها

هاا  از آن » :دارمشرق و غارب اعاالم ماي    ۀوابست هايدر آخر نظر خود را نسب  به گروه

 « مخالفم. _به هر ش ل _اس مخالف خط امام كه هرگونه خلي  بابسيار متنفرم و

---- 
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 نام خانوادگي: بشيري             نام پدر :تقي    نام:  مهدي        

  1/6/1431محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :                16/11/1461محل شهادت :شلمچه              تاريخ شهادت : 

بال اماام   خلوط انحرافي را كاه در مقا  دايم هوشيار باشيد.ل سياسي كشور ينسب  به مسا

نخواهد شد  انقالبهيچ وق  از بيرون آسيبي متوجه  .كنند شناسايي كنيدگيري ميموضع

باه اشا ال    _ان و دشمنان امام  زمان و قرآن و اسالم كهرمگر همين ضرباتي كه اين ناب ا

 .كننداز داخل بر جمهوري اسالمي وارد مي _آيندمختلف درمي

----- 

  محمّدنوادگي: بهمني            نام پدر : تقي              نام خا نام:

   11/3/1441محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         11سن :          17/1/1461بازي دراز      تاريخ شهادت : سرپل ذهاب؛ محل شهادت : 

ز خداوند وعده داده اس  كه پيروزي ا .من مي دانم كه اين جنگ تحميلي پايدار نيس 

در ايان جناگ تحميلاي هام از طارف خاودي        من آن ماس . خدا خود شاهد اس  كه 

و هم از طرف دشمن، زيرا ما از درون باا ساتون پانجم مواجاه هساتيم و از       كشم ميزجر

 هاي شيلاني.خارج با ابرقدرت

---- 

 يزاده             نام پدر: ح م عل محمّدنام:  علي اوسط          نام خانوادگي: بيگ 

   11/1/1434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     17/11/1463بصره   تاريخ شهادت:فاو؛ محل شهادت:

ها جنگ طلب اين .زننددم از صلح ميوترسند باز از ما مي با اين همه تجهيزات كه دارند

بودي اما صلحي كه ناا  ؛كنيمخواهند ما صلح ميها صلح مياگر آن .هستند نه صلح طلب

به ايان مناافقين كاوردل     شما .گويند صلح شرافتمندانهبه آن مي ،صدام و حاميان  باشد
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جاور  ماا هام باا ايان     .آنها هدف و مقصودي جز پول و مقام پرستي ندارند .ندهيدگوش 

گيري كنيد و بگويياد تاا ماا انتقاام     ها دم از صلح زدند شما كنارهاگر آن .چيزها مخالفيم

مگر با از بين رفتن صدام  ،نگيريم صلحي در كار نيس  و نبايد هم باشدخون شهيدانمان را 

 !به همين زودي اس  -اهللءشاان-هم  و حاميان  و آن

به اميد آن روزي كه مردم مسلمان عراق از بند صدام خاالص شاوند و باا اياران دسا        

 .برادري دهند

--- 

 نام پدر : محمود            نام:علي                  نام خانوادگي: پرخو       

    1/1/1431محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 11سن:  11/1/1461محل شهادت: پيرانشهر         تاريخ شهادت: 

شما با سرود و شتار و شيون و  . اكنونفقيه نيس  حقّه راه ما چيزي جز پيروي از والي  ب

گرچه  .تن من فداي راهم شده اس د. سپاريآلود ما را به خا  ميتان جسد خونزاري

بياداد و   خروشد و عليه ظلم و ساتم، م همچنان ميوح  آرميده اس  لي ن رحجسمم را

 د!طلبودر اين خروش شما را به ياري ميايستد ميبيدادگر كفر و كفار وامپرياليسم جهاني 

--- 

 محمّداج اس      نام خانوادگي: پورش همداني           نام پدر: حنام:  عبّ

   11/6/1441محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         41سن :            11/1/1467تاريخ شهادت :           محمّدمحل شهادت : شيخ 

روز بيشتر از پي  خود رقوا به ميدان مبارزه با اسالم آمده و ه ۀامروز است بار جهاني با هم

پاا  ه نشيند. پاس با  ما را خاموش ن ند از پاي نمي "اكبر هللا"كند و تا صداي ز ميرا مجهّ

و صداي خداوندان زر و زور و تزوير جهاني را در گلويشان خفه كنياد و فرصا     يدخيز
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و آه سارد   لخاون د  انهاا ندهياد كاه نفاس راحا  آنا      يك نفس راح  را هم به آن

 مستضتفين عالم را همراه دارد.

هااي محاروم، كاه فريااد     ن باه حقاوق انساان   اتجااوز پاي ايان م و د يبرخيز ؛غيرتمندان

 بش نيد.  را ،ها بلند اس ياللمسلمين آن

پا خيزيد قلب است بار شارق و غارب را از   ه ببا سالح تقوا و سالح آتشين   !پيروان علي)ع(

 ها ندهيد.و فرص  گفتن آ  را به آن نيدبيرون آورده و زير پا له ك شانسينه

---- 

 نام خانوادگي: تر  ارزانفودي               نام پدر :احمد علي            نام: رضا        

     41/7/1441محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن :            1/1/1461محل شهادت:مياندوآب             تاريخ شهادت:

را باه زماين   بتاد از مان ساالح ما     !عراق نيس  بل ه آمري اسا  دول  قاتل من  !برادرانم

بتد از من و  .پيرو خط امام باشيد .كار بگيريدنگذاريد و انتقام خونم را از آمري اي جناي 

ايام.  به هيچ عنوان از طرف من چيزي از اين انقالب نخواهيد و نگوييد كه ما شاهيد داده 

  د.كنياجرا را ر اين تذكّ دوس  داريداگر مرا 

تابوتم را جاي بلند بگذاريد تا بوي وطان را حاس   : دهماهلل مي  حزبر به ملّچند تذكّ

در  .اسا   باوده  بزنيد تا بدانند كه اين شهيد در خط امامرا روي تابوتم ع س امام ! كنم

كار مخالف سازش ام ع س بني صدرها را پاره كنيد كه بدانند اين شهيد با هرع جنازهيتشي

. نند با دس  خالي از مادياات رفاتم  دستم را از تابوت بيرون بگذاريد تا منافقين بدا. اس 

 شود.ند كه موجب آزردگي روحم ميوام افراد ضد انقالب دعوت نشيع جنازهيدر تش

--- 

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

   1/3/1446محل تولد: همدان       تاريخ تولد:
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  11  سن:                 11/1/1461شهادت:تاريخ      همدان    محل شهادت:

ل پيشرفته و ت نيك يوسا هما اگر چ .باشيم)ع( و فرزند او حسين)ع( ميما پيرو م تب علي 

دشمنان اساالم باي  از چنادي بار سار قادرت        .تر خدا را داريمنداريم ولي از همه مهم

استقالل كامل خود را  ، مّما مي جنگيم تا جمهوري اسالمي به رهبري امام ا .بودنخواهند

 پيدا كند و مي دانيم كه اين ح وم  زمينه ساز ح وم  مهدي)عج( خواهدبود.

------ 

 نام: مهدي                       نام خانوادگي: جمته            نام پدر : نباتتلي

  1/1/1437محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 18سن:     17/1/1461تاريخ شهادت:     محل شهادت: مهران              

ولي بحمداهلل روز به روز  ،خواهيد انقالب اسالمي ما را خاموش كنيدشما مي !اي دشمنان

باا هار كساي كاه      !اي مازدوران  .تر خواهد شد و چشمتان را كور خواهاد كارد  فروزان

 .توانيد بجنگيداهلل نميتوانستيد بجنگيد، با خدا و قرآن و اسالم و روح

------ 

 نام: حسين                     نام خانوادگي: خادم پر            نام پدر : غالم

   1/1/1431محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن:        11/6/1461محل شهادت: پيرانشهر    تاريخ شهادت: 

چه جناياتي  كه اين اشرارام اند، شنيدههاي كردستان بودهبار ها از برادراني كه در جبهه

شوند و چگونه چشم عزيزاني كه به دور از پدر و مادر و فرزنادان  و مي اندرا مرت ب شده

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

كشاند و  هايشاان بيارون ماي   چگونه قلب اين عزيزان را از سينه. وآوردندمياز حدقه در

ايشان را قلع نموده و بدنشان هپوس  صورتشان را كنده، دس  ،چگونه آنها را مُثله كرده

و با در نظر گرفتن اين مهم كه شهدا  هاصحنه آيا با ديدن اين !كنندرا سورا  سورا  مي
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شود راح  زندگي كرد و راح  به لذايذ زندگي زنده اند و شاهد بر اعمال ما هستند مي

 ؟سيّدر

-------- 

 نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر : اصغر 

   11/11/1437محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           17سن :                1/11/1463تاريخ شهادت :                 فاو؛ عراقمحل شهادت : 

تجاوز به ميهن اسالمي ماا  ، اشال خود فروختهار و عمّككه آمري اي جناي در وقتي !بلي

توانم ساك  بنشاينم و شااهد ايان    دهند احساس كردم كه نميرا روز به روز افزاي  مي

هاي مس وني كه خانه افتممي هابتثي ۀهاي وحشيانهروق  به ف ر بمباران .ها باشمجناي 

 چارا  :گويممي كندنمي يه فروگذارگناعام كودكان بيحتي از قتل و دننكميرا ويران 

 ؟مي كنم زندگي من در پش  جبهه

---- 

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

     1/11/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  3/11/1461اروندرود     تاريخ شهادت: محل شهادت:

شيد و شهيدپرور ايران اين اس  كه همچنان در صحنه بااقي  حقير به مردم ر ۀوصي  بند

تح  تأثير شايتات و جو  .مو اطاع  كرده و به اجرا گذارندامام را موبه هايانمفر .بمانند

خداوناد متتاال    كماك  با !ي و انسي باشندهاي جنّها قرار نگيرند و مواظب شيلانسازي

باشند كه پيام آن رفاع   يجنگ ۀد و آمادهاي داخلي و خارجي را در هم كوبنتمام توطئه

هاي فتنه و فساد در جهان با تمام توان بجنگياد تاا   فتنه در عالم اس . تا رفع آخرين ريشه

 .عزيز و سربلند باشيد و آخرت ت و شرف شما سالم بماند و در دنياعزّ

-------- 
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 در :نادعلي اري                نام پنام: عقيل              نام خانوادگي: نجّ

   11/7/1431محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          11سن :                3/11/1461محل شهادت : ام الرصاص                تاريخ شهادت : 

خوار اسالم چنين بي رحمانه به اسالم عزيز و كشور اسالمي ما تجااوز  وقتي دشمنان خون 

د نمي تاوان سااك  نشسا  و نگااه     كتاب خدا قرآن را نابود كنن خواهند كهكرده و مي

 بايد پوزۀ دشمنان اسالم را به خا  ماليد. كرد.

------ 

  نام: رضا                نام خانوادگي: عمادي                   نام پدر :اسداهلل

    6/1/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:   3/11/1461تاريخ شهادت:اروندرود      محل شهادت:

 درخا  دشمنان جمهوري اسالمي اين حقيق  را در  ن رده اند كاه در طاول تااريخ    

تنومند اسالم با خون آبياري شاده اسا  كاه اماروز همچاون كاوه در مقابال مشا الت         

يك  ۀوق  به خود اجازهيچ ،ها اگر امروز را پي  بيني مي كردنداين .ايستادگي مي كند

هاي ديگر جهاان  اي كرد كه با انقالباست بار آمد با انقالب ما متامله.را نمي دادنداشتباه 

چنان سيلي خوردند كه باراي  نآلذا  ؛  ما و انقالب ما را نشناخته اندها ملّاين .كرده بود

كاار را پاي  و پاس از انقاالب     شما موقتي  آمري اي جنايا  . هميشه صورتشان سياه شد

 اساس  م تب اس . ،كه انقالبخالصه اين .كنيد سيرهي خودمان براال

-------- 

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

   1/1/1443محل تولد: فامنين        تاريخ تولد:

 18سن:      17/11/1461محل شهادت:چنگوله              تاريخ شهادت:
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ما از  :»گفتندمي ؟مجاهدين كجا هستندبه اصلالح اين  ؟كجا هستيد !لاي منافقين كور د

هاا و  ن و شاهيد كاردن بهشاتي   اارزآيا باا تارور بزرگاان و خادمتگ     .«كنيمخلق دفاع مي

ساني كه چنين ترورهاايي را  واقتاً ك ؟خواستند از خلق دفاع كنندها و باهنرها ميرجايي

در ايان دنياا و هام در آخارت روساياه      ها آن .ندخيلي نادان و يا نامرد هست انجام دادند

 تار مل  غياور اياران بيادار    ،شهيد كنند )ع(ا بدانند هرچه از پيروان راه حسينامّ .هستند

 شود.مي

--- 

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

    11/1/1434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     3/11/1461محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

اس  و دستانم را باز رفته هارن اي چشمانم را باز بگذاريد كه منافقان نگويند كوركورانه به

 !بگذاريد كه نگويند چيزي با خودش به آن دنيا برده اس 

-------  

 اهللنام پدر : روح نام خانوادگي:روشن مقدم                     محمّدنام: 

   11/11/1436محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن:         3/11/1461محل شهادت: اروندرود          تاريخ شهادت: 

كاوردل و   انجا ن ند و منافقفرزندان خود را مهيّاي جهاد با كفر كنيد تا كسي ادعاي بي

قدر فرمانده كال  ما به رهبري زعيم عاليفرص  طلب در داخل شهرها بفهمند كه انقالب 

قوا خميني كبير، با آزادي كربال و قدس شريف و با نابودي است بار جهاني وكفر در سراسر 

 .سيّدر گيتي به پيروزي نهايي خواهد

*** 
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 رضا         نام خانوادگي: موسيوند           نام پدر : رضانام: علي

   11/7/1431: محل تولد:همدان       تاريخ تولد

 14محل شهادت:ف ه    سن:    11/1/1461تاريخ شهادت: 

هااي  ادامه بده و نگذار كه منافقان كور دل به پس  را درس  !حسين جان ،برادر عزيزم 

 تو دهني سختي به ايادي شرق و غرب بزن. بدين طريقمهم ممل تي دس  يابند و 

----- 

 غالمتلي ظري                نام پدر :نام: حسن               نام خانوادگي: ن

   3/7/1434محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 11 سن:         11/6/1461تاريخ شهادت: مجنون        ۀمحل شهادت: جزير

 دلدر  پلياد هااي  خواستهو  نيّات دانم كه شمامنافقين كثيف دارم، مي ه ب ي خلابپيام 

در ميان  آزادهيك ايراني  ويك مسلمان  ،يك مجاهد زماني كه ا اين را بدانيد تاامّ ،داريد

سي و ش  ياا   كهمگر اين سيّدشوم خود بر هايخواستهتوانيد به   هس  شما نمياين ملّ

 ميليون ايراني را ب شيد. چهل

------- 

 رضا              نام خانوادگي: ضرابيان              نام پدر :محمود نام: علي

   17/1/1431: همدان         تاريخ تولد:محل تولد

 11سن:      18/3/1467تاريخ شهادت:           ؛ عراقماووت محل شهادت:

در  يكه سادّ  زيرا؛ پركنند هم حتماً را وآنجا سنگري بدانند هم درشهر درضمن پايگاه را 

ياك   فتالًوجودي كه  با .خيلي به منافقين ضربه مي زند و منافقين محسوب مي شود مقابل

گش  ساده مي رويم ولي تاثير اين گش  براي منافقين زياد اس  وباعاث جلاوگيري از   

اميادوارم   ،ت خوانادم اخوّعقد  هابرادرانم كه باآن اما و. ها مي شودآن ۀكارهاي خائنان

شااءاهلل  اسا  ان  امياد  .ها كوتااهي كاردم  آن حقّ در و دراين دنيا زيرا كنند ؛مراحالل
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 مرا و   ببريدخودبه جنّ با و بگيريد دس  مرا شما - پروردگار اجازه داد گرا - درآن دنيا

 .حالل كنيد

------- 

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

   11/1/1437محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 17سن:      18/11/1463 تاريخ شهادت:          فاو؛ عراق محل شهادت:

بال و  ،به شهادت رساندن ياران انقالب با كنيدشما ف ر مي :منافقان دارم ۀچند كلمه دربار

 ؟  را از شهادتترسانيد يا ملّآيا بچه را از پستان مادرش مي ؟گيريدپر امام عزيزمان را مي

آيا  اهلل   :همچون شهداي محراب يهاي پا  و ملهراين را بدانيد كه با ريختن خون

شود   ما بيدارتر ميدستغيب، صدوقي، مدني، اشرفي، ملهري، بهشتي و ديگر عزيزان، ملّ

هاي  خيزد و عاشق شهادت و فاوز اال تر عليه شما مزدوران است بار جهاني بر ميو مستح م

 .و اين را بدانيد كه شهادت براي ما مانند عروسي اس  .گرددمي

***** 

  نام پدر: عبداهلل            خانوادگي: شبرو     نام         نام: احمد              

       1/11/1431محل تولد: همدان            تاريخ تولد: 

 11سن :               13/3/1461محل شهادت:  كوشك       تاريخ شهادت:  

راييل را هار  ۀ چركين در خاورميانه؛ يتني اسدّه با توكّل بر خدا بتوانيم اين غاميدوارم ك

 چه زودتر نابود كنيم و مسلمانان را از شر زورگويان غاصب رهايي دهيم.

*** 

 حاجي قربان نام پدر: ي           محمّدخانوادگي: شاه  نام: مير آقا                     نام

      4/7/1414محل تولد: همدان       تاريخ تولد:  

 47سن :            18/1/1461يخ شهادت:   محل شهادت:  سرپل ذهاب            تار
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عناوان  هافتخار كنيد كه خداوند چنين ستادتي نصيبتان كرده كه در قيام  ب !پدر و مادر

خواهم اگر خداوند شهادت را نصيبم نماود  از شما مي .شويدپدر و مادر شهيد شناخته مي

 ،برناد ت ميناراحتي شما لذّ كه از هاتفاوتبي ها ون و ضد انقالباشما در جلو چشم منافق

جشان و شا رگزاري تشا يل دهياد و در آن از      مجلاس اگر توانساتيد   . حتّيگريه ن نيد

 .برادران دعوت نماييد تا براي سالمتي امام دعا كنند

*** 

   لو  خانوادگي: شتبان اهلل                     نامنام: عزّت

     11/1/1441تاريخ تولد:       تقي    محل تولد: مالير    محمّدنام پدر:  

 17سن :                   1/1/1466ه               تاريخ شهادت: محل شهادت: م ّ

با حفظ حجاب خود مش  مح مي بر دهان منافقاان    مي خواهم ]نيز[ از خواهران خودم

 .عمال بپوشاند   ۀهاي امام ام  گوش فرا دهناد و باه آن جاما   درهنموهميشه به  .ب وبند

گونه ناراحتي به خود راه ندهيد كه مان باه ايان راه    اميدوارم كه از كشته شدن من هيچ

 .خوشم

. از برادران عزيزم مي خواهم كه مرا حالل كنند و به رهنمودهاي امام عزيز عمال كنناد  

   بللبيد.براي من از اقوام و دوستان و آشنايان حالليّ

*** 

 نوادگي: سرابي                    نام پدر:  موسي الرضاخا نام: ناصر                      نام

    18/6/1436محل تولد:تهران        تاريخ تولد:  

 11سن :            1/1/1467 تاريخ شهادت:           غربمحل شهادت:اسالم آباد 

حال كه تا بههاي پوچ منافقان گوش ن نيد. همچنانوحدت خود را حفظ كنيد و به حرف

 تر نگه داريد.ايد از اين به بتد نيز گرمها را گرم نگه داشتهههجب

*** 
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 علي نام پدر:  غالم  نجف آبادي    خانوادگي: زنگنه نام                      محمّدنام: 

        11/6/1436محل تولد: مالير            تاريخ تولد:  

 11سن :                  14/4/1461محل شهادت:  مجنون            تاريخ شهادت:   

بااز هام    ]زنده مانده باشاد[ هاي مسلمان هم يك نفر از ايراني ]فقط[منافقان بدانند كه اگر

 «1 ميديهِاَ فوقَ داهللِيَ»  كه:چون دين ما حق اس   ،ها نخواهيم شدتسليم آن

 11سورۀ فتح، آيۀ  -1

*** 

   انوادگي: زارعي    خ اهلل                        نامنام: فتح

   1/1/1436            محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  نام پدر:  خيراهلل

 11سن :                  11/1/1466محل شهادت:  ام الرصاص            تاريخ شهادت:   

اين مار  باي درماان    اس   تيفاويك چيز كه مي خواهم بگويم راجع به بي ت !برادران

 كاه چقادر   ببيناد  و به خودش بنگرد مي خواند   رااميدوارم كه هركس اين وصيّ !اس 

به تمام برادران توصيه ماي كانم   . شود ت اس  بيدارفاوتبي گرتا ا براي انقالب كاركرده

بسيجي كه درآنجاچگونه . هاي دبيرستان شرك  كرده وبسيج راتقوي  كنندكه درفتالي 

اجاازه   مباادا  !بارادران . ديا ين شادن رايااد ماي گير   زيستن وچگونه ماردن وپيارو حسا   

 اس  ضتيف كردن بسيج ضتيف كردن سپاه زيرا. بسيج راتضتيف كنند ]دشمنان[بدهيدكه

مقابل هرنداي تفرقه بايساتيدوبه   كنم درتوصيه مي به شما. بازوي والي  فقيه اس سپاه  و

كاه   وفاا  باا  و صفا ع باكمال قدرت دراين مجم با و تضتيف بسيج راندهيد ۀدشمنان اجاز

 .يديآرمان آن گمنام بودن اس  شرك  جو

*** 

 علينام پدر:  برج  خانوادگي: زارعي     نام: حسن                     نام

    11/7/1433محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  
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 11سن :             16/11/1461محل شهادت:  شلمچه          تاريخ شهادت:   

اس  باشيم و باه   ردار خداي تتاالببردار امام عزيز كه فرمانما بايد فرمان !خواهر و برادر

البته بحمد اهلل تا به حال گوش  .مشود گوش ندهيهايي كه توسط منافقين پخ  ميشايته

ناياب بار حاق     فرمان امام عزيز كه و اقتاًبه  گويم[] ميايد ولي خوب از باب تذكر نداده

اگر امام حسين با يك يزياد در جناگ باود او     ]گوش دهيد[ ي عصر )ع(اس حضرت ول

 گاوش ندهياد  بيگانه ها  هايراديو به كهي ي هم اين. حاال با چندين يزد در جنگ اس 

  .كه خداي ناكرده موجب اشتباه نشود باشيداگر گوش مي كنيد با اطالع كامل 

*** 

 نام پدر:  يداهلل  دگي: زارعي    خانوا نام: جالل                         نام

             1/11/1434محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 11سن :                  11/11/1461محل شهادت:  شلمچه            تاريخ شهادت:   

 مل  قهرمان هر براي  !آگاه باشيد ؛ايدكه تا به حال از خواب غفل  بيدار نشدهاي كساني

از صحنه بيرون  هابه اين زودي (فروشي و غيرهگران ،احت ار)وجود آوريد هبال و مش لي ب

پيرزني كه سرمايه اش فقط چند دانه تخم مرغ اس  و يا بچه هاايي كاه   . از آن رودنمي

 ،هاي خود و دستي تقديم رزمنادگان اساالم ماي كنناد    تمامي پس اندازشان را در قلك

شااءاهلل  شوند تاا ان تر ميببينند استوار تر و مح م يب هر چه مص )مل ( هابدانيد كه اين

اگر دين نداريد ال اقل آزاده  !اي مردم : »امام حسين )ع( مي فرمايد. باطل را نابود كنند

 يد كه اين كارها فقط چر  خوردن به دور خودتان اس ،يشما هم به خودتان بيا. « باشيد

 دس  صداق  و مردانگي بدهيد. شه در صحنهبه مل  همي يد ويبشو دس  از دنيا

*** 

 علينام خانوادگي: ربّاني                       نام پدر: قا سم         محمّدنام: 

       41/4/1433محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   
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 14سن :                  1/1/1467محل شهادت: چارزبر          تاريخ شهادت:   

بايد به حرف  .را به عمل تبديل كنيد "حسين حسين "امام را تنها نگذاريد و شتار !ستاندو

و  الزم اس ، دفاع كنايم  از ممل    اسالمي دفاع دهيم و چندي كه خود گوش فرا ماما

كاه بادشامن    يدينگو !اي عزيزان ؛اي دوستان. هستي خودمان را در راه خدا تقديم كنيم

كرده  زمجهّ آينده خود را ۀشمن يك دقيقه سازش كنيم دردقيقد با اگر. سازش كرد بايد

 بايساتد  روي پاي خود نتواند دشمن راش س  كه ديگر كمر پس بايد كندوبه ما حمله مي

 .وديگرخيال حمله رادرسرنپروراند

 وخاود  به حرف امام گوش فرادهناد  و سالم نايستندادوستان مي خواهم درمقابل  ۀكلي از

رهباري چاون ريگاان راانتخااب      بايد، بگذاريد گرامام راتنها. ابسته ن نندوا رابه اين دنيا

 كنيد.

*** 

            متزّعلي                   نام خانوادگي: جهانگيرينام: شتبان

      1/1/1434علي         محل تولد: بهار         تاريخ تولد:  نام پدر: جان

 11سن :                  17/11/1461اريخ شهادت:   محل شهادت:  چنگوله              ت

اسالحه   .ديا مه دهادر هر سنگري كه هستيد عليه كفر مبارزه را اد !شهيد پرور   قهرمانِامّ

د و نخواهناد  نا برس  گيريد و به دشمنان اسالم بفهمانيد كه از كشتن ما ساودي نماي  دهب

بيارون   كردن اساالم در تماام جهاان    ايم يتني پيادهتوانس  ما را از سنگري كه برگزيده

هفتاد و دو تن شهيد  داغو زينب)س(كه  مادران شهدابه توانيد نميدر محضر خدا  برانند.

مژده باد شما را كاه در آخارت در مقابال     !اي مادران شهدا .بدهيد پاسخنمود  تحمل را

 .روسفيد و سربلند خواهيد بود فاطمه )س(

*** 

 سازيان             نام خانوادگي: چي          امير           محمّدنام: 
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       7/1/1441نام پدر: ناصر         محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 17سن :                  6/3/1466محل شهادت:  جاده بانه              تاريخ شهادت:   

باا   .خاوار آن نيساتم  يف و خاون با دول  كث فقط گويمبه آمري ا كه مي ! و تو اي آمري ا

كنند و روزانه صدها زن ومرد و كود  و جاوان در  ملتي هستم كه جهاني را چپاول مي

ها نيسا  كاه   يرتمند در ميان آنغشوند و حتي يك هوس بازي آنها مي ۀسراسر دنيا طتم

ن بااد  ويران باد سازمان ملل و سرنگو !كارنابود باد آمري اي جناي  د.عليه اين ظلم بشور

و اما ابرقدرت شرق كه همچون خرس وحشي ) البته توهين باه   !پرچم نفرت انگيز آمري ا

  .خداوند قدرت او را نيز سرنگون كند، جهاني را بدرد خواهد( مي !خرس نشود

داري و آن هايي كه با امام عزيز رفتااري منافقاناه دارناد. از سارمايه    خودمان بگوييم: آن

فروشاي،  هااي پيناه بساته گاران    زير لواي اسالم و باا پيشااني   ،ندزنمسايل كذايي دم مي

درماان گرفتاار   ها را نابود گرداند و به درد بيخداوند آن !كنندفروشي، و احت ار ميكم

 سازد.

 

*** 

 يان          محمّدنام:  عبّاس           نام خانوادگي: حاج 

       11/1/1441اريخ تولد:  نام پدر: هادي         محل تولد: همدان         ت

 13سن :                 11/11/1411محل شهادت:  ذالفقاريه             تاريخ شهادت:   

مباارزه باا شاايته     ۀدر صحن ،صابراني باشيد كه در عين صبر در پش  جبهه !مادر و خواهر

خروشايد و  زيناب گوناه ب   ،ها از ستون پنجم دشمن و منافقين مزدور شرق و غربيپراكن

 .هرگونه نفاق را درنلفه خفه كنيد

*** 

   خانوادگي: حسيني       نام   نام: حسين           
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     1/11/1431ار         محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  نام پدر: ستّ

 18سن :                  11/11/1411محل شهادت:  مريوان              تاريخ شهادت:   

كاربال باا يااران      ۀو خواهر اگر به ياد من افتاديد باه يااد حساين)ع( كاه در جبها      مادر

 باشيد. ،ندسيّددس  مزدوراني مانند شمر به شهادت رهها آفريدند و بحماسه

*** 

 اسماعيل سيّدنام پدر:        خانوادگي: حسيني       نام   ابوالحسن            سيّدنام: 

     1/6/1444تاريخ تولد:    محل تولد: قهاوند       

 18سن :                  11/1/1461خوزستان                تاريخ شهادت:    ؛شوش محل شهادت:

بار يااران    درود درود بر شهيدان كاربالي حسايني،   .منافقان ۀنام خداوند درهم كوبندهب

م بار سانگرهاي   ساال  .سالم بر امام ام ، ابراهيم زمان، خميني با  شا ن   .باوفاي حسين

خواهند اين نهال نوپا را از باين ببرناد ولاي كاور     مرگ بر منافقين كه مي .خونين اسالم

زمين به جاي آب خون جاري  دراگر  ،  ايران مت ي به سالح ايمان اس ملّ !نداهخواند

 بدانند مزدوران بتثي اند.ايستادهتا پيروزي كامل  . آنان  از پا نخواهد نشس شود اين ملّ

 تااريخ  دانبه زباله شانو هر روز صدها نفر اندكندهه با دس  خودشان قبر خودشان را ك

 شوند.ريخته مي

*** 

 پدر: صادق  گويان    خانوادگي: حق نام   نام: احمد          

     1/6/1431محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 11سن :                  14/3/1461محل شهادت:  شرق بصره            تاريخ شهادت:   

اد ماردم انداختناد و   يباره بوعاشورا را د ۀروزي در هف  تير فاجت ،اين منافقان كور دل

د امام را باه  ر نخس  وزيري دو همسنگر و دو مقلّسنگروزي در  .مردم را خشمگين كردند

 دتاهاشا  يب را باه ايا  اهلل دستغا  آهادت مي رسانند و در شيراز حضارت  رفيع ش ۀجدر
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هاا هرگاز   هازاران هازار از ايان شخصاي      ناين منافقان بدانند كه باا كشات   !رسانندمي

حاضريم خون خود  و ما راه خود را ادامه مي دهيم. از راه خود باز دارند ما را توانندنمي

آياا   ؟ديگناهي داشتند كه آنان را كشات  چه هااين شخصي  .را بدهيم تا اسالم زنده بماند

كه از راه خدا منحارف ماي شاوند    آنان ؟مي اسالمي و متتهد بودندد  كه مرجز اين اس

ان را باه  اشا اي زنناد اماا خادا نيرنگ   اگ ما ادا نيرنابه خيال خود به خ دانمنافق. منافقند

 (13 ۀآل عمران آي ۀو سور  36ۀابراهيم آي ) سورۀ ودشان بر مي گرداند.اخ

*** 

   مواتي مخصوص    نام:هادي                   خانوادگي: س

      11/8/1431تاريخ تولد:  نام پدر:  رضا             محل تولد: همدان                   

 11سن :                  41/11/1463محل شهادت:  آبادان             تاريخ شهادت:   

المي خواهم طوري تبليغات اساز شما مي ؛سخني با دول  خدم  گذار جمهوري اسالمي

چنان به دشمنان سيلي بزنيد كه آن !ها سر در گم باشندبه راه اندازيد كه تمام ضد انقالب

 .شودگاه جدانشويد كه خدا از شما جدا ميديگر هيچاز يك. ها را كر كندصداي  گوش

   اسالم بر نداريد.دس  از حماي  امام و روحانيّ

*** 

 اكبرپدر: علي  وادگي: خدري      خان نام   رضا                نام: غالم

   3/4/1433محل تولد: همدان               تاريخ تولد:  

 11سن :          3/11/1461محل شهادت:ساحل غربي اروندرود         تاريخ شهادت:   

  از خاود  سا ماياه و س اين افراد بيباشيد كنند كه چهره عو  مي يمواظب افراد مغرض

و از ترس از دس  دادن مقام و موقتي  خود باه ساادگي اساير شايلان     ندارند  اياراده

ك  و مسلماني كه هويتشان متلوم ومشخص اس  نيروهاي صادق و زحم به  .گردندمي

 .شان دهيداحترام بگذاريد و ياري
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*** 

 پدر: اصغر نام خانوادگي: خدمتي     نام   نام: جواد          

     11/11/1437تاريخ تولد:     محل تولد: كبودرآهنگ         

   17سن :                  1/11/1463تاريخ شهادت:             فاو؛ عراقمحل شهادت:    

تجاوز به ميهن اسالمي ماا را   ،اشال خود فروختهكار و عمّكه آمري اي جناي وقتي !بلي

م و شااهد ايان   تاوانم سااك  بنشاين   دهند احساس كردم كه نماي روز به روز افزاي  مي

 .ها باشمجناي 

*** 

هااي مسا وني را وياران    كاه خاناه   افاتم مي هابتثي ۀهاي وحشيانهروق  به ف ر بمباران

مان در  چارا   گاويم ماي  ،دنكنگناه فروگذار نميعام كودكان بيحتي از قتل و دننكمي

مانناد  خواساتم  مان نماي   .سوي جبهه كشاندهعشق اهلل مرا ب ؟كنمميزندگي  پش  جبهه 

 .ت باشمفاتل بييداشته باشم و خود در برابر مسا يمردگان متحر  فقط زباني انتقاد

*** 

 پدر: مظفرنام              خانوادگي: حقّي    نام   نام: فريدون                

     1/1/1436تاريخ تولد:   محل تولد: بيجار           

 11سن :                       3/11/1461دت:  محل شهادت:  ام الرصاص        تاريخ شها

درد و رنجاي كاه در راه خادا     ۀكه خداي بزرگ انسان را به اناداز  اعتقادم بر اين اس 

ي اسا  كاه در   يارزش هر انساني به اندازه ساختيها تحمل كرده اس  پاداش مي دهد و 

ها ار سختيمردان خدا بي  از هر كس در زندگي خود گرفت .اين راه تحمل كرده اس 

هاي بسيار را كشايده اسا    ابر مرد تاريخ علي )ع( را بنگريد كه سختي .و دردها شده اند

را  اامام حسين و زينب كبار . جودش با درد و رنج جوش خورده اس ي بند بند ويكه گو

و  .نيس  زبينيد كه با رنج انس گرفته اند چون مي دانستند كه ماديات با روحشان هم پروا
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ما هم در جبهه هاي  .يدواريم با متنويات بيشتر توان پرواز به سوي حق پيدا كنيمما هم ام

روزي ال الاه اال اهلل را بار   ها را تحمل كرده و با دشمن مي جنگيم تا پرچم پيجنگ سختي

 .كربال بر افرازيم ۀمنار

*** 

 ر: ناصر   نام پد                    نام : نادر                 نام خانوادگي : ش ري

    1/6/1431محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 16سن :               3/11/1461ام الرصاص              تاريخ شهادت:  محل شهادت: 

اناد و  هااي شايلاني در مقابال ماا صاف آراياي كارده       امروز تمامي قدرت! اي عزيزان 

امام ام   در دنيا مظلوم و در عين حاال  خواهند از نشر اسالم جلوگيري كنند. امروز مي

كنيد  ن فرياد را با خون خود امضاو اي بزنيد فرياد ! ن انااي مسلم اس  . سربلند و سرافراز

ظالمان را به وحش  انداخته و مظلومان را به قيام وادارد. خداوناد امتاي را   ، تا فريادتان 

 امروز س وت اختيار كردن .  ارددوس  ند ،كاران س وت اختيار كنندكه در مقابل جناي 

آياا ناداي يااري    .  خيان  به اساالم و قارآن اسا      ، چون موش به سورا  پناه بردن و

ها كه كه اين صادا را شانيدند و ناداي     حال آنه خوشا ب ؟شنويدخواهي خميني را نمي

 با خون گرمشان در هم آميخ  و سرزمين ايران را سر  كرد. آن ها يكلبّ

*** 

 يي               نام خانوادگي : صبوري رنجبرنام : يح

  1/3/1431تاريخ تولد :         محل تولد: همدان                 نام پدر: محمود  

 11سن :               4/8/1464محل شهادت:   سنندج               تاريخ شهادت:  

ه وعلاي اصاغر با    سين)ع(كفنم رابياوريد تابپوشم كه خون من ازخون امام ح ! اي مادرم

گرخانه وكاشاانه ام  ا يديخواران شرق وغرب بگوبه جهان.  نيس   تررنگين ۀ او ،خون خفت

گاور  ه آرزوي فروختن دينم رابا ،  رابه آت  ب شندواگرگلوله هايشان قلبم راسورا  كند
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 م را بهاگر پاره هاي تن، زنده زنده پاره كنند يد اگر پي رم رايها بگو به آن.  خواهند برد

 ازدل امواج خروشان فرياادم را خواهناد  ،  به دريا بريزند را اگرخاكسترم، آت  بسوزانند

 «اس . منافق نابود شر  و و كفر اسالم پيروز اس  و»  : اد خواهم زديكه فر شنيد

*** 

 رضا                                            نام خانوادگي : قربانيان  محمّدنام : 

    13/1/1438محل تولد: همدان           تاريخ تولد :     محمّددر: نام پ

 17سن :               11/3/1461محل شهادت:   آبادان              تاريخ شهادت:  

روز  ، اگار چناين شاد    ؛ كاه    تفرقاه بيندازناد  هرگز نگذاريد دشمنان بين شما و روحانيّ

 .  اس ه بدبختي مسلمانان و روز جشن ابر قدرت

*** 

 نام : احمد                                             نام خانوادگي : شهابي زاده

   1/4/1438تاريخ تولد :           اس    محل تولد: همدان نام پدر: عبّ

 16سن :               1/11/1463تاريخ شهادت:                فاو؛ عراقمحل شهادت:   

خود را ب نند حداكثر ستي  ؛ خواهم كه در هر پس  و شغلي كه هستنداز تمامي مل  مي

خلا و  ۀهرگز اجاز .تالش كنند خود  نوبنيان  ]و ح وم [ممل    ،و براي پيشرف  دين

تجاوز و دس  درازي به دشمنان خارجي ندهند و هميشاه   ۀو اجاز؛ كج روي به منافقين 

 دفاع كنند. ، كه دارند از اين ممل   و دينمان با جان و دل و هر چه

*** 

 نام :   اسداهلل                                   نام خانوادگي :  شهبازي 

   1/1/1431   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : نام پدر: امان اهلل

 11سن :               11/1/1461محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  
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 را كاه راه شاهدا   مي رود حزب اهلل انتظار ]مردم[ادران انجمن اسالمي وبسيج وتمام ازبر

همچنين ازهمساالن ودوستان وآشنايان مي خواهم .  طي نمايند و منافقين را درهم كوبند

 ببخشند. كه مرا

*** 

 نام پدر: نور علي نام خانوادگي :  صادقي نيا                        محمّدنام : 

    7/11/1431تولد: قروه كردستان           تاريخ تولد:    محل 

 11سن :              8/1/1461محل شهادت: سرپل ذهاب               تاريخ شهادت: 

هرگاز   . توانيد دشمنان اسالم را نابود كنيدتان ميبا رفتار زينب گونه ! خواهرانم شما اي

قلب نااز   ؛  به درد آورندرا  ب امام عزيزمان اجازه ندهيد يك عده منافق آمري ايي قل

شاماديديدكه   . ]تهاران [ دانشگاه اسفند13جريان  ؛ همچون ام  شهيد پرور رارنج دهند

هل من » به نداي.  ت رارشود ل ياين مسا ريدانگذ.  هاي ضدخدا چه كردند اين گروهك

شما اماام  يك گوييد بّ، ل كه مي فرمايد آيا كسي هس   مرا ياري كند امام«  ناصر ينصرني

 كنيد هرچه زودتر آقا دعا.  باشيد گوش به فرمان اين نايب امام زمان)عج(،  را ياري كنيد

امار باه    شب بخوانيد وديگران را نماز.  شاءاهلل ان؛ ن برسدانابه فرياد مسلم امام زمان)عج(

 .  كنيد نهي از من ر متروف و

 محمّدنوادگي: سالم               نام پدر: نام : احمد                        نام خا

      7/1/1444محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 41سن:       1461/ 11/ 11محل شهادت : شلمچه      تاريخ شهادت: 

ن كاوردل  اعزيز به هيچ وجه س وت ن نيد و اجازه ندهيد كه اين منافق !وشما اي جوانان

 .پيدا كنندرونق  وبارهاز خدا بي خبر د

 .سنگر مرا خالي نگذاريد !مراقب باشيد كه منافقان در بين شما رخنه ن نند ! برادران بسيج

ها و پول پرساتان را نخورياد و    فرص  طلب. ]گول[ با دشمن اسالم و قرآن مبارزه كنيد
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را از دس  ندهيد ،براي خدا كار  اختياراگر كسي عليه انقالب حرف زد  .ساده لوح نباشيد

فرزندانتان را نيز تشويق به اين كار  ،هاي انقالبي حضور در ي ي از ارگان ]ضمن[و  .دكني

 كنيد.

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

 مجيد                  نام خانوادگي: كم ي         نام پدر: يداهلل نام :

    1/3/1411ي ن آباد             تاريخ تولد:  محل تولد:

 11سن:                 16/11/1466تاريخ شهادت:        ؛ عراقمحل شهادت: ماووت

ها به با آن .نگذارند منافقان با تبليغات سوء خود مردم را به انحراف ب شانند ]مردم عزيز[و 

 .مبارزه بر خيزند و مش  مح مي بر دهان ياوه گويان شرق و غرب بزنند

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

 باقر محمّدم خانوادگي: قهرماني            نام پدر: نا                       محمّدنام: 

     1/1/1441محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 41سن:          16/11/1461محل شهادت: شملچه       تاريخ شهادت: 

نگذاريد از جايشان ت اان   ؛پيدا كنيد و نابودشان كنيد ،ي كه هستنديدر هر جا را منافقين

اين راه براي شما راهي شناخته شده   !اي پدران و مادران .داشته باشند بخورندو حركتي

هاا را تشاويق   آن .پس،از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيري ن نيد .راه حق اس  ،اس 

 .يد تا به جبهه بروند ودين خدا را ياري كنندنك

----------- 

 عليي             نام پدر: حسندمحمّقاسم                       نام خانوادگي:  محمّد نام:

    13/11/1437محل تولد:  همدان                  تاريخ تولد: 

 11سن:                11/11/1466تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت: ماووت
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پارچگي خود را حفظ كنيد و به منافقين كوردل اجاازه نفاوذ ندهياد كاه     وحدت و يك

خداي را ش ر مي كنم كه چنين پدر و مادري به مان   «.تر اس ر بدقان از كفاخلر مناف»

 .شرعي خود را انجام دهم ۀرفتن به جبهه دادند تا بتوانم وظيف ۀعلا كرد كه به من اجاز

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

 نام پدر : حسن          نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيتي                      

    1/11/1431محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 14سن:          16/7/1464محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

هه هاي كاذب پشا   اال ۀت و برادري به همبا كمال اخوّ ،ديگردس  در دس  يك بياييد

بروناي   هااي بياييد الهه .ها برانيمرا از آنها را با تمام وجود نفي كرده خود  وآن نيمپا ز

ه نوكران اجير شده ب ) كاران شرق وغرب و منافقان داخلي اعم از طاغوتيان و ابر جناي 

با قاطتيتي علي وار از سر راه مساتقيم كناار زده و حركتماان را     را (دس  شيلان بزرگ 

 آن جهاد و .اس  سخ  و مداوممبارزه اي  هه هاي دروني،]اما مبارزه با[ االو.ادامه دهيم 

او را  .تر اس  كه اگر رهاي  كنيم از هر دشمن خلرنا  ،ارهدر مقابل نفس امّ اس اكبر

باا  بيايياد   .بايد از همه چيز جدا شاد و باه خادا پيوسا      .مي توان مهار كرد ا تنها با تقو

وم  عدال  جهاني و ح  ۀي ابراهيم را به سوي جامتيپيروزي بر اين اهريمنان، ام  خدا

كاران   باه دريااي باي    ]خاالق [ هداي  كنيم و اين سيل خروشاان را )ع(  موعود مهدي

 .ا گرديممآفرين  راهن

***** 

ي اداماه  يخود را تح  والي  قانون خدا ۀخواهم حرك  قاطع و سازندمي نالواز مسؤ

 منافقاان؛ با.د نا و در اجراي اح ام خداوند هرگز ضتف و سستي به خاود راه نده  دهنده
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ن هماراه  د كه ام  قهرمانبدانكنند و دشمنان خدا و رسول و به شديدترين وجه برخورد

 ها هستند.آن

----------- 

 هاشم                  نام خانوادگي :رستمي               نام پدر:ابوالقاسم محمّدنام :

   11/3/1437محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 

 17سن:               41/11/1463تاريخ شهادت:                 عراقفاو؛ محل شهادت: 

سخ  ، نيستند بيگانگان دس  دس  كه عروس ي بي  در ها تفاوبي ت ن داخلي وامنافق با

 را ركارهايتاان رضااي  حاق تتااال     د و دان تاريخ بيف نيدبه زباله را هاآن و مبارزه كنيد

 .يدنهدف بدا

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

 نوادگي : حسين                     نام: رشيدي پي ام         نام پدر:احمد                  نام خا

   11/1/1431محل تولد: همدان                         تاريخ تولد:

 11سن:          6/8/1461محل شهادت: مهاباد                    تاريخ شهادت: 

حساب خود رابه [  ان ]رزمندۀر شور عزيزاحساسات پ يا[!]آهشداري به تواي برادروخواهر

 د؟!گذاريا ي هايشان آدمي رافريب مي دهند ما  نگركه بادروغ ها وني يصفتان وناين د

 خداي ناكرده آن و فراگيرد غضب خدا ما را ]كه براي اين ناسپاسي[ غصه ام از اين اس 

 چه نبايد شود بشود!

----------- 

 ناصر سيّدنام خانوادگي: سماواتي          نام پدر:             حسين         سيّدنام :

      14/4/1431محل تولد: تهران                   تاريخ تولد:     

 11سن:                  3/1/1461حاج عمران          تاريخ شهادت: محل شهادت:

 ب وبيد. ]مش [  قانتر كنيد و بر دهان مناف تر و مح ماتحاد خود را هر چه بي 
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------------ 

 نام: مصيب             نام خانوادگي: مجيدي             نام پدر: ستار

   1/3/41محل تولد: همدان             تاريخ تولد: 

 11سن :         16/11/1463تاريخ شهادت:               فاو؛ عراقمحل شهادت: 

شاهر و   ،باازار  ،هتالش و كوششيد و در بسيج محلّ كه در پش  جبهه در ،عزيزان و دوستان

تارين حركاات   كوچاك  نيد،كنيد هوشيارانه دشمنان اسالم را شناسايي كروستا جهاد مي

باا ايان عمال     .ها ندهياد   به آنفتاليّ ۀها را زير نظر گرفته و يك لحظه اجازمرموز آن

و هام   اياد پشتيباني كارده  رزمندگان ازهم   ،ساختهآگاه خود و هم ديگران را  پسنديده

 ايد.ردهشاد كشهدا را دل يشان هاشهدا و خانواده

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

 ي                  نام پدر: علي اصغرمحمّدنام: غالم حسين                 نام خانوادگي: 

   11/1/1447تاريخ تولد:  محل تولد:همدان              

 14سن:          16/1/1461تاريخ شهادت:        محل شهادت:همدان    

 61بريم چرا كاه از خارداد   به قلب كافران هجوم مي يتربي  خاطر امروز ما با اطمينان

 ]باا نظاام  [ در ايان مادت مازدوران وابساته     ايم.هرا پي گرفت 17بهمن  11انقالب خونبار 

 ۀخميناي عزياز هما    باا حمايا  از رهباري    امياد آن كاه    .ناد اهبه ستيز برخاسات  اسالمي

 گردند.خواران نابود جهان

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

 نام پدر: اسماعيل                           نام :حسن                 نام خانوادگي: مختاريان   

      6/1/1434محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:              3/11/1461هادت: تاريخ ش      محل شهادت: ام الرصاص



 37 

شتارها  نخودتان را با ايتنها شما  !زنيدرد ميما اي روبه صفتان كه دم از آزادي خلق كُش

 !ردخورد نه خلق كُد اربابانتان ميدره دهيد و اين شتارها بفريب مي

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

ها خلق كرد پيشهن جناي و  آ مي فروشيدنوكران  بتثي  بهاسلحه و تجهيزات طرفي  ]از[

 !جنگايم گوييد ما براي آزادي خلق كرد ميمي با اين حال  ،كشندرا به خا  وخون مي

 كنيدميهزاران جناي   ه،شد  رّمتتما  ]نشين[هاي كرد  و به سرزمينبه ناموس و حيثيّ

 ،لشأناقائد عظيم ياسالم و قرآن و رهبر ،خلق كرد .هستيد حامي خلق كرد داريد ادعّاو 

گاردد  هاا شاتارهايي كاه از كاا  كارملين نثارتاان ماي       خواهاد، آن امام خميني را مي

 خواهند.نمي

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

 احمد سيّدمرتضي               نام خانوادگي: مرئي            نام پدر:  سيّدنام: 

   11/11/1431محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 11سن:             3/11/1461هادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: محل ش

 هركااري كاه باه صالحشاان باشاد      مي دانناد،  خوداميال  چۀجهان را بازي ،استتمارگران

منافتشان  كنند و  هرجاكهكه به نفتشان باشد با سياستهاي شيلاني نفوذ مي كنند و هرجامي

هاا  ما ايراني دس  كم برله  براي كسي يا أين مسا .به خلر بيفتد دس  به جناي  مي زنند

 جاو ماكشوري مسلمان، مظلوم، شيته و در عاين حاال شاجاع و جناگ     نيس  كهپوشيده 

 له براي ما اينأين مساخاطر ه فقط ب .ها باشيمابرقدرت ۀنمي خواهيم دس  نشاند وهستيم 

هااي ماا از   يتماام گرفتاار  »  ؛باه قاول اماام عزيزماان     .همه جنجال درس  كارده اناد  

هاي متقي و ه در ظاهر مش ل ولي براي انسانهمه مش ال ت كه البتّ اين ۀ، ريش«آمري اس 

 .همين استتمارگران اس  پرهيزكار ستادت اس  از

-------------------- 
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 نام: صادق                              نام خانوادگي: قنبري                      نام پدر: رضا

  3/6/1431ولد: همدان                  تاريخ تولد: محل ت

 13سن:         11/6/1461مجنون             تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 

ها را ماورد  و ما بايد كاري كنيم كه آناس    ما را به باد تمسخر گرفته دنياي است بار ملّ

باه كشاور    .قهر خادا قارار دارناد   مورد ها آن هي اس  كه يبد . تمسخر و قهر قرار دهيم

متناي   ش سا  باراي ماا اصاالً      .ها دادبايد جواب مناسب به آن ،اسالمي ما حمله كردند

كاه دشامن باا    خدا كاري خواهد كرد  ،  ايران كشته شوندمليون مل31ّي اگر حتّ ندارد؛

 دس  خود گورش را ب ند.

با عناوين مختلف دم از صالح  ي كه يهااين .خاطر خدا باشده ب ،هر كاري مي كنيد !مردم

  .اين به سود ماا نيسا   و ها )آمري ا( مي خواهند اين صلحي اس  كه آنبدانند  ،زنندمي

 اسالم گرديده اس .خود جنگ موجب پيشرف  

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

 نام خانوادگي: قاسمي                  نام پدر: احمد علي   نام: جتفر

       11/1/1441تاريخ تولد: محل تولد: همدان                

 11سن:                7/1/1461محل شهادت: سوسنگرد           تاريخ شهادت: 

 ،حال كه دس  كثيف امپرياليسم آمري ا از آستين ناوكر ديواناه اش   !پا خاسته ه  باي امّ

س ام بيرون آمده و ارت  مزدور حزب بتث به حريم انقاالب اساالمي و خاا  مقادّ    صدّ

انساني هر فرد آزاده اي اس  كاه  و شرعي  ۀوظيف ،وري اسالمي ما تجاوز كرده اس جمه

وجاب باه وجاب خاا        حق انقالب خونبار وه هاي ببا چنگ و دندان از تمامي آرمان

دفاع كند و از پاي ننشايند و در ايان    ،اس  جاري هاي كه خون در رگايران تا زماني

 .پذيرا نباشدگونه صلح و سازش تحميلي را راه هيچ
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 هاي زرگري چيزي جز تضتيف والي  فقيهاكنون نيز غر  از اين همه سر وصدا و جنگ

نه با ميانه روهاا    هاي گرانه با ملّ ،چرا كه خود آمري ا اقرار مي كند كه نه با دول  ؛نيس 

 .بل ه دشمن اصلي آمري ا والي  فقيه اس  و بسمخالف اس ، ها ونه با ليبرال

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

 علي محمّدنام: مصلفي                           نام خانوادگي: عزيزي             نام پدر: 

      1/3/1433محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

    11سن:              11/1/1461تاريخ شهادت:               فاو؛ عراقمحل شهادت: 

حااد و  حيرت باه دهاان گذاشاته و از ايان اتّ     انگش تمام دشمنان اسالم طوري كه ه ب... 

جزاي ضرب  زدن به  ؛  قرآن مانند ما ر زخم خورده به خود بپيچندپارچگي شما امّيك

ها در مقابل اسالم و يد و ديگر از اين گردن كشننبيحسين بن علي )ع( و اسالم وقرآن را ب

 ،ي اگر يك طفل شير خواره هم باقي بماندايراني حتّ قرآن ن نندو بدانند اگر از مسلمانان

 .شاءاهلل ان ،زمين خواهد ماليدبردشمنان اسالم را  ۀپوز

*** 

 نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر : اصغر 

 11/11/1437محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           17سن :                1/11/1463تاريخ شهادت :                 فاو؛ عراقمحل شهادت : 

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

نگذاريد و از اين سنگر آزادي و عدال  و حامي مستضتفان حماي  كنيد. دس  در دس  

جاي آوريد. از ي استوار برخيزيد و جهاد با نفس را بههاهم با وحدت آهنين خود و با گام

 وبر شرق وغرب و اسراييل جناي  كار بشوريد. سيّدجنگ و شهادت نهرا

*** 

 نام: امير          نام خانوادگي: نادي           نام پدر :اسد اهلل 
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  3/1/1436محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 18سن:     4/1/1463:محل شهادت:چناره   تاريخ شهادت

 به ويژهار و منافقان زمان رسول اهلل)ص( و حسين )ع(و كفّ در برابره البتّ كهار و منافقان كفّ

ي به يهاطوفان ، در مقابل اين انقالب آيند] چيزي [  به حساب نمي زمان حضرت علي)ع(

 ملهاري  اهللي  فيلسوف بزرگ قرآن،آ افراد بزرگي چون درس  اس  .  نداهراه انداخت

 انقالب ما اماند اهاهلل بهشتي و ديگران را به شهادت رساند آي چون  يو دانشمند كم نظير

 .انددهربانقالب ما را براي چندين سال به جلو  با اين كارها نه تنها ش س  نخورده بل ه

------- 

 : نظرعلي نام: علي آقا               نام خانوادگي: غيبي فلرت               نام پدر

   4/11/1436محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 11سن:     11/11/1461محل شهادت: جزيره مجنون    تاريخ شهادت:

 باه آن  آرزوي مان شاهات باود كاه     !آري .مسيّدر ،ي كه داشتميمن به آرزو !مادرعزيزم

  .مسيّدر

. ه خدا گناهان مرا ببخشاد ر نماز امام را دعا كنيد و دعا كنيد كدهميشه  !مادروپدر عزيزم

رزمنادگان فرزناد تاو     ۀهميشه به ياد جبهه باش و به جبهه كمك كن كه هم ،مادرمهربان

هميشاه در   ،پادر وماادرم   .ازخدا طلب كنيد كه عمرطوالني نصيب رهبرمان كند .هستند

 .خبرباشدنماز جمته شرك  كنيد تا مش  مح مي بر دهان اين ياغيان از خدا بي

********* 

 ي                    نام پدر: علي رضا محمّدام:غالم حسين          نام خانوادگي: ن

            1/11/1433محل تولد:سوالن               تاريخ تولد:

 17سن:                          11/3/1461محل شهادت: كوشك      تاريخ شهادت: 
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، اديزآن باه  سايّد تنهاا جها  ر   روانناد ردم بر دوش ماگرامروزاين همه شهيد ! بارخدايا

امروزاگار درجبهاه هااي    اسا  .   نقاط جهان تمام ي جمهوري اسالمي درياستقالل وبرپا

 قادس،  ار آزادي آفريقااي جناوبي،  ثا مي دهيم خوني اس  كه ن داخلي وخارجي شهيد

كاه مازدوران   هاايي  كنايم سارزمين  ماي آمري اي التين وكليه سرزمين هاي مستضاتفين  

 شاهد چاه آناان كاه     ودادناد  آنان كه عزم جهااد  چه امروز د. نا طهامسلّاليسم برآنامپري

جهان  مهايران نيس  بل ه براي استقرار انساني  واسالم دره د هدفشانانهيدنوش شهادت را

هار  شاهادت   باو  ي  عيانپبي  از بااين ف ر بجنگيدتاهدف ما ! برادران وخواهران. اس 

ايان  ، شاهيد  چه آن كاه   اس  و چه آن ] كه [ رزمنده امروز. دانقالبمان صادر گردشهيد 

 .«هل من ناصرينصرني» رد:برلب دارا  شتار

---- 

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

   11/1/1434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     3/11/1461محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

را  نفاس  هاي استوار برخيزيد و جهاد باا  دس  در دس  هم با وحدت آهنين خود با گام

از  . تاان قابال مقايساه نيساتند    فاوتنزد خدا با بيدر گران به راستي كه جهاد .جا آوريده ب

 كار و صهيونيسم بشوريد. و بر شرق و غرب و اسراييل جناي  سيّدجنگ و شهادت نهرا

------- 

 نام:رمضان علي         نام خانوادگي: جتفريان     نام پدر : علي اكبر

   11/11/1431محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

           11سن :           3/11/1461محل شهادت :ام الرصاص       تاريخ شهادت : 

در ايان ماورد    .ر امام ذوب شويدد پيام حقير اين اس   كه قدر امام و انقالب را بدانيد و

 .صلح ما باا كفار متناي نادارد     ،خداي نا كرده دم از صلح بزنيد مبادا خيلي ف ر كنيد كه
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طباق   ؛ماوش نشاود  اقدس هم فر ألۀمس.  (نًَۀتَفِ نَ وت ُ ي الَتّم حَهُ لوقاتِ وَ:)قرآن ۀطبق گفت

 ايان  كاربال سا  و باياد در   راه آزادي قدس از  . « يل بايد از بين برودياسرا» ،امامۀ گفت

ي ي با انفاق جان ي ي با شهيد دادن و ديگري با ماال و  .آزماي  همه با هم شرك  كنند

 مختلف در آزاد سازي كربال و قدس كمك كنيم. هايش ل

 ، جناگ  ۀلأمس:» امام ۀهايم و دان  آموزان اين اس  كه به گفتپيام حقير براي هم السي

 ۀلأجنگ را فراموش كنيد ياا آن را در كناار مسا    ۀلأكه مس پس ن ند .« اصلي ماس  ۀلأمس

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

 114سوره بقره ، آيۀ  -1

----------- 

 علي         محمّدعلي           نام خانوادگي: حيرتي            نام پدر : نام: شتبان

 3/4/1431د : همدان             تاريخ تولد : محل تول

          11سن :         1/11/1461محل شهادت : شرق بصره                تاريخ شهادت : 

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

هاا  هاي مرا از لغازش خواهم كه قدماز تو مي !خدايا .تو با كفر والحاد جهاني مبارزه كنم

 س  برساني.ام كه شهادت در راه تواباز داري و مرا به آرزوي نهايي

شاما   هاگر نتوانستم خدمتي ب، با چه زحمتي مرا بزرگ كرديد  !پدر گرامي و مادر مهربانم

قدر عزيز و بزرگ اس  كه پدر و مادر وبرادر و خواهر در آن هدف آن .ب نم مرا ببخشيد

چه بهتر كه با كفناي خاونين و    سپ« ه راجتونَيا النّه و اِلّا لِانّ»ند مگرنه اين اس  كه اهيچ

در ساوگ مان گرياه     !اي سر  و لبي خندان به سوي متشوقم بشتابم، پادر و ماادر  چهره

به اين قرباني  كند.از خداوند بزرگ بخواهيد اين قرباني شما را به درگاه  قبول  .ن نيد

 ايد افتخار كنيد.ا دادهكه در راه خد
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آمري اا و  ، وباه رهباري اماام زماان ،     كنيد و به ياري اهللبگوييد [ «] اهلل بلِحَبِ مواصِواعتَ»

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

 116سورۀبقره، آيۀ -1

 114سورۀ آل عمران، آيۀ -1

**** 

 نام پدر : اصغر   نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي      

  11/11/1437محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           17سن :             1/11/1463؛ عراق              تاريخ شهادت :   فاو؛ عراقمحل شهادت : 

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

دس  در دس   .ن حماي  كنيدانگذاريد و از اين سنگر آزادي و عدال  و حامي مستضتف

از  .جاي آوريدهرا ب نفسهاي استوار برخيزيد و جهاد با با گام و هم با وحدت آهنين خود

 كار بشوريد. وبر شرق وغرب و اسراييل جناي  سيّدجنگ و شهادت نهرا

-------- 

 انوادگي: ميرزايي           نام پدر :قاسم نام:احمد             نام خ

   1/6/1447محل تولد: همدان        تاريخ تولد:

 18سن:      18/4/1461محل شهادت: جزيرۀ مجنون    تاريخ شهادت:

پدر، مادر و اي برادرانم ! من با عشق و عالقه و رضاي  خود در اين جهاد االهاي حضاور   

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

خوار و نوكرش، صدام عفلقي  و بايد مقاوم  خود را عليه دشمنان اسالم، آمري اي جهان

هاا در روي زماين جاايي نباشاد، ايان      كه براي آنمنافقان قاطتانه ادامه دهيد به طوري

ز باين ببرناد ، از روي زماين بردارياد.     خواهند اسالم و قارآن را ا مزدوران ] را [  كه مي

 كوچك و بزرگ قيام كنيد و به اين جالّدان فرص  ندهيد.
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-------- 

 نام خانوادگي: فخّاري               نام پدر : نصرت اهلل                محمّدنام: 

     7/1/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 14سن:     18/11/1463شهادت: ؛ عراق   تاريخ فاو؛ عراقمحل شهادت:

 ۀمن ازخانه به قصد دفاع از دين و قارآن خادا كاه باه وسايل     ،  ذكرخداي بزرگ  بتد از

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

 همه براي رضاي خداس .  ،كه ب شم يا كشته شوم اين

. مگار  «هلّا ذالّ اهيهاات منا  :»فرمايندامام حسين)ع( مي ،انساالر شهيد كه س ا مگر نه آن

وقا  دشامنان   آن ،مان با خيال آسوده و راح  بياسااييم شود كه ما در خانه و كاشانهمي

كاار باه    گوش آمري اي جنايا  ه نوكران حلقه ب و خوار و ايادي صدام كافر خون ؛خدا

  ملّا  ۀوهما  ي، دهلراناي ويزهشرف و حيثي  مسلمانان و برادران خرمشهري، آباداني، ه

ماا   !بله. دنروي چنگيز خان مغول راسفيد كن و علي)ع( هجوم و تجاوز كنند ۀايران و شيت

 نيمدفاع ك شرف و حيثيتمان ،قرآن  ،خون از دين  قلرۀ و وظيفه داريم كه تاآخرين نفس

نخاواهيم   ازپااي   ،پاي در نياوريم و قدس عزيز را آزاد ن نيم زخوار را ا وتادشمن خون

 .نشس 

*** 

 نام :   رسول                                   نام خانوادگي :  ش رچي

      11/4/1436نام پدر: چراغ علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 11سن :              11/11/1461محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

چراكه ،مواظاب رفتاروكردارتاان باشايد    بايد شما ! ن اسالمي وبسيجبرادران مخلص انجم

وگشوده مي نگرندوهرعمل كوچك شمارازير ذره باين   باديدگاني باز تمامي مردم به شما

 كااه ازشااما آن هسااتند  ومنافقااان وخودفروختگااان هاام درجسااتجوي  .  مااي برنااد 
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لي  ؤودكاه مسا  پاس بداني .  را ب وبناد  رابزرگ كرده و اساالم وقارآن   وآني جوي عيب

چراكاه  ؛ باردآن كوشاا باشايد    وباياددرحفظ وپاي    اس   دوشتان نهاده شده رسنگيني ب

از شاما  .  ي هاراگرفتاه اياد  يرجباي هاا ورعناا   ،  ها شماجاي شهيداني همچون تقواطلب

برادران مخلص وباايمان  خواستارم كه ماراحالل كنيادوبراي پياروزي اساالم وناابودي      

 عاكنيد.كفاروطول عمررهبركبيرمان د

------- 

 نام: مّحمد                نام خانوادگي: فّخاري               نام پدر : نصرت اهلل        

 7/1/1431محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          14سن :               18/11/1463؛ عراق               تاريخ شهادت :  فاو؛ عراقمحل شهادت : 

باه   .ازوالي  فقيه و روحاني  اصيل پيرو خط امام حمايا  كنياد   ! ر و برادران عزيزمپد

هميشه درمساجد ومحافل حاضار باشايد و   . ندهيدحق  و ضد خدا هامنافقين و ضد انقالب

جاان اماام خميناي زيااد     ه يد ودعا با يرا زيادبگو )ص(مدمد)ص(و آل محّذكر خدا ومحّ

  .ب نيد

تان و رفقاي من بدهيدكه درجبهه هاحاضر بشوند و نگذارند اماام  اين پيام بنده را به دوس

كه فرداي قيام  در حضاور   ؛تقوي  بشوند انهايشونوچه يانتنها بماند و يزيد )ع(حسين

خاداي ناخواساته شارمنده     )ع(و حساين  )ع(و حسن )س(و فاطمه )ع(و علي )ص(پيغمبر

 ! وسراف نده باشيم

*** 

 نام خانوادگي : ش ري                           نام : نادر                  

 1/6/1431نام پدر: ناصر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 16سن :              3/11/1461محل شهادت:   ام الرصاص              تاريخ شهادت:  



 46 

شياطين ب وبيد  با مش  بر دهان . هي دعوت مي كنمشما را به تقوا ودوري از محرمات اال

بر دل خانواده هايشان مي  كه ستي دارند از داغي كه بر اثر از دس  دادن جوانان عزيز

ثير أاز خانواده ام مي خواهم تحا  تا   . سرد كنند سوء استفاده كرده و آنها رادل ، نشيند

 .  له اي از اين قبيل قرار نگيرند و در شهادت من گريه ن نندأهيچ مس

*** 

 حسين                                          نام خانوادگي : شهبازينام :  غالم 

 4/1/1434نام پدر: علي      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 11سن :                41/8/1461محل شهادت:  حاج عمران ؛ عراق             تاريخ شهادت: 

مناافقين   ور اكفا   رم را بردار و با لشا خونين ۀ اسلحسنگرم را خالي مگذار و  ! اي برادرم

 ؛ شما شاهديد كه اماام حاق اسا     . امام را دعا كنيد . بجنگ و راه شهيدان را ادامه بده

دعاا   ، حال ستادت نداشتم كه به جمع شهداي اساالم باروم  ه تا ب .نگذاريد تنها بماند پس

خاواهم   از همگي شاما ماي  هد . قرار دكنيد كه خدا مرگ ما را  شهادت در راه خودش 

 كه حاللم كنيد و دعا كنيد كه خداوند من را مورد عفو  قرار دهد.

*** 

 نام : نبي اهلل                                             نام خانوادگي : قاسمي نتيم 

 1/1/1434نام پدر: امان اهلل    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 11سن :               3/11/1461ت:  اروند رود               تاريخ شهادت:  محل شهاد

 دشمن با   حاالكه   . ند نهوشيار باشيد كه دشمنان شما را از روحاني  پيرو خط امام جدا ن 

ها را  ما هم موظفيم جواب اين ،  هاي مدرن كشور ما را به خا  و خون مي كشد سالح

 . و ان شااءاهلل  ها را در ميدان نبارد داده و ماي دهايم     اين ۀ ب همالبته ما جوا .  بدهيم

 مي گردد .  شود  و عراق نابود مي ايران اسالمي پيروز

*** 
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 نام: سيّد محمود              نام خانوادگي: حسيني                     نام پدر: سيّد هادي

 1/6/1433محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:  

 11سن :                 16/11/1463محل شهادت:  فاو  ؛ عراق           تاريخ شهادت:   

 هلل:سخني با دان  آموزان حزب ا

.قان نشويدگرفتار مناف كشورهاي استتمارگر ومحتاج  توانيد درس بخوانيد تا تا مي  

*** 

 نام پدر: محمود               رضا              نام خانوادگي : صبوري رنجبرنام : غالم

    11/11/1438محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 17سن :                14/4/1461محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت: 

هاس . هميشه براي تس ين درد استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمان !برادران

هرگز دشمنان بين شاما تفرقاه نيندازناد و     .و در راه او قدم برداريد به ياد خدا باشيد 

روز بدبختي مسالمانان و   ، كه اگر چنين كردند ؛   متتهد جدا ن نندروحانيّ ازشما را 

حضاورتان را در جبهاه هااي حاق علياه باطال ثابا          .هاسا   روز جشن ابر قدرت

او را بيابيد و خوي  را تسليم  در امام بيشتر دقيق شويد و ستي كنيد عظم  .داريدنگه

 .  صداق  و اخالص خود را هميشه حفظ كنيد .او سازيد

---------- 

 نام: محسن           نام خانوادگي: خان محّمدي             نام پدر : امام علي

   41/3/1431محل تولد: همدان     تاريخ تولد: 

 14ن: س     13/3/1461محل شهادت: بصره   تاريخ شهادت: 

خصوص در نماز جمتاه  هنيد در نمازهاي جماع  بكستي  .نمازهايتان را سبك نشماريد

با صاداي رساا بار زباان      .ش ندقلب منافقين را درهم مي ،شتار همبستگي .شرك  كنيد

 .«دارقالب مهدي خميني را نگهنخدايا تا ا ،خدايا» :آوريد
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----- 

 ضاني        نام پدر : اميرنام: نظام علي            نام خانوادگي: رم

  7/6/1433محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 18سن:   41/11/1461چنگوله     تاريخ شهادت: محل شهادت:

دهم هيچ وق  نماز جمته و دعاي كميال  شما را به خون شهيدان قسم مي !پدر و مادرم

ند و از رفتاار شاما   و دعاي توسل را تر  ن نيد كه خداي ن رده دشمنان اسالم شاد شو

 .سوء استفاده نمايند

---------- 

 عليي             نام پدر: حسنمحمّدقاسم                       نام خانوادگي:  محمّد نام:

    13/11/1437محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 11  سن:          11/11/1466تاريخ شهادت:         ؛ عراقمحل شهادت :  ماووت  

كه دشمن از نماز چرا يد ياز اين قبيل شرك  نما يهميشه در مراسم نماز جمته و مراسم

 .    ترسدجمته شما مي

*** 

 مد حسيننام: فرزند علي                      نام خانوادگي: محققي     نام پدر: محّ

   1/3/1312محل تولد:فامنين                   تاريخ تولد: 

      22سن:    13/12/1331تاريخ شهادت:                 ؛عراقفاو  محل شهادت:

گاويم  تاا جاان در بادن دارم ماي     «كلبيّا » ام  چندين بار بر روي كاغذ نوشاته  ! اماما

بار دل دوساتان    مي باشدهدل و مراشد بر دل است بار و منافقين كورتا آتشي ب «كلبيّ»

 . )ص(خدا و رسول

----- 

 محمّدنام خانوادگي: رجبي نصير        نام پدر :          رضا    محمّدنام: 
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    11/6/1431محل تولد: اللجين       تاريخ تولد:

 17سن:    11/1/1466محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

مح م بر دهان منافقان كور دل بزن كه حجاب تاو   يبا حجاب خود مشت !تو اي خواهرم

 نقالب اسالمي.تيري اس  بر قلب تمام دشمنان ا

----------- 

 نام : مصلفي              نام خانوادگي : نيك پيام             نام پدر :اكبر

           1/1/1431محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 17سن:         11/6/1461محل شهادت:پيرانشهر              تاريخ شهادت:

امات كشور و جبهه هاي جنگ   و مقبان روحانيّبه شما سفارش مي كنم كه پشتي ،مردم

هاي شهدا دلجويي كنيد و به متلولين و مجروحين سركشي كنياد و  از خانواده .باشيد 

 براي آزادي اسرا و نابودي دشمنان اسالم دعا كنيد.

توانناد مثال   ي ندارناد و نماي  ي  جاا بايد بدانند كه ديگر در بين اين ملّ هاابرقدرت

 ،اگر تك تك ما را از بين ببرند، باز هم نمي شاود  . استثمار كنند را اين كشور گذشته

 ديگاري ناداي حاق    ۀو بااز از گوشا   دهدنمي  قرار چون خداوند زمين را بي حجّ

گذش  و ديگر باز نخواهد  آن زمان خواران بدانيد كه پس اي جهان.  شودشنيده مي

 گش .

----- 

 محمّددگي: ني و منظري            نام پدر :علي نام: حاج محمود               نام خانوا

            17/3/1411محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 31سن:      41/3/1461بصره        تاريخ شهادت:  محل شهادت:
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 تاامام واريز كنيد  صدرا به حساب مبلغي پول هم طلب دارم كه بتد از وصول آن در ضمن

اي ساخته شود. از خداوند بزرگ خواستار ستادت توأم با ناهان خانهپجه  مستضتفان و بي

 م.هستسالمتي براي شما 

 .رهبري امام خمينيه پيروز باد انقالب اسالمي ايران در سراسر جهان ب

  !مرگ بر منافقين و فرص  طلبان

------ 

 خيراهلل اري       نام پدر :اسماعيل               نام خانوادگي: غفّمحمّدنام: 

        1/6/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 18سن:  11/1/1467تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت: ماووت

مناافقين صاداي گرياۀ     خواهشي كه از شما دارم، اين اس  كه مبادا عزيزم! تنها اي مادر

ل كناي كاه   حاال  بده. اميادوارم مارا   قرار تورا بشنوند؛ خود را همچون زينب)س( صابر

 رضاي تواس . در بود گوارايم نيس ؛ چون رضاي خدا شهادت بدون رضاي تو

*** 

 علي مدي             نام پدر: حسنمد قاسم                       نام خانوادگي: محّنام:محّ

 تحصيالت: چهارم متوسطه           11/11/1311محل تولد:  همدان                  تاريخ تولد: 

 11سن:                22/11/1333تاريخ شهادت:               ؛ عراقحل شهادت: ماووت م

مرا برداريد و امام و  ۀبه خون آغشت ۀاسلح . اميدوارم  سنگر خالي مرا پر كنيد !خواهرم

 خورند باا هر سنگري كه خالي بماند اسالم و مسلمين ضربه مي. دوستانم را تنها نگذاريد 

 خوار و است بار جهاني بزنيد. من مش  مح مي بر دهان آمري اي جهانسنگر  پركردن

*********** 

 نام : حميد                            نام خانوادگي: قمري                   نام پدر:ابوالقاسم         

       1/1311/ 2محل تولد:همدان                       تاريخ تولد:   
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   22سن:       21/11/1333تاريخ شهادت:                ؛ عراقووت  محل شهادت: ما

هر كجاي  .بايد بدانيم كه ايران با خون اين عزيزان از خلر دشمن محفوظ مانده اس 

ماا باياد    .دهاد ر خون شهيدان را ميبوي ملهّ ،اين سرزمين كه انسان استشمام مي كند

 ،ران كاري كه خالف ح م خداسا  س ايخيلي ستي كنيم كه در روي اين خا  مقدّ

خبرندو خدا بيازانقالبيون كه  به منافقان و ضدّ .ليموؤمس ن نيم كه در برابر خدا و شهدا

 مگار   ،س ندارياد در ايان سارزمين مقادّ    يييد كه شماجايبگو ،امام را در  نمي كنند

 .كه توبه كنيد و اعمال شايسته انجام دهيد اين

*********** 

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

 1/11/1431نام پدر:  اصغر     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

                                                                                  13سن :                 41/11/1461تاريخ شهادت:           محل شهادت:     شلمچه 

 در صحنه هاي مختلف انقالب با حضاور آگاهاناه خاود   كه ام![ ]خواهران و برادران انقالبي

 . وامر مهم و حياتي دانشگاه نيز توجاه كاافي داشاته باشاند    به  ،اندشده ثبات اسالم  موجب

 !برادران عزياز  .باشداساسي مي ۀن قضيب در گرو اهمي  دادن به ايبدانند كه فرداي انقال

دانشاگاه   ۀو مسالمان در صاحن  سوز بدانيد كه حضور حتي يك نيروي مفيد و در خط و دل

آن باه  خاوب درس بخوانياد تاا    . گرمي شهدا را فاراهم خواهاد سااخ    خوشحالي و دل

ه مي ك شانندكنند كه تنها خود و همف ران بي قيد و بي مصرفبيچارگان احمقي كه ف ر مي

اثبات كنيد كه يك بسيجي و يك نيروي در خط امام آنگاه  ،توانند خوب بخوانند و بفهمند

طور كه همان .با توكل به خدا در تمام صحنه ها الگو و نمونه باشد تواند مي كه اراده نمايد 

 .جنگد مي تواند خوب درس بخواندخوب مي

----------- 

 اغي                              نام پدر: خليلنام خانوادگي: قره ب  نام: جليل 
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    11/7/1446محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 11سن:          3/11/1461محل شهادت: اروند رود            تاريخ شهادت:

  .ق و ساربلند باشايد  اميادوارم هميشاه موفّا    .برادرخوبي براي شما نباودم كه ببخشيد  امر

باه او  گرفته و نشانه دشمن  به سويتيزاسلحه را ۀلب. خونينم بر زمين نماند ۀاسلحاميدوارم 

خداوناد باه همگاي شماصابر و      .شماهم مرا حالل كنياد و ببخشايد   ،خواهرم .يديغالب آ

 .ق باشيداميدوارم هميشه موفّ .استقام  علا بفرمايد

----------- 

 تي                            نام پدر : حسن    نام : محمود                  نام خانوادگي : ربي

   1/11/1431محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 14سن:          16/7/1464محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

يتناي دشامنان اماام، اساالم و اياران مهياا        ، براي سركوبي دشمنان خادا  ! پدر و مادرم

اري دهيد و براي نابودي شياطين به سالح ايمان مسلح شويد كه تا امام خميني را ي.گرديد

بر مان   .كنم  توصيه مي  و روحانيّشما را به تداوم راه مرجتيّ !الح نيس سِالح نباشد صَ

 .هر لغزشي را بخشاينده باشيد و بالم را براي پرواز بگشاييد

*** 

  راد خانوادگي: شتباني نام: حسين                  نام

   17/1/1433نام پدر: كاظم       محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 11سن :               4/1/1463محل شهادت:  چناره          تاريخ شهادت:   

پدرمهربان ومادرعزيزم! شما برگردن من حق زيادي داريد از شما مي خاواهم ماراحالل   

 .ناراح  نشان ندهيد ب خودتان راوق  درمقابل دشمنان انقالكنيد و هيچ

*** 

   خانوادگي: رستمي       نام: امير                         نام
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 4/11/1431تاريخ تولد:  نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           

 14سن :                  1/1/1461تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت: 

خواهم از عظم  و خدمات شما چيزي بنويسم ف رم درم، اي عزيزانم! هرچه ميپدر و ما

خواهم مرا حالل كنيد و از تمام دوساتان و آشانايان و   رسد. فقط از شما ميبه جايي نمي

ل كنيد كه خدا شما را ياري خواهد همسايگان برايم حاللي بخواهيد. هميشه به خدا توكّ

 بايستيد. ابراهيم خليل اهلل و زينب كبركرد. در برابر منافقان همچون ا

*** 

 علينام خانوادگي: ربّاني                       نام پدر: قا سم    محمّدنام: 

  41/4/1433محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 14سن :                  1/1/1467محل شهادت:    چارزبر          تاريخ شهادت:   

ام. از روزي كه خودم را ام عمل ن ردهدانم به وظيفهاي نور چشم و قلبم! مي پدر عزيزم؛

كنم كاه  توانستم به روي شما نگاه كنم. پدر جان! از شما عاجزانه تقاضا ميشناختم نميمي

م اس . پدر جان! اگر خداوناد  دانم اگر مرا نبخشي جايم در بيخ جهنّبنده را ببخشي. مي

ضي شد پس؛ جان شما و جان مرتضي و سميّه! اگر خداوناد مارا از   مرا خواس  و از ما را

كه بنده امانتي بي  در پي  تو نبودم كه خداوند انسان را باه اوالد و  دست  گرف  بدان

كند. پدر جان! اگر نتوانستم از شما و دوستان خداحافظي كانم تقصاير   اموال امتحان مي

 امان داد. بنده نبود، چون نبايستي به دشمن يك لحظه هم

*** 

 نام خانوادگي : مريانجي      نام : ذبيح اهلل

  11/6/1433     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  نام پدر: حشم  اهلل

 11سن :                16/11/1461محل شهادت: شلمچه                تاريخ شهادت: 
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وقتي من شهيد  ،  مادر جان .  ار گيرمشيرت را حاللم كن تا شايد در صف شهدا  قر !مادرم

گريه كنيد تاا ماردم ناراحا     ، مبادا خواهرم .شدم گريه م ن تا مردم از تو درس بگيرند

اميدوارم ، برادرم . يد تا اسالم هس  ما هستيم يبه آمري ا بگوقاطع  ،وار باشيدزينب ،شوند

 ماند . نميبگيري و به دشمنان بفهماني كه جاي برادرت خالي  راكه جاي م

*** 

 علي  نام پدر: قرباننام :  علي                  نام خانوادگي : يتقوبي         

     11/3/1431تولد : محل تولد: همدان         تاريخ  

 11سن :               8/11/1464محل شهادت:   قصرشيرين         تاريخ شهادت:  

 من،چشم دشمنان اساالم را كاور   ۀجناز درتشييعبا شادي خود  خواهم خانواده ام مي از

ت آن متلاوم نيسا  روزه و نمااز    مقاداري كاه مادّ   . كنند و بگذارند دشمن غمگين باشد

دوساتان و   ،هاا   از تماام فاميال   .امام را دعا كنيد از شما مي خواهم در پايان .  بده ارم

 و بزرگوارم. خصوص پدر و مادر عزيزبه آشنايان تقاضا دارم كه همه حاللم كنند 

*** 

 نام پدر: حج  اهلل                  نام : صفر علي               نام خانوادگي : مظاهري  

  1/1/34تاريخ تولد:   محل تولد: همدان        

 11سن :                  13/3/61محل شهادت:پاسگاه زيد              تاريخ شهادت:   

بايد  ]ولي[كمي داري  هر چند سنّ ،كه جز تو برادري ندارمسالم بر تو اي برادر عزيزم 

مبارزه كني و نگذاري منافقان قلب  )عج(راه مرا ادامه دهي و همچون سربازان ولي عصر

 .  درد بياورنده اماممان را ب
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