
 1 

 محمّد جبّاريان        نام پدر : علي            نام خانوادگي: نام:

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

 11سن:     11/11/1411شلمچه    تاريخ شهادت: محل شهادت:

 آن در نيا    ل راسّا ودعاا  ت  قرائت فظ كنند وحخواهم كه پايگاه را دوستان مي ]از[

استغفار و  !برادران. قدر برا  ما مانده استگران نازشهيدا سنت ينكه ايندمانتقويت 

هميشه به ياد خدا باشيد و  .دردهاست دعا رااز ياد نبريد كه بهترين درمان برا  تسكين

 .در راه او قدم برداريد

----- 

 يند فخرالدّرضا         نام خانوادگي: جليلي صدر     نام پدر :سيّ محمّدد نام: سيّ

    1/3/1431تولد: همدان       تاريخ تولد:محل 

 11سن:     11/11/1411تاريخ شهادت:    شلمچه محل شهادت:

زيرا كاه مان    ،بعد از من برايم دعا كن و از خداوند برايم طلب آمرزش نما !پدر جان

از شما مي خواهم كه بعد از شهادت من خود را زياد ناراحات نكنياد    .كارمخيلي گنه

 .هميشه شما را خوشحال و خندان ببينم ن بود كهرزو  من ايآ

------ 

 حسين محمّدنام: جعفر              نام خانوادگي: حيراني          نام پدر : 

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

 11سن:     11/11/1411محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

 ةدعاا وسايل  » كنم شما هم به من دعا كنيد كه ا ميمن به شما دع !برادر وخواهر ع ي م

 اذ كنيد كه سفارش هميشگي من باوده زندگي اتخّ ياسالمي را مش ةسير «.نجات است

 همه سعادتمند باشيد. هللشاءاان .است

------ 
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 نام: رضا           نام خانوادگي: خالقي            نام پدر : اكبر

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

 11سن:     41/11/1411محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

داشتم و اميدوارم كه آن باعث نجاتم من دعا  كميل و توسل را دوست مي !برادران

 از عذاب گردد.

----- 

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

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

 11سن:     3/11/1411محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

 .ببخشيد ، بر منبرآورده نمايم ،اگر نتوانستم حقوق عظيمي را كه بر گردن من داشتيد

برايم دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه آتش جهنم را بر من حرام نمايد. زيارا از جملاه   

 عا  پدر و مادر برا  فرزندان است.د ،شوددعاهايي كه مستجاب مي

------ 

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

    1/4/1431محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن:             14/4/1411مجنون     تاريخ شهادت: ج يرة محل شهادت: 

ن و اسايران  ابرا  امام ع ي مان دعا كنيدو برا  رزمنادگان و مجروحا   تاندر نمازهاي

 .دعا كنيد ]ني [

----- 

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

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

          11سن :              11/1/1411ت : تاريخ شهاد        ؛ عراقرمالمحل شهادت : خُ

كنيد و آموزش نظامي را فرا گيريد. دعاها  كميل و توسل و ندبه و غيره را پرمساجد

 را فراموش نكنيد.
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----- 

 علينام: مهد             نام خانوادگي: رمضاني پور        نام پدر : حسين

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

 14سن:                 11/1/1411بوالفتح     تاريخ شهادت:ماووت؛  محل شهادت:

امام ع ي   خودتان و برا  سالمتي ،حقير و برادرم نماييد هرگاه خواستيد ياد  از اين

 .دعا نماييد ،كه اسالم و خط سرخ شهادت را به ما نشان داد

-- 

 گي: رنجبران                نام پدر : علي اكبرنام: علي اصغر                 نام خانواد

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

 14سن:     3/11/1411شلمچه    تاريخ شهادت: محل شهادت:

هميشه باه   .ها برا  دردهاستدعا را از ياد نبريد كه بهترين درمان استغفار و !برادران

 .داريدياد خدا باشيد و در راه او قدم بر

----- 

 مهد             نام خانوادگي:رهسپار        نام پدر : سيّد جالل محمّدنام: سيّد 

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

 11سن:     3/11/1411اروندرود    تاريخ شهادت: محل شهادت:

دكه دور  نباش ،دييع جنازه هاونمازجمعه شركت كنيتوسل وتش، درمراسم دعا  كميل

 !شود سرما از لطف ورحمت خداوند ةباعث كم شدن ساي هاازاين

----- 

 ا            نام پدر :حسين رضا             نام خانوادگي: موانيهنام: علي

   3/1/1431محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 
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          11سن :                11/1/1411محل شهادت : شلمچه                تاريخ شهادت : 

گردانند كه مانناد  طور  جسد مرا بر خواهم اگر شهادت را نصيبم كرداز خداوند مي

ها از سرور شهيدان سر از بدن جدا و هفتاد تير در بدن و مانند حضرت عبّاس)ع( دست

پدر ام جبران شود. گونه شهادت مقدار كمي از گناهان گذشتهبا اين ، تابدن جدا باشد

كه من شهيد شدم گريه نكنيد و اگر خواساتيد بارا    از شما مي خواهم وقتي !و مادرم

شما دشمنان دين اسالم شاد خواهناد شاد واز    ةمن گريه كنيد پنهاني باشد زيرا با گري

 شما مي خواهم هر وقت به ياد من افتاديد برايم دعا واستغفار كنيد.

***** 

هميشه  .د نبريد كه بهترين درمان برا  تسكين دردهاستاستغفار و دعا را از يا !برادران

و  به ياد خدا باشيد و در راه او قدم برداريد تاهرگ  دشمنان بين شما تفرقاه نيندازناد  

د جدا نكنند كه اگر چنين كردند روز بدبختي مسلمانان و روز ت متعهّز روحانيّاشما را 

 .اطل ثابت نگهداريدحق عليه ب ةحضورتان را در جبه هاست،جشن ابرقدرت

--------- 

 رضا         نام خانوادگي: موسيوند           نام پدر : رضانام: علي

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

 14سن:    11/1/1411تاريخ شهادت: فكه     محل شهادت:

 .اسالم باشد ]حفظ و عظمت[دعاهايتان برا   !پدر و مادر ع ي م

--- 

 نام: حسين          نام خانوادگي: ميرآقاجاني           نام پدر : مرتضي

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

 11سن:  11/11/1411محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:
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در نمازهايتان مرا دعاا كنياد و از    .ند قسم مي دهم كه مرا حالل كنيدشما را به خداو

يد از گناهان من در گذرد و من خوار وذليل را بپذيرد و ماورد لطاف   خداوند بخواه

خاود تصاور    چاه از آن تار من همگي شما را دوست دارم خيلي بيش .خود قرار دهد

 .هاستاين ةاز هم كنيد اما دوستي خدا باالترمي

------- 

 محمّدحاج نام: علي رضا             نام خانوادگي: ميرزايي مطلوب            نام پدر:

   1/3/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:   4/1/1411محل شهادت:چارزبر     تاريخ شهادت:

هميشه خدا را در نظر داشته باشيد و  ا را بگوييد و از غيبت دور  كنيد.هميشه ذكر خد

 خدا باشد.به فكر آخرت خود باشيد، به فكر نماز و دعا باشيد و صبر پيشه كنيد و دلتان با

---- 

 نام: بحرعلي               نام خانوادگي: نياز                 نام پدر : حمداهلل

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

 11سن:             11/11/1413محل شهادت: چنگوله              تاريخ شهادت: 

دعاا كنياد كاه     .لي شهادت مرا قبول كناد ارك و تعادعا كنيد كه خداوند تب .ع ي انم

 .ظ گرداندواز باليا محف )عج(امام ع ي مان را تا ظهور انقالب مهد  ،خداوند

------ 

  اس               نام خانوادگي: نياز                 نام پدر : هيبت اهللنام: عبّ

   1/3/1431محل تولد : تويسركان             تاريخ تولد : 

          11سن :                11/11/1413تاريخ شهادت :                 ؛ عراقادت : فاومحل شه
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دعا كنيد، برا  ظهور امام مهد   برا  سالمتي امام جار  شداگر اشكي از چشمانتان 

خصوص اسرا را زياد دعاا  به  ،دعا كنيدآزاد  اسرا و  برا  پيروز  رزمندگانو )عج( 

ن با شهدا  كربال  ايرا لت دارم و اميدوارمصبر مسأشهدا  ةخانواد از خدا برا  .كنيد

 محشور شوند. بن علي )ع(ينشهدا  كربال  ساالرشان حس

--------- 

 د             نام پدر : سيف اهللنام: امير               نام خانوادگي: وليد آبا

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

 11سن:     11/11/1411حل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت:   م

دعاا  شاما    .هستيم خيلي محتاج دعا  شما مادران بههنگام نماز ما را دعا كنيد چون 

 ،ماادر ع يا    كااريم، ما گناه  ،تر ازما آبرو داريدي دارد، شما ن د خدا بيشارزش خاصّ

 حجّات  وارم در زمان بگنجاد تاا  گنجد ولي اميدقدر صحبت دارم كه درنامه نميآن

 شما صبر عنايت فرمايد. ةخردان عالم باشد، خداوند به همگويايي برتمامي بي

-------- 

 ابيان              نام پدر :محمود رضا              نام خانوادگي: ضرّنام: علي

 تحصيالت:چهارم متوسطه      11/1/1431محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:      11/3/1411تاريخ شهادت:           ؛ عراقمحل شهادت:ماووت

 را ديگار يك ديگر را بدانيد و مهر و محبتقدر يك .الت را فراموش نكنيددعاها و توسّ

 ؛دوست داشتن را زنده نگه داريد و با عالقه به يكديگر نظاره كنيد ؛دل بيرون نكنيد از

دلخور نشويد و همديگر را حالل كنياد.   ،بينيدكه از يكديگر مي يطاها  كوچكخاز 

 .امام را تنها نگذاريد و از خدا تعجيل در ظهور آقا را بخواهيد

******** 
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 هاا درحاق آن  باودم و  هاا خيلاي ما احم آن   و ه باهم بوديمكبرادرانم  دوستان و از

ه هادرپايگااه دعاا  توسال    اميدوارم بچّا  .، تقاضا  بخشش دارمكوتاهي بسيارنمودم

الت است كه باه ماا   اين توسّ زيرا، دعاهارا خالي نگذارند مراسم رامداوم برقراركنندو

 .پيروز  مي دهد

----- 

 زيادعلي نام: داوود               نام خانوادگي: طاهر             نام پدر :

    11/3/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     11/11/1414محل شهادت:پيرانشهر    تاريخ شهادت:

شاهيد   و خواهد ساعادت داشاته باشام   نمازتان و دعاهايتان را زيادتر بخوانيد. دلم مي

در  ،اول از همه با نفسم مبارزه كنم و بعاد  تا خواهم به من كمك كندخدا مي زا .شوم

 .راه او به جهاد بپردازم

-------- 

 باقر محمّدنام پدر :         نام: مجيد               نام خانوادگي: طاهر  شعار   

        11/3/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  3/11/1411محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت:

قارآن   ،توانياد تا مي .دردهاست ةاستغفار و دعا را از ياد نبريد كه درمان هم !برادرانم

دعا كنيد اين جنگ با پيروز   .شيدخويش و گناهان خويش با ةبه ياد گذشت ،بخوانيد

 ،كاار  هساتيم  كامل اسالم بر كفر پايان يابد و خداوند جميع ما را كاه بنادگان گناه   

شرمنده و سرهايمان پايين نباشد  )ع(در روز محشر در جلو حضرت ابا عبداهلل تابيامرزد 

 باشيم. )ع(ياران اباعبداهلل ازو 

---- 
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 ادگي: عباد             نام پدر : روح اهللنام: جعفر               نام خانو

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

 11سن:   1/1/1411عراق     تاريخ شهادت:؛ فاو محل شهادت:

 ةدر سنگر مدرسه عالوه بر درس، خودسااز  را پيشا   !آموزان وهمسنگران ع ي مدانش

دعاهاا   .هاا شاركت كنياد   در انجمان  ،ديل نباشا ؤوراهتان كنيد كه فردا  قيامت مس

از  هرچه داريام  : »قول امام ع ي مانه كه ب ؛داريدخصوص دعا  كميل را گرم نگههب

خصاوص  ه با  ،مرا از صاميم قلاب حاالل كنناد     دوستانماميدوارم همگي  «.دعا داريم

اگر خواستند راه مرا ادامه  .امها شدهچون هميشه موجب رنجش آن ؛دوستان ن ديك

 گوش به فرمان امام ع ي  باشند. ،دهند

------- 

 لقاسمانام خانوادگي: عراقچيان            نام پدر : ابو               محمّدنام: 

        1/3/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  3/11/1411محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت:

مي خواهم مرا ببخشند  ،مات فراوان كشيده اندز برادرانم وخواهرانم كه برا  من زحا

از همگي عاج انه طلب عفاو وبخشاش ماي     .ها را جبران كنمنآكه نتوانستم زحمات 

هاا   در شاب  .مي خواهم برايم زياد استغفار كنيدو مارا فراماوش نكنياد    از شما .كنم

اگار  بارا  مان گرياه نكنياد     . طلب مغفرت كنياد  برايم باشيد و از خدا مجمعه به ياد

از  ،چاون ماا هار چاه داريام      ؛گريه كنياد  )ع(برا  امام حسين ،خواستيد گريه كنيد

 .و به اميد پيروز  حق بر باطل ابه اميد رسيدن به كربال  معلّ .حسين)ع( است

-------- 

 رضامحمّدناصر               نام خانوادگي: ع ي   اختيار            نام پدر : محمّدنام: 
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  11/1/1431اد(       تاريخ تولد:ن)قاسم آبمحل تولد: همدا

 11سن:     11/4/1411جوانرود    تاريخ شهادت: محل شهادت:

خواهم كه يااد شاهدا را باا    مي ،شنوندخوانند يا مينامه را ميكه اين وصيتاز كساني

 پاا  هبا  را لتوسّا  كميال و  دعا  مراسم، مراسم گرامي بدارند و حضوردرگلستان شهدا

آخرين لحظه درگوشت  كه يادش تا را ه جان امامب دعا ست وافارش شهدس كه دارند

 نبريد. ياد از ،جريان بوده در ان شهداواستخ پوست و و

---------- 

 نام: حميد رضا               نام خانوادگي: عسگر  علي آباد             نام پدر : علي اصغر

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

 11سن:  11/1/1411محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

 ! خادايا « علاي فراقاك   صابرُ علي عذابك فكيف اَ صبرتُ» دعا  كميل است كه در... 

 ؟ل كنمرا تحمّ چگونه دور  تو ،كنمل ميرا تحمّ عذاب تو

------- 

 اس               نام خانوادگي: عالفچي           نام پدر : حسننام: عبّ

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

          11سن :        1/11/1411محل شهادت :شلمچه        تاريخ شهادت : 

 .ياد يطلب مغفرت نما برايم يد و ازخداونديدعا بفرما مرا ومادر عنوان پدره ب اميدوارم

اگار   .قوام روحيه بدهياد ا حركت بدهيد و به مردم و ةدوست دارم در خط امام ادام

 منتظر شما خواهم باود  شاءاهلل در آنجا، انرحيم از سر تقصيرات بنده گذشت دخداون

 .ديدارها تازه خواهد شد و

-------- 
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 لقاسماخي               نام پدر :ابونام: قربان                نام خانوادگي: فرّ

    11/4/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     3/11/1411محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

دوساتان وآشانايان    ةيا كلّاز .حاللام كنياد  ؛ برگردن من حق داريد شما !اهالي محترم

ليت ؤومس، ري دبه زمين مي شهيد خوني كه از ةقطر هر يادتان نرود .خواهمحاللي مي

دعاا    و تعقياب نمازهاا   ،رازيارت عاشو ،توسل ،دعاها  كميل. شودمي ترسنگين شما

آوران رزم ةاين نادا  هما   .مندان استددر ةاين دعاها  هم !خدايا .ندبه رابخوانيد

انقاالب   تاا  ،به حاق مهاد    را تو» :اين آخرين كلمات شهيدان است كه .اسالم است

اسالم  روحانيت درخط امام و. او بيف ا به عمر مابكاه و عمر از. نگهدار خميني را ،مهد 

 «ن حفظ كن.انامسلم ةرا  همب را

****** 

 هاشم                  نام خانوادگي :رستمي               نام پدر:ابوالقاسم محمّدنام :

   11/3/1431تاريخ تولد:    محل تولد: همدان            

 11سن:               41/11/1413تاريخ شهادت:                 ؛ عراقمحل شهادت: فاو

فعاالنه شركت كنيدكاه باعاث طاراوت هرچاه      و ]جماعت[ جمعه  نمازها و عاهاد در

 .شودتر روحتان ميبيش

---------- 

 سعادتي               نام پدر: حاجي آقا حميد رضا                    نام خانوادگي: نام:

     13/11/1433محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:             11/11/1414تاريخ شهادت:              محل شهادت: سرپل ذهاب



 11 

مسجد جامع همدان بروياد و جاا     در دعا  كميل ]مراسم[ ها  جمعه به حتماً شب

 را پر كنيد. «حميدرضا حصارخاني» خالي من و برادر ع ي م

-------- 

 

 پدر:ع ّت اهللسلطاني           نام شاه نام خانوادگي:                    محمّدنام :

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

 11سن:      11/11/1411ريخ شهادت: تا            شلمچه محل شهادت:

 .فراموش نشود ]اسالم[ مام ع ي  و رزمندگاناجان ه دعا ب

----------- 

 هللخاني        نام پدر: صفوت ا محمّدنام: ابوالقاسم                         نام خانوادگي: 

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

 11سن:         11/11/1411محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

هاا  م آنهاا  معظّا  فرستم و برا  خانوادهراه حق و حقيقت درود مي  به تمام شهدا

آن  ةخاواهم كاه هما   از خداوند مي .نمايمخداوند متعال مي ر و استقامت ازبطلب ص

 بازماندگانشان با شهدا  كربال محشور فرمايد. همراهع ي ان را 

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

 محمّدنام خانوادگي: كشور          نام پدر:                   نام: عبداهلل

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

 13سن:          11/1/1411تاريخ شهادت:                        ؛ عراقمحل شهادت: فاو

 .ها برا  تسكين دردهاستاستغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمان !برادران 

-------------- 
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 ر:  معصوم علينام: امير                             نام خانوادگي: كشور  دالور        نام پد

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

 11سن:              11/1/1411محل شهادت: سومار               تاريخ شهادت: 

 .در دعا  كميل شركت كنيد و پيرو واليت فقيه باشيد ،پدر ومادر و خواهر و برادر انم

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

 علي نام خانوادگي: قليچي                نام پدر:فضل           نام: احمد 

   1/1/1433تاريخ تولد:     محل تولد: همدان)تفريجان(     

 11سن:              41/11/1411محل شهادت: چنگوله        تاريخ شهادت: 

من است و بهتارين درماان بارا     ؤدعا و استغفار را از ياد مبريد. دعا سالح م !برادران

چاون راه مان راه    ؛دنبال راه مرا بگيريد و ساالح مارا بردارياد    ،دردهاست. برادران

 ست.)ص( ا خدا رو راه پيامب)ع(حسين

***** 

 حاتمنام پدر:   خانوادگي: شريفي     نام                     محمّدنام: 

 اريخ تولد:  **   محل تولد: همدان           ت

    11سن :                  **ريخ شهادت:   تا          **محل شهادت:    

 .كميل و سمات شركت كنيد ،در دعاها  توسل

*** 

 خانوادگي: دزفوليان              نام پدر: ميراحمد نام   نام: مير جالل                

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

      14سن :           11/11/1411شهادت:    محل شهادت:    شلمچه          تاريخ
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ولي من چه بگويم كه  .كنددهد و راهنمايي ميهر شهيد  برا  اهل خود پيامي مي

برا  آمرزش روحم دعا كنند و در دعاهاا  خاود    هاآنفقط  .دانمخود را اليق نمي

                                 .مرا مدنظر داشته باشند

*** 

 د هاد        نام پدر:  سيّ  خانوادگي: حسيني     نام   دمحمود                نام: سيّ

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

 11سن :       11/11/1413تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:  فاو

امام را دعا كنيد كه هرچه داريم از  .دارت عاشورا بخوانيتوانيد دعا  كميل و زيتا مي

 او داريم

*** 

   خانوادگي: جهانگير  رفيع       نام   نام: اسماعيل                

  1/3/1433تاريخ تولد:   نام پدر: احمد آقا          محل تولد: فامنين           

 11:    سن          11/11/1411محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

از خداوند بخواهناد كاه    .مادر خود خواستارم كه صبر و استقامت پيشه كنند از پدر و

شهدا و ساير ملت بتوانند باه زياارت حارم اباا      ةباز شود تا خانواد )ع(راه حرم حسين

 .امام مظلوم برسانند آن عبداهلل رفته و پيام شهيدان را به

*** 

            مع ّخانوادگي: جهانگير  علي                   نامنام: شعبان

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

 11سن :             11/11/1411محل شهادت:  چنگوله              تاريخ شهادت:   
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خادا را  هميشه برا  سالمتي امام و رزمندگان و پيروز  اسالم دعا كن و  !مادر ع ي م

 .شكر كن كه چنين فرزند  به تو  داده است

*** 

 نام: احمد               نام خانوادگي: تركماني منش                    

   11/1/1441علي       محل تولد : همدان       تاريخ تولد : نام پدر : عرج

                 13سن :          11/11/1411محل شهادت :   كنجان چم            تاريخ شهادت : 

 .ت من اين اسات كاه هميشاه باه يااد خادا باشايد       ين وصيّاولّ !و خواهرم مادر، برادر

بنادگي   برا  ار  و خدا را از رو  سپاسگ .البالغه جدا نشويدگاه از قرآن و نهجهيچ

ار  و بندگي، عباادت   از رو  سپاسگ عبادت خدا زيرا !عبادت كنيد نه از رو  ترس

 و ديگر شهدا  اسالم. )ع(آزادگاني چون حسين .ان استآزادگ

*** 

                   هللنام پدر : عبدانام خانوادگي: تركمان                       محمّدنام: 

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

                 11سن :                11/1/1411محل شهادت :پيرانشهر               تاريخ شهادت : 

چاون   .عنوان شهيد قبولم كند و نه چي  ديگرهآرزويم اين است كه خدا ب ترينب رگ

جب وبسيار م خانواده هيلالموضع ح ب .خواه من نيستدل شكبي ،غير از اين مردن

 ؛رساول اهلل دمحمّ ؛اميدوارم تا آخر در اين راه گام بردارند. ال اله اال اهلل .افتخار است

 خميني روح اهلل. ؛اهلل علي وليّ

 .دانمم و غير از اين چي   نميكنعمل مي اموظيفه شرعي بهبا يار  و كمك خداوند 

را مقباول درگااه    ند و عمال ما  رشمرا  وظيفه شناس برا بنده ناميدوارم كه خدا م

  .خويش بداند
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*** 

 علي   نام پدر: رجب                ي : ملكينام : حسن                          نام خانوادگ

      4/11/1441محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 11سن :               11/1/1411مجنون              تاريخ شهادت:   ج يرةمحل شهادت:  

 .جان و دل بپذيريد و عمال نمايياد   اراه امام باشيد و فرمانش را ب ةهميشه ادامه دهند

نماز جمعاه، دعاا     حضور در با، ها داشتن پشت جبههپيام شهيدان را مبني بر گرم نگه

 يد.يكميل و ديگر جلسات  اسالمي پاسخ دهيد و دين خود را نسبت به شهدا ادا نما

*** 

 نام پدر: غالمحسين                             ني نام خانوادگي : ملوّ             محمّدنام : 

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

 11سن :               1/11/1411محل شهادت:   شلمچه               تاريخ شهادت:  

شما دشمنان اسالم شاد مي شوند و  بيتابي نكنيد كه از بي تادر شهادت من بي  !مادرم

ت ، ، ساالمتي اماام امّا    )عاج(   شكند برا  ظهور آقا امام زمانآن هنگام كه دلتان مي

 .  پيروز  رزمندگان اسالم و آزاد  اسرا دعاكنيد

*** 

     محمّدنام پدر:              نام : احمد             نام خانوادگي : منافي

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

 11سن :                11/1/1411محل شهادت:  پيرانشهر               تاريخ شهادت: 

بيسات   ،ص نباودن وضاعم  ت مشخّدر مدتي كه در جبهه بودم به علّ !پدر و مادر ع ي م

ولي برا  اطمينان  قضا نشدهالبته نمازم الحمدهلل  .ام كه برايم بگيريدروز روزه نگرفته

ل شاركت  توسّا  و ا  كميلعد "در دعاها مخصوصا .ماه برايم نماز بخوانيد خاطر يك
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 .كرده اياد دشمن را شاد  با اين كاركه خدا  نكرده  نكنيد، نماز جمه را ترك  يدينما

 مرگم را شهادت در راه خودت قرار بده. !خدايا

*** 

 نام پدر: براتعلي                 نام خانوادگي : منوچهر                محمّدنام : 

    4/1/1441محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 13سن :               11/11/1411ادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  محل شه

معاد و محشر را فراموش نكنيد و در مرگ من اشاك   ،اميدوارم مرگ  !ع ي م ةخانواد

 .  ايم دعا كنيد كه سخت محتاج رحمت خدايمرب .فتخار و استغفار و آمرزش بري يدا

*** 

 نام خانوادگي : يار         حسن             محمّدنام :  

    11/1/1431محل تولد: بهار           تاريخ تولد :               نام پدر: يادگار  

 11سن :               11/11/1411محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:  

اماام  مفقودين دسات برندارياد و بارا  ظهاور آقاا       و اسرا ،از دعا  خير برا  شهدا

 ش امام خميني دعا كنيد.نايب بر حقّ سالمتي و ءفدا ارواحنالمقدمه )عج(زمان

*** 

 : »دست از دعا بر نداريد كه .دعا كنيد)عج(امام زمان  و ظهورطول عمر ،را  سالمتيب

 «دعا سالح مؤمن است.

*** 

    يّد اميرسنام پدر:                نام خانوادگي : يوسفي       ل    نام :  سيّد جلي

    1/1/1431تاريخ تولد :            همدانمحل تولد: 

 11سن :               11/4/1411تاريخ شهادت:               شهرمحل شهادت: خرّم
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 .  امام را ني  بسيار دعا كنيد

 .شاءاهلل ، همگي امام را  دعا كنيد ان

*** 

 نام پدر: محمود               ور  رنجبررضا              نام خانوادگي : صبنام : غالم

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

 11سن :                14/4/1411محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت: 

هاست. هميشه برا  تسكين درد استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمان !برادران

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

بختي مسالمانان و  روز بد ، كه اگر چنين كردند ؛ ت متعهد جدا نكنندروحانيّ ازشما را 

حضاورتان را در جبهاه هاا  حاق علياه باطال ثابات         .هاسات  روز جشن ابر قدرت

سعي كنيد عظمت او را بيابيد و خويش را تسليم  در امام بيشتر دقيق شويد و .داريدنگه

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

*** 

 نام پدر: ابوالحسن                  نام : ناصر                  نام خانوادگي : قاسمي

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

 11سن :               1/11/1411تاريخ شهادت:          محل شهادت:   شلمچه      

هي و رهبر  امام ع ي مان خدا را شكر كه درحد توان در دامن پر مهر شما و لطف اال

برا  شاد  روح جميع شهدا و شاد  روحم بعد از مرگ دعا .  صراط مستقيم را يافتم

 .دهد قرار دعا كنيد خدا مرگمان را شهادت در راه خودش  .كنيد 

*** 

     هللنام پدر: امان ا                   نام خانوادگي : قاسمي نعيم           نام : نبي اهلل
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    1/1/1434محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 11سن :               3/11/1411محل شهادت:  اروند رود               تاريخ شهادت:  

نمازها  جمعه و جماعت و دعاها را از . ر ودعا را از ياد نبريد استغفا !ا  جوانان ع ي 

بارا  طاول    خصاوص به قرآن زياد بخوانيد و برا  سالمتي امام و يارانش  .ياد نبريد 

 . برا  آمرزش من هم دعا كنيد .عمر و سالمتي امام ع ي  زياد دعا كنيد

*** 

 نام پدر: علي اكبر                  مهد              نام خانوادگي : قراگ لو محمّدنام : 

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

 11سن :               11/11/1413تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:   فاو

از خداوند متعال بارايم طلاب    .از شما مي خواهم  مرا حالل كنيد  !پدر و مادر ع ي م

محشور  )ص( محمّدل آو  محمّدببخشد و مرا با  و بخواهيد كه گناهان مرا مغفرت كنيد

 .  گرداند

*** 

     محمّدنام پدر:                  رضا                 نام خانوادگي : قربانيان  محمّدنام : 

   13/1/1431تاريخ تولد :        محل تولد: همدان    

 11سن :               11/3/1411تاريخ شهادت:   محل شهادت:   آبادان             

هميشه به  .استغفار و دعا را از يادنبريد كه بهترين دوا برا  تسكين دردهاست  !برادران

 . ياد خدا باشيد كه بهترين كارهاست

*** 

 نام خانوادگي: نيك بخت         نام پدر :ديدارعلي               محمّدنام: 

       11/1/1433تاريخ تولد:     محل تولد: همدان  
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 11سن:     1/11/1413محل شهادت:فاو ؛ عراق       تاريخ شهادت:

 .را بر لب داشته باش )عج(و آقا امام زمان )ع(و حسين )س(فاطمه توسل به ذكر صلوات و

شاءاهلل خدا باه شاما   فرزند  را ادا نكردم ان حّقشما هم همچنين، مي بخشيد كه  ،پدرم

 .نمايد صبر عطا

---- 

 نام: سيّدامير                نام خانوادگي: فدايي فروتن               نام پدر : سيّد حسن

      14/11/1431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     11/11/1413محل شهادت:فاو  ؛ عراق  تاريخ شهادت:

  -لبياك ياا خميناي      -حساين  ك ياا  لبيّ » :شعار تمامي رزمندگان جان بر كف اين است

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

به پا  خودم بگذارد و اگار   ،را نمي گيرم و از شما مي خواهم هركس از من بد  ديده

تاا   !خادايا  !خادايا  » :يميهمگي با هم ماي گاو   .به پا  اسالم بگذارد ،از من خوبي ديده

 «خميني را نگهدار. ،انقالب مهد 

----------- 

 علي         محمّدعلي           نام خانوادگي: حيرتي            نام پدر : نام: شعبان

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

          11سن :         1/11/1411محل شهادت : شرق بصره                تاريخ شهادت : 

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

هاا  ها  مرا از لغا ش خواهم كه قدماز تو مي !خدايا .تو با كفر والحاد جهاني مبارزه كنم

 ست برساني.ام كه شهادت در راه تواباز دار  و مرا به آرزو  نهايي
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شاما   هاگر نتوانستم خدمتي ب، با چه زحمتي مرا ب رگ كرديد  !پدر گرامي و مادر مهربانم

قدر ع ي  و ب رگ است كه پدر و مادر وبرادر و خواهر در آن هدف آن .بكنم مرا ببخشيد

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

در ساوگ مان گرياه     !شوقم بشتابم، پادر و ماادر  ا  سرخ و لبي خندان به سو  معچهره

به اين قرباني  كند.از خداوند ب رگ بخواهيد اين قرباني شما را به درگاهش قبول  .نكنيد

 ايد افتخار كنيد.كه در راه خدا داده

آمريكاا و  ، وباه رهبار  اماام زماان ،     كنيد و به يار  اهللبگوييد [ «] اهلل بلِحَبِ مواصِواعتَ»

 طور كلي ظلم و جور را ريشه كن كنيد.هبيل و ياسرا

 111سورةبقره، آية -1

 114سورة آل عمران، آية -1

---------- 

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

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

          11سن :               3/1/1411تاريخ شهادت :   محل شهادت : فاو ؛ عراق             

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

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

گوناه كاه   هماان  هاا  بعاد  را  قادم اميدوارم  مستجاب شد.سپاس مي گويم كه دعايم 

كارده   دعاا  چه برا  توفيق شركت در جبهاه بيش از آن خواست و رضا  اوست بردارم،

 ساوز  و شك چشام ا هم با هايم برا  نصيب شدن شهادت دعا نموده ام آندر سجدهباشم 

 ا شاناخته و نقاش  رها كه دنيا ن.آرد نكرده است  ني  م خداوند اين دعايم رامطمئنّ، قلب 



 21 

منتهاا  مسايرش را    و و راه انسان و هادف خلقات او   درك كردهها را در اين دنيا انسان

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

---------- 

 نام: حسن علي               نام خانوادگي: نقد                 نام پدر : رجب علي 

 1/1/1431تاريخ تولد :  محل تولد : كبودرآهنگ            

          11سن :               4/1/1411محل شهادت : كامياران                تاريخ شهادت : 

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

د را فراماوش  ت ح ب اهلل مي خواهم دعا  هميشگي خاو نتوانستيم بكنيم. در پايان از امّ

 .«دار، از عمر ما بكاه و به عمر او بيف ا خدايا خدايا تا انقالب مهد  خميني را نگه»، نكنند

*** 

 مهد                                               نام خانوادگي : قراگ لو محمّدنام : 

 11/1/1434نام پدر: علي اكبر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 11سن :               11/11/1413محل شهادت:   فاو ؛ عراق             تاريخ شهادت:  

ادت جهااد در راه  عبايد شبانه روز به درگاه خداوند گريه و زار  كنايم كاه خداوناد سا    

خودش را نصيب ما گرداند و اگر جان ناقابلمان را هم به درگاهش قباول كارد و شاهيد    

ا كه هم ما و هم رزي؛ ت رسيده ايم و باالتر از آن هيچ چي   نيست به كمال انساني ، شديم

 .  روسفيد هستيم خانواده مان ن د خدا وند تبارك وتعاال

-------- 

 نام پدر : محمود          نام خانوادگي: قادر                                محمّدنام: 

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

          14سن :         1/11/1413محل شهادت : فاو ؛ عراق    تاريخ شهادت : 
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ايان اماام را غنيمات     ،ا  برادران و ع ي اني كاه در سانين نوجاواني و جاواني هساتيد     

شركت كنيد و  در دعاها حتماً .سعي كنيد بيشتر با خدا  خويش ارتباط برقرار كنيد.بدانيد

 ةلطياف و قلاب را آمااد    را و بري يد كه چشمان اشك آلاود روح آب ديدگان خود را فر

دشامنان ايشاان كاه هماان      اپيرو  كنيد و با  . از امامنمايدهي مياال دستوراتفتن رپذي

 دشمن باشيد. ،معصومين هستند )ع(و ائمه )ص(دشمنان واقعي خدا و رسول گرامي

----- 

 نام پدر : روح اهلل      نام: حسين               نام خانوادگي: عباد       

   4/1/1434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:   11/11/1414محل شهادت:سومار    تاريخ شهادت:  

هركاار  كاه    خواهم درراه اسالم كوشاش كنناد  خواهرع ي م مي و برادر ،مادر و زپدرا

ان مي خواهم برا  دوستان وآشناي، تمام خويشاوندان از. رضا  خداباشد برا ، كنندمي

 د.نكن آمرزش گناهانم دعا

*** 

 حسن محمّدنام : حسين                    نام خانوادگي : شكراييان          نام پدر: 

 4/1/1441محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 13سن :                 11/1/1411محل شهادت:قصر شيرين             تاريخ شهادت:

 از ايشاان ،   هميشه ودرهمه حال عاشق امامتان باشيدوباپيرو !  واهران وبرادرانم پدرم،خ

كنياد  درمجلاس دعاا واجتماعاات اساالمي شاركت      . يدان راتاداوم بخشايد  شهراه پاك 

 ت مستمرداشته باشيد.  ودرمحافل اسالمي فعاليّ

*** 

 دگي : شكر نام : نادر                                             نام خانوا
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 1/1/1431نام پدر: ناصر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 11سن :              3/11/1411محل شهادت:   ام الرصاص              تاريخ شهادت:  

گاه مادر را تنها نگاذار  و   يچهسعي كن  .گاه نمازت را ترك مكن  هيچ! برادر كوچكم 

راه  در راه خدا گام بر دار و ؛من اسالمي مدرسه ات شركت كن در انج. او را اذيت نكني

طلب عفو و بخشاش ماي كانم و     ، كه مرا مي شناسند در آخر از كساني . من را ادامه بده

 گاه از ياد نبريد. امام را هيچ را دعا ب . اميدوارم  مرا حالل كنند

---- 

 نام پدر : علينام: علي رضا            نام خانوادگي: دهقاني        

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

 11سن:   3/11/1411اروندرود     تاريخ شهادت: محل شهادت:

پيرو زهرا)س( باشيد كه هميشه بعد از نماز برا  نجاات جامعاه و رفاع     !مادرم و مادران

 .نمودكرد و به خدا التماس ميها دعا ميها  همسايهگرفتار 

----- 

 نام: نظام علي            نام خانوادگي: رمضاني        نام پدر : امير

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

 11سن:   41/11/1411چنگوله     تاريخ شهادت: محل شهادت:

دهم هيچ وقت نماز جمعه و دعا  كميال  شما را به خون شهيدان قسم مي !پدر و مادرم

ك نكنيد كه خدا  نكرده دشمنان اسالم شاد شوند و از رفتاار شاما   و دعا  توسل را تر

 .سوء استفاده نمايند

-------- 

 نام: حسين            نام خانوادگي:رنجه        نام پدر : تقي             
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    13/1/1431محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

           11سن :           3/11/1411محل شهادت : خرمشهر      تاريخ شهادت : 

ت لاذّ  اصاالً  .لذات دنياو  بهتار اسات    همةت و شيريني عبادت خدا از به خدا قسم لذّ

از ياد خادا غافال نباشايد     . پسدنيو  در مقابل لذت و شيريني عبادت خدا پوچ است

 .باشيد به ياد اوپيوسته 

---- 

 نام پدر : عباس            نام: حسين              نام خانوادگي: شاه حسين دستجرد  

   1/4/1411ن       تاريخ تولد:محل تولد: همدا

 41سن:   11/1/1411گردنه صلوات آباد     تاريخ شهادت:سنندج؛ محل شهادت:

 سال روزه و نماز بگيريد. 1 .برا  من گريه نكنيد فقط طلب آمرزش نماييد

----------- 

 دميرزايي مطلوب            نام پدر:حاج محمّ نام: علي رضا             نام خانوادگي:

   1/3/1431دان       تاريخ تولد:محل تولد: هم

 11سن:   4/1/1411چارزبر     تاريخ شهادت: محل شهادت:

هميشه خدا را در نظر داشته باشيد و  .هميشه ذكر خدا را بگوييد و از غيبت دور  كنيد

 .و دلتان با خدا باشد عا باشيد و صبر پيشه كنيدبه فكر آخرت خود باشيد، به فكر نماز و د

*** 

 نام : مرتضي          نام خانوادگي : مريانجي 

    11/4/1434نام پدر: نظام علي       محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 11سن               11/11/1411محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت:  
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كه از  زياد  دارد فضيلت  ،وجود آوردن وحدت ه عالوه بر بعد اجتماعي و ب عهمنماز ج

از پرورش روح است، نماز جمعه در حكم برا  انسان  )ص( بيان شده است .  زبان پيامبر

دايش وحدت يپرورش روح و پ بعدبعد اجتماعي و سياسي،  جهات مختلف ارزش دارد : 

 دهدرا نمايش مي )عج(  اسالم و ياوران مهد  عظمت و ب رگي سربازان، در عين حال 

خوانادن   ارزشامندند .  برا  انسان باقي وني  مستحب چه واجب و  چهنمازها  ديگر . 

 اهميّت بدهيد . ندبه و زيارت  ، ل توسّ ،دعاها  كميل 

*** 

 نام :  مهد                                    نام خانوادگي : يوسفي

   1/1/1441محل تولد: همدان           تاريخ تولد: نام پدر: حسين  

 14سن :               11/1/1411محل شهادت:   ابوقريب              تاريخ شهادت:  

در . فرماان اماام باشايد   ه با گاوش   از شما ملت قهرمان و شهيد پرور مي خواهم هميشه 

دعا كنيد و شكر خادا  عج( )و نماز جمعه ها برا  سالمتي و طول عمر امام زمان  مجالس

 داريم.  رهبر حسين گونه و علي وار چنينوريد كه آجا ه را ب

---------- 

 نام: بهروز              نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: علي اكبر    

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

 13سن:        11/11/1411محل شهادت:شلمچه         تا ريخ شهادت: 

 «ساحار مساتغفرين با َ » و صابح فارا رساد     تاا كه در سحر آماده اند خوشا به حال آنان

فتاب عجوالنه آبر من و امثال من كه نماز صبح عشق را ن ديك طلوع  احسرتاوو  ]باشند[

 !جا آورده انده ب

-------            
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 نام پدر : محمود        نام:يعقوب علي              نام خانوادگي:تركمند    

   11/4/1431محل تولد: بيجاركردستان            تاريخ تولد: 

 14سن:   11/11/1411محل شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

اگار   . از آشنايان بخواهيد تا از خداوند بارايم طلاب مغفارت كنناد     ! پدر و مادر مهربانم

 . يد و برايم از خدا طلب آمرزش كنيدخاكم بياي ]سر[ بر هر شب جمعه توانستيد

------- 

 نام خانوادگي: وكيلي تنها                نام پدر : علي ميرزا              نام: امراهلل

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

 11سن:      11/11/1411قصرشيرين     تاريخ شهادت: محل شهادت:

هاا  جناگ   هم در عوض به جبههخواخيرات بدهيد چي   نمياگر خواستيد برا  من  

از تمامي فاميل و دوستان و آشنايان خواهانم كاه حاللام كنناد و راه شاهيدان را      .بدهيد

 د.نامام را هرگ  فراموش نكن ]به[ ادامه دهند و دعا 

-------- 

 نام پدر :ميرزآقا  نام: حسن                  نام خانوادگي : رضايي معتقد                

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

 14سن:             11/1/1411كورك         تاريخ شهادت:  محل شهادت: تنگ

جا   ه من ب .نتوانستم حق فرزند  را ادا كنم چونخواهم  مرا ببخشندز پدر و مادرم ميا

چيا   از   مرابرا  شما مطالبه كان  كه از خداوند سالمتي رهبر انقالب و رحمت خدا اين

كوچكي  وتواند ج ها  دنيا را در نظر بگيريد نمي چراكه اگر تمام مال .آيددستم برنمي

  .خداوند به شما رحمت و پاداش اخرو  بدهد .از رحمت خدا شود

*** 
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 پدر: سيّد اصغرنام   خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّد حسين           

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

 11سن :                  1/11/1411محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

به برادران و خواهران و پدر و مادر ع ي م مديون هستم و حق فرزند  و بارادر  را در  

باه   ،اهاانم دعاا كنياد   كدام ادا نكردم. بنابر اين اميدوارم كه برا  آمارزش گن مورد هيچ

خصوص پدر و مادرع ي م كه مقامي خاص در پيشگاه خدا دارند. در مراسام بناده بارگ    

النااس هام از   سفيد  قرار دهيد تا هر كس حقي بر گردن من دارد طلب كند كاه حاق  

 برا  ديدن تو آمد ولي موفق نشد! شود، به امام بگوييد كه چند دفعهگردنم برداشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


