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

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

 23سن:     2/11/1331تاريخ شهادت:   محل شهادت: همدان 

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

هيچ گريهه نكنيهد يها خودتهان را      اگر من در اين راه جان سپردم براي من ! پدرم . نمك

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

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

 .تا دين ما سرافراز شود

------- 

 نام:  نصرت اهلل           نام خانوادگي: براتي       نام پدر : هادي 

 2/7/1331 محل تولد : همدان             تاريخ تولد :

         17سن :               11/1/1332تاريخ شهادت :           محل شهادت : پيرانشهر    

م بگوييد كه به شما تبريك بگويند زيرا كه در روز شهادت من شيريني پخش كنيد و به مرد

تر شده اسهت و ايهن    ت شما بيشستيد. اين را هم بگويم كه مسؤوليديگر خانواده شهيد ه

 امتحان شماست. اميدوارم كه امتحانتان را خوب پس بدهيد. مرحله مرحله

**** 

ييد كه پسرم فوت مبادا بگو .مبادا در شهادت من سرتان را پايين بيندازيد !پدر ومادر عزيز

خيلي فرق  زيرا بين مردن و شهادت « پسرم شهيد شده است : »همه جا بگوييد .استكرده

 .اما نه طوري كه دشمن شاد شود گريه كنيد كنيدنگويم در شهادت من گريه نمي . هست

----------- 

 نام: ابراهيم        نام خانوادگي: بختياري            نام پدر : غالم 
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 22/12/1331تولد : تولد : همدان             تاريخ محل 

          21سن :               11/1/1332تاريخ شهادت :           محل شهادت : پيرانشهر      

شاءاهلل راه شهداي  ان .موختمآرا   هي بودنلمن از شما درس حزب ال !برادر و خواهرانم

ي كه در زير شكنجه هاي ساواك قطعه قطعه يداشه. چنان ادامه خواهيد داد اسالم را هم

شدند و هميشه نام اهلل و امام زمان و امام خميني را زمزمه مي كردند و هيچ وقت از ايهن  

 ي كه با خون گرم خود كربالي ايران را گلگون كردند.ينشدند و شهدا خط منحرف

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

  ام خانوادگي: بختياري               نام پدر : يداهللنام: پرويز                    ن

 32/3/1331: محل تولد : مالير             تاريخ تولد 

          17سن :              3/12/1332تاريخ شهادت :          محل شهادت : مهران      

 شهادت:

بهه همرزمهانم    .وختمكه من درس شهادت و ايثار را در مكته  اسهالم آمه    ؛به ملتم بگوييد

كه با خهون   ؛ نه با قلم بر كاغذ ،من تكليفم را در آخرين لحظات حيات نيز نوشتم ؛بگوييد

 !خون گرفتم يام را با امضاقبولي به پدر و مادرم بگوييد كه من كارنامه !برخاك

***** 

هتهرين  ب .دانهم  له ميأو سعادت و خوشبختي را در اين مس اممن راه خود را انتخاب كرده

] نيز[ همين شهادت است كه حتي بزرگان اسالم  ،به خدا نزديك شدن برايزندگي  لحظه

  .كردنداز آن استقبال مي

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

 نام: محسن              نام خانوادگي: بخشي              نام پدر : منصور 

 3/12/1332محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 
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          21سن :           2/7/1333تاريخ شهادت :           : ابوقري        محل شهادت

خدا را شكر كن كه چنين فرزندي تحويل جامعهه  ، اگر پسرت شهيد شد !اي مادر مهربانم

تهو   ؛حاللهم كهن   !و تو اي پدر عزيزم. شوددادي و برايم گريه نكن چون دشمن شاد مي

 زياد زحمت مرا كشيدي.

------- 

 اصغر               نام خانوادگي: بلوري            نام پدر : سيد اسماعيلام:سيد علين

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

 12سن:  22/11/1332محل شهادت:چنگوله     تاريخ شهادت:

اي ما برو شهادت است و شهادت براي او  هر لحظه آماده ،عشق مي ورزد به اهلل كه كسي

آزادگهي و زنهدگي را    ،معلم ماست و به ما درس شهادت  )ع(چراكه حسين ،سعادت است

طهور كهه    همان -اگر من شهيد شدم به بزرگترين آرزوي خود رسيده ام چون. آموخت

 شهادت سعادت است. -گفتم

----- 

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

      2/3/1333همدان    تاريخ تولد : محل تولد :

  12سن :     23/12/1333محل شهادت :كوشك     تاريخ شهادت :

 .دانم كه تا اين حد از عمرم نتوانستم دينم را به شما عزيزان ادا كنممي !پدر و مادر عزيزم

همان كه  ،به آرزوي خودمتا خواهم كه مرا دعا كنيد و از شما مي كنيداميدوارم مرا عفو 

 برسم. ،شهادت در راه اسالم است

------ 

 نام:محمد               نام خانوادگي: بهرامي            نام پدر : ميرزا رضا
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      32/3/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:         32/1/1331مجنون               تاريخ شهادت:جزيره  محل شهادت:

خواهيد مهرد و ايهن دنيها     روزي بدانيد  ،اهلل بيم داريدشهادت في سبيلاي كساني كه از 

شهادت تزريهق خهون  بهر     !  اي كساني كه از شهادت بيمناكيدبيش نيست. سرايي كاروان

 و شهيد زنده و جاويد خواهد ماند.است پيكر جامعه 

***** 

انسان  مي تواند  چه آندر اين دنياي قفس گونه، سراسر غم و درد است و  زندگي انسان

ها، شهادت پيامي است به عصرها و نسل .شهادت و به سوي حق رفتن است ،نجات دهد را

 . كند عشق به خدا و ائمه استميدعوت چه مرا به شهادت  آري آن

----- 

 نام:محمد رضا              نام خانوادگي: بهراميان            نام پدر : محمد حسين

       2/12/1333لد:تاريخ تو     محل تولد: همدان    

 21سن:         11/3/1331محل شهادت: قصرشيرين          تاريخ شهادت:

كنم كه هرگز در مرگ من نگريد زيرا اگر خداوند ما را شههيد  به مادر عزيزم سفارش مي

خداونهد شههدا را بهدون     .حساب كند براي هميشه در آرامش و نجات به سر خواهيم برد

 .گونه نگراني نيستبنابراين جاي هيچ .ت خواهد بردكتاب با درجات عاليه به جنّحساب و 

جشن بگيريد و شهادي كنيهد چراكهه     ،فاتحه و عزاداريبرگزاري كنم به جاي توصيه مي

مهن كهه در انقهالب كهار      .ايم در ميان خانواده حداقل يك نفر را قرباني كنيمفق شدهوم

 ! شايد با دادن جانم در جبهه از خجالت بيرون بيايم ،اممفيدي براي  جامعه انجام نداده

------ 

 نام:تقي              نام خانوادگي: بهمني            نام پدر : محمد 
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 12/3/1331تولد : محل تولد : همدان             تاريخ 

سن :               17/2/1332تاريخ شهادت :              ؛ سرپل ذهابمحل شهادت : بازي دراز 

21         

بازمانهدگان   هبا خهون خهود آزادي و انسهان زيسهتن را به     او شهيد قل  تاريخ است زيرا 

مهي   .هر لحظه بهه اسهتقبال آن مهي روم    ومن شهادت را دوست دارم . آموزش مي دهد

 !اگر خدا اين قرباني را از خانواده ما قبول كند .خواهم با خون خود اسالم را ياري كنم

----- 

 علي نام:  امين       نام خانوادگي: بيات      نام پدر: فرمان

   32/2/1333:  محل تولد : مالير             تاريخ تولد

  21سن :              21/2/1331محل شهادت : سومار        تاريخ شهادت : 

هي و اين گونه ناراحتي و واهمه به خود راه ندون شيردالن كربال هيچچاميدوارم  !پدرم

خواهم مي شمااز  .فقط به ياد خدا باشپس « اال بذكراهلل تطمئن القلوب »را هم بدان كه

تو اي مادر . كه دشمن و منافقين شاد گردند دكه در شهادت من افتخار كنيد و كاري نكني

ولهي ايهن را    .آرزو داشتم كه تو را خوشهبخت كهنم  ! تو در قل  من جاي داري ، عزيزم

از تهو   ،من معشوقاني چون امام ، اسالم، پيروزي و شهادت دارم .اشق بودمبدان كه من ع

آوران كهربال  هايت را گره كرده و چهون پيهام  خواهم با شنيدن خبر شهادت من مشتمي

مهن و   !خهانواده عزيهزم   .«كور شود چشهم منهافقين   .افتخار من استشهيد اين »  ؛بگويي

 عههههههههههههههههروس زيبههههههههههههههههاي شههههههههههههههههما كههههههههههههههههه   

 فقط امام را دعا كنيد.. م يكنهميشه از شما خداحافظي مي ي برا «شهادت نام دارد »

---- 

 نام:  رضا          نام خانوادگي: بيات             نام پدر: حسن
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    1/1/1331ريخ تولد:محل تولد:همدان       تا

 22سن:    12/2/1331محل شهادت:خرمشهر        تاريخ شهادت: 

كهه خهود را از    مگر اين  .نداردنوشيدن آن را ن است كه هركس توا اييشهادت شيرين

از  .اعم از مال و جان آزاد و در راه حق عليه باطل فدا كنهد  ،ظاهري هايتمام قيد و بند

 كه نداشتم شهيد نشوم و زماني ادتياقت شهلخداي رب العالمين طل  كردم تا زماني كه 

خوشم در  انم كه آخرين لحظهداين را مي .را داشتم مرا شهيد كندفيض آن لياقت درك 

 !شودهمان لحظات آخري است كه چشمانم بسته مي ،اين دنيا

ام ولي اميدوارم كهه جهانم را در   در زندگي رنج فراواني به شما داده !پدر و مادر عزيزم

 كهه  وقت به من ناكام نگوييد چوناميدوارم هيچ.فدا كنم راه خداست ، كه همانه شماار

بهراي مهن گريهه     !پدر ومادر عزيهزم  .هاسترين نعمتتا گرفتم كه بهمن در نهايت كام ر

بعد از شهادتم سياه  .يدددا نآقر ز فرزندي را در راه اسالم و نكنيد و شاد باشيد كه شما ني

دانيد قل  و روحم هميشه پيش خوب مي !ام است زا نگيريد چون ش  دامادينپوشيد و ع

خهواهم  آرزوي من بود و مي،وصل ترم و اين  كمعبودي بود كه از همه كس به او نزدي

 .كه شيريني و نقل و ميوه بدهيد

--- 

 د حسن : بيگلري           نام پدر: محمنام:  ميرزا رضا           نام خانوادگي

    2/2/1333محل تولد: فامنين        تاريخ تولد:

 22سن:      27/11/1332محل شهادت:چنگوله              تاريخ شهادت:

يبم صه دانهم چهرا ن  نمهي  .كهنم كهردم و مهي  كه آرزوي شهادت مي] وهست [ ها بود مدت

 .حقير در اين راه آگاهانه قدم گذاشتم بنده ،ولي برادران ؟شودنمي

 علي نام:  محمد تقي          نام خانوادگي: بيگي             نام پدر: شعبان
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      32/3/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:         2/3/1331محل شهادت:خرمشهر               تاريخ شهادت:

شههادت بهاالترين    .توان با آن مقايسه كهرد كه هيچ چيز را نمي استيبزرگ شهادت واژه

توانهد بها آن مقابلهه    شهادت سالحي است كه هيچ كس و هيچ قدرتي نمهي  .هاستمردن

شههادت و از خهود    «. رد اسارت نداردلتي كه شهادت دام»:  قول امام عزيزمانه وب .كند

كه دشمن ما از لحاظ تجهيزات گذشتگي است كه لرزه به اندام دشمنان انداخته در حالي

پيروزي را اسلحه نمي آورد :»ي رهبر عزيزمان مي فرمايديزيبا چه جمله .خيلي قوي است

عنوان نشان دادن ه خويش ب دسته كه بامرگ سرخ بكساني. «  وردآپيروزي را خون مي 

ههر  هها در   . آنخيزند،شههيدند تنها سالح براي جهاد در راه خدا بر ميو عشق به حقيقت 

 ي و حاضر و شاهد و ناظراند.عصر و زماني، در پيشگاه خدا ح

--- 

 كامران            نام پدر : مرادخاننام خانوادگي: پرچمي             نام:رمضان

    1/1/1337تاريخ تولد:      محل تولد: همدان  

 11سن:   13/12/1333محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

ت  به راه بيايند و ههيچ  ملّ كاري بكنيد كه همه شويد!مبادا با شهادت من به انقالب بدبين 

به شهادت رسيدم بدانيد كه بهه فهيض   من اگر . من را نداشته باشيدفراق  هصّغموقع غم و 

 ل آمدم.ينا عظيم

--- 

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

 23/1/1332تولد : محل تولد : همدان             تاريخ 

         22سن :               11/3/1332تاريخ شهادت :           محل شهادت : سرپل ذهاب    
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 اصلاميدوارم نگارم. ميعنوان پيام كوچكي ه ب ،تاريخ را ياي ب عنوان نامهه اين نامه را ب

كه آگاهانهه انتخهاب   را مي خواهم بگويم كه اين راه . برسانمبه شما پيامم را توسط خونم 

  ؛است و به  خدا قسهم  ش رسيدن به خداي تبارك وتعاالپايانراه عشق و اين راه   .امكرده

  .خواهم ماندتا آخرين قطرات خونم در اين راه استوار 

--- 

 نام: رمضانعلي        نام خانوادگي: پيروزنام          نام پدر: اسماعيل

   3/3/1331د:محل تولد: شهرري       تاريخ تول

 12سن:     1/1/1337محل شهادت:چهارزبر    تاريخ شهادت:

 جها ه اي بهه عنهوان يهادبود به    خواهم چند كلمهدر لحظات آخر كه عازم جبهه هستم مي

بهر   انبياو پدرم و مادرم درود خدا  !م سنگر است و عروسم شهادتادامادي حجله. بگذارم

 ،اكنون كه عازم جبهه هستم .زهرا)س( و حضرت زين )س( سرافرازيد شما كه نزد فاطمه

اگهر   .كنم كه اين سهعادت نصهيبم شهود   دانم دعا ميكشته شدن در راه خدا را افتخار مي

دانهم بهرايم   مهي  .بم شد در مرگم به هيچ وجه گريه و زاري نكنيدشهادت در راه خدا نصي

خواستيد مرا داماد كنيد ولي من با خونم دست و پايم را حنها  ها داشتيد و ميخيلي آرزو

 ...بندان كردم

--- 

  نام:  حسين          نام خانوادگي: تابش            نام پدر :ذبيح اهلل

  1/2/1332ولد:محل تولد: همدان       تاريخ ت

 22سن:     22/11/1333تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

 .اراحتي به خودتهان راه ندهيهد  نگونه در شهادتم هيچ !برادران عزيز و خواهران مهربانم

همچون كوه استوار باشيد كه در صهورت قبهول نمهودن خداونهد، شههادت مهن باعه         
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برند و ميپي  حقارت و كوچكي زندگي دنيا كساني كه به .سرافرازي و افتخار شما گردد

اي زنهدگي  ضر نيستند لحظهه اديگر ح ،اندهمچنين عظمت و شكوه آخرت را درك كرده

اين دنيا را تحمل كنند. جان امانتي است كه از جان  خدا به ما داده شده است پس چه 

 بهتر كه اين امانت را در راه او و براي او بدهيم.

--- 

 نام خانوادگي: ترك             نام پدر : علي      نام:  عباس     

  3/7/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 27سن:     27/11/1331محل شهادت:چنگوله    تاريخ شهادت:

تر ندارد يا اهل شهادت است و رستگاري و يا اهل شهقاوت   انسان در زندگي دو راه بيش

چند برابر ياي آزاد كار نيكي كرده باشد در آن دنيا است و بدبختي. اگر انسان در اين دن

 .دهندكار به او پاداش مي آن

---- 

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

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

 23سن:       32/12/1333عراق       تاريخ شهادت:  ؛محل شهادت: ماووت

مرگ از عسل  ، زندگي نه چندان شيرين و مرگ نه چندان تلخ است بلكه براي آدم آگاه

اگر شههيد  . مرگ را آفريده است ،ت نهادهچرا كه خداوند بر انسان منّ !باشدتر ميشيرين

در قبهر بگذاريهد تها     سهپس  ، گره كهرده  را هايم هايم را باز و مشتشدم موقع دفن چشم

بلكه من حق را شناخته و آگاهانهه بهراي    ،كوردل نگويند كوركورانه مرده است منافقان 

 قدم برداشته ام. آن

--- 
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 نام:ناصر          نام خانوادگي: اعظمي منش            نام پدر : اسداهلل

 1/1/1322تولد: محل تولد: همدان       تاريخ

 33سن:     12/2/1331محل شهادت:پادگان حميد    تاريخ شهادت:

و عشهق بهه امامهان و     ،پيامبران بر حق تهاريخ سالم، عشق به شهادت عشق به اهلل، عشق به ا

ق من عشدر لحظات سنگين تاريخ، است. خره عشق به جمهوري اسالمي و امام خميني باأل

عشهق بهه حهق     نهايهت شهادت كهه   رسيدن به ؛ به معبودم برسم وار خواند تا پروانهرا مي

 باشد.مي

      

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

       12/3/1332محل تولد: بيجاركردستان            تاريخ تولد: 

 23سن:   23/12/1331محل شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

بهه  ين هديه ناچيز را به درگاه خداوند شكر كنيد كه اين بنده گنهكار را قبول كرد و ا... 

 درگهههههههههههههههههههههههههههههههههههاهش قبهههههههههههههههههههههههههههههههههههول  

همهراه   .با لباس رزم به خهاك بسهپاريد    ممرا در قبرستان شهدا نزد برادران همرزمكرد . 

حهداقل بهوي    ، كهربال نصهيبم نشهد    زيارتجسدم يك مقدار تربت كربال بگذاريد كه اگر

ش  عهزايم  . مان بزنيد در خانه بر سر پرچم سبزي. به مشامم برسد و شفيع من باشد  شپاك

 .م بدانيد و خوشحالي كنيد تا باع  ناراحتي دشمنان اسالم و قرآن گرددا را ش  عروسي

اما چه  .كه در درون خود حس مي كنم بر كاغذ بياورم  را اي كاش مي توانستم احساسي

 ، كنم كه قلم وزبان از بيان احساسي كه در درون من حقير و كليه رزمندگان غيور اسهت 

اين احساس رسيدن به معشوق است و احساس پيوستن به حق و پيمودن راه  .ناتوان است

را گرفتهه و نگهذاريم    مها بايهد آن   . شهيدان و گرفتن پرچمي كه از دست شهيدان افتاده
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ما بايد از آن به نحو  . چون چراغ هدايت را به ما سپرده اند ؛ چراغ هدايت خاموش شود

نسبت به اين مرگ و مكت  داشتم به سوي ايهن   من با شناختي كه . احسن پاسداري كنيم

ا شهناختم بهراي   رمن از موقعي كه خود .  را مي پذيرم آنمرگ مي روم و با آغوش باز 

انتخاب هدفم كوشش كرده ام واين مكت  را به اين خاطر انتخاب كرده ام كهه مهردان   

 ه تههههههههههههههههههههههههههههههههرين مههههههههههههههههههههههههههههههههردان آن آزاد

 رافتخارترين مرگ هاست .بوده اند . و هدفش ، مقدس ترين اهداف و مرگش پ

روم تها بهه    مهي  ، اهلل اسهت ي واوليها  ن راه روشن انبيها آسرچشمه كه پس با اين شناخت 

 .پذيرمبمعشوقم برسم و با آغوش باز مرگ جاودانه را 

 

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

      3/2/1331ولد:ت محل تولد: قروه       تاريخ

 11سن:  11/3/1332محل شهادت:سرپل ذهاب     تاريخ شهادت:

بهه   ، ههر كهرده ام  ن و به غسل شهادت مطّدر اين لحظه كه خود را به لباس پاسداري مزيّ

 است .شاءاهلل صراط مستقيم  م است كه راهم سبيل اهلل و انروشني روز برايم مسلّ

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

 علي نام پدر:صاح             توكلي بشير نام خانوادگي:  نام: داوود     

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

 21سن:   23/12/1331محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ن راهي را كه برادرم در پيش گرفت و عشق حسهين را  آاميدوارم  ! پدر و مادر ارجمندم

 بهه را ادامه بدهم و اگهر خهدا خواسهت    اوهم بتوانم راه معيار حركت خود قرار داد من 

برسهانم. پهدر و    به آن كهاروان عظهيم   توانم لنگان خود راب رفت بروم وسفري كه برادرم 
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ههركس در راه خهدا فرزنهدش را ايثهار كنهد در روز قيامهت فاطمهه         :ًاوال !مادر مهربهانم 

 ههي  مهادر و پهدرش را همرا   شهيد كه ثانياً تا اين .كندميشفاعت راالزهرا)س( مادر شهيد

 د دهيه را در راه قهرآن مهي   ان هنگامي كه فرزندت  پسنهاد  .نكند پاي در بهشت نخواهد

هميشهه در پهيش    .گردد دشمنانباع  سوءاستفاده كه دو زياد گريه كني دسست شوي مبادا

 .مردم مانند كوه استوار بايستيد و مقاوم باشيد

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

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

   1/12/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 17سن:     3/1/1331تاريخ شهادت:    ؛ عراق محل شهادت:فاو

اگر من شهيد شدم در منزل را آب و جارو كنيد و پرچم كشورم را روي  !اي پدر و مادرم

 .كفنم بكشيد

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

 نام:مرتضي            نام خانوادگي:جاني         نام پدر :اكبر

   7/1/1333:محل تولد: همدان       تاريخ تولد

 22سن:     23/12/1333تاريخ شهادت:  ؛ عراقمحل شهادت:ماووت  

دا و اي خه اي بزرگهوار در نهزد    ،اي اسطوره تقهوا و پهاكي   ،اي پدر گرامي و ارجمندم

درگهاه حهق    بهه  اي كه تو به حسين زمان دادياميدوارم هديه !ر دو جهانخرسند در ه

شههادت   ۀت و مزّولي چه كنم اگر لذّ ،شويدانم كه از نبودنم رنجور ميمي د.گردبول ق

 .كرديددانستي شما هم آرزوي شهادت ميرا مي

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

 :محمداريان       نام پدر نام:علي        نام خانوادگي:جب
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     1/12/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:    21/12/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

را  نولي اميدوارم كه خداوند م ،تر از آنم كه نام شهيد بر من نهاده شود چه من كوچك

 يماگرجنازه ام نيامهد دوسهت دارم جلهو پايگهاه بهرا      .هم در جمع اين عزيزان قرار دهد

ماننهد خيلهي از    -. اين را هم بدانيد كه اگرتأثير بگذاردم اي بگذارندتاشايددرمرد حجله

ام را نياوردند و يا مانند سرور شهيدان سر يا دسهت در پيكهر نداشهتنم رو    جنازه -دوستانم

 چنين باشيم.روم. شايد خدا خواست كه ماهم اينسفيد به درگاه خداوند مي

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

 ين        نام خانوادگي: جعفريان    نام پدر : علي اكبر نام: حس

   11/1/1332محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           21سن :                1/12/1333محل شهادت : قصر شيرين                 تاريخ شهادت : 

نيهد بهه يهاد مظلوميهت     ههر وقهت خواسهتيد گريهه ك     .بعد از شهادتم بهرايم گريهه نكنيهد   

بهر امهام    ،بر رسول خدا كه براي برقراري اسهالم زجرهها ديهد    .معصومين)ع( گريه كنيد

برلحظاتي گريهه   .سوزاندحسين)ع( گريه كنيد كه صحنه شهادت او و اصحابش دل را مي

 .او جواب دههد «  رنيصُينْ ن ناصرٍمِ هلْ» كنيد كه حسين)ع( كسي را نداشت تا به نداي 

نةُ هدي و سهفي صباح الْسين مِحُالْ نّاَ» بگوييدكه  «حسين حسين»توانيد تا مي !زانمآري عزي

 .حسين)ع( چراغ هدايت است و كشتي نجات« هالنجا

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

 علي         نام خانوادگي: جعفريان     نام پدر : علي اكبر نام:رمضان

    12/12/1331محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

           22سن :           3/12/1331محل شهادت :ام الرصاص       تاريخ شهادت : 
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خدا مي داند كهه   .اين مكان كه وصيت نامه مي نويسم كربالي خونين،خونين شهر است 

من در برابر ايهن همهه    .است هر و رنگين كرداين كربال را معطّ قدم به قدم خون شهيدان

 .هي خانواده  شهيد ضعيف و ناتوانمري از نعمت االشهيد در برابر برخوردا

----------- 

 علي نام: مهدي                       نام خانوادگي: جمعه            نام پدر : نبات

          1/1/1337محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 12: سن    27/2/1331محل شهادت: مهران                  تاريخ شهادت: 

دانم بعد از شهادتم گريه مي كني ولي اين را بدان كه هر وقت خواستي براي مي !مادرم

زيهرا ههيچ غهم و     ،تن يار مظلوم او گريهه كهن   72حسين)ع( و  ممن گريه كني به ياد اما

دانم مي !مادرم. اندوهي از شهادت آن امام عزيز باالتر نيست و ما شاگردان آن امام هستيم

ناراحت نشو كهه   !مادر جان .جز رنج و مشقت براي شما چيز ديگري نبودهكه وجود من ب

تهوانم  اينجاسهت كهه مهي    در دانستم فقطچون مي ،چرا من مدرسه نرفتم و به بسيج آمدم

خوشهحال بهاش    !مهادر جهان   .اين را هم بدانيد كه بسيج هم مدرسه است .خود را بسازم

اخهالص و خوشهحال بهاش كهه پسهرت در      دانشگاه ايمان و  ؛چون پسرت به دانشگاه رفت

خيلهي دوسهت داشهتم كهه      !مادرجهان  .امتحان قبول شد و به سوي معشوق خود شهتافت 

را بهاز   و موقعي كه دلم گرفهت آن دارم  نگه آمد در جاييهاي شما را كه بيرون مينفس

 .كنم و ببويم

ه حتماً مهي  بل؟ كدام؛حسين گونه يا مرگ در بستر؟ولي چگونه خواهيم مرد روزيبرادرم 

از روي  .مقدماتش ايمان بهه خداسهت   . آري!حسين گونه مردن لياقت مي خواهد يگوي

 .حقيقت،شما ادامه دهندگان انقالب اسالمي هستيد

--------- 
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 رضا           نام خانوادگي: حاجي بابايي         نام پدر :جالل نام: علي

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

           23سن :        23/3/1331محل شهادت : شرق بصره     تاريخ شهادت : 

هاي آن كنم، به اميهد  به اميد آن روز كه در قربانگاه شهادت، تن را فداي اسالم و ارزش

 آن روز كه چندان دور نيست.

--------- 

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

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

 21سن:        12/3/1331محل شهادت: پيرانشهر    تاريخ شهادت: 

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

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

 چنين از ميانمان بروند.باشم كه عزيزانم اين

**** 

خهواهم  ليكن مهي  .كنمطل  مي راام كه اين چنين گستاخانه آنشايد شهادت را نشناخته

تمامي اجزاي بدنم را تكه تكه و پيكرم را جهدا از ههم و    .در راه تو  قطعه قطعه شودبدنم 

گر چه مرا شهيد نخواني كه من لياقت  !از بدنم را سوخته در راه تو ببينمقطعات جدا شده 

آرزو دارم كه بدنم در زير طوفان تيرها و  !شهيد شدن و نام شهيد به خود گرفتن را ندارم

گهوي  تكه تكه شود و گرنه توان ندارم كه جهواب  ،بسوزد ،خمپاره هاي دشمن قرار گيرد

پهس  هلل! گويي در مقابل تو اي معبهود و اي ا د جوابچه رس .شهداي كربالي ايران باشم

 توفيق كشته شدن در راهت را نصيبم گردان و مرا نا اميد نكن.

**** 
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برم به اين كار ميهاگر لفظ مرگ را ب .شما را به خدا و جان امام در مرگ من گريه نكنيد

كار و روسياه  گنه ۀدچرا كه، اين بن .توانم نام شهيد را بر خودم بگذارمدليل است كه نمي

توانم در قيامت در نزد چگونه مي ،گوي گناهانم باشمو شرمنده كه در دنيا نتوانستم جواب

، پهس نهام شههيد را بهر مهن      علي)ع( رو سهفيد باشهم  و زهرا)س(  ةفاطم وامام حسين)ع( 

 ! مگذاريد

وم و خواهم در ايهن راه كشهته شه   خشنودي خدا در اين راه قدم برداشتم و ميمن براي 

از خداوند متعهال خواسهتارم و مكهرر ايهن      .دانماين كشته شدن را مرگ در راه خدا مي

ه شود و اگر خواست خودش باشد جان ه تكّام كه پيكر من بسوزد و تكّموضوع را خواسته

شايد گناهانم بخشيده شود و خداوند قلهم عفهو بهر     ،سوختن را حس كنم تا در بدنم باشد

دست نيامد بدانيد كه خداوند خواسته اين بنهده را اجابهت   هيكرم بو اگر پ !گناهان بكشد

 فرموده است.

دست نيامهد ولهيكن   هب «هامحقق»و نگران اين موضوع نباشيد چرا كه پيكر عزيزاني چون 

 نامشان تا ابد باقي خواهد ماند.

------ 

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

  2/1/1337لد : محل تولد : همدان      تاريخ تو

           22سن :           1/1/1337محل شهادت : چارزبر         تاريخ شهادت : 

لقاي حقيهد بها    داراگر دوست: »ندگانش فرمودهمموالي شهيدان حسين بن علي )ع( به رز

كهربال و امهروز پيهروان    ديروز حسين)ع( و ياران وفادارش در صحراي  ؛آري .«من بياييد

شهيد مظلوم بهشتي و يهارانش   ،] و ... [ هفتم تير ةدر حادث ،خرداد 11خط امام در يوم اهلل 

 .ها و غيره رفتند و به لقاي حق پيوستندشهيد دستغي ، اخالق  انها و معلمو استاد مطهري



 17 

دست به  .اندت ندادند تا دست شرافت بمدست ذلّشهادت طلبي را به ما آموختند، ةحماس

 باطل ندادند تا دست حقيقت بماند و بيعت با ظلم نكردند تا عدالت بماند.

--------- 

 نام: رضا           نام خانوادگي: خالقي            نام پدر : اكبر

     23/1/1333يخ تولد:محل تولد: همدان       تار

 11سن:   32/12/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت: 

هها هماننهد    آن ةمطمئن باشيم كهه همه   .شهدا فكر كنيم ةنامييد كمي در مورد زندگيبيا

را  مطمهئن باشهيم كهه تها كسهي نرسهد آن       .چينشان كهرد اي رسيدند و خداوند گلميوه

خهدا از بهاطن مهن     ،چون اول .دهم به اين سادگي بروممن هم احتمال نمي !چينندنمي

 و ام  بوديك عمر شيطان فرمانده ،ل شهوات بودمدنباهيك عمر ب .و دوم خودم دخبر دار

را بهر زبهان   « باهلل من الشيطان الهرجيم  اعوذ»كه در حالي م.دنبال شيطان بودهيك عمر ب

رود، عهدل خهدا   مهي  نيادنبال شهيطان ونفسها  هكسي كه با شعار مرگ بر شيطان ، ب !داشتم

 !كندايجاب مياما رحمت خدا  ،كند كه او را از دنيا جدا كندنمي بايجا

***** 

چرا هر  .يد فكر كنيديشك داريد بيا كه در مقام شهدااي كساني. به شهدايمان رجوع كنيم

 !؟ كس خوب بود رفت چرا بدها شهيد نشده اند

شهدايت يك عمر در آتش عشق حسينت سوختند و عاشقانه و ديوانه وار در راه  !خداوندا

خهاطره   .دارنهد  غمنهاك  ييهاخود داستانهر كدام در زندگي  .حسين )ع( شهيد شدند

دارند اما در زندگي شهان تحقيهق نمهي     سوزي جانيهامظلوميت . گريه آور دارند ييها

 .كنيم و به اين خاطر در مقام شامخشان شك وترديد داريم

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

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

  22سن :    27/2/1331عمران ؛ پيرانشهر    تاريخ شهادت : محل شهادت : حاج 

. انتخهابي آگاهانهه و مشهتاقانه    ،شهادت يك انتخهاب اسهت   !دوستان و همراهان ،برادران

 .شودحركت عاشق به سوي معشوق است كه نصي  هركسي نمي شهادت،

--------- 

 نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر : اصغر    نام: جواد         

 12/11/1337محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           17سن :                2/12/1333تاريخ شهادت :                ؛ عراقمحل شهادت : فاو 

خواهم كه امهام را تنهها   ميخدايا! شهادتم را در راه اسالم و قرآن بپذير. از شما مسلمانان 

نگذاريد و از اين سنگر آزادي و عدالت و حامي مستضعفان حمايت كنيد. دست در دست 

جاي آوريد. از هاي استوار برخيزيد و جهاد با نفس را بههم با وحدت آهنين خود و با گام

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

------ 

 هادي            نام خانوادگي: خضريان        نام پدر : ابوالقاسم نام: 

 27/12/1333محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

          21سن :    22/2/1311مكرات ها   تاريخ شهادت : محل شهادت : زندان د

در  اول ةن وهله آاگهر داشهتم در   ، من كه لياقت و ارزش شهادت را ندارم  !اما مادر جان

 .شدها كه با مأمورين ساواك درگير شدم نصيبم ميتبريزي چهلم، 17دهم فروردين سال

طله  آمهرزش بنماييهد كهه      از خدا برايم. برايم دعا كن كه دعاي شما قبول است  ،مادر

 .در صراط مستقيم قراربگيرم و به آرزويم نايل شوم )ع(شايد به كمك امام زمان
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--------------- 

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

 1/3/1322تولد:  محل تولد: همدان         تاريخ

 31سن:         22/12/1311محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 

ههاي ضهد   هايي كه در ناز و نعمت زندگي مي كنند و هميشهه حهرف   همسرم! به همة آن

 انقهههههههههههههههههههههههههههههههههههالب را تكهههههههههههههههههههههههههههههههههههرار 

جبهه ها بيايند و نشانه ههاي   »ي كنند و به زندگي انگلي خودشان ادامه مي دهند، بگو:م 

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

همسهرم! وقتهي    « پهر مهي شهوند؟   هاي سرخ پرجبهه ها شهيد مي شوند؟ چگونه مانند گل

بازگشهت همهه بهه سهوي     »ها بگو هر انساني روزي مي ميرد  آن فرزندانم بزرگ شدند به

 پس چه بهتر كه انسان شهيد شود و در مقام شهادت به سوي خدا برگردد.« . خداست

-------- 

 نام: جعفر           نام خانوادگي: خوش لفظ            نام پدر : اسد اهلل

       1/12/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:  23/12/1333تاريخ شهادت:    ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

قلم در دست، مات ومبهوت به درختان وگياهان صحرا نگاه مي كنم. حيران هستم كه چه 

كشيدم و براي آن خيلهي خهون دل   هاي آن وقتي است كه انتظار ميكنم؟ اآلن نزديكي

و نهايهت انتظهار؛ قربهاني خهدا      خوردم. يعني، انتظار يار حسين شدن و انتظار جان دادن

خواهم كه مرگ مرا شهادت در راه خودش شدن! از خداوند مهربان و عظيم عاجزانه مي

هاي زيادي را براي اين هدفم تحمل كردم. فقط به خاطر اين كهه  قرار دهد. آري حرف

هها  قرباني او بشوم اگر قبول كند. دنيا بر روي عقل وگوش و چشم ما پرده كشيده بود. بار
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بار بلكه هزاران بار شكستيم. ناگاه نهوري تابيهد.   گناه كرديم و توبه نموديم. توبه را؛ نه يك

ها كه از ها كه گرفتند سعادتمند شدند و آنرا گرفتند و بعضي توجه نكردند. آنبعضي آن

 كنارش عبور كردند، بدبخت شدند!

------ 

 نام پدر : اكبر    ت     نام خانوادگي: خوش ني           نام: حميد 

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

           22سن :               27/12/1333تاريخ شهادت :                 ؛ عراقمحل شهادت : ماووت 

انهد و مهرگ را بهه    هاي شهادت چگونهه حيهات را بهه بهازي گرفتهه     ببين كه اسوه !خدايا

دانهم كهه از شهنيدن خبهر     مهي  !مادر جان !تواندبه اند و سرمشق عشقدهاسارتشان در آور

ولي اميدوارم كه چهون زينه )س( صهبر نمهايي و بها گريهه و        ،ايشكستهشهادت من دل

ايهم  ما در راه خدا و براي رضاي او به شهادت رسيده .ناراحتي دشمنان را خوشحال نكني

 ؟!در راه خالق است از شهادت و چه مرگي بهتر

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

 د ابراهيمنام پدر : محم    د حسين             نام خانوادگي: درفشي    نام: محم

               22/11/1337محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 22سن:      21/12/1331محل شهادت: شلمچه        تاريخ شهادت: 

بدان پسهرت  . ت فرسايت را خواستارمعذر زحمات طاق .مرا ببخش و حاللم كن !پدرجان

كه اين افتخار مشهت محكمهي بهر     ،سرت را باال بگير و افتخار كن .در راه اسالم شهيد شد

كه فقهط اعتهراك كهردن و خهرده      است هاييطل  -دهان مأيوسان و معاندان و عافيت

 !بلدند را گرفتن

----- 
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 نام پدر : علينام: علي رضا            نام خانوادگي: دهقاني        

    1/12/1332تاريخ تولد: محل تولد: همدان      

 21سن:     3/12/1331محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

چه سعادتي باالتر از مرگ در راه  .گ براي خدا و در راه خدا باشدرچه خوب است كه م

شهما نيهز    !تنمحبوب نشسه  ۀت و رضوان و به تماشاي جلودنبال آن ورود در جنّهخدا و ب

 .را طي مي كند، عق  نمانيد هللابكوشيد كه از اين قافله كه حركت الي

ايهن   .به خدا قسم اين راه را كوركورانه انتخاب نكردم ،اگر شهيد شدم !اي برادران عزيز

مهن ايهن راه را از حسهين     .كه با ل  تشنه شههيد شهدند   است ياوران حسينو راه حسين 

گيهرد، قلهبم   اي قلبم آرام نميآرزوي شهادت لحظه در .شوم شهيد مثل حسينتا آموختم 

 كشد.سوي شهادت پرميهب

------- 

 نام: عين اهلل            نام خانوادگي: رجبي        نام پدر : شعبان علي

     22/3/1311محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 13سن:    23/12/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

خون هر شهيد هزاران نفر را بيدار كرده است. شما هم بيدار هستيد، بيهدار تهر    م!ادرانبر

راهي كهه مهن رفهتم كهور     يامت روسفيد باشيد . باشيد و به وصيت من عمل كنيد تا روز ق

خاطر شهادت مهن در جلهو   ه كورانه نبود. شما به عشق شهادت راه من را ادامه بدهيد و ب

اندوهي به خود راه ندهيد. خواهرانم! مؤمن باشيد و حجهاب  ترين غم و منافقين كوچك

داشته باشيد. حجاب شما كوبنده تر از خون من است! اگر مي خواهيد به منافقهان ضهربه   

يد. خهواهرانم! شهما   گهزار خداباشه   كاري بزنيد در شهادت من غم نداشته باشهد و سهپاس  
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ل گرداند و با حسين و يارانش نايتر باشيد آرزو دارم خداوند مرا به شهادت بيداريد بيدار

 محشور گرداند.

------ 

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

     21/3/1331محل تولد: اللجين       تاريخ تولد:

 17سن:    21/1/1333محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

خواهم زود زيرا مي .] زنم [ نويسم ونه تلفني ميامه مين نديگر نه برايتا !پدر و مادر عزيزم

خودت شاهدي كه  !پدرم .را از عكاسي بگيريدآن ،بزرگ كنند ماهرا داد معكس !برگردم

موقع خداحافظي به تو گفتم كه به جاي صورت زير گلويم را ببوس و توبها چشهم پهر از    

شما شاهد هستيد كه  !و آشنايان ها و دوستاناي فاميل .مرا برآورده كردي ةاشك خواست

گهاهي از  آاين  من موقع رفتن به جبهه به اكثر شما سرزدم و از شما حالليت خواستم پس

خهواه كوچهك باشهد     ،كه خداوند كسي را دوست داشته باشهد  وقتي بدانيد .شهادت بود

 ،از ايهن ريخهتن    زد تها ريه مهي بر زمين  ] را[  خونش ،خواه جوان خواه پير ؛خواه بزرگ

 .جوشش پديد آيد

---- 

 نام: امير            نام خانوادگي: رحيمي         نام پدر : پرويز

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

 11سن:    22/11/1332محل شهادت:چنگوله    تاريخ شهادت:

ه راههي كه   .من همان راه حسين است راه شو چونممن ناراحت  ادتاز شه !برادر عزيزم

شهيدان براي آبياري درخت همة  خون من و .اسالم است آن هدف و هللام راه امن رفته

 .است ريخته شده اسالم و آزادي
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 رضانام: علي             نام خانوادگي: رعنايي            نام پدر : غالم

   32/3/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:    11/1/1332تاريخ شهادت:   ؛ پيرانشهرمحل شهادت:حاج عمران 

در دامهان  ما درس شهادت را از اسالم عزيز كه مرداني همچون علي )ع( و حسهين)ع( را  

را بها   له در وجود ما نفوذ كرده اسهت و آن أاين مس .ميگرفته اخود پرورش داده است فر

 چهههههههههههرا كهههههههههههه   .دل و جهههههههههههان پذيرفتهههههههههههه ايهههههههههههم  

اكنهون   .خون آبياري شده و رشد كرده اسهت م درخت اسالم از صدر تا كنون با يمي دان

تهري بهه    نيز كه بهترين فرصت براي رشد اين درخت پربار و پر بركت مي باشد نياز بيش

 .هاي پاك دارد و بر ماست كه با خون خود اين نياز را جبران كنيمانسان

-------- 

 رنام: نظام علي            نام خانوادگي: رمضاني        نام پدر : امي

  7/3/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:   32/11/1332محل شهادت:چنگوله     تاريخ شهادت:

شههداي كهربال و بهه يهاد شههداي       دبراي من گريه نكنيد و اگر خواستيد گريه كنيد به يا

هها روي  هايشهان مهدت  كه جنهازه يران گريه كنيد. به ياد شهدايي گلگون كفن كربالي ا

احمهد  »نامة پاسدار شهيد  ستان مانده گريه كنيد! در آخر چند كلمه از وصيتخاك خوز

انقالب احتياج به خون دارد و اين خون را تنها سربازان امام زمهان  » نويسم:را مي« منافي

 «توانند هديه نمايند.مي

----- 

 علينام: مهدي            نام خانوادگي: رمضاني پور        نام پدر : حسين
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      22/2/1333د:ل تولد: همدان       تاريخ تولمح

 23سن:  22/1/1333محل شهادت:بوالفتح     تاريخ شهادت:

درباره شهادت چهه   نمي دانم.  است عشق شهادت من را ديوانه كرده !و اينك موالي من

زيرا راههي   .پس بهتر است كه ل  فرو بندم و حرفي نزنم .زبانم گوياي آن نيست بگويم؟

پهس اي   .ين )ع( سرور آزدگان انتخاب كرده ديگر احتيهاجي بهه صهحبت نهدارد    كه حس

كهه تنهها راه سهعادت مهي      برويد دنبال شهادته ب ! منان واي پيروان حضرت علي )ع(ؤم

 باشد.

**** 

من ههم   ،اسالم نيست ۀها ناراحت شويد كه اين از شيومبادا از اين شهادت !پدرم و مادرم

سعادت من و  .من و برادرم انتخاب كرديم تنها راه سعادت بود زيرا راهي كه .راضي نيستم

بمانيم و پس از چندين سال با كوله باري پر از  بود كه در اين دنياي فانينادرم در اين رب

دانيهد كهه بازگشهت همهه بهه سهوي       اين را ههم مهي   .گناه و با مرگ عادي از دنيا برويم

پس چه بهتر كه اين بازگشهت خهدايي    .هي در روي زمين هستيماال تخداست، همه امان

 .امانتي را كه به شما داده بود به نحو احسن پس داديد ] زيرا [پس او را شكر كنيد، .باشد

---- 

 علي    نام: رضا          نام خانوادگي: رنجبران             نام پدر : خان

      13/3/1332محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 21سن:   11/3/1331مجنون     تاريخ شهادت: جزيره  محل شهادت:

بياموزم كه  ،ي كه ره صد ساله را يك شبه بپيموده انديهاهمان انسان ،تا از بسيجيان آمدم

اگر دراين  . رفتم تا از آنان درس خداگونه شدن بياموزم ؟!كار براي خدا كردن يعني چه
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ه معبود است رسيدم كه چهه بهتهر و   خويش كه همان شهادت در را ةراه به آرزوي ديرين

 .قدمي به سوي خدا گونه شدن برداشته باشم حداقل را نداشتم اگر سعادت آن

----- 

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

    11/11/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:     3/12/1331تاريخ شهادت:    محل شهادت:اروندرود

ت نكنهددر رختخهواب ذلّه    !اي جوانهان . مي جنگم تاشهيدشوم و قدربه جبهه مي رومآن

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

 درراه حسين)ع(وباهدف شهيد شد.، علي اكبرحسين 

-- 

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

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

 22سن:   23/12/1331محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت: 

راه مبهارزه بها    ؛جز راه حسين و راه حقيقت راهي نهدارم ه به خدا سوگند ب !پدر و مادرم

راه شكسهت دشهمن و    ،ارزه با تاريكي و راه رسيدن به روشنايي و حقيقهت طاغوت، راه مب

 .  اگر در اين راه كشته شهوم  بهاز پيهروزم    .راهي كه آخرش پيروزي است ؛آزادي ميهن

براي چه جان  و رويمشهادت من تكاني به دوستانم بدهد و بدانند كه مابراي چه مي شايد

منظهور مهن خهودم     .كنيمهاي دشمن ميگلوله كنيم و سينه خود را آماجخود را فدا مي

جهان   .اندخود را سپر دفاعي ميهن كرده جان رزمندگان اسالم هستند كه ةنيستم بلكه هم

 .اندداي نواميس و ميهن خود كردهفخميني بت شكن  ،م عزيزماناخود را به دستور ام

***** 
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جانم  . تانصي  من شد هي است كاين افتخار بزرگ ،اگر من به فيض شهادت رسيدم !مادرم

 .را فداي اسالم كنم

---- 

 اهللمد            نام خانوادگي:روشن مقدم          نام پدر : روحنام: مح

      11/12/1333محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن:         3/12/1331محل شهادت: اروندرود          تاريخ شهادت: 

گذر به سهوي خهود بهردي وشهربت شهيرين و گهواراي        ين رهااز  ات راوبندگان شايسته

را به آنان نوشاندي.و خونشان را با خون حسينت مخلوط كردي تا سند برتري آدم شهادت

محبهت خهود را    آب حيهات ، به شههداي كويهت    ،تادر درگاه ربوبي باشد. بر فرشتگان

نشان دادي . اين چنين است و نشان دادي كه حسين شدن بمانند.نوشاندي كه تا ابد زنده 

مت مي خواهد ونشان دادي كه فاطمه اشه، شهادت  ،جهاد  ،ايثار  ،كه حسين شدن ايمان 

 .زهرا شدن اين چنين است

---- 

 سه مردان          نام پدر :ناصر نام خانوادگي: سي و             نام: حسن

    7/12/1312محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     22/3/1331مجنون    تاريخ شهادت:جزيره  دت:محل شها

 و سالمت كامهل  من در زمان حيات .كه مرا به اين طريق راهنما شدنام آنه ب ؛دا خنام ه ب

 عزيزان .شوددانم در اين راه شهادت نصي  من ميكه ميين براي ا .اين مطال  را نوشتم

شما مطمئن باش كه  !پدر جان .را برگزيدم شهادت شما بدانيد كه من با رغبت تمام راه!  

 .راه مرا ادامه بده سپ ، من دانسته اين اهداف را دنبال كردم

---- 
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 رضانام پدر : يوسف                  نام: حسن             نام خانوادگي: سيفي      

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

 17سن:    23/3/1331شهادت: محل شهادت:كوشك        تاريخ 

شهود بلكهه   توفيق شهادت نصي  هر فردي نمهي  .بينممن در خودم توفيق شهادت را نمي

عمهل  ه كارهاي واج  را به  ،اعمال صالح انجام دهد. بايد انسان اول لياقتش را پيدا كند

 ،دجهاد كنه  ،به سفر حج برود ،خمس بپردازد ،زكات بدهد ،نماز بخواند روزه بگيردآورد،

بعد اگر خدا خواسهت   ،را بپذيرد و عمل كند او تبر توال ،امر به معروف و نهي از منكر كند

ي در اين مكان مقهدس  دانم اگر كشته شوم حتّمن مي . گرددميتوفيق شهادت نصي  او 

زيهرا خهدايي    ؛مرا شهيد لق  دادندو ي اگر مردم حتّ !شوميعني جبهه شهيد محسوب نمي

اگر مهن كشهته شهدم نگهران مهن       ؛باري !امام بلكه خدايي عمل نكردهدهنبودم نه تنها نبو

كهه  بلكه براي ايهن  ،كه نبايد براي شهيد گريه كردنه براي اين ،دنينباشيد و برايم گريه نك

 !!بلكه شما بايد خوشحال باشيد ،من لياقت گريه كردن را ندارم

----- 

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

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

 22سن:     3/2/1331محل شهادت:سومار    تاريخ شهادت:

نترسيم از مرگي كهه خهود زنهدگي     .شهادت سرآغار پايندگي است !برادران و خواهران

بدانيد كه شههادت حهق   ت را به زندگي با ذلت ترجيح خواهم داد. من مرگ با عزّ !است

 ةخواهم اسلحاز برادرانم مي .رويماست و ما بايد افتخار كنيم كه پيش خدا و شهيدان مي

برادران شهيدم را بر زمين نگذاشهتم تها در    ةكه من اسلحطوري همان .مرا زمين نگذارند

 دنياي آخرت نزد خداي خود روسفيد باشم.
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---- 

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

   1/3/1327محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:       23/12/1333تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

حيات خود در اين دنياي مادي نتوانستم خدمتي هر چند نهاچيز در راه   كه درحقير  ۀبند

اي را كه بر عهده داشتم ادا اندكي از رسالت و وظيفه ، ادتمبتوانم با شه اسالم نمايم، شايد

 .. اميد است كه مورد رضاي خداوند متعال قرار گيردكنم

---- 

 لقاسمادي             نام پدر : ابونام خانوادگي: شاه محم          نام: حميد   

    3/12/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     11/7/1331تاريخ شهادت:   محل شهادت:ديواندره 

اگريك موقع شنيديدپسهرتان   !پدرو مادرعزيزم. ام گرشهيدشوم به نهايت آرزويم رسيدها

دشههمن  مبههادا. جههاي آوريههدهافتخاركنيدونمازشههكرب. هههيچ ناراحههت نباشههيد ،شهيدشههده

ارزه رحمت خدابرپدرومادراني كه جوانان نيرومندخودرابه ميدان مب و درود! راشادكنيد

تازه من اگرشهيد بشهوم  . ودفاع ازحق فرستادندوبه شهادت ارجمند آنان افتخار مي كنند

 .شرعي خودعمل كرده ام ةبه وظيف

سهي وشهش ميليهون ايرانهي      شمانيستم من شههيد  متعلق به بدانيدكه من !پدرومادرعزيزم 

ر مي كهنم  من فك.  داد راهرمالي خداوندبه انسان مي دهدبايدخمس آن !پدرجانم !هستم

 !پس اگر شهيدشدم مراخمس فرزندانت حساب كن ؛هستيمت انمافرزند بهترين ثروت تو،

*** 
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 ،شهدا قرار دههد  و از خداوند متعال مي خواهم كه چه كشته شوم و يا زنده بمانم مرا جز

سرور شههيدان بها    ،كه حسينمحشور مي شوند و ديگر اين انزيرا شهدا با پيامبران و صالح

اگهر  ! خهدايا  ؟مگر من شهيعه نيسهتم   .انش در برابر ظلم و ظالم ايستاد و شهيد شدتمام جوان

شههادت را   !خهدايا   ؟پس از كجا معلوم شود من شيعه حسهينم  ،كنينشهادت را نصي  من 

خودت ] در[ زيارت حسين )ع( را نزد  !خدايا .زيرا من مشتاق ديدار حسينم ،نصي  من كن

 «. خورندنزد پروردگار روزي مي شهدا» :دت فرموده ايزيرا كه خو، كامل كن ] برايم [ 

من كه ايهن لياقهت را در خهودم     !خدايا .پس حسين و ديگر شهيدان در پيشگاه تو هستند

 ،به خون شهيدان !خدايا .اگر تو بخواهي هر چيز را به هر كس خواهي داد لينمي بينم و

 شور كن .حمرا با شهدا م

----- 

 نام خانوادگي: موسوي           نام پدر : سيد منصور       د علي رضا      نام: سي

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

 22سن:     22/12/1331محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

ناراحهت مهي    ها و دوستاني كه از مرگ من احتمهاالً  فاميل ،پدرم ، مادرم ، اهل خانواده

 از شههههههههههههههههههههههههههههههههههههما  !  شههههههههههههههههههههههههههههههههههههويد

شادي كنيد و از خداوند بهراي مهن طله  عفهو      ةگري ،مي خواهم كه در كشته شدن من

از شهما مهي    . را نهدارم   ت آنقه شهدا قرار گيرم گرچهه ليا  ويد تا شايد جزيوآمرزش نما

خواهم مبادا خيال كنيد كه من ناكام ماندم و جهواني ام را خهوب درك نكهردم ، خيهر     

زندگي  .اگر در راه خدا باشد به ويژه سعادت است ، گونه مردنچنين نيست بلكه ايناين

و مال دنيا و مقام ، باالخره از بين رفتني است و هر كس جان به جان آفرين خواهد سپرد 

 .ستني ي بيشدر دست ما امانت كه] جاني [ بدهد  جان چه بهتر كه در راه او



 31 

-------- 

 د علي اكبر: سيموسوي دلجو           نام پدر  د اسماعيل          نام خانوادگي: نام: سي

      2/3/1331محل تولد: كبدرآهنگ      تاريخ تولد:

 21سن:   1/2/1332محل شهادت:صالح داود     تاريخ شهادت:

شهنيده نمهي شهود بها      يمرز كه جز صداي توپ وتانك صداي ديگر يهامن در نزديكي

خون اصيل  ايراني  .كنمفدا  در راه اسالم و امام جانم راام تا حضور يافتهعشق به شهادت 

را  جا كشهيده تها  خهون ايهن كهافران     و حسيني و عشق به اسالم و امام خميني مرا به اين

 زار و شكنجهآ موج  يد گريه نكند چونياگر شهادت نصي  من شد به مادرم بگو  بريزم.

سهوء اسهتفاده   ] دشهمنان [  شود و  يكه امپرياليسم غرب خوشحال ماين ديگر شودمن مي

 پس زين  وار رفتار كنيد.، كنند مي

----- 

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

 22/1/1332محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          21سن :               3/2/1331تاريخ شهادت :                ؛ عراقمحل شهادت : فاو 

هها  و مراحلش ببينيد تا از اين شههادت  نظر را بلند و بلندتر كنيد و انسان را در تمام هستي

نهايت عمر دارد منتها بي تاانساني كه قدم در حالت وجود گذاشت ديگر .  ناراحت نشويد

مهرگ و   . دخواههد بهو   پايهانش در عهالم ديگهر   بي ةدر اين دنيا و اداماي از حياتش هذر

اند و عظمت ها كه قبل از ما رفتهديگر است يقيناً آن ةيك نشئه به نشئ زشهادت تنها انتقال ا

دتر به وچه زكنند كه ما هم هراند آرزو ميدهحساب عالم آخرت را ديو شكوه و جالل بي

ر رهها شهويم و آزاد و رهها د   ، ها بپيونديم،از اين زندگي محدود و مقيد به هزار قيهد  آن
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حيات واقعهي   ،جهان نامحدود آخرت زندگي حقيقي خود را آغاز كنيم كه به تعبير قرآن

 جاست. تنها در آن

---- 

 نام: علي رضا             نام خانوادگي: ميرزايي مطلوب            نام پدر:حاج محمد

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

 22سن:   3/1/1337:محل شهادت:چارزبر     تاريخ شهادت

از من راضي باشيد و بدانيد اگر من شهيد شوم شما پيش فاطمه زههرا)س(   !اي پدر ومادر 

يد ما بيسهت سهال زحمهت    يناراحتي به خود راه ندهيد و نگو روسفيد خواهيد شد و اصالً

 ار مي شوم مطمئن باشيد كه من با شهادت رستگ .دشكشيديم و پسر بزرگ كرديم و چنين 

هميشهه  .  تواند آن را پس بگيردداده بود هر وقت كه بخواهد مي امانت خدا مرا به شما .

خدا را شكر كنيد كه فرزندتان چنين راهي را انتخاب كرده و به سهعادت ابهدي رسهيده    

 .است

------ 

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

  3/1/1333د:اريخ تولمحل تولد: همدان       ت

 12سن:     3/1/1333محل 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 دنآيبه حساب نمي ] چيزي [  زمان حضرت علي)ع(

اهلل مطههري  يت فيلسوف بزرگ قرآن،آ افراد بزرگي چون درست است .  نداهراه انداخت

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

 .انددهربانقالب ما را براي چندين سال به جلو  با اين كارها نه تنها شكست نخورده بلكه
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------ 

  انوادگي: ناييني فرد           نام پدر :عزيزاهللنام: محسن          نام خ

    2/3/1331محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 21سن:         11/3/1332محل شهادت:قالويزان               تاريخ شهادت:

عروسي من در جبهه و عروس من شهادت است. صداي غرش گلوله و خمپهاره عقهد مهرا    

تعهالي، جهلّ   )اهلل گرم و سرخ، خود را براي معشهوقم   شي از خونبا پوش . خواهند خواند

ها و بارش نقهل سهرب در حجلهة سهنگر،     جالله( بزك خواهم كرد در غلغلة شادي مسلسل

ههاي  و همه تشييع كنندگان پيكرم را با مشهت  . عروس شهادت را به آغوش خواهم كشيد

عروس من شهادت است و  كرد .تا منزلگاه عشق بدرقه خواهند گره كرده و تكبير گويان 

جا فرزندم آزادي را به شما مهي سهپارم تها از آن حفاظهت     نام فرزندم آزادي و از همين

 كنيد.

------ 

 نام: علي رضا               نام خانوادگي: نجاري       نام پدر:نادعلي            

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

        23سن :   21/3/1331مجنون  تاريخ شهادت :ره جزي محل شهادت :

اشد كه انسهان بها   بشايد مرحله اي از تكامل ن .ا شهيد زنده بدار و شهيد بميران مر ! خدايا

طور قطعي تضمين ه ب شهادت رسيدن به آن به رستگاري كامل برسد اما رستگاري انسان در

 پههههههههههههس خههههههههههههدايا از تههههههههههههو . شههههههههههههده اسههههههههههههت  

مهي   ،بارالهها  .شهدا قهرار دههي   اولياو و انبيا و ،ادت در راه خودمي خواهم مرگ مرا شه 

 ييهوم اهلل ديگهر    عاشورا امهروز ز يوم اهلل بعد ا، غاز پايندگي است آدانم كه شهادت سر

هل من »كه حسين )ع( نداي  روزيهمان  استحسين )ع(  همان عاشوراياست كه پيرو 
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ن اگر در آن فضاي داغ خوني ! جان ()عيم حسينيگواينك ما مي . سرداد «ناصر ينصرني

 به يم ويت لبيك مي گوا ييگره كرده به نداي غريبي و تنها كربال نبوديم اينك با دستان 

شما براي من خيلي  ! پدر زحمت كشم و مادر مهربانم ،گوييممي كاسالم  و امام عزيز لبيّ

دت مرا به سهوي  دنبال سرنوشت ابدي كشيده مي شوم و شهاه زحمت كشيده ايد  ومن ب

 شهدا قرار دهد. هاهلل خداوند مرا در زمرءشاخود مي خواند ، اميدوارم ان

--------- 

 نام: مرتضي               نام خانوادگي: نجفي    نام پدر :اصغر 

 12/3/1333محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

                      17سن :               21/3/1331تاريخ شهادت :           محل شهادت : كوشك      

بايهد بها متجهاوز    : » خداوند در قرآن كريمش با ما بندگان اتمام حجت كرده و فرمهوده  

 ده بودبايد جنگيد و حق را ثابت كرد، اگر نيروي مردمي نبود اسالم ضربه خور . «جنگيدب

 . 

گهنجم، شههادت بهراي مها     نمي خود رسد در پوستموقعي كه اسم شهادت به گوشم مي 

آيد قدر عاشقانه و هيجان آميز و پر تالطم است كه روحم به پرواز در ميافتخار است، آن

با پرتهو افكنهي اسهالم از ظلمهت      وو در پوستم نمي گنجم چه رسد تا حسش كنم، بشتابيد 

ت سدبشر هاي واقعي از نظر اسالم هر كس به مقام شهادت نايل آيد به ارزش .دينجات ياب

 ترين درجات در نزد خدا نايل مي گردد.و به يكي از عالي يابدمي

---- 

 نام خانوادگي: نجفيان                نام پدر :يعقوب علي               نام: قدرت اهلل

 22/3/1333محل تولد : همدان   تاريخ تولد:

       22سن :    3/12/1331محل شهادت :خرمشهر  تاريخ شهادت :
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 مي رسانم برادران و خواهران عزيزم ،مادر ،پر از مهر و محبت خود را به پدر سالم گرم و

از امام عزيز واسالم مبهين تها آخهرين     . ي اين حقير باشنداز خانواده تقاضا دارم كه وصّ .

وارم بعد از شهادتم زيبندگي يهك خهانواده   اميد . خون و با مال و جان دفاع كنيد ۀقطر

ايهن   . بهره برداري كنيهد  و بدانيد قدر نتيجه و حاصل عمر خود را . باشيد شهيد را داشته

خدا شامل هر كسي نمي كند و عنايتي است كه نصي  هر كهس نمهي    لطفي است كه كه

هها نظهر   نآ به ي كه خدايهامگر آن ؛ دري است كه بر روي هر كس باز نمي شودو شود 

خير را شر مي دانند و اين عهين جهالهت   و شر را خير و  كنندبعضي درك نميدارد ولي 

 . است

 

 علي نام: خليل               نام خانوادگي: نرگس قمريان                نام پدر :غالم

  1/3/1337ريخ تولد:محل تولد: همدان       تا

 22سن:     1/2/1331عراق   تاريخ شهادت:؛ محل شهادت:فاو 

كهه كشهور   ن  است و با توجه به ايه جزن مسلمان وا مرد و برجا كه دفاع از اسالم از آن

نواميس و جان مردم ايران مورد تجاوز استكبار جهاني به نوكري صدام و بعثيون  ،اسالمي

بت شكن دوران، ابراهيم زمان،  ،خود دانستم به امر امام امت ةكافر قرار گرفته است وظيف

 يلت،فضه خدا بخواههد بهه يكهي از دو    و اگر  زمپردابامام خميني به مقابله با دشمن كافر 

 دست يابم.پيروزي بر دشمن و يا فيض رفيع شهادت 

----------- 

  نام: حميد               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : حبي  اهلل

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

 11سن :               22/3/1331تاريخ شهادت :           مجنون      جزيره  محل شهادت : 
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 سف بخورد كهأضي نيستم كسي براي من تاين راه گذاشتم و را من با شناخت كامل پا در

همهه خوشهحال    . مراسم عروسي من بهود  شهادتدر اين دنياي فاني  «.چرا شهيد شد : »

در اين  بودهمين شهادت  عروسي من در واقع ،قابل خود قسم به خون نا بودند ، به خدا و

جهاي خرمها در   ه دوسهت دارم به   .نبايد سياه پوشهيد  ،صورت نبايد در عروسي گريه كرد

در داخل قبهر   مرا اگر جنازه ام برگشت دوست دارم موقعي كه . م نقل تقسيم كنندممراس

 «مبارك باد»سرحجله ام  بر اگربرايم حجله گرفتيد ،بر سرم گل شادي بريزيد ندگذارمي

آن  به برادرانم وي داشتم پولاگر . مي كنم  شفاعتيسيد اگر در مقام شفيع بودم شما را بنو

 .داخدا را شكر كنيد كه مرگم را شهادت قرار د .بكنيد كمك د به جبههننياز نداشت

----- 

 كيان                نام پدر :يحيينام: صادق               نام خانوادگي: نظري

       21/11/1333تاريخ تولد:     محل تولد: همدان  

 21سن:   1/12/1333تاريخ شهادت:    ؛ عراقمحل شهادت:بندرفاو 

كاسته از شما پدر ومادر عزيزم تقاضا دارم كه ناراحت نباشيد زيرا ممكن است از اجر شما 

 .خداونهد اسهت    دوسهتان خهاصّ   آنشهادت نصي  همه نمي شود بلكه شههادت از  . شود

 اسههههههههههههههههت كههههههههههههههههه  شهههههههههههههههههادت مقههههههههههههههههامي  

يافتم از همگي شما مي خواهم مهرا  اگر توفيق شهادت .  امام علي )ع( آرزويش را داشت 

نيسهت   ] اتفهاق [  يك  شهادت با جنگيدن در راه اهلل نصي  مي شود ، شهادت .حالل كنيد

 خواهرانم مي خواهم كه مرا حالل كنند. واز برادران  . بلكه يك انتخاب است 

----------- 

 شرف               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : محمودنام:علي ا

 1/1/1331ولد : محل تولد : همدان             تاريخ ت
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          22سن :               22/2/1331تاريخ شهادت :          محل شهادت : خرمشهر      

مي روم تها از نزديهك شهاهد    من هم  . تر از شهادت، پيروزي ما حتمي استچه چيزي به

 پيروزي نهايي باشم.

--------- 

 نام : مصطفي              نام خانوادگي : نيك پيام             نام پدر :اكبر

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

 17سن:         12/3/1332محل شهادت:پيرانشهر              تاريخ شهادت:

آموخهت و   آموزگار شهادت كه به ما چگونه زيستن و چگونه مهردن را  )ع(سينسالم بر ح

ي كه با اخالص عمل و ايمان و سرشار از عشق خداوند راه حسهين )ع( را  يها نآسالم بر 

تو را به حسهين)ع( قسهم مهي     ! خدايا . شهادت رسيدند خرين كمال انسانيت،آرفتند و به 

نان، آروان راه آنان باشيم و جانمان را در راه هدف  دهم اين لياقت را به مابده كه از ره

خرين كالم و پيام و آرزوي ههر  آهاست و شهادت باالترين كمال انسان، آري . يميفدانما

ديگهري از   ةاين ميدان صهحن  .ميدان مقدس جنگ مي گذارد ةكسي است كه پا به عرص

و د نشون ديده ميآدر است كه از حبي  بن مظاهر ها تا علي اكبرها  )ع(كربالي حسين

هي سر از پا نمي شناسند استوار كردن دين مبين اسالم و پياده شدن احكام اال اينان براي

بعضهي هها آرزو مهي     .ديگر سبقت مي گيرند و براي قرباني شدن در راه هدفشان از يك

دير نشده مها  ، كرديم  بوديم و او را ياري مي )ع(كنند اي كاش ما هم در كربالي حسين

مهي تهوانيم در كهربالي حسهين      حضور داريهم و ايد خدا را شكر كنيم كه در اين زمان ب

 زمان،خميني شركت كنيم و اسالم و قرآن را ياري دهيم.

----------- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: نيك بخت         نام پدر :ديدارعلي
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       12/1/1333تاريخ تولد: محل تولد: همدان      

 22سن:     2/12/1333تاريخ شهادت:       ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

بسيار زيادي به شما داشتم ولي مي دانم كهه خودتهان ايهن را     ةاين را بدانيد كه من عالق

 مهده و آاگهر عمهرم بهه پايهان      . ارزش دارد تر فهميده ايد كه عالقه و عشق به خدا بيش

نهه   هسهتند  پهي شههادت   در كساني بميرم كه خواهم از دنيا بروم پس چه بهتر در كنارمي

مهي دانهي    اين مسايل راتو خوب  ! مادر سراغ من بيايد.مرگ به  تا مكه در خانه بماناين

ه را چه  )ع(چرا كه در مكت  زهرا )س( بزرگ شده اي و مي داني كه زهرا )س( حسهين 

 .فدا شهد  خاطر ماندن اسالمه ب )ع(واين را هم مي داني كه حسين داشتدوست ميقدر 

 از شهادت مهن  دنا نه در انظار مردم كه بگويبكنيد امّ بعد از من اگر خواستيد گريه كنيد ،

  .  دايناراحت شده

------ 

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

 22/12/1337محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :               23/3/1333تاريخ شهادت :           مجنون      جزيره شهادت : محل 

اسهت كهه    ننهگ دهم چون در روزگار شهادت، ام عشق به شهادت را پرورش ميدر سينه

اسهلحه بهر دوش    ،به فرمان امام خميني بت شكن .برود دنياانسان در بستر مرگ طبيعي از 

شوم، رفتن از اين دنياي رزه با ظلم وجور و تجاوز راهي شهر شهادت ميگرفته و براي مبا

 چه زيباست؟!هم اين چنين رفتني به دنياي ابدي فاني آن

------ 

 : سيف اهللنام: امير               نام خانوادگي: وليد آبادي            نام پدر 

     12/1/1331تاريخ تولد:      محل تولد: همدان      
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 22سن:     23/12/1331حل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت:   م

و  من نمي گويم خالص. ترين الله هاي سرخ هستم  در جوار پاك، اگر در كنارتان نيستم 

دارم  د رايه ولهي ايهن ام   . امام هستند، رهبرمان  واقعي خالص مؤمن هستم چون با ايمان

 هنگههههههههههههامي كههههههههههههه تيههههههههههههر خصههههههههههههم بههههههههههههدنم را 

عاشهق   و چكد پاكم كند زيرا دنيها پرسهت نيسهتم   كه مي ييهاه خونمي شكافد آن قطر 

آرزويم را شهادت در راهت قرار بهده و ايهن را از    ! بارالها : هر روز دعا مي كنم .شهادتم

 ناراحت و گاههيچ .كه مي روم افتخار مي كنم اهدانم و به اين رها ميترين نعمت بزرگ

ان را به بهترين نحو انجام داديد و اين امانهت را بهه   خودت ةناسپاس نباشيد  زيرا شما وظيف

 بهترين گونه تقديم كرديد.

----------- 

 نام: محمد              نام خانوادگي: يارمطاقلو               نام پدر : علي

 3/12/1312محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:    23/12/1333تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

كه مرا به بزرگي خواهم دوستان وآشنايان  گرامي مي ،فاميل ،برادران ،از مادر بزرگوارم

كه در آن لقهاي   ييآنجا ، جاي نگراني نيست ! برادر .خود ببخشيد ودر عزاي من نگرييد

دشهمن   .به روز رستاخيز به جبههه مهي روم   پروردگار باشد ومن هم براي مكت  و اعتقاد 

ي در نيهاوريم سهاكت   يدمهار از روزگهار مهزدوران آمريكها     اشقان شهادت تابداند كه ما ع

نخواهيم نشست ،چه كسي مرا به پا خواهد داشت از آن پس كه چون پرچمهي سهرنگون   

 ؟شده باشم

------- 

 نام: حسن              نام خانوادگي: صوفي               نام پدر : محمد علي
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   3/1/1331لد:ريخ تومحل تولد: همدان       تا

 22سن:    23/12/1333محل شهادت:شرق دجله   تاريخ شهادت: 

له را بنويسهم.  أعزيمتم به ميدان عمل، الزم ديدم اين مسه  ةاينجان  حسن صوفي در آستان

ه به  ،ما چرا كه در طول زنهدگاني  ؛. توفيق حاصل شود و به ديدار دوست بروماهللشاءان

پاسداران انقالب اسالمي دنيها را آزمايشهگاه ديهدم و     ويژه در طول مدت فعاليتم در سپاه

كهرد و ههيچ   مرا راضهي نمهي   زييچتر بكوشيم و هيچ  بايد بيش ،كنندچون آزمايش مي

 .كه شهادت است ا مطل  اصليالّ ،كردمقصدي مرا قانع نمي

------ 

 باقرنام: مجيد               نام خانوادگي: طاهري شعار            نام پدر :محمد 

      21/3/1337محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:  3/12/1331محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت:

عنوان وصيت ه ب چند جمله اي را ،خويش ۀخانواد و م شهدامعظّ ۀاكس  اجازه ازخانوادب

 .ندههد  جزشهادت درراههش قهرار   باشدكه خداوندمرگ مرا ؛آورممي در تحرير ةبه رشت

غريق رحمهت بهي كهرانش     و حقير رابيامرزد ۀاين بند آرزوي من اين است كه خداوند

 .نبرد اين دنيا از نيامرزد مرا تا و بگرداند

----- 

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

       32/3/1337لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو

 12سن:  1/1/1331تاريخ شهادت:    ؛ عراقدت: فاومحل شها
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راه شهدا را كه همهان خهط    ،باشدهي مياال ةبعد از شهادتم كه هدي!  برادران همسنگرم 

هاي امام امت و واليت راهنمايي ،ادامه دهيد و براي سعادت دنيا و آخرت ،سرخ انبياست

 تمامي كارهاي خود قرار دهيد. ةفقيه را سرلوح

***** 

 بعهد ازشههادت بهرادران و    مهن  باوركنيهد ! دوستانم كه درحقيقت بهرايم برادربوديهد  اي 

 و .برخهود ننهگ دانسهتم   ، كهه گهذرگاه اسهت نهه قرارگهاه     را  دوستانم ماندن دراين دنيا

گهر   كشيد.لقاءاهلل و ديداردوستانم دردلم زبانه مي] به [ عشق  ،مبارزه و جهاد هابعدازمدت

ي بهراي لحظهه اي   يهاران حتّه   روحهم ازشهوق ديهدار    ا[ ، ام] است ن هي معيّچه اجل اال

راه ، الهي مهي باشهد   ةبعد ازشهادتم كه هدي !برادران همسنگرم. گرفت نمي دركالبد قرار

براي رسيدن به سعادت دنيا وآخهرت   و ادامه دهيد، كه همان خط سرخ انبياسترا  شهدا

 ةازكليه .  قرار دهيد هاي خودتمامي كار ةهاي امام امت وواليت فقيه راسرلوحييراهنما

 كنم.بخشش مي و برادران بسيجي پايگاه مقاومت طل  عفو

-------- 

 نام: جعفر               نام خانوادگي: عبادي            نام پدر : روح اهلل

     22/12/1331 محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 22سن:   1/2/1331عراق     تاريخ شهادت:، محل شهادت:فاو

مبادا لحظه اي به خودتان شك راه دهيد كه چرا فقهط   !پدر و مادرهاي عزيز شهيد داده

هميشه  د.ايرا از دست داده اناجرت در اين صورت كه ؛ديگران نمي روند و من رفت ةبچ

] صهاح   طور صحيح به ه هايمان را بحال ما كه امانته خوش ب »ييد:و بگو يدبه خود ببال

 حههههال مههههادري كههههه  ه خوشهههها بهههه  واقعههههاً «.داديههههم پههههس امانههههت [ 

جگهر گوشهه اش را مهي فرسهتد و بعهد از شههادتش        ،خودش نمي توانهد بيايهد   ] چون [ 
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ي كهه از  يبراي آنهها  تا .مي فرستادم ، به جبههديگر هم داشتم فرزند اگر چهار »:گويدمي

گار جههاد  قول حضرت علي)ع( آموزه ب . «عبرت بشود، كنندمي فرار ههي از جبترس حتّ

ن خفهه مهي   آاي در اي است كه عدهكشتي شكسته ةدنيا به منزل»  :وشهادت كه مي گويد

 .«شوند و عده اي پس از زحمت زياد به ساحل مي رسند و در آنجا به مهرگ مهي رسهند   

 ؟!گرفت جلوي مرگ را شودمي مگر ؟ده اي را گرفته استچه غمي است كه عّ اين پس

داشته باشيم و از خدا همهان چيهزي را بخهواهيم كهه مهوالي      يد مرگي با افتخار يپس بيا

  .  يان در طول زندگي داشتمتقّ

--------- 

 نام: حميد رضا               نام خانوادگي: عسگري علي آبادي            نام پدر : علي اصغر

      12/7/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:  13/7/1333دت:محل شهادت:شلمچه     تاريخ شها

ام قدر براي شههادت دعها كهردم و از تهو خواسهتم بهه خهانواده       ه خدايا! تو شاهدي كه چ

اي بهتر از شهادت نيست. مادر! در هر حالي راضي به رضاي صبردهي؛ چرا كه هيچ شيريني

 خدا باش.

****** 

 پدر : عبد علينام: تقي               نام خانوادگي: عين آبادي                نام 

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

 32سن:   22/1/1333محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت: 

من از خداي بزرگ مي طلبم كه سعادت شههيد شهدن در راه خهودش را بهه مها عنايهت       

 .هي باشيدهاي االزياد شكرگزارنعمت و درسختي ها به خداتوكل كنيد. بفرمايد

----------- 
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 علي               نام خانوادگي: عيوضي                نام پدر : علي نام: نبات

    12/12/1331محل تولد: كبودرآهنگ       تاريخ تولد:

 22سن:     12/12/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

يبم شهد و بهه   عظمت خداي متعال سعادت نصو به لطف اگردوارم يام ! پدر و مادر مهربانم

ايد و اگر هم  خار كنيد كه پدر و مادر شهيد شدهافت.شهادت رسيدم ناراحت نباشيد ةدرج

 براي شهيدان كربال گريه كنيد. ،خواستيد گريه كنيد

-------- 

 نام: علي               نام خانوادگي: غمخوارحسيني               نام پدر : محمد

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

 23سن:     22/1/1333محل شهادت:خرمشهر    تاريخ شهادت:

چون خداوند راضي نمهي  ؛ براي من گريه نكنيد ،اگر من سعادتي پيدا كردم وشهيد شدم

 است. قبول كرده شما بايد خدا را شكر كنيد كه اين قرباني راازشما .شود

---- 

 وند               نام پدر : محمدنام: تقي               نام خانوادگي: قياس

 1/7/1332محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

 22سن :               11/3/1332تاريخ شهادت :           محل شهادت : سرپل ذهاب      

ست كهه تهو را نمهي    ني معني اين بهعشق من به شهادت  .در شهادتم ناراحت نشو ! همسرم

عشهقي  ؛ تر يافته امبر ياما بدان كه عشق ،ايخويش را در قلبم باز نمودهتو جاي  ،خواهم

هر كس » است: چراكه او خود گفته ؛كنم عاشق واقعي اوشومسعي مي. سوز تر دارم جان

 .«خونبهايش را خودم خواهم داد ،او را خواهم كشت و هر كس را بكشم ،عاشق من شود
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در  ،طور كه در اين دنيا با هم بوديم وندي و همانبپي اميدوارم تو نيز به گونه اي به شهدا

 با هم باشيم. ،آن دنيا هم كه ابدي است

------- 

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

   3/12/1333محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 11سن:     21/11/1331:مجنون    تاريخ شهادتجزيره  محل شهادت:

 بهه آن  آرزوي مهن شههات بهود كهه     !آري .رسيدم ،ي كه داشتميمن به آرزو !مادرعزيزم

  .رسيدم

. ر نماز امام را دعا كنيد و دعا كنيد كه خدا گناهان مرا ببخشهد دهميشه  !مادروپدر عزيزم

نهد تهو   رزمنهدگان فرز  ةهميشه به ياد جبهه باش و به جبهه كمك كن كه هم ،مادرمهربان

هميشهه در   ،پهدر ومهادرم   .ازخدا طل  كنيد كه عمرطوالني نصي  رهبرمان كند .هستند

 .خبرباشدنماز جمعه شركت كنيد تا مشت محكمي بر دهان اين ياغيان از خدا بي

----- 

 نام: علي اصغر               نام خانوادگي: فاتحي            نام پدر : علي اكبر

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

 12سن:     23/12/1333تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

 ،وصيت و پيامي ندارم بنويسهم  ،امدست گرفتهه تو خوب مي داني اكنون كه قلم ب !خدايا

ترين و بهترين وصيت و پيهام  عامج ، خودشهادت شهيد ةلأراه شهيد و مس چراكه حركت و

ه ه براي كساني كه بينش حقيقي داشته و گوش و چشهم دل خهودرا به   البتّ ؛هر شهيد است

 ! كار بسته اند

------- 
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 لقاسم انام: هادي               نام خانوادگي: فتاحي               نام پدر :ابو

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

 12:سن  32/11/1333تاريخ شهادت:    ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

خودت بهتهر   .خداراشكركن كه من به مقام واالي شهادت رسيدم .اين خواهش من است

در راه حق كشته شوم كه نعمتهي بهزرگ    كه پس چه بهتر ،حق است ،مي داني كه مرگ

خواهش مي كنم كه درمرگ  .مراببخش كه تورا آزردم و حاللم كن !اي پدر عزيز .است

 دعاكنيد. م رامن گريه نكنيد و پاسداران وياران اما

------- 

 علي  نام: محمد           نام خانوادگي: فتحي پاكرو         نام پدر :فتح

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

 27سن:      12/2/1331محل شهادت:كرخه    تاريخ شهادت:

د ديگر شهدا مانن مراداده و به من گزارم كه توفيق شهادتمن هم خداوند متعال را سپاس

ارزشم بتواند نهال نورس انقالب را سيراب خون بي . اميدوارمسوي خود كشانيده استه ب

 نمايد.

-------- 

 ي فروتن               نام پدر :سيدحسن نام خانوادگي: فداي              نام: سيدحسين  

       13/2/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:     22/3/1331مجنون   تاريخ شهادت:ره جزي محل شهادت: 

پا به كربالي  ،دلي روشن و محكم به نداي رهبرم لبيك گفته با با دلي باز و ،حقير ۀاين بند

خونين ايران گذاشتم و با جان و دل راه شهيدان را با رهبري امام امهت ادامهه    و مقدس

 .خواهم داد
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----- 

 وادگي: فرجي             نام پدر : محمدحسننام: عباس                 نام خان

       1/1/1332يخ تولد:محل تولد: همدان       تار

 23سن:    23/1/1331تاريخ شهادت:    ؛ عراق محل شهادت:فاو 

شهروع  « يهازهرا)س( »دانم با اين عملياتي كه بهارمز  مي .مهيا كنيد هاخود را براي سختي

بهاد   مبارك : »يديبگو ؛ پسشده كه شهيد خواهم شد خواهم رفت و به خودم الهام ،شده

 «!بر تو شهادت

---- 

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

   11/1/1337محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 17سن:      22/11/1333تاريخ شهادت:         ؛عراقمحل شهادت:فاو

نداري و تنها اعمال توست كه گواهي  ياري خاطر بياوريد كه ديگر هيچه را بمرگ  ةلحظ

بهه   ،بهر نيايهد   يابد و هيچ كاري ازتهو دررا  كه تو نآل ازبق است پس چه خوب .دهدمي

كهه تمهام    !واي بهر مهن   .ترازوي خويشتن بسنجي اعمالت را بر، وخودي خويشتن برگرد

پس مرگ در راه خدا آن مهرگ   .گي بودپوچي و بيهود ،غرق درگناهو عمرم بي حاصل

 .شهادت است ،نآشارت مي دهد وبكه قرآن  ي استعظيم

----- 

 زاده             نام پدر : محمود  نام: اكبر                 نام خانوادگي: فرجيان

 23/12/1333ولد : محل تولد : همدان             تاريخ ت

          21سن :               13/2/1311تاريخ شهادت :                ، ايالممحل شهادت : كاني سخت 
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درود بهر رهبهر عظهيم     .درود بر امام زمان)عج( .وآل طاهرينش)ص( درود خدا بر محمد

ن، امام خميني. درود بر تمامي مجاهدان راستين راه حقيقت كه باخون خود اسالم را أالشّ

ن اناي از آن اسهالم و مسهلم  زاسهت و پيهرو  زندگي مهن   ۀدارند. شهادت ثمرزنده نگه مي

 حقيقي. 

بجنگيد راضي نشويد كه دشمن  ،تا خون در رگ داريد !وصيت من اين است كه برادران

شهود.  شهادت چه ارزان به ما فروختهه مهي   .به خاك كشور جمهوري اسالمي تجاوز نمايد

رهبهر   ،امهام خمينهي   و نيز «باشيمميشهيد  ،ار بجنگيماگر با كفّ»چون خداوند وعده داد: 

 .شهيد خوانده است ،اندكه در جنگ كشته شده را برادراني ،عزيزمان

چه خوب است زندگي دنيوي من با شهادت ختم گهردد و شههيدي باشهم در راه     ،راستي

 خدا.

------- 

 لقاسمانام: قربان                نام خانوادگي: فرخي               نام پدر :ابو

    11/3/1331خ تولد:ن       تاريمحل تولد: همدا

 13سن:     3/12/1331محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

دسهت   يبه سهعادت  ،كه اليق آن هستند ييهاه است و آناشهادت پايان ر ! پدرم و مادرم

 چراكه شهادت حركتي شهتابدار بهه سهوي معشهوق     ؛مي يابندكه نصي  هر كس نمي شود

عاشقي است روحاني كه بهه   ،خلوص و پاكي و تقواست و شهيد مستلزم ،و اين شتاب است

كهه بهر گهردن     ايهياال ةآگاهانه و برحس  وظيف ،انتخاب اين راه .معبودش مي پيوندد

 ادامه دارد.مي باشد و تا پروازم به سوي خدا  ،خويش احساس مي كنم

------- 

 نام پدر : حبي  اهلل   نام: عزيز اهلل                نام خانوادگي: قادري        
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    2/12/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

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

مهن لبهاس رزم بپوشهيدوبه     ۀآن است كه درتشييع جنهاز  ،خواهش ديگري كه ازشمادارم

 است.دامادي من  ،مادروخواهرانم نشان دهيد كه اين شهادت

اين اسهت كهه    ،از شما عزيزان تنها خواهشي كه مي توانم داشته باشم ! پدر و مادر عزيزم

چهون امهام    ؛در مرگ من اشك نريزيهد  .شهادت را افتخاري بس بزرگ براي من بدانيد

 .زيرا مي دانست رضاي خدا در اين امر مي باشد ؛دش اشك نريختنامت در مرگ فرز

جز شهادت در راهت را ه راهي ب ،بينمشرمسار درگاهت مي حال كه بسيار خود را !معبودا

اما چاره  ،را ندارم و در پيشگاه مقدست آبرو ندارم نآمي دانم لياقت  !خدايا .پيدا ننمودم

 شسشهو كهنم و   ،ههايم جهاري سهاختي   كه خود را با خوني كه در رگ اي ندارم جز اين

 .متو وديدار ياران باوفايم بشتاب يبه لقا شاءاهللان

ما را  ،اهلل است اگر شهادت بنده و امثال بنده باع  سرافرازي اسالم و امت حزب !معبودا

 .خود برسان يعاشقانه به خود نزديك گردان و به لقا

---- 

همه چيز را در دنيا و زمين و آسمان و دريا  براي تو  ،من ۀبند» :تو خود فرمودي! رحمانا

دانم بنده از اشخاصي كه مهورد نظهرت   مي .«ردمتو را براي خودم به وجود آو و آفريدم

كهه در جلهويم    را ييسپرها !خدايا .نيستم اما مي خواهم با شهادتم رستگار شوم ،مي باشد

ها را كنار  آن )ع(اباعبداهللخصوص به حق مظلومين دنيا ه ب ،شهيد نگردم تا ] گرفته [قرار

دم و بها ايمهان در راههت نگههدار تها      ما را ثابت ق !خدايا . يمآبزن تا عاشقانه به سوي تو 

در  ،دشمنان اسالم ما را از مرگ مي ترسانند !جهان آفرينا. مرگمان شهادت در راهت باشد

ي يخصوص امت حزب اهلل به مرگ لبخند مي زنند و مردن را رهابه كه عاشقانت صورتي
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 از زنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدان 

 .مي دانند

------- 

 ي: موسوي           نام پدر : سيد منصورد علي رضا             نام خانوادگنام: سي

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

 22سن:     22/12/1331محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

مردن نيست بلكه زندگي جاويد و ارتزاق در جوار رب  كشته شدن در راه حق تعاال ؛ آري

منان از پيش رفته خواهند ؤبه مالقات م ] زيرا [ه آن شادمانند ين نعمتي است كه با . است

اي مهوالي   ، اي هم در رابطه با از دست دادن متاع ناچيز دنيا ندارند، يهارب هرفت و غصّ

تو را شكر مي كنم كه به من توفيق دادي در راه تو قدم بردارم و جهاد  ! من و اي معبود

 فروع دين است انجام دهم. ] ديگر[تر ازرا كه امروز به فرمان امام امت واج 

------- 

 ي           نام پدر : قاسمنام خانوادگي: ميرزاي            نام:احمد 

 تحصيالت:پنجم ابتدايي    1/3/1337محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 22سن:     22/3/1331مجنون    تاريخ شهادت:جزيره  محل شهادت:

 ،ناقابل را قبول بگهردان  شهادت بنده .ي دهم به جالل و عظمت خودتو را قسم م ! خدايا

خهون بهي ارزش    تو خود گواهي كه غير از اين قطهره  ! اي خداي مهربان و اي معبودم

 چيز ديگري ندارم كه در راه تو ايثار كنم.

--- 

 حسين  نام:سيد سيامك)سعيد(             نام خانوادگي: ميرهاشمي           نام پدر :سيد

   12/3/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:
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 17سن:   23/3/1333محل شهادت:جزيره مجنون    تاريخ شهادت: 

هم اكنون كه سعادت دفاع از اسالم نصيبم شده و امتحان خدا شامل حالم  ! والدين عزيزم

ها عمل به آن گرديده است از شما نور چشمان و عزيزتر از جانم چند تقاضا دارم اميدوارم

 ةو مرا شايسهت  عطا كنداز خداوند متعال درخواست كنيد سعادت شهادت را به من  .نماييد

خواهيد چرا كه مهن جهز ايهن راه ، راه    البته اگر خير مرا مي ، چنين مقام وااليي بگرداند

كه  كنيمزندگي مي در سرزميني .ظاهر شيرين دنيا ندارمه ديگري براي نجات از زندان ب

ه ريبانه و مظلومانه بغ «الهداهاها و علميحميد» چون  رمتش هزاران شهيدح تداوماي بر

ام به آنهان  كنم از كاروانشان عق  ماندهمن نيز كه احساس مي دعا كنيد .اندخون غلتيده

 ،بخهش  بينم كهه تنهها قهايق نجهات    كران رها مي در دريايي بي را چرا كه خود ،بپيوندم

 .جنهگ اسهت   ةتواند مرا موقتاً از هالك شدن نجات دهد جبهكه ميشهادت وتنها طنابي 

خواهم دعا كنيد خداونهد مهرا بهه آرزويهم برسهاند      مي و باز هم از شما التماس دعا دارم

و در ايهن  ،  بهي چهون  اي است با خهالق  است، معاملهچراكه شهادت سعادت تضمين شده

 نيست. زيانيمعامله 

-- 

 وادگي: ناييني ضمير           نام پدر : عزت اهللنام: علي          نام خان

       2/2/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:  1/2/1333محل شهادت:ميمك     تاريخ شهادت:

 ةروم تها قلهبم را آمهاج گلوله    مي ! خونم نيست شدنه دواي دردم جز ريخت !  پروردگارا

در  ،در گرما گرم صحراي پر شور كربالي ايرانخصم عفلقي و يا منافقين ضد خدا كنم و 

نهداي بهر    ،دشمن زبهون  ةشادي و بارش گلول ةور گردم و در غلغلخون گرم خود غوطه
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و با خون ناچيزم  ويمگبك ام لبيّحق رهبر شيعيان جهان را با جان ناتوان و بدن پاره پاره

 و نابود كنم.تاريخ محو  ةبساط دنيا پرستان و اربابان مزدورشان را از صحن

-------- 

  نام: محسن          نام خانوادگي: ناييني فرد           نام پدر :عزيزاهلل

      2/3/1331محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 21سن:         11/3/1332محل شهادت:قالويزان               تاريخ شهادت:

غرش گلوله و خمپهاره عقهد مهرا    عروسي من در جبهه و عروس من شهادت است. صداي 

 جهلّ  ،تعهالي )اهلل ،  خود را براي معشهوقم  ،خواهند خواند با پوششي از خون گرم و سرخ

سهنگر،   ةبارش نقل سهرب در حجله   و هاشادي مسلسل ةدر غلغل. جالله( بزك خواهم كرد 

ههاي  مشهت  را با و همه تشييع كنندگان پيكرم . عروس شهادت را به آغوش خواهم كشيد

عروس من شهادت است و  . تا منزلگاه عشق بدرقه خواهند كرد گويان تكبير وره كرده گ

از آن حفاظهت   تها  جا فرزندم آزادي را به شما مهي سهپارم  نام فرزندم آزادي و از همين

 كنيد.

------- 

 نام: ابراهيم               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : علي

         13/1/1333ن          تاريخ تولد:محل تولد: همدا

 22سن:   3/12/1331محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت

مي اچنهان مقه  بدانيد كسي كهه در راه خداونهد شههيد مهي شهود از آن      ! مزعزي ۀخانواد

مقهام شهامخ    منزلهت  برخوردار مي شود كه اگر تمام فرشتگان نويسنده شوند نمي تواننهد 

مي خواهم كه در شههادت مهن نهاراحتي نداشهته      از شما بنابراين . كنندصيف وتشهدا را 

 بكنيد.كه توانسته ايد به اسالم كمكي  نيا زاباشيد و شاد باشيد 
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---- 

 نام: رضا               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر : هاشم

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

 12سن:     7/1/1337ل شهادت: چارزبر     تاريخ شهادت: مح

ها و عهيش و نهوش و شههوات    عشق ديدن كرباليت مرا از تمام خوشگذراني ! حسين جان

مهن   به اين اميد كه ،تمندان جهادگر راه تو باشمددنيا به اين وادي كشانده تا يكي از سعا

 ر دهي.ود قراخحقير را نيز يكي از شهداي در  راه اسالم و 

بهه هدفشهان    ءاهللشابه خدا قسم خون شهدا پايمال نخواهد شد و ان ،ت شهيد پروراي ملّ

 .خواهند رسيد

 

 نام: رضا               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر : علي

                 1/7/1331محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 17/7/1331تاريخ شهادت:    محل شهادت: قصرشيرين   

مهن حهتم دارم كهه در راه اسهالم      . ها وجود داردو معنويات در جبهه ها باالترين عبادت

شوم، از اين موضوع به هيچ وجه ناراحت نباشيد چون شور و شوق حسيني ما را شهيد مي

ود امهام  پيروزي به كربال برويم يها خه   اخواهيم از اين طريق يا ب. ما ميديوانه كرده است

 هر چند گناه ؟مگر او سرور و آقاي شهيدان نيست حسين)ع( بيايد باالي سر جنازمان، آخر

 .را دارد قبول پاسداريمان كار نيز كاريم ولي به عنوان يك سرباز گناه

-------- 

 نام: تقي               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : نقي

     1/3/1333 تاريخ تولد:  محل تولد: همدان       
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 22سن:            23/12/1331محل شهادت: شلمچه              تاريخ شهادت: 

 )ع(از خداوند سبحان مي خواهم كه اگر صالح ديد پيكرم را همچهون ابوالفضهل عبهاس   

هشي كهه از  اخو .سربلند و روسفيد باشم )ع(و سرورم حسين د تا در پيش موالنه كنه تكّتكّ

خدا خريده وبا خدا معامله كهرده   ، دارم اين است لباس عزا نپوشيد چون ما شهدا راشما 

د بهراي  وكسهي كهه فرمه    ينگريه اشكال ندارد چون اول، ] البته [ لذا عزا الزم نيست  . ايم

 شهيد گريه كنيد خدا بود .

 ***** 

   وص    نام :   هادي                                   خانوادگي: سمواتي مخص

 12/2/1331نام پدر: رضا              محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 11سن :                       32/11/1333ان        تاريخ شهادت:  محل شهادت:  آباد

خط سرخ محمهد و   انشيرين تر از عسل براي پيرو] شهادت [  ،چه شيرين وگوارا است !به

كه چرا يك جان دارم و ديگر نمهي تهوانم   اين ؛ط از يك چيز ناراحتمفق .آل محمد)ص(

 ها بدهم؟و جان براي رضايش بجنگم

*** 

   خانوادگي: شبرو     نام: احمد                   نام

 2/12/1331       محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  نام پدر:  عبداهلل

 22سن :                 23/3/1331يخ شهادت:   تار         محل شهادت:  كوشك    

بلكه بايدخوشحال  .براي من گريه نكنيد ،داشتمرا  شهادتسعادت  اگرخانواده!  ، پدرجان

باشيدكه شماهم درراه خداوقرآن ودين اسالم هديه اي به خدااهدا كرده ايهدوفرداپيش  

اگردراين جنگ حق . نباش براي من ناراحت !مادرعزيز ومهربانم. مي باشيد روسفيد شهدا
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خانواده ودوستان مي خواهم كه دست ازيهاري   و شما از ي  من شدصعليه باطل فيضي ن

 .درراهش به مبارزه ادامه دهيداستوار تر رهبربرنداريدوهرچه 

*** 

  خانوادگي: شاه محمدي     نام: مير آقا                     نام

 3/7/1323همدان        تاريخ تولد:  نام پدر:  حاجي قربان      محل تولد: 

 37سن :     22/1/1332تاريخ شهادت:      محل شهادت:  سرپل ذهاب         

عنهوان  هافتخار كنيد كه خداوند چنين سعادتي نصيبتان كرده كه در قيامت ب !پدر و مادر

م نمهود  خواهم اگر خداوند شهادت را نصيباز شما مي .شويدپدر و مادر شهيد شناخته مي

 ،برنهد ت ميكه از ناراحتي شما لذّ هاتفاوتبي ها ون و ضد انقالباشما در جلو چشم منافق

جشهن و شهكرگزاري تشهكيل دهيهد و در آن از      مجلهس اگر توانسهتيد   . حتّيگريه نكنيد

 .برادران دعوت نماييد تا براي سالمتي امام دعا كنند

*** 

   دگي: سرابي    خانوا نام: حسن                      نام

 2/7/1331تاريخ تولد:     نام پدر:  محمد           محل تولد: همدان     

 21سن :                 23/7/1332تاريخ شهادت:            محل شهادت:  مريوان    

با پوششي از خهون تهازه و    .سفير گلوله عقد ما را خواهد خواند !عروس من شهادت است

 ها و بارش نقهل سهرب و حجلهه   شادي مسلسل ك خواهم كرد و در غلغلهخود را بز ،سرخ

تشييع كننهدگان پيكهرم كهه      همههمدر  .عروس شهادت را به آغوش خواهم كشيد  سنگر،

. با تكبير مرا بدرقه خواهنهد كهرد   ههاي خشمگين گره كردمشت ،شودتابوتم گلباران مي

 !تآزادي اس معروس من شهادت است و فرزند]آري[ 

******** 
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از پهدر و بهرادرانم    .سالم به تمام دوستان و آشنايان !سالم به پدر و مادر و برادران عزيزم

بهه   .]مهردم[ ماهافتخار كنند كه شهيد شهد  .كنم بعد از شهيد شدن من گريه نكنندتقاضا مي

 .جاي تسليت تبريك بگويندهپدر و برادرانم ب

*** 

كه خون بسيجيان زمان بر زمين هنگامي !مندگان اسالمدرود بر رز !درود بر شهداي اسالم

 كههههههههههههههههههههههههههههههههههههربالي ايههههههههههههههههههههههههههههههههههههران 

كردستان از خون پاسداران و رزمندگان  هاي سربه فلك كشيدههكه كوهنگامي ،مي ريزد

هاي نهال انقهالب  كه يكي از غنچهدر هنگامي .رويدسرخ مي هزاران الله ؛شودرنگين مي

 .كندرويد و نهال انقالب را بارور ميديگر مي شود هزاران غنچهمي رپرپ

*** 

 خانوادگي: سپهري  نام                        اميرابوالفضلنام: 

 23/2/1333ان        تاريخ تولد:  نام پدر:  علي اصغر   محل تولد: همد  

 11سن :                 27/11/1332تاريخ شهادت:           محل شهادت:  چنگوله     

اميهدوارم كهه    .بنده سر تا پا گناه و تقصيرامير ابوالفضهل سهپهري اسهت    نامه وصيت اين  

 .ل شوم و شهادت من مورد قبول حق گردديلياقت پيدا كنم و به شهادت در راه اهلل نا

*** 

پههدر: جههواد          تههاريخ     خههانوادگي: سههپهر      نههام: حسههين                    نههام  

 23/12/1331شهادت:

،زندگي حقيقي،پروازبهه   لياقت صعود به معراج ،لياقت شهادت را از تو مي خواهم !خدايا

هت چون حسين سر باختن و چون علمهدارش  اچه خوش است در ر !خدايا !ملكوت اعال

ومانهه شههيد   لو مظپهاره دادن[  ]جگر پهاره دو دست از كف دادن و چون حمزه  ابوالفضل
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عشق و  را به كرم عظيمت ببخش، دلم را عارف ساز،م . عفوم كن، كارم گناه !ارالهاب !شدن

م را ثمر بخش و شهادت را ازندگي .عمرم قرار ده و ايمانم را مفتاحش ت را چارهاعاشقي

از اما تو كريم و رحماني و اين ،گرچه لياقت شهادت را ندارم !بارالها . خاتمه اش قرار ده

 .كرمت بعيد نيست يا ستار العيوب يا غفار الذنوب

*** 

 خانوادگي: زينيه     د منصور                    نامنام: سي

 7/1/1337نام پدر:  سيد جهانبخش    محل تولد: اسدآباد      تاريخ تولد:  

 23سن :                  1/2/1332تاريخ شهادت:              محل شهادت:  كرخه نور 

واقعاً بايهد خوشهحال    .نگراني نداشته باشيدگونه اميدوارم در نبودن من هيچپدر و مادر! 

داري مهيهن عزيهز بهه شههادت      اين همه فداكاري كرد و در راه نگهه  انباشيد كه فرزندت

 .رسيد

*** 

   نجف آبادي    خانوادگي: زنگنه د                      نامنام: محم

 21/3/1333تاريخ تولد:      نام پدر:  غالمعلي      محل تولد: مالير        

 11سن :                23/3/1331تاريخ شهادت:           مجنون    جزيره محل شهادت: 

مثل سهاير پهدر و    ،را نصيبم كرد (شهادت )م كرد و تنها آرزويم اگر خداوند لطفي در حقّ

ديگهران درس فهداكاري    بهه  گريه و زاري كنيد و كم مادر شهدا بردبار باشيد و در عزايم

 بدهيد. 

*** 

   خانوادگي: زندي     د                      نامنام: محم

 23/3/1321نام پدر:  علي اصغر      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  
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 33سن :                17/12/1311تاريخ شهادت:           محل شهادت:  كرمانشاه    

حق عليهه باطهل از دسهت     را در جبهه خود هايبه تمام پدران و مادراني كه جگر گوشه

و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتها  : » شريفه كنم كه طبق آيهاند توصيه ميداده

انهد و در  ها زندهبلكه آن ،اندكه فرزندان شما مرده مپنداريد « بل احياء عندربهم يرزقون

 يد . [ ] خوشحال باشيد و صبر پيشه كن خورندگاه خدا روزي ميرد

 (   131ي ي آل عمران، آيه) سوره -1

*** 

 عليپدر: حسن  خانوادگي: زارعتي     د رضا                       نامنام: محم

 2/3/1331همدان        تاريخ تولد:  محل تولد: 

 22سن :                 3/12/1331محل شهادت:  ام الرصاص            تاريخ شهادت:   

كهه همهان ديهن    ، و مادرم كه من را تربيت كرديد و حاصل عمرتان را به اسهالم  اي پدر 

ايهن رابدانيهد كهه     !م بهود اترين آرزوهايتهان دامهادي  تقديم كرديد و بزرگ، خداست 

 !تر استشهادت من اگر چه برايتان سخت است ولي براي من از دامادي هم باارزش

*** 

كه فرزندت در جبهه اسهت و  افتخار كن .بيايمكه به جبهه  بوددر اين  من و شما مصلحت

مهن از رفقهاي    !از اين موضوع خوشهحال بهاش نهه گريهان     ت.خدمتي به اسالم كرده اس

ها بروند ومن  چرا آن .شهيدم كمتر نيستم كه با تمام آروزهايشان به ديدار خدايشان رفتند

 ؟بمانم

*** 

   رعي    خانوادگي: زا نام: جالل                         نام

 1/11/1333تاريخ تولد:                    محل تولد: همداننام پدر:  يداهلل
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 22سن :                  22/12/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:  شلمچه   

هي جبههه  ااميدوارم شادمان باشيد كه با دست خودتان فرزندتان را ر !پدر و مادر عزيزم 

 ،هيد شدم هيچ ناراحت نباشيد چرا كه جان من فداي امهام حسهين)ع(  اگر من ش .كرديد

خون اباعبداهلل)ع(  ؟ن راه چه ارزشي دارديجان ناقابل من در ا ] شد . [فداي اسالم عزيز

تان چشم دشمنان اسالم را اميدوارم با صبر انقالبي ؟!من كه هستم ،در اين راه ريخته شده

 .ور كنيدك خواهند قرآن پابرجا باشدكه نمي

*** 

ن اين بود كه جهانم  آبه خداوند بزرگ قسم كه در دنيا فقط يك آرزو داشتم و  !عزيزان 

سهبيل اهلل  از خدا بخواهيد كه مرا از شهيدان في !پدر و مادرجان .رادر راه خدا فدا كنم

 قرار دهد.

*** 

 :  قاسم           نام پدر     خانوادگي: زارعي     نام: احمد                         نام

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

 32سن :                  22/11/1333تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:  فاو 

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

     پيدا نشود. ستمگريبتازيد تا در دنيا  ستمگران رو ب ركت كنيدحراه حق و به سوي خدا 

*** 

   خانوادگي: رستمي       نام: امير                         نام

 3/12/1332نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 23سن :                  1/2/1331تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت: فاو  
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 از اگهر  سهعي كنيهد  . داريد رانگهبودآنما ي كه بين يآن برادري وآن صفا واقعاً !دوستان

 سعي كنيد. يك زماني اسلحه هايشان زمين بماند نكند، شوندمي شهيدكساني اين عزيزان 

. حركهت كنيهد   باتمام قدرت بهه سهوي جبههه هها     و دوش گيريدهب را هااسلحه هاي اين

ايدكهه  گرفتهه  زمان قرار از هدراين بره قدر خودتان رابدانيد كه، به خدا را ماش !عزيزان

، اي كه خداوندپهن كهرده اين سفره از كنيد يسع .لطف دارد به اين نسل خيلي نظر خدا

 هركس به اندازه شده و بهشت پهن حتي تا و اي كه از اين جا تاكربالسفره استفاده كنيد.

 ،دههد يكي شههيد مهي  . كندانتخاب مي آناز ين انقالب دارددركي كه ازا و عقل وشعور

 دهداز دست مي را بمباران عزيزي يكي در و دهديكي معلول مي، دهديكي مجروح مي

بهشتي چيزي  خداي ناكرده از اين سفره نكند. كندبه نحوي خدمت ميكس خالصه هر و

 .براي خودتان برداشت نكرده باشيد

*** 

.« نصهي  مهن كهن   را شههادت   !خدايا :»از آنم كه بخواهم بگويم ترحقير خيلي كوچك 

بيندكه خيلي عق  مي ،كندبيند وقتي اين عزيزان را نگاه ميمي وقتي اين شهدا را انسان

ما را هدايت كند  خداوند همه .خيلي بايد كار كند تا بتواند به اين شهدا برسد ست!امانده

 . باشهيم ت فرا رسد پاك شدهمان در رختخواب ذلّمرگ _خداي ناكرده _كهقبل از اين تا

ما را هدايت و پاك كند و اگر قابهل دانسهت و    رهاي آخخواهم كه در لحظهاز خدا مي

 را داشتيم شهادت در راهش را نصيبمان بگرداند.سعادت آن

*** 

م بتواني نخو هايبا قطره تا دا قبول كند و فوز عظيم شهادت را نصيبمان كندخوارم اميد

و  و،]شهدا[،هميشه به ياد امام  !عزيزان ن.هي داشته باشيالكران ا اين درياي بي درسهمي 
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 اين هاازها از يادتان برود چرا كه هر چه داريم  نكند خداي ناكرده اين .باشيد جانبازان

 داريم.

*** 

 حسين     پدر:ميرزا  خانوادگي: رحيمي معين     نام: محمد رضا                         نام

 32/2/1332ن           تاريخ تولد:  محل تولد: همدا

            21سن :                 1/2/1331تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

لين كشور وؤپشتيبان امام و مس ،حقير از امت حزب اهلل مي خواهم كه همانند هميشه بنده

و رزمندگان را تنها گذارنهد و   شوند اي ناكرده از جنگ خستهنكند خد .مان باشنداسالمي

 ماندنهد نان كه رفتند كاري حسيني كردند وآنان كه آ :هاي  شهدا را زير پا گذارندخون

 بايد كاري زينبي كنند.

*** 

و داشهتيد كهه   زرآايهد و  دانم كه براي من زحمات فراوان كشهيده مي !پدر و مادر عزيزم

اما در اين موقعيت آرزوي من ايثار در راه انقالب و امام و  ،بنا كنيدبراي من زندگي تازه 

بنابر اين نكند در مرگ مهن گريهه كنيهد و ايهن منافقهان از خهدا        .شهادت است ، خالصه

 راه شهدا باشيد. ادامه دهنده ،خبر را شاد كنيد بلكه با صبر و استقامت خودبي

*** 

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

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

      23سن :              21/12/1331تاريخ شهادت:        محل شهادت:    شلمچه     

 ون ايناز جان و اوالد گذشتيد بد ؛اي كساني كه در راه وطن مقدس اسالمي قيام كرديد

 !عاشقانه شربت شهادت نوشيديد و به ديدار خداوند شتافتيد ،كه چشم داشتي داشته باشيد
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هر ديني كه بر من داريد حالل  ،دهمقسمتان ميخداوند    ؛كه سويش رفتيدشما را به آن

ديگري به  ايد و ضربهداشتهبار ياد شهيدانتان را زنده نگهاشك اي كساني كه با ديده .كنيد

 مرا حالل كنيد.! شمنان وارد آورديد د

*** 

 اكبرپدر: علي  خانوادگي: خدري       نام   رضا                نام: غالم

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

 21سن :              3/12/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:ساحل غربي اروندرود

بهه   ؛يعنهي  ،بودن  پاسدار خون شهدا .انم مي خواهم پاسدار خون شهدا باشيداز شما عزيز

 بها  هها را همچون آن عزيزان از مشكالت نهراسيدن و سختي ؛يعني .ها رفتن نآراه پاك 

چون آنان قيهد  ؛يعني  .  عاشق شدن و چون پروانه سوختن ؛ يعني .لذت تمام پذيرا بودن

 .و مطيهع امهر رهبهر بهودن     ست به گردن انداختنواليت را كه عين آزادي از شياطين ا

راه  ادامه !مردم. آخر زمزمه كردن همچون زين  كبري پيام خون شهدا را تا لحظه ؛يعني

ها برويم و فقط خود را موظف به سهر و سهينه زدن    آن شهدا در اين نيست كه زير جنازه

 ،سر مي برنهد هدت و كاميابي باند در عين سعاآناني كه بندها را گسسته !ها بكنيم براي آن

جهر و  ه ي ههم هسهت بهه نشهانه    ياگر عزا !ديها به سر وسينه  بزن غمي ندارند كه براي آن

ها كه در  باشيم وگرنه آنها مي ايت آنهاج به عنهيم كه محتياههاست اين مدوري از آن

در گناه چه حاجتي به ما خاكيان آلوده  .اندعالم ملكوت و در جوار دوست مسكن گزيده

عامهل بهه پيامشهان     ؛اهللبسم ،راهشان هستيم يم كه ادامه دهندهياگر راست مي گو ؟دارند

چه فايده اي دارد كهه ههر چنهد روز    . يميآرزو داشتند عمل نما و چه گفتند به آن ،باشيم

عده اي از اين بزرگان را به روي دوش بكشيم و در دل خاك بخوابانيم و در غم نبودشان 

چنهان فراموششهان   خود بازگشتيم آن گاه كه به شهر و خانهبه خود بگيريم و آنچهره عزا 
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اي را كهه چنهد    فردا جهواب خهانواده   !كنيم كه انگار چنين واقعه اي اتفاق نيفتاده است

جواب مادري را كه هنهوز داغ   ؟شهيد تقديم انقالب و اسالم نموده است چه خواهيم داد

هادت دو جهوان بزرگهوارش را بهراي او مهي آورنهد      دوري همسر به دل دارد كه خبر ش

ههاي  پس به هوش باشيد تا دير نشده دين خود را درقبال اين خون؟چگونه خواهيم داد 

 معطّر ريخته شده بپردازيم.

*** 

 محمودجو   نام پدر: خانوادگي: خاقان نام   نام: تقي          

 2/1/1337محل تولد:قروه كردستان            تاريخ تولد:  

 22سن :                      1/1/1337محل شهادت:  چارزبر        تاريخ شهادت:  

كهربال بهوديم و    كهه در صهحنه   كاش ما كه اين همه افسوس مي خوريم و آرزو مي كنيم

 هم اكنون وارث حسين به يارانش )هل من ناصر ينصرني( .حسين )ع( را ياري مي كرديم

 .يديلبيك بگو ،لقاي حقيد داراگر دوست ، ديوگمي 

*** 

 پدر: اصغر نام خانوادگي: خدمتي     نام   نام: جواد          

 12/11/1337تاريخ تولد:             محل تولد: كبودرآهنگ 

   17سن :                 2/12/1333تاريخ شهادت:             ؛ عراقمحل شهادت:    فاو

خواهم كه امهام را تنهها   از شما مسلمانان مي .ن بپذيرآو قر شهادتم را در راه اسالم !خدايا

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

از  .جهاي آوريهد  هرا به  نفسهاي استوار برخيزيد و جهاد با با گام و  هم با وحدت آهنين

 ايتكار و بشوريد.جنگ و شهادت نهراسيد وبر شرق وغرب و اسراييل جن

 « جز كعبه شهادت نيست    به جستجوي ره آموز اين حرم برخيز همقام امن ب»  
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نكنهد در حهال غفلهت بميريهد كهه       .و طريق شهادت را بيابيد كه فردا دير است يدبرخيز

سرگرمي دنيا شهما را   مبادا !هاي هوشيار و شهادت طل  نياز داردانقالب و جنگ به انسان

روزها بود كه در نماز با گريه و . رادران شما آگاهانه و با هدف شهيد مي شونددريابد كه ب

و  ؟آيا من هم شهيد مي شوم :گفتمود ميها خهب .ردمهادت مي كهههش سوز از خدا آرزوي

وقتهي در كوچهه و   .  ها به خود دلداري مي دادم و به خدا توكل مهي كهردم  بعد از اين

 .ا او آشنا هستمباحساس مي كردم كه خيابان تصوير شهيدي را مي ديدم 

*** 

   خانوادگي: حالج خوش شعار     نام   اكبر          نام: علي

 1/2/1333مدان        تاريخ تولد:  نام پدر:  علي           محل تولد: ه

 21سن :                1/2/1331تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:  فاو 

 روم تا رستگار شهوم. حسين)ع( و براي پيروي از رهنمودهاي امام عزيزمان مي من  به راه

ت حضرت اباعبهداهلل گريهه كنيهد. چهون حسهين)ع(      اگر شهادت نصيبم شد براي مظلومي

 مظلوم شهيد شد وبراي دينش سرش به باالي نيزه رفت.

********** 

زيرا با ايهن   .رزمندگان باشيدهمه جا و در همه حال پشتيبان امام، انقالب و ! اي برادران 

 عمهههههههههههههههههههههههل خهههههههههههههههههههههههود انقهههههههههههههههههههههههالب  

تو خود شاهدي كه بهراي رضهاي تهو و بهراي      !هي. االكنيدميبه تمام جهان صادر ] را [ 

د و شدنكه تمام شهداي ما با خون خود الله ايم. راهي كه  هدر اين راه آمد ياري اسالم 

تها بتهوانيم در زيهر     ها هستيمراه آن ما هم ادامه دهنده .انداين انقالب را به ثمر رسانيده

بهه پايهان    _بهه نحهو احسهن    ،به ياري خداوند متعهال  _ليت را وؤقرآن كريم اين مس سايه

 برسانيم.
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*** 

 پدر: صادق  خانوادگي: حق گويان       نام   درضا           نام: محم

 2/3/1333تاريخ تولد:                محل تولد: همدان   

 11سن :                 3/12/1331تاريخ شهادت:            ام الرصاص    محل شهادت:  

ههاي  . شما امانتبدانيد كه خداوند دوستدار شماست .خوشا به حالتان !پدر و مادر عزيزم

]دين[ خدا فهدا كرديههد و مگهر     در راه شكوفايي  _نجام فنا شوندكه بايد سر ا _هي رااال

 ! بههتر از ايههن ههم مي شود؟

*** 

 گويان    خانوادگي: حق نام   نام: احمد          

 1/3/1332دان          تاريخ تولد:  نام پدر:  صادق            محل تولد: هم

 21سن :                  23/3/1331شهادت:   محل شهادت:  شرق بصره            تاريخ 

يهاران   او .شههيد شهد   تا او جنگيد است. شهادت ارثي است كه از حسين )ع( به ما رسيده

حسهين)ع(   راهما هم بايد  .خود و هستي خود را فداي دين خدا كرد تا اسالم زنده بماند

 بر ،يزيد زمان صدام خون آشام وخواران ها و جهانرا انتخاب كنيم و نگذاريم ابر قدرت

خود را آغهاز   هاي پيش مبارزهمقاومت كه از سال ورهطحسين زمان، خميني كبير اين اس

 پيروز شوند. ، كرد

*** 

 نام: محمود              نام خانوادگي: حق جو                 نام پدر: علي

 1/2/1332محل تولد: همدان            تاريخ تولد:    

 17سن :                     32/12/1331تاريخ شهادت:          محل شهادت:  شلمچه



 64 

گهاه بهه يهاد شههيدان     هر .خواهم كه در شهادتم گريه نكنيهد يزم مياز شما پدر و مادر عز

 افتاديهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد اول 

بعد با وجهود   _هدا ساالر شهيدان و الگوي رادمردان بگرييد ومظلوميت حضرت سيدالشّبر 

از خداوند خواستارم كه به  !باقي باشد كه بر من بگرييد يكنم جايشهادت برادرم فكر نمي

 بهدامنت تربيت كردي تا  در م خدا را شاكر باش كه فرزندي رامادر .شما صبر عطا فرمايد

دادي  مها حاللهي كهه بهه     پدرم سرافراز باش كهه بها لقمهه    .خواهي حسين قيام كندخون

 توانستي دو فرزندت را به اسالم تقديم كني.

*** 

 د كاظمپدر: سي  خانوادگي: حسني حلم       نام   د جواد           نام: سي

 2/1/1331: همدان        تاريخ تولد:  محل تولد 

 11سن :                 11/3/1332يخ شهادت:   محل شهادت:سرپل ذهاب               تار

بار و تاريك اسهت بهه سهوي    شهادت هجرت از دنياي ذلت ونكبت !آري برادر و خواهرم

همهه كهس    دانم كه اين خواسهته و آرزو نصهي   مي .دنياي صفا و آرامش و بزرگ ابدي

ه منظهور از  كه فرينش را در ذههن خهود پيهدا كنهيم و بهدانيم      آاگر ما مفهوم  .گرددنمي

چرا كهه   ممانياي هم در اين دنياي پر ذلت باقي نمينجاست كه دقيقهآ .فرينش چيستآ

 باشد.تر ميبراي دنياي بزرگ و آمادگي از آفرينش و آموختن هدف

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

يشگر من را اليق بداند و شهادت را كه از هر چيز ديگر در دنيا اميدوارم كه خداوند بخشا

كهوچكش   تر اسهت، نصهي  بنهده   از عسل شيرينتوانيم بگوييم برايم عزيزتر است و يا مي

 كند.

*** 
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   خانوادگي: جوادي شعار       نام   نام: مصطفي                

م و يه ي دايي موقهت بهه سهرا   يسرا بلكه انتقال از ،مرگ انسان فناشدن و نابود شدن نيست

 عههههههههههههههههههههههههههههههههههههوك كههههههههههههههههههههههههههههههههههههردن  

ب نكهرده باشهد در   كس كه در دنيا خود را مههذّ ن. آمي باشد اي ديگربه چهره چهره اي

 .كه لياقت مالقات خداوند را پيدا كند بش خواهند كرد تا اينآخرت با عذاب وآتش معذّ

براي باز گشتن  پس است ها به سوي خداوندبازگشت  همه«  انا هلل و انا اليه راجعون» :كه

كه مرگ به سوي آنان بيايد و قبهل   اي قبل از آنو عده .ب بودبايد مهذّ و و مالقات ربّ

و گسسهته از ههر   وآراسهته   از آنكه  فرصت و مهلت تمام شود نفس خويش را پاكيزه كرده

 الاتعه مالقات محبوب و جوار حق  با آگاهي تقاضاي مرگ و. وابسته به اهلل گشته اند ،چيز 

. سالم بر آنهان بهاد   .آنان شهيدانند كه جايگاهي بلند و مرتبه اي عالي دارند. مي نمايند را

 . خداوند لياقت شهادت را به ما نيز عطا بفرمايد

 113سوره بقره ، آيه  -1

*** 

 معز           علي                   نام خانوادگي: جهانگيري نام: شعبان

 1/1/1333بهار         تاريخ تولد:  محل تولد:      نام پدر: جان علي    

 11سن :                  27/11/1332تاريخ شهادت:            محل شهادت:  چنگوله     

گيريهد؟ ايهن را بدانيهد كهه بها      هاي امام را مهي كنيد كه بالاي منافقين! شما چه فكر مي

هها،  هها، مهدني  باهنرهها، رجهايي  هها،  هها، مفهتح  هايي همچون خون مطهريريختن خون

تر شود و محكمها ملّت ما بيدارتر مي آنها و ماننداصفهانيها، اشرفيها، صدوقيدستغي 

شوند. اين را بدانيد كه شهادت براي ما تر عاشق شهادت مي خيزند و بيشبرضد شما برمي
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دانهيم كهه   م و ميمانند عروسي است زيرا كه مكت  ما اسالم است و به آخرت اعتقاد داري

 اسالم احتياج به خون دارد.

*** 

خهودت خهوب    .داني شهادت يك باختن نيست بلكه يك انتخاب اسهت خودت خوب مي

بهاالترين اجرهاسهت   _كهه  « شههادت  » اجر مجاهدين في سبيل اهلل را  داني خداوندمي

داخلهي   مخالفين خواهم كه با صبر خود مشت محكمي بر دهاناز تو مي .فرمايدعطا مي_

 !صبري خود دشمنان امام و اسالم را شاد كنيمبادا با بي .بزني

ما همه از اين دنيا  .گونه نگراني به خود راه ندهندخواهم كه هيچاز خواهران عزيزم مي 

چهه خهوش اسهت كهه      .ما به دنياي ابدي خواهيم رفت. رويم دنيا محل امتحان استمي

ر ديشه از خدا بخواهيد كه آخر عمر شما را با شهادت هم .انسان با شهادت از اين دنيا برود

 .راه خودش ختم به خير بفرمايد

*** 

خواهم كه براي قبول شدن شهادت من به درگهاه خداونهد بهزرگ دعها     از امام عزيز مي

در آخر از همه شهما التمهاس    ، شود با قلم تمام كردچه كنم كه سخن دل را نمي. نمايند 

 دعا دارم.

*** 

 نيك          نام پدر:  ابراهيمد رضا          نام خانوادگي: جواديينام:  س

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

 22سن :                 7/1/1333تاريخ شهادت:             محل شهادت:  مريوان 

 جهان باشدگمان مبر كه مرا درد اين             به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

 دهغ آن باشهدري ي،تهو درافهدام ديهب                غهبراي من مگري و مگوي دريغ، دري
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 دهات آن زمان باشهمالق و الهرا وصهم!                    فراق ام چو ببيني مگو فراق،جنازه

 دهان باشهعيت جنهجم پرده ،ورهكه گ                   مرا به گور سپاري مگو وداع، وداع

 قمر را چرا زيان باشدو غروب شمس                        بنگر  برآمدن بديديشدن چو  فرو

 اشدهنسانت اين گمان با چرا به دانه                 نرست كه م دانه فرو رفت در زمينادك

 اشدهبآسمان اين هفتبه زير پاي من                   آن چنان بنمايد كه من به خاك شدم

 «ديوان شمس تبريزي » 

*** 

 ديان          نام پدر : هادينام خانوادگي: حاج محم          اس نام:  عب

 12/1/1331مدان         تاريخ تولد:  محل تولد: ه

 23سن :                12/12/1311تاريخ شهادت:           محل شهادت:  ذالفقاريه     

كنم كه چنين فرزنهدي را پهرورش داد كهه    ميتشكر  _نيست كه البته در حيات _از پدرم

مهن بهه اهلل پيوسهتم و اميهدوارم كهه بهه اهلل        .فداي اسالم و قرآن ومملكت اسالمي شهود 

سهالم  و درود  ،و تو اي مادرم .من است برساند گرويدن مرا به شهادت كه آرزوي ديرينه

حق و باطل، آبهادان نبهرد    جبههمن در شهر شهادت و خون در  !مادرم .گرم من بر تو باد

دانم كه پيروزي و فتح از آن ماست حاال چه به شهادت برسيم يا دشمنان البته مي .كنممي

ام در شهادتم گريهه  ه قبالً نيز تذكر دادهكهمچنان !اي مادرم . خدا را به هالكت برسانيم

را ادامه بدهند وسالحشان به برادرانم بگو كه راهم  .گونه ادامه بدهنكن و رسالتت را زين 

 را زمين نگذارند.

*** 

 نام:  علي                   نام خانوادگي: چهاردولي 
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 گهواره كنارها كه در چه ش  !مادر جان .م سالم عرك مي كنماو به حضور مادر گرامي

ب و آتش دور نمهودي  آمرا از  .ترين ناراحتي نداشته باشممن بيدار ماندي تا من كوچك

و  چنهين نشهد  خواستيد دامادي من را ببينيد حال كهه  مي .موو بزرگ ش نممن رشد ك تا

 .بايد صبر و تحمل داشته باشهيد  ،ندا هديه فرستادمشهادت را به جاي دامادي من براي ش

مادر جان از شما تقاضا دارم  !مبادا برايم بيش از حد گريه و زاري نماييد و ناراحت شويد

شما بايد افتخار كنيهد   .چون شهادت در راه خدا گريه ندارد ،نيدهيچ وقت برايم گريه نك

ل يه و بهه درجهه شههادت نا    هدرايد كه در راه اسالم فداكاري ككه چنين فرزندي داشته

 .ه استدمآ

*** 

 نام:   محمدتقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي 

  27/3/1331د:تاريخ تول محل تولد: همدان         

 21سن :                 11/3/1332تاريخ شهادت:            محل شهادت:سرپل ذهاب 

پيام شهيدان اسالم را به كه كنم تو را سفارش مي !علي جان .زين  گونه باشيدخواهرانم! 

ت بايد تو خود .صراط مستقيم است ؛ببري كه اين راهگوش جان بشنوي و به هدفشان پي

  .را فداي اين راه كني و نگذاري دشمن به مكت  لطمه بزند

 ،از شهادت ،از خون ؟از چه برايت حرف مي زنم و داني از چه مي گويم مي !همسر عزيز

ارزش »حقيقهت چيسهت   »تو خوب مي دانهي كهه    .از ارزش صحبت مي كنم و از هدف

اي  سهي درك كهرده  تو بهتر از هر ك «در راه هدف جانبازي كدام است»و  «كدام است

 .كه ارزش در چيست

*** 

 نام پدر : مهدي         نام:  صالح                 نام خانوادگي: پورميداني   
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 13/1/1333:  محل تولد : كربال             تاريخ تولد

          21سن :               23/12/1331محل شهادت : شلمچه               تاريخ شهادت : 

سالمي كه آيات جهاد وشهادت را ا  بر ارواح پاك شهداي برخواسته از امت واحده سالم

 ؛و موج  اعتالي اسالم و سرافرازي مسلمين گرديدند كردندبا خون مطهر خويش تفسير 

 سالم بر شهداي انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي.

**** 

  .قهاتي پذيرفتهه شهدم   الچنين مام و براي اين خدا را شكر كه لياقت شهادت را پيدا كرده

براي شما بسي افتخار است كه توانستيد فرزندي را تربيت كنيهد كهه    !شما اي پدر و مادر

« و جههاد  هعقيهد  هالحيها  ناِ»: درا پيدا كنراه  آن ت خدمت به اسالم و فداكاري در لياق

 داشتن عقيده درست و پيكار در راه آن است. ، زندگي واقعي

*** 

 نام پدر: علي اصغر         نام خانوادگي: بيداري                      ضا   نام:  محمد ر

 17/1/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

   21سن :                 3/1/1337تاريخ شهادت:             محل شهادت:    اسالم آباد

ه شما را پذيرفته  انيد كه هديهبد ،اگر خداوند شهادت را نصي  من گردانيد !پدر و مادرم

بهراي  ، مادرم و پهدرم   گرفت. بود از شما صحيح و سالم كه به شما داده را و امانتي است

پهدر و مهادرم و معلمهين     .پيروزي و شوق باشهد  گريه ،من گريه نكنيد و اگر گريه كرديد

رهبرمهان را   دل و قله   ادتمشه ا باامجبران كنم را  اگر من نتوانستم زحمات شما !عزيزم

تهر از  كه با ارزش]را [اميدوارم كه خداوند جان من  .گرديدكنم و شما نيز شاد ميشاد مي

 .است بپذيرد مهر چيز

*** 
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 نام پدر : حسن          نام:  ملك حسين   نام خانوادگي: بياتي   

 2/1/1331تولد :  محل تولد : تويسركان             تاريخ

          22سن :               7/12/1331تاريخ شهادت :            محل شهادت : شلمچه   

رهنهگ [ را  توانيد ] ايهن ف جا كه ميشهدا شمع محفل فرهنگ و امت اسالم هستند.  تا آن

] تهر  [ و آگاهانهتر ها راه حق را عاشقانه يندگان تقديم گردد و آنگرد آوري كنيد تا به آ

 بپيمايند.

دانم كه مهرا دوسهت داشهتيد و راضهي بهه تحمهل رنهج و        مي !و خواهرانم مادر، برادران

چهه   پس شما هم آن .بوديد اما من دوست داشتم كه در راه خدا شهيد شومنزحمات من 

مههن دوسههت داشههتم كههه همچههون  ؛آري .را مههن دوسههت داشههتم دوسههت داشههته باشههيد

ه مهن همهين را عطها    جواني به شهادت برسم و اميدوارم كه خدا بدر اكبرحسين)ع( علي

قدر عالقه به شهادت داشتم و دوست داشتم در راه خهدا و  ه دانيد كه من چشما مي  .كند

ملكهوتي مهرا بسهوي خهود      ياينك نداي. هي شهادت را در آغوش بكشمتحقق اهداف اال

شهود و  دلهت بهرايم تنهگ مهي     دانم كه مي !مادر .خواند و يارانم در انتظار من هستندمي

كهه   ن چيز را كه من دوست دارم دوست بدار و از اينآسخت است اما تو  خيلي برايت

 ،فكر نكن كه من ناكام از جهان هجرت كردم .شحال باشومن به آرزوي خود رسيدم خ

اراحهت  نسعي كنيد برايم . رزو و نهايت هدف من شهادت بودآترين  بلكه بدان كه بزرگ

ه سيدالشهدا)ع( هستيم و از نعمهات بهشهتي   شاهدان تاريخ خاصّ نشويد كه ما، در كنار همه

 ! در قل  شما و در قل  تاريخ هستيمرويم اما ما از انظار شما مي .برخورداريم

********** 

مپنداريد كه مردن ما يك مردن عادي است بلكه مردن ما نه مردن بلكه زنهده  ! دم راي م

ايهن  . نفهس و جسهم   ههاي  ا و افتادن حجهاب يشدن به جمال حق است و رفتن از اين دن
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شما بايد اين دو را تشخيص بدهيهد و   .جنگ، جنگ عقيده است و جنگ بين اسالم و كفر

  .ن موقع است كه مقام شهيد را درك خواهيد كردآ

*** 

 نام:   مجيد                   نام خانوادگي: بيات              نام پدر : علي اصغر

 22/2/1332 محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 22سن :                 11/2/1332تاريخ شهادت:            محل شهادت:سرپل ذهاب

مسهلمان در   انبازي گرفتهه شهده، فهوج فهوج مهرد      هها پريدن آغاز كرده و مرگ بجان

و چهون   ايسهتند  مهي گويند و به نماز ايثهار  كربالي زمانه دعوت حسين زمان را لبيك مي

آن حس شهادت است كه  : »امام فرمودند .د و پيروزي قطعي شدهشونحسينيان شهيد مي

طق اكنهد بها موشهك زدن و بها بمبهاران منه      دشمن خيال مي.« رساندما را به پيروزي مي

همهين    اامه  ،ر خارج كنهد يتواند با دين خدا بجنگد و انقالب را از مسمسكوني و غيره مي

 .را بايد در مكت  اسالم جستجو كرد حقيقت

حضور يهافتن در ميهدان     .شود بلكه حيات واقعي استالم شهادت مرگ تلقي نميدر اس 

شهده اسهت و   هميشگي پيكار حق و باطل ، به اين معني نيست كه فردي ناخودآگاه كشته

 و رفيهع انسهانيت   هانتخاب و پرواز بهه سهوي قلّه    آن بلكه ،ديگر قادر به ادامه مبارزه نيست

هرگز به نيكويي نخواهيهد   (1) «ا البر حتي تنفقوا مما تحبونلن تنالو»  : منتهاي ايثار است

 . داريد)جان( انفاق كنيدتر دوست مي رسيد مگر از آنچه بيش

او بها مهرگ خهويش     .كنهد شهيد با چنين انتخابي يك جهش بزرگ در مبارزه ايجاد مهي 

راه  گيهرد و تنهها  وليت انسان سرچشمه مهي وآموزد كه شهادت از ايمان و آگاهي و مسمي

 باشد. سعادت او مي

 12 سوره آل عمران، آيه
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*** 

 نام پدر : يعقوب   خانوادگي:پورمحمود  نام                    نام:حيدرعلي

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

          23سن :               1/2/1311تاريخ شهادت :            محل شهادت : دهكالن    

اگر من شهيد شدم براي من گريه نكن چون در راه خدا و قرآن جان خود را  !پدر عزيزم

شهادت رساند ايهن شهعرها    خداوند نظر لطفي كرد و من را به درجه رواگ .از دست دادم

 :روي سنگ قبرم نوشته شود

 تو اي مادر مكن زاري كه من اكنون بسي شادم 

 ر يادمبود رنج تو د ،باشمنمرده زنده مي

 همانا شير پاك تو مرا جانباز پرورده 

 كه جان خويشتن را در ره قرآن زكف دادم

 مكن شيون نزن بر سر !تو هم بابا غري  من

 كه باشد افتخار تو اگر بر خاك افتادم

 شهيد راه اسالمم فداي دين و قرآنم

 ست فريادماآزاديز نامم "حيدر علي"بود 

*** 

 خانوادگي: چرچي         نام پدر:ابوالحسن نام: جعفر             نام 

 17/3/1337تاريخ تولد:              محل تولد: همدان

 12سن :                      23/12/1331يخ شهادت:  محل شهادت:  شلمچه        تار

بلكهه   نهه پيهام مهن     البته ! هر روز عاشورا است و اگر انتظار پيام داريد اين پيام من است

 .رسانيده است شت نهاده و به فوز عظيمنّمشهيدي است كه خداوند بر او ] هر[ سخن 
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*** 

 نام پدر:رستم      خانوادگي:چنگيزي نام                       نام:ايرج

 3/3/1333مدان         تاريخ تولد:  محل تولد: ه

سهن :                       11/1/1332؛ پيرانشهر        تهاريخ شههادت:     عمران محل شهادت:  حاج

22 

ت بخواهيد. اگر ما درايهن راه كشهته شهويم در    دوستان و آشنايان براي من حاللي از تمام

با گريه نكردن خود مشت محكمي  ميردكسي كه در راه خدا ميايم.  براي راه خدا مرده

نهزد شهما    ناراحت نباشيد چهون مها در  ! گويان بزنيد. پدر و مادرم به دهان منافقان و ياوه

امانتي بيش نيستيم و بايد روزي به مالك اصلي خهود بهاز گهرديم. مهن از خداونهد يكتها       

زندگي از اين راه برنگرداند.  از برادرانم مي خهواهم   تا آخرين لحظه خواهم كه مرامي

كه اگر خدا خواست و من هم رفتم راهم را ادامهه دهنهد و نگذارنهد دشهمنان اسهالم و      

 د.منافقين شاد باشن

*** 

 نام  :  محمد مهدي                                نام خانوادگي : مروج      نام پدر : احمد علي 

 17/11/1331محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 21سن :                      11/3/1332محل شهادت:   قالويزان              تاريخ شهادت : 

 زمهاني كهه    امها  ، رسيدن  ش   مهي داد  خبراز خ خودرود وبا رنگ سافق نيلگون ب !مادر

 غهم  در .  زمين جاري شد خبراز صبح سپيد وآينهده اي درخشهان  داد   رخون گرم من  ب

 .دل شاد مي شود فقدان من هرگز گريه نكن چرا كه دشمن 

**** 
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طبهق   . باشهد مسرت انگيز  شهادتم براي شما  گزيدم و اميدوارممن شهادت را باآگاهي بر

 شههادتم  سربازي از سربازان امام زمان)عج( بهودم و شهما بعهد از     ،شما  و رضايتخواست 

 مفتخهههههههههر خواهيهههههههههد بهههههههههود كهههههههههه فرزنهههههههههد شهههههههههما    

  ! پهدرعزيزم  .  گرفتم و شههادت را انتخهاب كهردم   و سخره  را به بازيه ام من مرگ بود 

پهر   گرم تر و  راانواده محيط خ . تان را ادامه دهيد زندگيو پيروزي  اميدوارم با سعادت

زحمات مرا  . اميدوارم  يديسعادت رسيدن برادر و خواهرم بنما  ]به [ منظور تر از قبل بهبار

 .يد يعفو فرما

**** 

يريهد بلكهه   گو هرگز برايم حجلهه ن يد و شيريني پخش كن پس از شهادتم شاد باشيد !  مادر

 همانها  ،و معبود خود رسهيدم   قومن به معش . را به فقرا و جنگ زده ها بدهيد مخارجش 

 .  بود آرزوي من شهادت  تنها 

*** 

 نام : صادق                   نام خانوادگي : مستقيمي                      نام پدر : علي

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

 23سن :       13/1/1337 تاريخ شهادت:               ؛ پيرانشهرحاج عمران محل شهادت:  

ههر   با ايهن حهال   وجود داردهستم كه هر آن امكان منفجر شدن آن  يمن در زير سنگر

نور چشمانم  و پدرپير . غمناك و غمگين مي شوم ، خاطر مي آورمه لحظه مهر مادري را ب

از كشهته شهدگان و    توصيفيهديه اي ندارم تقديمتان كنم جز  ! و برادران گرامي مادر، 

 الاوحه بودند  مانند نور آفتاب  زيباساد زيبا كه تا چند روز پيش داراي اندام و صورتي اج

 انهههدام زيبههها و صهههورت نيكهههو را از دسهههت داده انهههد و بههها خهههاك يكسهههان      آن

هوش وبي حال بر جهاي   بي شتند وليي كه هزاران هزار  اميد وآرزو داانجوان !شده اند
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و جوانهان و   انهد همه جا را به آتش كشيده  !يزم پدر ومادر وبرادران عز . ندده اخود مان

 سلحشههههههههههههههوران را در ميههههههههههههههان آتههههههههههههههش قههههههههههههههرار  

 ! داده اند

*** 

 نام : علي اكبر                      نام خانوادگي : مسلميان         نام پدر : محمد 

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

 22سن :     3/2/1331شهادت:   تاريخ             ؛ عراقمحل شهادت:   فاو  

ولي در عين حهال  از   ،نصي  من خواهد شد يا خير شهادتفيض عظيم  "نمي دانم واقعا

پهاكي   چنان  آن ،خرآدر لحظات  شدهي نصي  من الخدا مي خواهم اگر اين رحمت ا

ر شوري سرشها و لبخند بزنم و با شادي تمام  ، را ببينم اونصيبم كند كه وصال با   يصداقتو

 .  ي استوار رهسپار جهان ابدي شوميها از محبت به خالق و با قدم

*** 

 نام :  سيد محسن                   نام خانوادگي : مصطفوي       نام پدر: تقي 

 1/2/1333ين           تاريخ تولد:  محل تولد: فامن

 22سن :              22/12/1333تاريخ شهادت:           محل شهادت:  قصر شيرين      

يرينه داگر من شهيد شدم ناراحت نشويد زيرا به لقاءاهلل پيوستن آرزوي  عزيزم ، ۀخانواد 

اگر من شههيد شهدم    .برسانيد  يشان د به پيش امام برويد سالم مرا به اياگر توانست  . ام بود

يهن را در  در كنار ديگر شهداي شهرمان دفن كنيهد و ا  مرا ،مرا غسل ندهيد و كفن نكنيد 

  نظهههههههر داشهههههههته باشهههههههيد كهههههههه خداونهههههههد در قهههههههرآن كهههههههريم 

 .« احياء عند ربهم يرزقون امواتا بل اهلل في سبيل  اذين قتلوالّ وال تحسبنّ» مي فرمايد

 131سوره آل عمران ، آيه  -1
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*** 

 نام : حسن                    نام خانوادگي : مصلح خو 

 1/12/1332تاريخ تولد:          نام پدر: محمد مهدي   محل تولد: همدان   

 22سن :            32/7/1332تاريخ شهادت:            محل شهادت:   سوسنگرد     

ناً بهراي از دسهت دادن مهن ناراحهت     بدانند  شهادت چه فيض عظيمهي اسهت،مطمئّ   اگر

 .  ي تكامل انسان استيشد زيرا  شهادت حد نها دنخواهن

گام برداشته ام و  ناراحت نباشد زيرا در راه هدف مقدسيكس برايم  دلم مي خواهد هيچ

روز شهادت در نظر من ش  دامادي است زيرا من عاشقم و مي خواهم با  . جان باخته ام

 فتمنوا الموت ان كنتم صادقين» عشقي كه به اهلل داشتم و دارم  ؛ نثار خونم به عشقم برسم

 . يديراست مي گو رزوي مرگ كنيد اگرآپس  (بقرهسورۀ  13آية  )« 

! به اين حقيقت رسيده ام كه شهادت تصهادفي نيسهت    ] هستم [ت كه در جبهه در اين مد

من ثانيه شماري مي كنند ولي چه بايد مي  بازگشتهر چند مي دانم چند نفري در انتظار 

كردم در زماني كه خدا مرا نزد خود دعوت كرده بود مي خواستم عاشقانه به اين دعوت 

 يم.لبيك گو

*** 

 نام : حاج علي                         نام خانوادگي : مظاهري 

 1/2/1333تاريخ تولد:         علي   محل تولد: همدان     نام پدر: بيرام

 21سن :            22/11/1333تاريخ شهادت:           محل شهادت:   اروندرود      

بخهش تهرين سهاعات زنهدگي چهون       د لذتهمه بداني !هاي آينده  اي نسلو اي تاريخ 

كهه ايهن    اي كسهاني  است  . حسين)ع(در خون غلتيدن و به رضاي خداوند راضي بودن

پرده هها بهين شهما و     وها  را دنيا بسته،حجاب تانچشم و گوش و دل! حقايق را نمي بينيد 
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ت پرده ها د تا نور خدا را احساس كنيد و پشياز اسارت در آي، بين انسانيت فاصله انداخته 

خون و نفهس خهويش    ۀاميدوارم امت شهيد پرور اين جنگ را تا آخرين قطر .  را ببينيد

 ي همراهي كنند.يرا تا پيروزي نها ادامه دهند و آن

*** 

 نام : فريدون                                     نام خانوادگي : معظمي

 32/3/1311 خ تولد: نام پدر: عبدالعلي محل تولد: همدان           تاري

 13سن :                22/12/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:  شلمچه    

است و نزد خهداي   زنده بلكه، هر كس كه درراه خدا كشته شود نمرده » آيه شريفه  طبق

 خهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود روزي 

 «. مي خورد

*** 

ر نشويد كه مهن شههيدم ،    ثّان متم هرگز از مرگ . براي من بوديد بيشما پد ر و مادر خو

بلكهه  ، خدا چقدر لطف داشته كه شهادت را به من عطا نموده من خهودم لياقهت نهدارم    

از  خهون مهن    مگر .  استشهادت را نصي  من كرده دوستانم و  )ع(  امام حسين شفاعت

من كه خاك زير پهاي   ؟غليظ تر است   ) عليهم السالم (علي اكبر ، قاسم و علي اصغ خون

كهه از مهرگ    به جاي ايهن  ، م نمي شوم شهيداني چون حميد نوري نژاده شهيدانديگر 

 .  ي باشمعيد تا شهيد واقيمن ناراحت شويد برايم دعا كنيد واز خدا برايم طل  آمرزش نما

*** 

 نام : حسن                                              نام خانوادگي : ملكي 

 3/12/1337دان           تاريخ تولد:لد: همعلي   محل تو نام پدر: رج 

 22سن :               22/3/1331تاريخ شهادت:             مجنون    جزيرهمحل شهادت:  
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ههاي  توحيد حماسهه  كران به رزمندگان پر توان و با ايمان اسالم كه در جبهه با درود بي

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

داشهته باشهم و راه پهاك     ورهاي نهور عليهه ظلمهت حضه    در جبهه تاحقير شده   اين بنده

زندگي  .  گويمهي ستايش ميخدا را براي راهنمايي و رحمت اال  مشهيدان را ادامه ده

يكهي زنهدگي حسهيني و     : باشهد تواند  ها به معني واقعي انسانيت به دو گونه مي ما انسان

هادت و ديگري زندگي زينبي و پيام، شهيداني كه به نداي رهبر خود لبيك گفتهه و بهه   ش

ايهم بايهد   جنگيدند  و به شهادت رسيدند و ما كه مانده ،ايستادند، اند و مردانهها رفتهجبهه

 راه شهيدان باشيم.ۀ باشد و ادامه دهند زين  گونه و داراي پياممان  زندگي

*** 

 نام خانوادگي : ياري            نام :  يادگار      

 21/1/1312نام پدر: علي يار   محل تولد: بهار           تاريخ تولد:

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

هاي فروزان را  هاي شهدا چشم و چراغ انقالب و اسالمند،اين مشعلخانواده ! عزيزان من

  روشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن 

ههاي  بچهه . آوريهد  ب احسبه آنان  ۀادوي كنيد و خود را از خانيداريد،از آنان دلجو نگه

هاي در ناز و نعمت  ن شما و بچهدشهداي مظلوم و غري   مبادا با دي  خردسال و كوچك

 ! پناهي كنند و آهي از دل بركشنديكسي و بشما احساس بي

*** 

 هي لي : يدالنام :  علي                  نام خانوادگ

 1/12/1331تولد: نام پدر: ناي  علي   محل تولد: قروه كردستان           تاريخ

 22سن :               13/12/1333تاريخ شهادت:            محل شهادت:سرپل ذهاب   
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دعها كنيهد كهه    . كهه اينجها   در استنزديك شهيد شدنم ؛ پيغامم به پدر ومادرم اين است 

هيچ گونه ناراحتي به دل خودتان راه ندهيد كه شهادت افتخار و سعادت  . نصي  ما باشد

 .  دنيا و آخرت است هم براي شهيد وهم براي با زماندگان او

*** 

 نام :  اقبال                نام خانوادگي : يزداني حميد 

 22/12/1332تاريخ تولد:           محل تولد: همدان   نام پدر: عزت اهلل

 27سن :               13/1/1331تاريخ شهادت:             ت:   شرهاني   محل شهاد

خدا را شكر مي كنم  در مدت عمرم توانستم قدمي مثبت  در راه اسالم عزيز بردارم اگهر  

ي احتيهاج دارد كهه از خهود    انبه جوان است و حال كشور عزيزمان در خطر . پذيردخدا ب

را داشته باشم كه اگر زنهده بها شهم بتهوانم بهه       قت آناميدوارم ليا ، گذشتگي نشان دهند

نصهي    رانهايت رستگاري  خداكشور اسالمي وقرآن و امام خدمت كنم و اگر شهيد شدم 

 .  هكردمن 

*** 

 نام : هادي                                              نام خانوادگي : قرباني مقدم

 12/11/1333:  ان     تاريخ تولد     محل تولد: همدنام پدر: لطف اهلل

 21سن :               3/12/1331وند رود    تاريخ شهادت: محل شهادت: ار

با سالم بر ارواح پاك و مطهر شهداي  خونين كفن، اين پرستوهاي خهونين بهال كهه در    

اش آنهان را  كار صياد با تيرههاي خصهمانه   فضاي  عشق به پرواز درآمدند و دست جنايت

رفت و پرو بالشان را خونين كرد. شهيداني كه چون شهمع سهوختند و بهه ديگهران     نشانه 

 ها را پرپر كرد امان نداد و آن ، هاي سرخ رنگ معطر كه فصل خزان گل. روشني دادند 

ههاي سرخشهان را    هها دريهغ نكهرد و گلبهرگ     باد خزان دست تطاول خويش را از آن !
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هرگز نخواهيم گذاشت جايتان خالي باشد  ! اهاي زيب گل اي شهدا ، اي آه . پژمرده كرد

هاي هرز را بيرون  هايتان را هر روز آب خواهيم داد و خارها و علفالله . و نامتان گمنام

 خواهيم كشيد.

*** 

پيامي كه از قل  يك انسهان بيهرون مهي    ] دارد .[   حماسه آفرينو پيامي خونبار] شهيد  [ 

شهادت و جان بهاختن سهخن   از پيامي كه . خواندخويش مي  ۀتراود و تاريخ رابه مشاهد

اي كه با درك و فهم عميق پا در اين راه نهاد و به انتخاب خود به  پيام ارزنده . مي گويد

تمام مشكالت را ديد،زندگي را آزمود،دنيا را ديهد و لهذت دنيها را    .  استقبال مرگ رفت

عشهقي  . شق موي ياري ديگر شددعا و عا ةشيفت.  عشق ديگر شد ةآنگاه شيفت . امتحان كرد

دست مي آيد،معشهوقي را  ه بازي مي كند و فقط در ترك كردن جان و تن ب، كه با جان 

وصل فقط .  ديبر انگيخت و برگزيدكه در راهش بايد از شط خون گذشت و به معشوق رس

در شهادت من زاري و فغهان نكنيهد كهه بهه قهول      .  در انتخاب بال و ترك دنيا ميسر است

گهويم   من نمي. «  ه زدن از كارهاي شيطان استهفغان كردن و قهق »)ص( ، خدا رسول

.  سهت )ص( ا سنت رسهول خهدا   ، گريه كنيد ،كه گريه بر شهيداگر خواستيد  گريه نكنيد،

آيا غير از ايهن   :نمي گويم سياه نپوشيد ولي شما را داور قرار مي دهم و از شما مي پرسم

عهزا   وآيا شهادت مصيبت اسهت   ؟ پوشيده مي شودسياه  مصيبت و است كه در عزا و ماتم

آيها سهياه مهي     ؟ مگر قرآن را قبول نداريهد  ؟ قول قرآن زنده نيسته مگر شهيد ب ؟ دارد

 ؟ سياه پوشيدن درسهت اسهت   حاال انصافاً ؟ كه من به ديدار خدا رفته ام پوشيد براي اين

ناراحتي و  ةياه پوشيدن به منزلس.  نپوشيد، بپوشيد و اگر درست نيست ، اگر درست است 

خهون مهن    ةكه شما مايل نيستيد خداوند خهودش ديه   كراهت از شهادت من است و اين

 درشما صبر و  ةبه همخداوند شاءاهلل  ان . مي دانم شما منظورتان اين نخواهد بود  . باشد
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گهاه شهما را فرامهوش     هسهتم و ههيچ   شمامن در بهشت منتظر  .بدهد  آخرت نصي  خير

در شههادت مهن گريهه و    !  برادر و خواهران بزرگهوارم  ؛ پدر و مادر عزيز .  خواهم كردن

خاندان  زوبرشما لطف كرد وشما را جكه صبور باشيد و شاكر خداوند  .و فغان نكنيد زاري

شههدا   . ارزش خود را از دست ندهيد ،پيدا كرده ايد يشما ارزش زياد .  شهدا قرار داد

ز ينگفت مهن فها   علي)ع(در هيچ جا  .است عظيميانيد  شهادت فوزرا فراموش نكنيد و بد

 «فزت و رب الكعبه: » فرمود ،شدم اال وقتي كه شهيد شد 

*** 

 نام : مرتضي                 نام خانوادگي : مريانجي             نام پدر: نظام علي       

  21/3/1333تاريخ تولد:            محل تولد: همدان   

 22سن              11/12/1331تاريخ شهادت:           شهادت:  خرمشهر      محل 

عمهر   در طول كه از كساني !مردم اي . شهادت باشدبايد ب وبراي يك انسان آخرين مطل

دي كه مانند مرده متحركي حركت مي كند و تنها بهه خهوش   فر !تند نباشيد وبي تفا خود

 ؟  ا حيوان فرق مي كندآيا ب ،گذراني در دنيا مي پردازد 

*** 

 نام : محمد رضا              نام خانوادگي : مسيبي         نام پدر:اسماعيل         

 21/12/1337محل تولد:همدان         تاريخ تولد: 

 12سن :                 22/3/1331تاريخ شهادت:            مجنون      جزيره محل شهادت:

ت بزرگهوار  شما ملّ همان را نيزمي بينم ، ه چه بر روي كاغذ بنويسم هر چه فكر مي كنم ك

اسهت چنهد    ] و سهنّت [   به من ياد داده ايد ولي از آنجا كه نوشتن وصهيت نامهه مرسهوم   

سرخ شهادت را  خطّ، بدانيد كه شهيد با شهادت خود  .  سطري را به روي كاغذ مي آورم

 هههههههها تحميهههههههل هههههههها و راه خهههههههط ،هههههههها  مكتههههههه  ةبرهمههههههه
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سهوزان اسهت    بران است مانند شمشهير،  ي است روشن مانند نور،شهادت خطّ .  ي نمايدم 

خهون نوشهته     اكه ب ي سوز مثل آتش،ابدي و بي پايان است مثل زمان ،شهيد با پيام جان

 .  مي شود پيروزي مطلق حق بر باطل را نويد مي دهد

*** 

 احمد علي نام پدر : اهري         علي                     نام خانوادگي : مظ نام : تراب

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

 17سن :       27/2/1331يخ شهادت:   محل شهادت:   سومار             تار

شهادت چيزي اسهت كهه    . گيردلق ميجهادكنندگان  تعتنها ] به [مزدي است كه  شهادت

وحشهت   ۀدر قاموس شههادت واژ » : رموده است ف ۀ آن امام عزيزمان، پير جماران دربار

وال  »است  آزادي من از دنيا وشهادت تنها آرزوي من ةشهادت تنها دريچ « وجود ندارد،

اين شهادت اسهت   « احياء وعند ربهم يرزقون امواتاً بل  هللذين قتلوا في سبيل الّان تحسب

را  )ص(ت رسول خهدا امّاين شهادت است كه خوبان  ،آفريند مي حماسه هاكه در جبهه 

  بخشد.كند و اين شهادت است كه ما را در جهاد اميد ميدر آخر زمان گلچين مي

 131سوره آل عمران ، آيه  -1

*** 

 نام : علي                                 نام خانوادگي : مظاهري 

 32/3/1331عبدالعلي   محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 23سن :        2/11/1331شلمچه    تاريخ شهادت:    شهادت:   محل

  ! معبهودا . خودت كمك كن تا بتوانم تا پايان راه بروم گزيده ام  شهادت را بر ! بار خدايا

 مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرا در 

از طريق تو خريداري شده و به معاملهه  جانشان  ، ن كساني قرار ده كه در اين راهآ زمره
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از تو وفاي به  عمل مرا شبيه كسي كن كهبوده اند .  و وفاداراي كه انجام شده نسبت به ت

 .  شههادت   را جويد و نظر به درگاهت را خواهان باشد تعهدت را خواهد و جل  محبتّ

 كهههههههه  بهههههههه اميهههههههد آن را روزي مهههههههن گهههههههردان  خهههههههوددر راه 

ن ببخشهي و در زمهره زنهدگان روزي    آگناهانم را به ودر پي داشته باشد را  توخشنود ي 

به يهاري   ،در زير لواي حق و پرچم هدايت باشد  م شهادت ميدوارما .آوري در خود رخو

پناه بهر تهو در    .ترديد و شكي برايم پديد نيايد   ،حق به پيش روم و پشت به جنگ نكرده

 آن هنگام از گناهي كه اعمال و كارهاي نيك را از بين ببرد.

*** 

 حسن    گي : معبودي     نام پدر : نام : محمد رضا                 نام خانواد

 3/2/1333محل تولد: كبودرآهنگ       تاريخ تولد: 

 12سن :      1/12/1333تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:   فاو

  اوج بهه  ي كه مرا از خاك آفريد تها يقسم به خدا ، ي كه اين جهان را آفريديقسم به خدا

] زيهرا [   شهادت را آگاهانه انتخاب كردم، من] سپس باال برد . [ و برد و به خاك برگرداند

 )ع( كه حسينرا درسي  . عاشق شدم وكربالي خونين را ديدم و محراب خونين علي)ع(

 . درسي كه بايد چون شمع سوخت؛  آموختم مي داد

 در راه خهود   بندگي كردم تا خدا مرگم را شههادت ، گريه كردم ،قدر التماس كردم  آن 

م به همين خاطر از ه ام گناهان فراواني كرده اوزي كه خود را شناختراز آن  . قرار دهد

 !مهي ترسهم   فشار قبر  ، از مي خواهند صورتم را روبه قبله بازكنند مي ترسم آن زمان كه 

 به همين خاطر در خانه حسهين  ،  آبروي خاصي دارد درگاه اوم حسين)ع(در ه ااما شنيد

 . ه او متوسل شده امب م وه ارا زد )ع(

*** 
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 نام : جواد                                    نام خانوادگي : معبودي موخر 

 1/3/1332لد:نام پدر: حاجي    محل تولد: همدان           تاريخ تو

 11سن :               3/1/1337تاريخ شهادت:              محل شهادت:   بانه  

] و اگهر بهدانم    . اه خدا را براي خود مايه سرور و جشن مي دانمكشته شدن در ر؛خالصه 

زيهرا شههادت در راه    ! روز جشن مي گيرم نآروزي در راه  خدا كشته خواهم شد چه [ 

 حق ؟و چه سودي باالتر از رضايت  او خدا يعني تجارت با 

*** 

كه در راه  د از اينيخوشحال باش جا داردد بلكه يدر مرگ من ناراحتي نكن ! مپدر ومادر

 پيوند بهترين مرگ است مرگي كه انسان را به حيات ابدي كه شهادتم ده اخدا كشته ش

 .  خداوند است  ين وعدهآري شهادت بقا مي دهد و ا .  دهد مي

*** 

 نام پدر: عباس نام : احمد                              نام خانوادگي : شهابي زاده               

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

 13سن :             2/12/1333تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:   فاو 

 دعاكنيدكه  مردنم شهادت درراه خداباشدوخدا ،حاال كه در دنياي فاني راترك كرده ام 

 قراردهد. هم درصف شهدا را ما

*** 

 نام خانوادگي : شيري                                نام : محمد             

 27/3/1333د:  نام پدر:عباس     محل تولد: همدان         تاريخ تول

 12سن :               23/3/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:  خرمشهر    
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من افتخار كهن و   هب ، اگر شهيد شدم. براي من ناراحت نباشيد  ، اگر من شهيد شدم !مادر

اگر افتخار  خوشحال مي شود .دشمن و ضد انقالب  ، اگر گريه كني ؛براي من گريه نكن

اگهر مهن    . شكني. براي من لباس سياه نپوشيدكمر دشمن را مي ، كني كه من شهيد شدم

 عشقم به خداست. ؛خميني است به آن عشقم  ؛ رسم به عشقم مي ، شهيد شدم

*** 

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

 7/12/1332محل تولد: قروه كردستان           تاريخ تولد:     

 22سن :               2/2/1332تاريخ شهادت:             محل شهادت: سرپل ذهاب   

ه امروز هر فرزند مسهلمان ايرانهي بها راهنمهايي امهام      دانيد ك مي حتماً !پدر و مادر عزيز

كه را  به خوبي دريافته و مقصدش  است ، راهش را كه اسالم، خميني بت شكن  ،بزرگوار

 . پيش گرفته است ، در خدا كشته شدن و به او پيوستن است در راه

*** 

 ادگي : صبوري رنجبررضا                                            نام خانو نام : غالم

 22/12/1332نام پدر: محمود     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 17سن :                23/3/1331اريخ شهادت: محل شهادت:  خرمشهر               ت

كه پيرو خط سرخ امام خميني نيستند و به واليت اعتقاد  آنان ، اگر فيض شهادت نصيبم شد

آنان را ، شهدا ] خون [ اما باشد كه دما .  دنمن حاضر نشو ۀر من نگريند و بر جنازندارند  ب

 .  هي نزديكشان كندنيز متحول سازد و به رحمت اال

*** 

    نام پدر: حبي  اهلل       نام : محمود                  نام خانوادگي : قاسمي رنجبر

 3/3/1337  محل تولد: تهران           تاريخ تولد:
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 22سن :              13/12/1311تاريخ شهادت:           محل شهادت:   كرخه نور     

 ، ت اسهت. اگهر نيامهدم   قدر با عهزّ ه همه رفتني هستيم ولي مرگ در راه خدا چ ! برادرم

 افتاده ةما هستيم و اسلح ، شهيد شد رماند و به منافقين بگوييد اگر براددنباله رو راهم باشي

 . داريم ميبراش را 

*** 

 نام : ناصر                                            نام خانوادگي : قاسمي

 1/3/1337:  نام پدر: ابوالحسن   محل تولد: همدان           تاريخ تولد

 22سن :              1/11/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:   شلمچه    

را  نيست كه در اين جهان به انسان نسبت دهنهد و يها كسهاني آن   شهادت عنوان و منصبي 

 قبههههههههههههههههههههههههههههههههههههول نماينههههههههههههههههههههههههههههههههههههد و 

 همراه با نيت خهالص تواند شهادت است كه مي  تعاال عده اي ديگر نه. فقط حضرت باري

زيرا نمي دانهم در دم آخهر چهه     ؛لذا حقير نامي از شهادت خود نمي برم  را قبول كند . 

 در  وضهههههههههههعيتي خهههههههههههواهم داشهههههههههههت. اگهههههههههههر چهههههههههههه 

 اميد به رحمانيت خداوند دارم. بازهم جبهه ها كشته شوم، 

*** 

 نام پدر: باقر  نام : بهرام                                نام خانوادگي : قراگزلو      

 23/12/1332تاريخ تولد:             محل تولد: همدان 

 22سن :               3/1/1333تاريخ شهادت:             محل شهادت:   سيدگان  

چهه را كهه    حق عليه باطهل شهركت كهنم و آن    ۀشكر خداي را كه توفيق يافتم در مبارز

ههيچ  »  . يابممن هم آن را باز ، گشتندوار دور آن ميتمامي رزمندگان صدر اسالم پروانه

باالتر  ، اي در مقياس حقيقت در نزد خدا از قطره خوني كه در راه خدا ريخته شودقطره
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وصهيت  .  برسهم  ،  به معشوقم كهه خداسهت   ، خون ۀخواهم با اين قطرو من مي؛  «نيست

دوستان و آشنايان بگوييد كه جهان   ةبه هم .  نكنيدكنم كه بعد از مرگ من برايم گريهمي

رفتم و شربت براي همين بود كه من به جبهه . اي بود براي امام خميني بت شكن او هديه

يكي  :  گيردد كه اين پيام يك شهيد است و دو چيز را در بر ميبداني .  شهادت را نوشيدم

 . همه نقل شود راي دهد  و ديگري پيام شهيد كه بايد بخوني كه شهيد مي

*** 

 نام : حسن                                            نام خانوادگي : قراگزلو

 1/3/1332اريخ تولد:  د           تنام پدر: محمد حسين    محل تولد: قهاون

 11سن :              11/12/1331تاريخ شهادت:            بوكان     رمحل شهادت:  محو

كهه  مي كهنم  احساس  .آغاز جهاد و شهادت است  ، حال من مرده بودم و اين لحظهبه تا 

 ةانسان را به درجه ، شهادت  . كنمشوم و زندگي جاويدان خود را آغاز مي متولد ميتازه 

ماند كه گل محمدي مي به !چقدر شهادت در راه خدا زيباست  .رساند اعال و ملكوتي مي

 . بوينههههههههههدوارثههههههههههان خههههههههههون شهههههههههههيدان آن را مههههههههههي  

 در چشم دشمنان است يشهادتم را در راه دين و قرآن و انقالب اسالمي كه خار يا !خدا 

 بپذير. ،

*** 

 نام خانوادگي : قراگزلو             نام : محمد مهدي                                 

 22/1/1333تاريخ تولد :    نام پدر: علي اكبر   محل تولد: همدان        

 21سن :               23/12/1333تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:   فاو 

راه روم و در حهق عليهه باطهل به     ةمن سعادت خودم را در اين ديدم كه بهه جبهه  ، آري 

سعادتم را در اين ديدم كه به نداي امام عزيز لبيك بگهويم   .بجنگم  خداوند تبارك وتعاال



 88 

 عنايتد از روي كرمش  به من نولي خداو ، هر چند كه ناقابل بودم .و به ياري او بشتابم 

در ركاب امام عزيز جنگيدن  . عنوان يك سرباز كوچك در ركاب ايشان بجنگمه ب تاكرد 

 )ع( يعنهي در ركهاب حضهرت اباعبهداهلل    . جنگيهدن  )عج(ب آقا امام زمهان  يعني در ركا

 . چه سعادتي باالتر از اين وجنگيدن و جان فدا كردن 

*** 

 رضا                                              نام خانوادگي : قرباني نام : علي

 1/1/1333نام پدر: غالمحسين   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 21سن :                13/3/1333تاريخ شهادت:           محل شهادت: دربندي خان       

الذين اذا اصهابتهم مصهيبه قهالوا    »  . به خون آغشته اند اهلل اكبرشهيدان زنده اند اهلل اكبر

ا از خدا : مگويندمي ، رسدها مي كه هر گاه مصيبتي به آن آنان«  اناهلل و انا اليه راجعون

 .مگرديو به سوي او باز مي هستيم

 111سوره بقره ، آيه  -1

*** 

 نام : احمد                                               نام خانوادگي : قرباني رنجبر

 1/3/1331: نام پدر: محمد قربان   محل تولد: همدان           تاريخ تولد 

 13سن :              27/12/1331اريخ شهادت:  ت         محل شهادت:   شلمچه     

خواهم كه شهادت در راه خودش را نصي  من بفرمايد و مرگم را شهادت  از خداوند مي

 .  در راهش قرار دهد

***** 

 نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن    

             1/12/1332تاريخ تولد:         محل تولد: همدان 
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 23سن:          23/7/1333محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

چه اين مكته  بهزرگ    .و خدايشان از ما راضي گردند]اهل بيت )ع([اميد دارم كه آنان 

ها  است و در عوك به آن اناست كه خداي بزرگ خريدار جان و مال مؤمنبشارت داده

با  اين زندگاني جاويد و !است اي باشكوه و پرفايده ه معاملهچ .كندهشت جاويد عطا ميب

نهاراحتي و   ] بها [  نه؛جشني بايد با شكوه  ،آيددست ميه ب ننياي چسعادت را كه با معامله

گرديم و غير از او براي ما دانيم كه ما از خدا هستيم و به او باز ميو نيز مي .گريه و زاري

 .چنگ انداخت اش هيمان االسايي مطمئن نيست و بايد غير از او را رها كرد وبه ريمأو

----- 

نههام :عبدالمجيههد                                نههام خانوادگي:رسههتمي                             نههام    

 پدر:محمد

             22/3/1337يخ تولد:محل تولد: همدان                         تار

 23سن:             2/1/1331محل شهادت: قراويزان                     تاريخ شهادت: 

كنيد كه افتخار هست؟ تر از اين براي شما چه افتخاري بزرگاگر روزي هم شهيد شويم 

بها خهون، راه    .وخون فرزندتان در سرزميني ريخته شد كه خون حسين)ع( ريختهه شهد   

 .نهايتش اهلل و حاكميت اهلل است هرا كه آن دسرخي تشكيل دا

--------- 

 د نام پدر:محم                    نام :محمد جواد                         نام خانوادگي :رستمي         

                    22/1/1331محل تولد: همدان                      تاريخ تولد:

سن:         13/12/1333تاريخ شهادت:                 ؛سرپل ذهابمحل شهادت: پادگان ابوذر 

12 
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حق عليه باطهل شهركت كهنم و بهه تنهها        كه توفيق يافتم در مبارزه شكرخداي بزرگ را

پس از شنيدن خبر مرگ من اشك نريزيهد   !پدر و مادر عزيز .شهادت برسم ؛آرزوي خود

وشهحال باشهيد كهه    خ دا كه من در راه خداي بهزرگ و متعهال جنگيهدم و شهما بايه     رزي

 داديد.اسالم از دست  اه خدا ور در را فرزندتان

---------- 

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

               21/3/1337محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 

 17سن:               32/11/1333تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت: فاو  

براي شماكه فقهط   به خصوص دانم كه داغ جوان بسيار سخت استي م !پدر و مادر عزيز

  اميدوارم كه بعد از شهادت تنها پسرت بر جنازه !مادرم.يك فرزند ذكور در خانواده داريد

اميدوارم كه بعد !در بزرگوارم پ .بن علي)ع( بسپاريرا به حسين اولبخند بزني و  شخونين

سردهي و بر دشمنان بغري و همچون « اله اال اهلل ال» از شهادت تنها پسرت مانند شير فرياد

خيلهي  خداي شاهد اسهت كهه مهن ههم شهما را       !پدر ومادرعزيزم .ايوب)ع( صابر باشي 

 تر از امهور دنيهوي دوسهت    داشتم ولي جنگيدن در ركاب فرزند زهرا را بيشدوست مي

اميدوارم كه بعد از شهادت من هرموقع كهه بهه يهاد مهن افتاديهد بهر مظلوميهت         .داشتم

من به  اگر جنازه .بر مظلوميت شهداي كربال گريه كنيد  .اباعبداهلل الحسين)ع( گريه كنيد

 . آسوده خاطر باشيد پس هستمحضرت زهرا)س(  نزدعق  برنگشت مطمئن باشيد كه من 

اميدوارم خواهران كوچكم را طهوري تربيهت كنيهد و     ،نداشتممن كه در اين دنيا برادر 

 پرورش دهيد كه مانند زين )س( رسالت خونين تنها برادرشان را بر دوش كشند.

----------- 

 نام: علي                             نام خانوادگي:رشيدي همداني                    نام پدر:محسن    
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                              13/1/1331تاريخ تولد:       محل تولد: همدان        

 13سن:                      3/12/1331محل شهادت: ام الرصاص              تاريخ شهادت:

 م؛]شهادت[برسهم. درود به مادر عزيزم و پدر بزرگوارم كه اجازه دادند من به تنهها آرزوي  

تنها سخني كهه دارم ايهن    .رگ نصي  شما شدسعادت بز اين شما هم خوشحال باشيد كه

كهه نيامدنهد يهك روز افسهوس      ههايي  واال در پيش خدا دارند و آن يواقعاً مقام :  است 

 !خورندمي

------ 

 نام:حسين                                نام خانوادگي:رضايي                              نام پدر:مراد علي

         21/12/1337تاريخ تولد:         محل تولد:همدان     

 22سن:          7/2/1337غرب            تاريخ شهادت:  محل شهادت: گيالن

كنم كه راه به شما سفارش مي  !نكند اعمال بد شما باع  شود كه خون شهدا به هدر رود

ثهل فرزنهدان   را م آنهان شهدا را ادامه دهيد و با فرزندان شهدا رفتار خوب داشته باشيد و

 !خود بدانيد و آنان را خوب سرپرستي كنيد

------- 

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

        12/11/1333محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن:            22/3/1331محل شهادت:  جزيره مجنون    تاريخ شهادت:  

او  «هعب ه و رب الكَ زتُفُه »آري ما پيرو مواليمان علي)ع( هستيم كه هنگام شههادت نهداي   

كه موقع ، هستيم ادگان جهان است زسرورمان كه سرورآ پيرو ما.آسمان و زمين را پر كرد

پس ما اين .سخنان شيوا رابيان كرد هايش گرفت وآن روي دست را شهادت فرزندش  او

  ازرختخواب جسد ما را چگونه بخوابيم وصبح ؟چگونه دربستربميريم .اريمچنين پشتيباني د
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 ومردانگهي را  درمقابهل دشهمنان خهدا    گي كردن وشجاعتدزن ماچگونه !؟بيرون بياورند

 ،تنها ترس مها  .نداريم ترس مرگ سرخ وايم و از رفتن به ميدان نبرد  ازمواليمان آموخته

  .است در رختخواب مرگ ذلت بار

------- 

 د                          نام خانوادگي :رضايي                                  نام پدر:شعباننام: محم

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

 12سن:                   23/3/1331محل شهادت : كوشك                 تاريخ شهادت: 

شهماييد كهه    .گيريددوشه رسالت شهيدان را بشد.پس بايد  خواهيد ديشه شماما پس از  

كه تا حاال ثابت  دهيد همچنانمطمئنم كه پاسخ مي .بايد به نداي حسين زمان پاسخ دهيد

از اين پس شماييد كه بايد سالح شهيدان راه خدا را بر دوش گيريد و به جنگ  .ايدكرده

 .هميشه اين را در ذهن داشته باشيد .اع كنيدبرويد و از اسالم و قرآن دف

---- 

 نام :ابراهيم                        نام خانوادگي:رضايي وحدت               نام پدر:يحيي

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

 22سن:                 11/2/1331محل شهادت: عين خوش             تاريخ شهادت:

دوست دارم همچون حضرت امام حسين)ع( كه در جنگ با يزيد پسرش حضهرت   !پدرم 

گونه ناراحتي نداشت ومبارزه كرد تا شههيد   علي اصغر را در راه خدا قرباني نمود و هيچ

براي خدا و در راه انقهالب   يما هم شهيد كه خانواده و از اين يتو هم ناراحت نباش ،شد

 وشحال باشي.خ ،اسالمي داد

--------- 

 دجوادنام پدر:سي             د عبدالحسين                 نام خانوادگي : رضوي   نام : سي
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                 23/3/1332محل تولد:كرمانشاه                  تاريخ تولد: 

 21سن:                  11/1/1331محل شهادت: بيساران            تاريخ شهادت:

نهايهت آرزوي اوسهت    .كند شهادت مرگي است كه هر فرد با ايمان و معتقد انتخاب مي 

چه سعادتي از اين باالتر كه انسان به  .كه با خون خود حقانيت اهلل و اسالم را شهادت دهد

درمهرگ   ؟آيا شما سعادتي و لذتي از اين باالتر و بهتر سراغ داريهد  .پرواز كند سوي خدا

 .بندي كنيدينذگيرند آخانه را همانند زماني كه عروسي مي .شادي كنيد توانيدمن تا مي

  مهن در حجلهه   .ام و نام عروس من شهادت است شن بگيريد زيرا كه من عروسي كردهج

فشارم و بهه  را در آغوش مي شهادت گيرم وسرب وصلتمان را جشن مي سنگر با بارش نقل 

 ،در مرگ من !غرور آفريني است و بزرگ حظهآن لحظه، چه ل .رسمام ميآرزوي ديرينه

در  !چنان شادي كنيد كه دشمن گريهان شهود   آن .خود دشمنان را شاد نگردانيد با گريه

بخنديهد و   ، اشك نريزيد ،بلكه شهادت و زندگي جاويد است ، كه مردن نيست ،مرگ من

 .شادي كنيد

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

 سرايي                     نام پدر: علينام :حميد               نام خانوادگي : 

       2/3/1331محل تولد: قهاوند               تاريخ تولد: 

 17سن:                7/7/1332محل شهادت:پيرانشهر                تاريخ شهادت: 

كه من انتقام خون دايي عزيزم را  بدان ،عليه باطل شهيد شدم حق اگردر جبهه! پدر جان

 .تمگرف

-------- 

 نام: حسين                        نام خانوادگي: سردار زاده                     نام پدر:سردار علي 

                  21/12/1331محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  
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 13سن:         32/12/1331محل شهادت: شلمچه              تاريخ شهادت: 

كه خودم درست كهرده   «محمد حجله» ام را همانندكوچه بگوييد كه حجله هايبه بچه 

 ام بگذارند و عكهس سي  دامادي مرا همراه با لباس نظامي در حجله .درست كنند ،بودم

يك چيز را كهه يهادم    !د و كوچه را چراغان كنندنساير شهدا بچين ]عكس[هايم را همراه با

و شيون كنهد كهه    ما كسي گريه يد كه در خانهآرفت بگويم اين است كه من خوشم نمي

رويهم و چهه بهتهر كهه     ايم و به سوي خدا ميما از طرف خدا آمده همه .اممن شهيد شده

بگوييد وقتي  «محمد رنجبران»اگر من شهيد شدم به مادر .تر گناه كنيم  شهيد بشويم و كم

يكهي از همسهايگان بهه    »: كه به گلزار شهدا، بر سر مزار پسرش رفت به محمد بگويهد كهه  

 .« به او خوش آمد بگويد و بگويد حسين هم به طرف خدا آمد .ميهماني او مي رود

--------- 

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

          23/12/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:             23/12/1333پل ذهاب             تاريخ شهادت: محل شهادت: سر

راه خدا ريخته شهود   رخوني كه د اي د رمقياس حقيقت در نزد خدا از قطرههيچ قطره»

 برسم. كه خداست به عشقم ، خون خواهم با اين قطرهو من مي «. بهتر نيست

---------- 

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

     32/3/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 23سن:          12/12/1311محل شهادت:  محور ماهشهر          تاريخ شهادت: 

 هوباديهد  سهوزي نريزنهد   هوشيارباشندكه اشهك دل ،  گريند مي ي كه براي شهدايها آن

 هاكامياب شده انهد  آن. به معشوق خودرسيده اند شهدا ] كه [ نگاه نكنند ها به آنحقارت 
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؛ ش گريه كنيهد ادابراي آزادياه طال  آزادي است مبدپرن.هايندكه مي مانندوناكام آن

كهه   هها به خدا قسم ما براي شهادت اشهك مهي ريهزيم وآن   .هرچندكه فراقش گريه دارد

رويم  ه نميهدرعين حال ما براي شهادت به جب. وندت وشوكت مي رتوفيقش رادارندباعزّ

ول مجروح شههدن،معلاسههت. وآرزويمههان شهههادت بلكههه هههدفمان رضههايت حههق تعههاال 

سالك اين طريق  . وبراي يك محصل استبيست تاده  شدن،اسيروشهيدشدن مانندنمرات

ين درجات بايد رنج ومشقاتي بكشد كه شهادت بهاالترين  ادست آوردن هريك ازه براي ب

 .مقام ودرجه ودرنتيجه پرمشقت ترين است

******** 

ها خون فرزندان شما چنهان   خدا را شكر كنيد كه بعد از قرن !اي پدران و مادران شهدا

كنهد و همهين   هاي اسالمي را احيها مهي   كه دارد اسالم و ارزشاست عظمتي پيدا كرده 

 عظمت شما را بس.

---------- 

 دمحم نام خانوادگي: سالمت                                      نام پدر:   نام : احمد                     

              7/2/1333مدان        تاريخ تولد: محل تولد: ه

 32سن:       1331/ 12/ 21محل شهادت : شلمچه      تاريخ شهادت: 

مبارك  »شهيد بايددر مجالس  .يديبه پدر و مادر من تسليت نگو !اي مردم مسلمان و مبارز

ي را كه خداوند در عالم بهرزخ  يها ها و نعمت شهيد آن كرامت فقط زيرا .يديبگو «است

 .مشاهده خواهد كرد ، برايش آماده نموده 

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

 نام : مصطفي                           نام خانوادگي: سلطاني                      نام پدر:محمد

           21/12/1331تاريخ تولد:               محل تولد: همدان  
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 12سن:                     12/12/1311محل شهادت: ذوالفقاريه                 تاريخ شهادت:

سهالم گهرم مهرا بهه خهواهران       ،گهردن مهن داري  كه حق پدري هم بر !اي مادر گرامي

ناقابهل مهرا تبريهك    شههادت [   ]من اين عروسي  ،شنايانآوبرادرانم برسان و به دوستان و 

و  .اي بدان كه در راه خدا انفاق نمهوده اي و اين فرزند كوچك خود را هديه عرك نما

تان دست برنداريد و مرا حالل  گاه از اهداف اسالمي كه هيچ اميدوارم !اي برادران من

 كنيد و ضد انقالبيون را هدايت.

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

 خ                نام پدر: صاح  علي فر نام خانوادگي: سليماني           د رضا    نام: محم

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

 12سن:               12/2/1331كوهه         تاريخ شهادت: دومحل شهادت: 

ن كهرد مهرا در كنهار بهرادرم     اگر خداوند شهادت را نصي  مه  !ها را پشتيباني كنيدجبهه

 محمود دفن كنيد.

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

 علي خ      نام پدر: صاح نام خانوادگي: سليماني فر       نام: محمود        

         1/2/1331محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 21سن:      22/3/1332محل شهادت: تپه قوچ سلطان               تاريخ شهادت:

خهواهم دليهر و   نديدم ولي از تهو مهي   ين بارهر چند تو را براي آخر !پدر عزيز و دلبندم

شجاع باشي و دعا كني خداوند شهادتم را قبول كند. از شهادت من ناراحت نباشهيد كهه   

ت نباش و غم به دل راه مده و حنارا !خواست خدا همين بوده است. مادر عزيز و مهربانم

ههاي  ام، بلكهه سهال  ام و نمهرده زيرا من در راه خدا قيام كهرده  ،ه بر تن مكنپيراهن سيا

 !زيادي بايد بمانم تا شما را در بهشت موعود ببينم
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******* 

به پسرت افتخار كن كهه در   ،شجاع باش و اگر زماني  افتخار شهادت نصيبم شد !پدر عزيز

عنهوان  ه مهن به    .اراحت نباشدراه دين و حق  و حقيقت شهيد شده و به مادرم بگو هيچ ن

راه امام را  كه كنمه مييتوص امت شهيدپرورو سرباز اسالم به مادر و پدرم و به همسايگانم 

بدانيد كه پيروزي از آن ما و شكست از آن  . ديو پيرو خط اين فرزند زهرا باش دهيدادامه 

 .دشمن است

--------- 

 دگي: سماواتي          نام پدر: سيد ناصرد حسين                    نام خانوانام :سي

               23/3/1331محل تولد: تهران                   تاريخ تولد:     

 21سن:                  3/1/1332تاريخ شهادت:         ؛ پيرانشهرمحل شهادت:حاج عمران 

مرگ  .حت نباشيداو نار خواهم كه براي من گريه و زاري نكنيدزم مييعز از شما خانواده

مردن و در چه  چگونههمه خواهيم مرد ولي  !خوابدمي هاخانه همهشتري است كه درب 

  :در رختخواب خواهم مرد ،اگر در جبهه كشته نشوم .شرط است ،راهي كشته شدن

 كه گريبان مرا مرگ به بستر گيرد                           گر در صف پيكار بميرم بهتر  

-------- 

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

      1/2/1312محل تولد:    همدان             تاريخ تولد: 

 22سن:      12/1/1372محل شهادت:شمال قصر شيرين            تاريخ شهادت: 

بداننهد كهه ماعاشهقان رداي سهرخ      ،وندي ناقابل را مهي شهن  يكساني كه پيام اين فدا همه

 از تمهههههههههههههههههههههههههههههههههههام ، شههههههههههههههههههههههههههههههههههههادت 

راستي كهه  ه بباشيم. شايد چراغ هدايتي براي ديگر همنوعان خود  ، تامان گذشتيم هستي
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شيريني دنيا سختي آخرت را به همراه دارد و سختي دنيا شيريني آخرت : »معصوم فرمود

قت خهود را فريه  ندادنهد و    شان هيچ و ييخوشا به حال آنان كه در زندگي دنيا« . را

كنون با خون خود اسالم را به از صدر اسالم تا ؛ شهداي پيشين .الاقل آزاد زندگي كردند

 .بار رساندند و مانيز وظيفه مان را كه انتقال اين ميراث عظيم بوده و هست را انجام داديم

خصوص ه زب اهلل بحشما مردم  عهدهه هاي ديگر را ب سپردن اين امانت به نسل و راه بقيه

بهس عظهيم    يمشهكالت  برسراين راه پر پيچ و خهم  بدانيد كه  .مي گذاريم يجوانان بسيج

ل بهر  شما قدم اول را با توكّ.... شنيدن هاوتهمت هازخم زبان ،هابريدن: ]دل[ وجود دارد

كمهال   امطمئن باشيد كهه خهودش به    ،داريدو از او رضايتش را بخواهيدخداوند متعال بر

 ؛انقالب به دو چيز احتيهاج دارد  » :شهيد بهشتي فرمود. سخاوت كمكتان مي كندرحمت و

ل گرديهده  يه ي نايهر كس كه خون داد به فيض عظما .«خون دادن وخون دل خوردن

 !را ندارند ها طاقت آنليت بر دوش خون دل خورهاست كه خيليؤواست اما بار مس

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

 نام خانوادگي: گرجي          نام پدر: محمد         نام: رضا                       

        1/1/1331محل تولد: مالير                 تاريخ تولد:

 22سن:        22/3/1331مجنون                 تاريخ شهادت: جزيره محل شهادت: 

نرفت  به هدر نكه خون حسين و علي )ع( و افرادي مانند دكتر بهشتي و چمرا رطوهمان

ر بلكهه الزم  بياري كرد خون همه شهيدان هم در تقويت اسهالم مهؤثّ  آ و درخت اسالم را

 .اي جاهل بدهيد مبادا شما گوش به حرف عده .بوده است كه شهيد بدهيم

---------- 

 نام : حسين        نام خانوادگي: گل محمدي     نام پدر: احمد

 1/11/1333تولد: ركان         تاريخ محل تولد:تويس
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 22سن:              1331/ 32/3جنون      تاريخ شهادت: مجزيره محل شهادت: 

پس اميد  ،كه در جبهه كشته مي شوند شهيد هستندجا كه ما در جبهه هستيم و كسانينآاز 

است اين سعادت و فوز عظيم نصي  ما بشود و خداوند مرا به سوي خود ببرد، اين اعتقهاد  

 مرزيده و مورد بخشش قرار دههد آ را از هر كس كه راضي باشد و او را دارم كه خداوند

ل مهي  قه منت ] بهشهت [  ي ديگهر يبه مكان و جا ر اين جهان باقي نمي گذارد وداو را ر ديگ

هي قرار گرفته اال ه پس با اين وصف بنده اگر شهيد شوم مورد موهبت و لطف خاص .كند

 .   ه استبراي من بسيار زيبا و خوشحال كنند و اين ام

گهرفتن   ااو به  رضهايت خواهم. حال اگرجان  بايد عرك كنم بنده رضاي خدا را مياين

كهردم كهه از ايهن    مياي كاش صد جان داشتم و پياپي نثارش آيد به دست مي جان من

ناقابل در اي مرا به عنوان هديهخواهم كه جان ال از خدا ميححقير راضي باشد. در هر 

 قبول كند. ]بستاند و [گران از بنده ار و عصيانجنگيدن با كفّهنگام  ، ميدان رزم

----------- 

نههام پههدر:    نام: نصرت ا...                                نام خانوادگي: گلزاري مكمل

 يعقوب

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

 22سن:                               21/3/1332تاريخ شهادت:    محل شهادت: كرخه              

شهادت مرگ نيست،تزريق خون به جامعه است،عصيان عليه استبداد،اسهتثمار و اسهتعمار     

 . نشيني با مؤمنان و مصلحان است پيوستن به ذات احديت و هم ،شهادت .است

دلهم را در پهيش خداونهد    شهادت را باآگاهي انتخاب نمودم كه سهرخي خهونم سهياهي    

 .بپوشاند

-------------- 
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 نام پدر: محمد علي     اينام: عبدالرضا                   نام خانوادگي: گومه

      7/1/1337محل تولد:قروه كردستان              تاريخ تولد: 

 12سن:              22/3/1331مجنون         تاريخ شهادت:جزيره محل شهادت: 

چهه دارم در   آنو ،ام در راه مبارزه حق عليه باطل شركت كنمتوفيق يافته شكر خدا      

چه حسهين  آن شكرخدا من هم توانستم . ان نمايمق اخالص قرار داده و تقديم ايزد منّبَطَ

همهان   كهه  يابمباز دوار دور آن گشتنو يارانش و تمامي رزمندگان صدر اسالم پروانه)ع( 

 .شهادت است

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

 رضا  نام:غالم حسين          نام خانوادگي: محمدي                    نام پدر: علي

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

 17سن:                          21/3/1331محل شهادت: كوشك      تاريخ شهادت: 

اين سعادت را نصي  پدر  و نصي  من بگرداندرا هادت ش خواهمميمن از خداوند متعال   

 .شهيدان باشند هخانواد ومان بكند كه جزومادر و خانواده

********* 

، اديزآتنهها جههت رسهيدن بهه      رواننهد بر دوش مردم اگرامروزاين همه شهيد  !بارخدايا

ههاي   امروزاگهر درجبههه   . اسهت  نقاط جهان تمام ي جمهوري اسالمي درياستقالل وبرپا

 قهدس،  ار آزادي آفريقهاي جنهوبي،  ثه مي دهيم خوني است كه ن داخلي وخارجي شهيد

كهه مهزدوران   ههايي  كنهيم سهرزمين  مهي آمريكاي التين وكليه سرزمين هاي مستضهعفين  

 شههد چهه آنهان كهه     ودادنهد  آنان كه عزم جههاد  چه امروز د. نا طهامسلّامپرياليسم برآن

جهان  مهت واسالم درهنيست بلكه براي استقرار انسانيايران  د هدفشانانهيدنوش شهادت را

ههر  شههادت   باو  يش عيانپبيش از بااين فكر بجنگيدتاهدف ما ! برادران وخواهران. است
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ايهن  ، شههيد  چه آن كهه   است و رزمنده] كه [ چه آن  امروز. رددانقالبمان صادر گ شهيد

 .«هل من ناصرينصرني» :ردبرل  دارا  شعار

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

 نام: مهدي                               نام خانوادگي: مختاري زاده                   نام پدر: حسين

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

  22سن:                 3/7/1331محل شهادت:سومار         تاريخ شهادت:   

گهاه دوسهت   ههيچ  .روزي مورد استفاده قهرار گيهرد    نويسم اميدوارمچه در اينجا مي آن

اسم شهدا يا چهره كه خدا مي داند هر بار  . مرگ طبيعي از دنيا بروم بانداشته و ندارم كه 

 نههههههههههوراني آنههههههههههها را مههههههههههي بيههههههههههنم بههههههههههر خههههههههههود 

 «پاسهدار »و به نهام  ] سبز[ خيلي دوست داشتم درلباس . كنم مي لرزم و احساس شرم مي 

اما خدمت سربازي مجال راه يابي به سپاه را از من گرفت هر چند به  ،  يخته شودخونم ر

روزي يفيق پخداوند به برادران سپاه تو .قول امام خدمت سربازي هم امروز عبادت است

 .بدهد

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

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

      32/3/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 13سن:                 13/7/1332محل شهادت:ايالم           تاريخ شهادت: 

 ! سالم، اي رهبرم» 

 اي برتر از جانم 

 من امروز آخرين ديدار را با دوستان كردم 

 خواهم كه جانم را رها سازمو مي
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 چو تير از تركش اين تن 

 چشم شهد شهادت رامروز از نم خون ميمن ا

 ولي خرسند وخشنودم 

 كه مرگم جز به راه حق وقرآن نيست

 از اين مردن سرافرازم كه پيش باطل و بيداد

 نسودم هيچ پيشاني ،رافرو سرنياوردم 

 مي خواهم سنگر اسالم شرافتمند ،كنون در قل  ميدان

 اشكي به سوگ من نريزد خواهرم ،نگريد مادرم بر من

 جنگم ان مردانه مييز جام ديده بر دامن كه با صدامبگوييد ني 

 نشايد گريه و زاريو بر مرگ دليران و جوانمردان 

 شايد به سوگ مرد ناليدن نمي

 حق است همان[]كه راهر جايي بگوو اين است كه در هر روز  مكالم آخر

 جز آن باطل يو هر چيز

 راهو هر راهي جز آن بي؛ يكي راه است 

 . « هر روز عاشوراست ،هر جا كربال و

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

 پور      نام پدر:صفر كريمنام : مهدي                    نام خانوادگي :

   2/3/1331  محل تولد: همدان         تاريخ شهادت:

 13سن:     21/12/1331محل شهادت: شلمچه               تاريخ شهادت: 
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شهادت  ،اين منطقه آمده  اين را بدان كه اين عزيزان دست از جان شسته و به !اي حسين

اينهان   ،پس شما اي حسين عزيز .را پذيرفته و آمده اند تا جان خود را در اين راه بدهند

 .را ياري ده تا بر شياطين صدامي غلبه كنند

ايهن لطهف    ،موهيد شاگر هم ش ! امشهيد مقام وااليي دارد و من هنوز به آن مقام نرسيده

 خداوند بوده كه به من عطا فرموده است.

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

 نام خانوادگي: كشوري         نام پدر: محمد                   نام: عبداهلل

            1/7/1331د: محل تولد: همدان                 تاريخ تول

 23سن:          11/1/1331شهادت:  تاريخ                     ؛ عراقمحل شهادت: فاو  

سرخ امام خميني نيستند و به واليهت او   آنان كه پيرو خطّ ،اگر فيض شهادت نصيبم گشت

خون شهدا آنان را نيز متحول سازد كه  . اميدوارممن حاضر نشوند زهبر جنا  ،معتقد نيستند

 .هي نزديكشان كندو به رحمت اال

 « بسيجي شهيد»  :يدروي سنگ قبرم بنويس ،اگر شهيد شدم

تا آينهده   . بايد شهيد شومدست از او بر نمي دارم ،اگر چندين بار مرا بكشند و زنده كنند

حهال و   !خدايا .كه نگران فردا بودند حاليياران سوي مرگ رفتند در  مهه ،آري .بماند

 ...فرشتگان ندا مي دهنداست! ي و چه صحنه اي يچه غوغا ،هواي بهشت را مي بينم

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

 نام: رضا                                         نام خانوادگي: كالهي

 محل تولد : همدان                   محل شهادت : حاج عمران ؛ پيرانشهر

ما را  ،ياران رفتند مه ه .توفيق شهادت عنايت فرمابه ما هم  ،ت مي دانيصلحاگر م، خدايا

 مرز.ما را ببخش و بيا !خدايا .ي تو شهيد شويمهم توفيق بده كه براي رضا
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------------------- 

 نام : حميد                            نام خانوادگي: قمري                   نام پدر:ابوالقاسم         

        7/1333/ 1محل تولد:همدان                       تاريخ تولد:   

   22سن:       21/12/1333تاريخ شهادت:                اق؛ عرمحل شهادت: ماووت  

زيهرا فقهط    ي؛از تو خواهش مي كنم كه مرگ مرا شهادت در راه خودت قرار ده !خدايا

اين خاطر  هشهادت را بمن  !خدايا .گناهان من باشد رهااين شهادت است كه مي تواند كفّ

برايم فرقي  ،م باشم ويا در بهشتجهنّدر  .دوست دارم كه مهر تو هميشه در دلم زنده باشد

 دهكهه در طهول عمهرم بنه    چهون  ؛م استحقّ ،تش دوزخ مرا بسوزانيآاگر در  ! نمي كند

اين نهايهت لطهف و رحمهت تهو      ،تش دوزخ مرا ببريآاگر در  نبوده ام،براي تو خالصي 

 اي قادر قهار. ؛بوده كه شامل حال من شده است

********* 

را بدان كه برادرت اين راه را با عشق و عالقه رفته است و حهاال كهه   اين  ! ا تو خواهرمامّ

بسيار خوشحال است و تو هم در اين خوشحالي با برادرت شهريك   ه،به مقصد خود رسيد

تن شهيد را تحمل كرد. اين راهي  هفتادودو ]داغ [)س( حضرت زين كه باش. مي داني 

ه و ساير امامان و ائمّ )ع(ام حسينرفته است و راهي است كه ام )ع(است كه حضرت علي

 .                    رفته اند

********* 

شهماهم   .د مهي دانهم  من شهادت را مانند تولّ ،به خدا قسم .شهادت را مرگ مپندار !مادرم

 .بلكه زنده شدن است ،اين را درك كنيد كه شهادت مردن نيست

******* 
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 ، ا كربالي خميني كه با نثار خون سرخ فامشاناز كربالي حسيني ت، با سالم و درود به شهدا

به معشوق زياد بود كه براي ديدن شان قدر عشق آن .راه حق و حقيقت را به ما آموختند

بهوي   ،رنگ خون و بهويش  ،به تن پوشيدند كه رنگش يار،خود را آماده كردند و لباس نو

 راهشان پهر ره . سعادتشانخوشا به  .كردندپرواز و براي ديدن يار ، به عرش اعال بودخون 

 .رو و يادشان گرامي باد

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

 نام: صادق                              نام خانوادگي: قنبري                      نام پدر: رضا

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

 23سن:         22/3/1331ادت: مجنون             تاريخ شهجزيره محل شهادت: 

 است. خدا زهبدانيد كه شهادت باالترين جاي مردم!

--------- 

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

          1/3/1333محل تولد: همدان)تفريجان(         تاريخ تولد: 

 12سن:              32/11/1332ت: محل شهادت: چنگوله        تاريخ شهاد

دسهت بگيهرم و شهايد    ه ام قلهم و كاغهذي به    اكنون كه تصميم گرفته !اي خداي مهربان

پاخاسهته و  ه آخرين كالمم را با حضور تو با خانواده هاي محترم شهدا و امت مظلوم و به 

 رضاياست مي كنم كه اين وصيت كوچك را هم براي از تو درخو ،محرومان جهان بزنم

 لحظهات سرنوشهت سهازي را مهي     كهه م يااكنون در مقطعي قرار گرفته .خودت بپذيري

عجه  شهور وحهالي را در قله       .گذرانيم و شاهد ومنتظر طلوع پيروزي اسهالم هسهتيم  

از و بازوهها   هسهتند  ها چهه مطمهئن  قل  !چهره ها چه زيبايند .دوستان مخلصت انداختي

وعده ههاي تهو    .در سيماي برادران پيداست شور و حالي هستند. ]قوي [قدرت اليزال تو
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خهود   ] اجابهت[   اسالم به آخهرين لحظهات   دهپنتهاي رهبر عزيز و قل  وعده واي خدا 

 دهنههههد يكههههي  همههههه خبههههر از پيههههروزي مههههي   . نزديههههك مههههي شههههود  

قبهر شهش    :آن ديگري مي گويهد  .ها شروع مي شودها مالقاتهمين زوديبه  :مي گويد

 رهسهف  :آن يكهي مهي  گويهد    .ا و قل  ما در انتظهار اوسهت  حسين )ع( در انتظار م شهگو

چه شوروحالي در بين بهرادران مخلهص    !خدايا .ميهمان نوازي است دهآما)ع( اباعبداهلل 

هها  اين !خدايا .برادران هميشه بيدارند ودر اين هواي نامناس  چه عشقي دارند .مي بينم

 ؟گوياي چه عشقي است سپاهي و بسيجي  دهباز و گشا رهآن چه ؟چه مي خواهند

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

 نام خانوادگي: قادري بهينا                نام پدر: علي محمد  نام: حبي  اهلل 

              3/2/1333محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

  21سن:                   12/12/1311محل شهادت:ذوالفقاريه               تاريخ شهادت: 

اند و نزد خهداي خهود   ها زندهاند، بلكه آن، مردهها كه در راه خدا كشته مپنداريد آن» 

 «.روزي دارند

---------- 

 نام خانوادگي: قاسمي                  نام پدر: احمد علي   نام: جعفر

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

 21سن:                7/1/1332سوسنگرد           تاريخ شهادت: محل شهادت: 

سفير گلوله عقد ما را خواهد خواند و با پوششي از خون تهازه و  . عروس من شهادت است

 لهها و بارش نقل سرب در حجشادي مسلسل لهو در غلغ ]كرد[  سرخ،خود را بزك خواهم

 ، يع كننهدگان پيكهرم  يتشه  مهه همه در .كشهيد عروس شهادت را به آغهوش خهواهم   ،سنگر
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بها تكبيهر مهرا بدرقهه      ،هاي خشمگين گره كهرده مشتو اتومبيل تابوتم گلباران مي شود 

 .نامش آزادي است م،عروس من شهادت است و فرزند. خواهند كرد

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

 نام خانوادگي: قاسمي                   نام پدر: حسين رضا  نام: حسن

            1/1/1332تولد: ن         تاريخمحل تولد: همدا

  23سن:           22/2/1333محل شهادت: چنگوله              تاريخ شهادت: 

ضرر كرده است و من سخت مي ترسهم   ،زمان به مرگ طبيعي بميرد] اگر كسي در اين [ 

را  آن ،دبا نفستان جههاد كنيه  .طور نباشد وارم كه ايناميدطور  باشد و  اينمرگ من كه 

 .مطيع خود سازيد و تقوا پيشه كنيد

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

ديگهر   .رهاشدن از اين قفهس دارم  برايم قفسي بيش نيست و تالش ياكنون ديگر دنيا برا

زيهرا   ؛مهردمش مهرا گهول نتوانهد زد     مهه و اين دنيا بها ه  هايشييزيبامه اين طبيعت و ه

 . ال اين جهان نيسهتم و بايهد بهروم   و من م .احساس مي كنم كه دنياي ديگر در پيش است

من تمام هدفم اوست و مي  ! خواهندي باشد كه دنياي ديگر را نمييهااين دنيا براي آن

اميد بسيار دارم كه  .و به ديدار او بشتابمكنم كوشم كه در آغوش امام زمانم جانم را تسليم 

به سهعادت   ،افتخار نصيبم شد اگر اين .يابد و اين قرباني را قبول نمايددر او مرا ،سرانجام

 ،گهردانم  مهي [  ] ام و چه خوش است آن ساعت كه صداميان را ههالك  ل آمدهيابدي نا

از زنهدان جسهم    .بغلتم و در آغوش امام زمهانم جهان بسهپارم    ]نيز[سرانجام در خون خود

و را زيارت كهنم   )ع(مواليم حسين .به پرواز درآيم و به شهداي كربال بپيوندم ،آزادگردم

ي ديگر ياما به فريادت لبيك گفتم و در كربال ،گرچه من در كربال نبودم !موال جان :بگويم

و اوالد )ص(چه خوش است آن سهاعات كهه رسهول اهلل     .به تو پيوستم ،ي ديگريعاشوراو 
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اسهت  بهتر از همه چه خهوش   .ش را زيارت كنم و بگويم كه دينتان را ياري كردممعصوم

ازفضل خدا مهأيوس نيسهتم    .بروم -سبحانه و تعالي  -ضرت حق آن ساعت كه به ديدار ح

 دارد.]برايم آماده [ ي را يكه چنين روزها

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

 نام خانوادگي: قاسمي             نام پدر: محمدرضا نام : عباسعلي       

             2/3/1331محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:

 17سن:               22/1/1333مشهر               تاريخ شهادت:محل شهادت: خر

خواهش مي كنم براي شهادت مهن بهه     .گريه ندارد ،به مادرم اين است كه شهيدتم وصي

 ،اين است كه مانند سرور آزادگهان  درمردم تبريك بگوييد تا مردم بدانند خوشحالي من 

دست ه را در راه اسالم فدا كرد تا اسالم بكه تمام عزيزانش  )ع(حسينالحضرت اباعبداهلل 

 .دست امام زمان)عج( برسانيمه ما هم با خون خودمان اسالم را ب ،ما رسيد

********* 

فكر كنند كه دنيا بي ثبات و بي بقها   اين مسألهبه هر حال اميدوارم كه همگي مسلمانان به 

يني بها پيهامبران و   و همنشه  اسهت  ههي بهاقي و پايهدار   است و آخرت براي شههدا راه اال 

 .امامان)ع(بهتر از اين دنياي بي ارزش است

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

 علي نام: فرهاد                           نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: غالم

               1/1/1333محل تولد: كرمانشاه             تاريخ تولد: 

 23سن:             31/3/1333تاريخ شهادت:   محل شهادت:بانه                 

ها شهادت در راه خداست . من نيهز بهراي دادن   شما عزيزان بايد بدانيد كه بهترين مرگ

اگر روزي لياقت پيدا كردم و شهيد شدم از شما  .امگذاشتهپا امتحان به اين مكان مقدس 
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شوند زيرا كساني كه شهيد مي، كه براي من گريه نكنيد خواهم و آن اينتنها يك چيز مي

 اميدوارم كهه بهه   ه !ها كاري است سخت اشتبانزد خداي خويش هستند و گريه براي آن

 .عمل بپوشانيد جامه تماين وصي

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

 نام: رضا                                نام خانوادگي: گرجي          نام پدر: محمد

        1/1/1331تاريخ تولد:    محل تولد: مالير             

 22سن:        22/3/1331مجنون                 تاريخ شهادت: جزيره محل شهادت: 

بيهنم و اگهر شههيد    انديشم اگر شهيد نشوم فرداي اسالم را آبياري شده نميمي ! خداوندا

ل بهر تهو   و جز توكّام و حيرانم  مانده ! م تا باز هم اسالم را آبياري كنمشوم ديگر بار نيست

، اما حيف صدها جان شومكاش امروز شهيد كنم ايآرزو مي .توانم انجام دهمكاري نمي

راه صد ساله را  ندارم كه صدها مرتبه در راه اسالم فدا كنم.و صد بار شهيد شوم و صد بار

ديدار معشوقي كه  خواهد داشت ! ييفاصديدار معشوق بعد از آن چه  كهيك شبه بپيمايم 

 بهاز  ها دويده و از رمق افتاده و تا به يار نرسد رمق رفتهه و عمهر بگذشهته را   عاشقش سال

خداي مهربان را شكر « .گر نروم نيستمهستم گر مي روم »  :پس بايد گفت ،نخواهد يافت

 .شهادت در راه خودش قرار داد مرامي كنم كه مرگ 

---------- 

 انوادگي: لطفي                  نام پدر : زياد علينام: علي                           نام خ

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

 23سن:         23/1/1333محل شهادت: حرمله       تاريخ شهادت : 

مان به تو وفهادار   قسم كه ما تا آخرين لحظات زندگي )ع(به جدت حسين ! ي امام امتا

رت يك لحظه ناراحت آن روز كه قل  عزيز و رئوف مانند كوه استوا مبادا .يم بود خواه
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جهدت  « ههل مهن ناصهر ينصهرني    » امهام همهان روزي كهه فريهاد    اي  . و افسرده گهردد 

در بهوده و اكنهون    ي تهاريخ گهو  در طول تاريخ پاسخهمواره حسين)ع(برخاست مردم 

 امام برايمان دعا كن.اي  ! « خميني يالبيك  : »زنيم كهبه نداي فرزندش ندا ميپاسخ 

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

 علي قرپاك                      نام پدر: بيرامنام خانوادگي: مو                      م : اسداهللنا

     2/12/1331محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 11سن:                              22/11/1333تاريخ شهادت :         محل شهادت: فاو ؛ عراق

امروز شهادت در راه خدا افتخار است و شما بايد افتخار كنيد كه مرا در راه خدا  ! مادرم

تهر   راهي باز كنم تا شما بهه خداونهد بهيش    ارم كه با مرگ خوددوامي .يداهداد سالم پس

 ويد.نزديك ش

********* 

در راه خهدا   و اين شهادت افتخار مهي كنهيم   بهمي دانيم و ما شهادت را سعادت و افتخار 

 .جنگيمميدين مقدس ] اين [براي اسالم و جهت احياي 

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

 نام: مصي              نام خانوادگي: مجيدي             نام پدر: ستار

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

 21سن :         23/12/1333تاريخ شهادت:             ؛ عراق محل شهادت: فاو 

اي شهيد شدند منين مرداني هستند كه صادقانه با خداي خود عهد بستند وعدهؤاز ميان م»

 « اي منتظر شهادتند و در اين راه ثابت قدم و استوارند.و عده

 23سوره احزاب ، آيه  -1

---------------- 
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 رضا نام پدر:             نام خانوادگي: محمدي زيرك       نام: علي           

           12/2/1312محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 22سن:              12/1/1372محل شهادت: قصر شيرين        تاريخ شهادت: 

ي معشهوق  وكسي كه عاشهق باشهد    ،يعني .« معنا ندارد «وحشت» ژهدر قاموس شهادت وا»

 .نمي هراسدداشته باشد، از مرگ چون خدا 

**** 

 .  باالترين درجه خلوص  ؛ با سالم بر تمامي شهداي راه حق و حقيقت وسالم بر شهادت

به سوي ر معشوق و چه زيباست پرواز خونين عاشقانه اديد ظهچه خوش لحظه اي است لح

كهاروان   وبها چه گواراست شهد شيرين شهادت نوشهيدن   .وتلكحضرت دوست در اوج م

قسم مهي   در اين لحظات آخر تو را به مقربان درگاهت ا!خداوند ! نور به لقاء اهلل پيوستن

 .يو مرگم را شهادت در راه خودت قرار ده يحقير در گذر دهدهم كه از گناهان اين بن

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

 نام پدر: محمد جوادنام: مرتضي                       نام خانوادگي: محموديان        

   13/3/1331محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 12سن:            3/1/1337محل شهادت: اسالم آباد     تاريخ شهادت: 

ديگر شام  كه رودها از بين قداغ و فرا ورسد خوشا آن روزي كه نوبت به من  ! موال جان

شود در آن لحظه ور ميخون خود غوطه در شهيديوقتي  ! رسيده استپايان به هجران 

 دهدست اين بنه  ،بچه ها را گرفتي مهدست ه ! شود.اي موالمي حيات جاودان به او داده

كنم كه مهرا در شههر حهبس    ديگر احساس مي .و به خيل شهيدان برسان عاصي را هم بگير

تر  بيش قفرادرد دهند و روز به روز دلم تنگ تر مي شود و گويي كرده اند و عذابم مي

هنگهام شههادت بهه     ،ي قهرار دادي يتو را شكر مي كنم كه برايم الگوهها  ! خدايا .مي شود
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تو را شكر مهي كهنم كهه راه     ! خدايا .هنگام درد و غم به علي )ع(و مي نگرم )ع( حسين 

 ...شهادت را بر ما گشودي

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

 محبي           نام پدر: محمد  نام: علي رضا                        نام خانوادگي:

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

 23سن:     22/3/31مجنون           تاريخ شهادت: جزيره محل شهادت: 

به خون شهيدان از صدر اسالم تا كربال و از كربال تا كربالههاي ايهران،    رقهسالم بر پيكر غ

 هب ، مله كردند و با تقديم جان خود به معشوقاد معشهيداني كه خون خود را با خداي خو

حهق كهه خهود را از    راه ما شههيدان  شه درود بهر   . رسيدند معبود زندگي ابدي در جوار

 كه)ع( حسين  «من ناصر ينصرني هل»بندهاي شيطاني دنيا رها كرديد و عاشقانه به نداي 

 .لبيك گفتيد ،آمدرخميني عزيز ب زبان از اين بار

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

برايم دعا كنيد كه در پيشگاه خداوند شهيد به حساب آيم و روز قيامهت سهرافراز باشهم و    

  بپذيرد. ناقابل ايهديه به عنوانخداوند جانم را 

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

 نام پدر: اسماعيل                           نام :حسن                 نام خانوادگي: مختاريان   

            3/1/1333دان         تاريخ تولد: محل تولد: هم

 22سن:              3/12/1331رصاد       تاريخ شهادت: محل شهادت: ام ال

نرسيده ام بلكه در اين دم آخر به تمامي آرزوهايم  ميهاآرزوبه ناراحت از اين نباشيد كه  

خواهد  ه دسته خدا بم و يك آرزو بيش در دلم نيست كه آن هم با شهادتم در رااهرسيد

 .لبيك يا خميني )ع(حسين اربا عشق ديد .دآم
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-------- 

 حسن  نام : علي اصغر                  نام خانوادگي: مرادي       نام پدر:

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

 22سن:              3/1/1331تاريخ شهادت:        ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

گهوارا   و زيباچه خدا  راهشهادت در   .اعالي ملكوت مي رساند جهانسان را به در ،شهادت

ايهن   آرزوي بويند ومانند گل محمدي مي ماند كه وارثان پاك شهيدان از آن مي ،است

 حقير شهادت و پيروزي جهان اسالم است. 

******* 

يم و به سوي اوباز يكه ما از خدا ؛ طق قرآنمنبه  هبا توج ! اي امت حزب اهلل ،عزيزان من

اگهر كشهته   »كهه    تر ازجانمانفرمايش رهبر عزيز  و« انا هلل و انا اليه راجعون»مي گرديم 

باك از شهادت  ومهردن در راه  ديگر چه  «. شويد پيروزيد و اگرهم بكشيد بازهم پيروزيد

طهول  در  . انسهانيت برسهم   و كمال گي خدا گونبه آرزو دارم شهيد شوم تا ، آري ! خدا 

بتهوانم  م خدمت چشمگيري براي اسالم و مسلمين انجام نداه ام شايد با شههادتم  ا زندگي

 انجام دهم. ايران  ،ما مسلمين و ميهن اسالمي ،خدمتي به اسالم

 111سوره بقره ، آيه  -1

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

 محمد نام پدر:      نام : حسن                    نام خانوادگي: مراديان 

           2/1/1337محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 23سن:              11/3/1332محل شهادت: سر پل ذهاب        تاريخ شهادت: 

و . «بهاالتر نيسهت   ترو ارزشمنداز قطره خوني كه در راه خدا ريخته شود   ايهيچ قطره»

 خدا برسم. ،عشوقمم خونم به رهخواهم با قطمن مي
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------------------------ 

 نام: محمد حسن                   نام خانوادگي: كريمي آرمان            نام پدر: مهدي

            1/12/1332تولد: محل تولد: همدان                تاريخ 

  21 سن:                 3/3/1331محل شهادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: 

بهتهر   ،خدا از قطره خوني كه كه در راه خدا ريخته مي شهود  نظرهيچ قطره خوني در » 

 و مههههههههههههههههههههههههههههههههههههن  . « نيسههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

امهام  برسم. موقعيت مها ماننهد زمهان     ، مي خواهم با اين قطره خون به عشقم كه خداست

اسالم خون مي طلبد و قرباني مي خواهد و من به پيهروي از حسهينم و    .حسين )ع( است

مگر مي شود پشت سر حسين را خهالي   . ماندبدهم تا اسالم پايدار زم خون ميخميني عزي

 ؟ خود را پيرو و مطيع حسين دانست ] ولي [گذاشت و خط حركت او را تقويت نكرد و

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

 علينام : امير                               نام خانوادگي: كشوري دالور         نام پدر: معصوم 

         2/7/1331محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 

    13سن:                   27/2/1331محل شهادت: سومار               تاريخ شهادت:

خهونم راه پهاكش را    رهتا آخرين قطه  : »كهزار برادر شهيدم برو و به او بگومبر سر !درمما

 ادامههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خههههههههههههههههههههههههههههههههههههواهم  

 .شهادت است شانتهاي ،دامه دادن راه شهيددانم كه امي. « داد

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

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

            1/3/1333محل تولد: همدان)تفريجان(         تاريخ تولد: 

 12سن:              32/11/1332محل شهادت: چنگوله        تاريخ شهادت: 
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برساند،  ،مرا قبول كند و مرا به آرزويم كه همانا شهادت است بهاگر خدا تو !پدر و مادرم

چون امانتي بودم كه ؛ شرعي شماست كه از خبرشهيد شدن من ناراحت نشويد فهاين وظي

 .پس گرفتو خدا به شما داده بود 

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

 عزيزي                  نام پدر: مراد علي رضا              نام خانوادگي: نام : علي

 11/1/1331تاريخ شهادت:

و  بهرادران  با شمارا سخني كوتاه  ،سيدشان امام حسين)ع( ،هابا ياد شهيدان ودر رأس آن

 ، راه شههيدانمان باشهيم   باشهد كهه ادامهه دهنهده     ؛گهذارم خواهران مسلمان در ميان مي

ها اهلل بود هدف آن .ما گذاشتند بس سنگين بر عهده وليتيؤشهيدان رفتند و مس .هللشاءاان

تهالش   ههدف خهود  بهراي رسهيدن بهه     ها آن . هللو حزبشان حزب ا هللو رهبرشان روح ا

ها راه آن گانعنوان ادامه دهندهكه ظلم را برچينند و ما ب وار بودندفراوان نمودند واميد

پيروزي ما در  .لت بنشانيما به خاك مذّباشيم و استعمارگران و استبداديان ر ستيزبايد ظلم 

دان تهاريخ  هها را بهه زبالهه   بايد جوشيد وخروشيد تا آن .بي امان است گرو همين مبارزه

 كه چنين باشيم. به اميد آن ؛سپرد

*** 

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

            1/7/1331)مريانج (               تاريخ تولد:  محل تولد: همدان

 17سن:          12/1/1332محل شهادت: حاج عمران ؛ پيرانشهر      تاريخ شهادت:

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

ول نخواهم كرد و مرگ سرخ شهادت را وقت قب ت بار را هيچزندگي ذلّ .نامندميبهشتش 

 .دهمبر آن ترجيح مي
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*** 

 نام : محسن                                             نام خانوادگي : شهيدي

 21/3/1331نام پدر: رضا   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 22سن :               7/12/1331محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

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

از بدر تا كهربالي جبههه    ، و هميشه در صحنه و با درود به ارواح مطهر شهداي اسالم ردلي

ر هر روز دسيسه اي از جان  غرب و شرق تجاوزگ مان  اسالمي هاي غرب و جنوب كشور

 ههي چيهده  سهتان اال وكاروان شهدا در حركت است و هر روز گلي از ب.  گردد ميآشكار

امام را در ههيچ  : پيام من فقط چند كلمه است  .  وبه سوي معبود خود سير مي كند شده 

بها  ، هميشهه بها قلبتهان     . تنهها نگذاشهتند   او را چون شهيدان كه هم طي تنها نگذاريديشرا

 حفاظت و پشتيباني كنيد.، اين نگين پربها ، از امام كارتان و با روحيه تان 

*** 

*** 

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

    11/2/1337محل تولد:همدان       تاريخ تولد:

 23سن:    23/3/1331محل شهادت: خرمشهر        تاريخ شهادت: 

كه در راه خدا )عقيده ( جهاد مي كنيم  وبه حقانيّت راهمان  ما امروز افتخارمان اين است

راه پيروز ويا به شهادت نايل مي  ]اين[كامال آگاهيم وغير از اين راهي برايمان نمانده در 

 گرديم. آري در اين راه اسلحة مرگبار خويش را بر فرق دشمن زبون نشانه مي گيريم.

 

--- 
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 ي: پيروزنام          نام پدر: اسماعيلنام: رمضان علي        نام خانوادگ

   3/3/1331محل تولد: شهرري       تاريخ تولد:

 12سن:     1/1/1337محل شهادت:چهارزبر    تاريخ شهادت:

دانهم شهما   مهي  .پيام من به ملت ايران اين است كه نگذاريد خهون شههدا پايمهال شهود    

، امام .ن پاسداري خواهيد نمودكنيد و از خون شهدايتاهوشياري خود را هميشه حفظ مي

 ها پشتيباني كنيد. روحانيت وقواي مسلح را حامي باشيد و هميشه از آن

---- 

 اصغر               نام خانوادگي: بلوري            نام پدر : سيّد اسماعيلنام:سيّد علي

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

 12سن:  22/11/1332يخ شهادت:محل شهادت:چنگوله     تار

به رود و رهروان او نيز حسين به پيش مي .امروز همچون عاشوراي حسيني است !برادرانم

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

تهداوم  ب مها بهراي   انقهال  » :شهيد مظلوم بهشتي چهه خهوب گفهت    .احتياج به خون دارد

واي بر ما اگر در اين برهه از زمهان در برابهر    .« طلبدش حاال حاال ها خون مياوپيروزي

 احساس مسؤوليت نكنيم! اسالم وخون شهدا 

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

ز عده اي از جوانان بهه لقهاء اهلل   كه هر رو در حاليشما عده اي از جوانان آسوده باشد 

مبهادا از جبههه    !وشما اي مهادران  .دنشواز گلستان حسين پرپر مي هاييپيوندند و گلمي

ول ؤرفتن فرزندتان جلوگيري كنيد كه فرداي قيامت در برابر هر قطره خون شهيدان مس

 .باشيد )س(گوي زين  هستيد و بايد جواب

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

    3/2/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     11/3/1332محل شهادت: سرپل ذهاب    تاريخ شهادت:

زيرا گواه   . خواهي كرد ، دانم كه هرچه بگويم گريه نكنمي ! اي مادر : به مادرم بگوييد

 ات به امام و اسهالم و سهپاه كهم   ه اي از عالقهاما مواظ  باش ذرّ .ام ودههاي تو ب بر رنج

خالصهانه بهه    مهرا  اگهر  ! بهدان  .ام چنين مرگي را انتخاب كرده زيرا من خود اين نشود ،

مبهادا   : به او بگوييهد  . همنشين زين  كبرا خواهي بودبي شك  ، پروردگارت تقديم كني

خدا قبول كرده باشد به كامي رسهيّده   رنه اگ !كام مردمام و نافكر كند كه عروسي نكرده

 و تو هم به ما خواهي پيوست. " تر استاز عسل شيرين " م كه به قول حضرت قاسم)ع(ا

--------- 

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

      32/1/1332محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 22سن:         23/3/1332محل شهادت:قصرشيرين               تاريخ شهادت:

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

ت گذاشهت تها   افتخار كنيد كه خداوند متعال بر ما منّ !برادران عزيز .«همين جنگ است

شهدند امهروز بهراي اسهالم در     ف مهي ههاي فسهاد تله   قع در محهل كه آن مو ييها جوان

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

 ة امام و پيروزي رزمندگان اسالم نهداريم. و تمهامي آروزهايمهان را در دهانه     يجز سالمت

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

--- 

 نام:علي                  نام خانوادگي: پرخو                   نام پدر : محمود
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    1/1/1332محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 22سن:  12/1/1332محل شهادت: پيرانشهر         تاريخ شهادت: 

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

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

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

به  .خن خواهم گفتها س شما را به شهدا خواهم رسانيد و از خود گذشتگي شما براي آن

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

ها و به  همچنين به آن . به پيروي از اسالم فقاهتي ادامه خواهيد داد ،نبرد حق عليه باطل

ه را علهي)ع( ايهن وعهد   بهن ي و با هنر و سلمان و ابوذر و سرور شهدا حسينيبهشتي و رجا

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

  ها خواهيم داد. خون

--- 

  نام: داوود           نام خانوادگي: افتخاري            نام پدر : علي زمان

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

 22سن:         1/7/1331تاريخ شهادت:  محل شهادت: سومار       

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

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

و جنگ با ضهد انقهالب را    بهاي هزاران شهيد و مجروح و معلول است به جبهه رفتهخون

در ايهن راه اگهر    .ضه مي دانميي را يك فريگام نهادن در اين مسير خدامن  .ام پذيرفته

م و يه چون شهيد شده ا ؛دشمن را شكست دهيم پيروزيم و اگر كشته شويم باز هم پيروزيم

 م.يبه سعادت رسيده ا
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--- 

 نام پدر : علي اكبر نام: عبّاس           نام خانوادگي: افتخاري           

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

 21سن:  12/1/1331محل شهادت: همدان      تاريخ شهادت:

ههاي بهه   هاي رشيد و فداكار، اين انساندرود بر شهداي انقالب اسالمي ايران، اين انسان

بها تمهامي   او  در راههايي كه با شناختن خدا، هجرت و جههاد  تكامل رسيده، و اين انسان

ايهن   . ] ماننهد [ شهود  نيد كه در اين دنيا بسهيار ظلهم مهي   يبمي .اندوجود خود آغاز كرده

اليست شرق و غرب به حريم جمهوري اسهالمي  ياين نوكر امپر ،تجاوزي كه صدام تكريتي

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

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

 نام:علي        نام خانوادگي:جبّاريان       نام پدر :محّمد

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

 11سن:    21/12/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

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

تفهاوتي  در محراب عبادت شهيد شهد و مبهادا در حهال بهي     )ع(يريد كه عليدر غفلت بم

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

------- 

 نام:رمضان علي         نام خانوادگي: جعفريان     نام پدر : علي اكبر

   12/12/1331محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

           22سن :           3/12/1331دت :ام الرصاص       تاريخ شهادت : محل شها
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در ايهن مهورد    .در امام ذوب شويد پيام حقير اين است  كه قدر امام و انقالب را بدانيد و

 .صلح ما بها كفهر معنهي نهدارد     ،خداي نا كرده دم از صلح بزنيد مبادا خيلي فكر كنيد كه

طبهق   ؛مهوش نشهود  اقدس هم فر ألةمس.  (نًَةتَفِ نَ وتكُ ي الَتّم حَهُ لوقاتِ وَ:)قرآن ةطبق گفت

 ايهن  راه آزادي قدس از كهربال سهت و بايهد در    . « يل بايد از بين برودياسرا» ،امامة گفت

يكي با انفاق جان يكي با شهيد دادن و ديگري با مهال و  .آزمايش همه با هم شركت كنند

  و قدس كمك كنيم.مختلف در آزاد سازي كربال هايشكل

 ، جنهگ  ةلأمس:» امام ةهايم و دانش آموزان اين است كه به گفتپيام حقير براي همكالسي

 ةلأجنگ را فراموش كنيد يها آن را در كنهار مسه    ةلأپس نكند كه مس .« اصلي ماست ةلأمس

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

 113ره بقره ، آية سو -1

----------- 

 علي           نام خانوادگي: حيرتي            نام پدر : مّحمد علي        نام: شعبان

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

          22سن :         1/11/1331محل شهادت : شرق بصره                تاريخ شهادت : 

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

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

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

شهما   هاگر نتوانستم خدمتي ب، را بزرگ كرديد با چه زحمتي م !پدر گرامي و مادر مهربانم

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

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

در سهوگ مهن گريهه     !پهدر و مهادر  اي سرخ و لبي خندان به سوي معشوقم بشتابم، چهره
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به اين قرباني  كند.از خداوند بزرگ بخواهيد اين قرباني شما را به درگاهش قبول  .نكنيد

 ايد افتخار كنيد.كه در راه خدا داده

آمريكها و  ، وبهه رهبهري امهام زمهان ،     كنيد و به ياري اهللبگوييد [ «] اهلل بل حَب  مواصِواعتَ»

 م و جور را ريشه كن كنيد.طور كلي ظلهيل و بياسرا

 113سورۀبقره، آية -1

 123سورۀ آل عمران، آية -2

------- 

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

  1/3/1322محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 31سن:         22/12/1311محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 

دفهاع بهر همهه     پس.«  استاالن اسالم به تمامي در مقابل كفر واقع شده» ،امام ۀفرمودهب

 ،ههاي جنهوب كشهور   هدف من از هجرت به جبههه  !بازماندگان عزيزم .واج  است كس

كهنم كهه   يت مهي اگر كشته شدم شهيد راه حق هستم و شما را وصّ .جهاد در راه خداست

ن را بها جهان و   ان امام خميني را گوش كنيد و مستضعفخدا باشيد و فرما هعمر در را ةهم

 .دل پذيرا باشيد

---- 

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

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

 22سن:         31/2/1331محل شهادت:جزيرۀ مجنون               تاريخ شهادت:
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به مهدي)عج(بگوييدكه پيروانش حماسه آفريدند. به علي بگوييد، شيعيانش قيامت كرد ند. 

هها  هها اللهه  ها هميشه مهي جوشهد... بگوييهدازآن خهون    به حسين بگوييد خونش دررگ

 روييده،ظالمان الله ها رابريدند، امابازهم الله روييد!

---------- 

 م خانوادگي: ميرزايي           نام پدر : علي يارنام: روشن علي            نا

 22/1/1332محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          21سن :               3/2/1331محل شهادت : فاو ؛ عراق               تاريخ شهادت : 

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

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

گونهه كهه   همهان  ههاي بعهدي را  اميدوارم قهدم  مستجاب شد.سپاس مي گويم كه دعايم 

كهرده   دعها  چه براي توفيق شركت در جبههه بيش از آن خواست و رضاي اوست بردارم،

 سهوز  و شك چشهم ا هم با اي نصي  شدن شهادت دعا نموده ام آنهايم بردر سجدهباشم 

ا شهناخته و نقهش   رها كه دنيا ن.آرد نكرده است  نيز م خداوند اين دعايم رامطمئنّ، قل  

منتههاي مسهيرش را    و و راه انسان و ههدف خلقهت او   درك كردهها را در اين دنيا انسان

 ين كرده ام.اند مي فهمند كه چه مي گويم و چرا چنهتدرياف

*** 

 نام :  ابوالقاسم                 نام خانوادگي : يونسي

    11/3/1331نام پدر: محمّد     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 32سن :               1/1/1337محل شهادت:   اسالم آبادغرب               تاريخ شهادت:  

خدا صهابرين را دوسهت   »ولي صبر داشته باش كه مي دانم برايت سخت است  !مادر جان

خهرش  آ ،خورمبن گوشت و خروارها نان و تا آخر عمر يك تُ بمانم به فرك زنده  .«دارد
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جوابش  م كه دار سبكي ولي حاال كوله بار بدهمها را هم  جز اين كه بايد جواب آن ؟چه

مرگ كه به سهراغ   "ن مرگ ، اصالآر هستم تا تآسانتر است پس من به اين مرگ راضي 

كه خدا از ما راضي مي شود  ييدر جا ؛يد چه بهتر ما به استقبال مرگ برويمآ تمام ما مي

و فقهط از خهدا عاجزانهه     مگويم از راهي كه پيمودم خيلي خوشهحال  با تمام وجود مي. 

 .  خواست بخشش گناهانم را دارمرد

---- 

 نام پدر : شعبان علي   نام: عين اهلل            نام خانوادگي: رجبي     

    22/3/1311محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 13سن:    23/12/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

بيهدارتر   ،بيهدار هسهتيد   هم شما .خون هر شهيد هزاران نفر را بيدار كرده است !برادرانم

هي كهه مهن رفهتم كهور     باشيد و به وصيت من عمل كنيد تا روز قيامت روسفيد باشهيد،را 

جلهو   در خاطر شههادت مهن  هب 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 مهن اسهت   . حجاب شمامؤمن باشيد و حجاب داشته باشيد !خواهرانم

گزار زنيد در شهادت من غم نداشته باشد و سپاسكاري ب ةبرض اگر مي خواهيد به منافقان

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

 گرداند و با حسين و يارانش محشور گرداند.

--- 

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

      12/2/1333لد : همدان             تاريخ تولد : محل تو

           12سن :        12/1/1331محل شهادت : سر پل ذهاب؛ بازي دراز           تاريخ شهادت :
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هاي منافق  كوردل اجازه ندهند كه به حريم كشهور اسهالمي   به هيچ يك از اين گروهك

اسالمي و بنا به وصيّت بهرادر شههيدم كهه در    تجاوز و توهين كنند. من به وظيفة شرعي و 

كردستان به دست منافقين به شهادت رسيد اسلحة او را برداشتم و تا آخرين قطرۀ خون از 

 اسالم و امام دفاع خواهم كرد.

*** 

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

    13/12/1337تاريخ تولد :        محل تولد : شهرري     

  11سن :   12/12/1332محل شهادت :محور سنندج    تاريخ شهادت:

ايد كه تها  اي مردم با ايمان كه به وصيّت نامة اين حقير گوش مي دهيد ، شما شاهد بوده

كنون چقدر شهيد داده ايم و چه سروها كه خميده و به خاك افتاده اسهت ! شهما را بهه    

اريد ديگر سروها بخشكد نگذاريد خهون شههيدان مظلهوم بخشهكدو از جهوش و      خدا نگذ

 خروش بيفتد . راه شهدا را ادامه دهيد به جبهه برويد تا خداوند از گناهانتان در گذرد.

---- 

 نام:نعمت اهلل               نام خانوادگي: يارمطاقلونيازي               نام پدر : صحبت اهلل

           21/3/1337تاريخ تولد:      محل تولد: مالير

 17سن:      22/12/1333محل شهادت:فاو ؛ عراق     تاريخ شهادت:

به جهانيان ثابت كنيد كه جز  ، خوانيدايد وميدست گرفتهه مرا ب ةنامتبرادراني كه وصيّ

 انبر زب« )ع(لبيك يا حسين» عمرم صداي  ةام و تا آخرين لحظراه حق راه ديگري نرفته

را انتخهاب كنيهد كهه در آن     )ع(كنم كه راه حسهين پيامم رابه جهانيان بازگو مي .داشتم

و حسهينيان   )ع(حسهين  ههمان راهي كه ، سعادت باشد  نراهي را كه در آ، شهادت باشد 

ت بميريد كه علي)ع( در محهراب عبهادت   جوانان نكند در رختخواب ذلّ . انتخاب كردند
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وبها   )ع(در راه حسهين  )ع(فاوتي بميريد كه علي اكبر حسينتشهيد شد . نكند در حال بي

مادران نكند از رفتن فرزندانتان به جبهه جلهوگيري كنيهد كهه فهرداي      . هدف شهيد شد

 د.بوقيامت در حضور زهرا )س( رو سفيد نخواهيد 

------ 

 مد حسيننام: ابوالقاسم               نام خانوادگي: علّامه نصرت            نام پدر : محّ

  1/12/1332محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 22سن: 1333/  22/11محل شهادت: فاو ؛ عراق    تاريخ شهادت: 

بدانيد كه سنگرم خونين و جهايم خهالي    ،وقتي خبر شهادتم را به شما دادند !دوستان عزيز

برداريد و سنگرم را پهر  را  آن ،بايد برويد شما خونين در آن افتاده و ه ايا اسلحامّ، است 

دانم شما دوسهتان ايهن   ك بگوييد و ميامام امت لبيّ ةبه گفت كه شماست ةاين وظيف .كنيد

 اميدوارم مرا حالل كنيد. .كار را خواهيد كرد

----- 

 نام: نبات علي               نام خانوادگي: عيوضي                نام پدر : علي

  12/12/1331ريخ تولد:محل تولد: كبودرآهنگ       تا

 22سن:     12/12/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

كنيم نگذاريد خون كنيم واز شما تقاضا ميما با خون خودمان درخت اسالم را آبياري مي

رفهتن   بهه جبههه   اي پدران و اي مادران و خواهران و برادران كهه مهانع  . ما پايمال شود

 .ايدهر را نكنيدكه خداي ناكرد امام حسين)ع( را رنجانداين كا ،شويدهايتان ميبچه

------ 

 نام: هادي                نام خانوادگي: فضلي               نام پدر : علي

   13/3/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:



 127 

 23سن:   7/1/1337محل شهادت:چهارزبر    تاريخ شهادت: 

پيهام مها و تمهام     !كه رسالت خطيري داريداي كساني ؛نشما اي پيام رسانان خون شهيدا

 و كشان برسهانيد پيام ما را به رنج ديدگان و زحمت .شهيدان را به گوش جهانيان برسانيد

هها و خهود   رياكاري ،هاطلبي گفتيم. حرف ما اين بود كه اين قدرتيد كه ما چه مييبگو

جاهليت بايد برچيده شهود و   ةبرنام .دبا ناحق مبارزه كر بايد .ها بايد محكوم شودخواهي

نهه اسهالم معاويهه و اسهالم      ،)ص( باشهد هللسنت رسهول ا  نه ظلم و ستم. ،عدالت بايد باشد

ايهن   ،باشهد نهه از شهيطان. آري    ،سخن از خدا .نه آشوب و اضطراب ،امنيت باشد !نمايي

و سهر و سهينه    هايمان اس  تاختندبر بدن ،سخن و نظر ما بود كه بدان خاطر ما را كشتند

حق بايد  ،ما گفته بوديم كه اسالم بايد زنده باشد ،آري .مان را آماج تير و نيزه قرار دادند

 ،به همهين خهاطر مها را زدنهد و كشهتند      .حاكم باشد و مردم بايد حق حيات داشته باشند

 نهه ههاي  اي و موشكهاي خوشهبدنمان را پاره پاره كردند و فرزندانمان را در زير بم 

 تازيم.كنيم و بر ظالم ميگوييم و از مظلوم دفاع ميچون ما حق مي ؛تري قرار دادندم

------- 

 نام: عزيز اهلل                نام خانوادگي: قادري           نام پدر : حبي  اهلل

     2/12/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

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

هر چند قلبتان گواهي نمي دهد كهه شههادت    ،ان دارمتدو برادرم كه بهتر از جانم دوست

از شما مي خواهم كه راه تمامي شههيدان راه   .من را بپذيريد ولي اين خواست خداست

 صحراي دۀاين داغدي )س(،شما بايد همچون زين  !خواهران عزيزم .اهلل را ادامه بدهيد

از حق و از خون شههيدان انقهالب اسهالمي حمايهت كنيهد و       ،سوزان كربالي حسين)ع(
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هاي اسالمي و مساجد به شرق و غرب نشان دهيد كه مكت  باشركت در تظاهرات و انجمن

 ي بخش مستضعفين جهان است.يشهادت در راه خدا و رها ،اسالم

------- 

 ي            نام پدر : مرادعليرضا               نام خانوادگي: عزيزنام: علي

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

 21سن:    11/1/1331محل شهادت: قصرشيرين        تاريخ شهادت: 

و  اندربهرا با شهما   را ها سيّدشان امام حسين)ع( سخني كوتاهبا ياد شهيدان ودر رأس آن

 .راه شههيدانمان باشهيم   ۀامهه دهنهد  باشهد كهه اد   ؛گهذارم خواهران مسلمان در ميان مهي 

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

تالش فراوان  هدف خودبراي رسيّدن به  هاآن هلل.و حزبشان حزب ا هللو رهبرشان روح ا

هها بايهد   راه آن گانندعنوان ادامه دهه كه ظلم را برچينند و ما ب وار بودندنمودند واميد

ما در گرو  پيروزي .ت بنشانيمباشيم و استعمارگران و استبداديان را به خاك مذلّ ستيزظلم 

به  ؛ها را به زباله دان تاريخ سپردبايد جوشيد وخروشيد تا آن .امان استبي ۀهمين مبارز

 كه چنين باشيم.اميد آن

---- 

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

     32/7/1331محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 22سن :            1/2/1331محل شهادت:مياندوآب             تاريخ شهادت:

بعهد از مهن سهالح مهرا بهه زمهين        !عراق نيست بلكه آمريكاسهت دولت قاتل من  !برادرانم

بعد از من و  .پيرو خط امام باشيد .كار بگيريدتقام خونم را از آمريكاي جنايتنگذاريد و ان
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ايهم.  به هيچ عنوان از طرف من چيزي از اين انقالب نخواهيد و نگوييد كه ما شههيد داده 

  د.كنياجرا را ر اين تذكّ دوست داريداگر مرا 

ريد تا بوي وطهن را حهس   تابوتم را جاي بلند بگذا: دهماهلل ميت حزبر به ملّچند تذكّ

در  .اسهت  بهوده  بزنيد تا بدانند كه اين شهيد در خط امامرا روي تابوتم عكس امام ! كنم

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

. ات رفهتم دستم را از تابوت بيرون بگذاريد تا منافقين بدانند با دست خالي از ماديه . است

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

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

 نام:  محّمد تقي          نام خانوادگي: بيگي             نام پدر: شعبان علي

     32/3/1333محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:         2/3/1331يخ شهادت:محل شهادت:خرمشهر               تار

ول سعي كنيد درس خود را ادامهه دهيهد و   ؤشما دانش آموزان و دانشجويان متعهد و مس

د ص و متعهّهاي الزم را پيدا كنيد كه مملكت ما در حال حاضر به نيروهاي متخصّتخصص

ادران بهر   .يهد يتوانيهد ايهن نيهاز را برطهرف نما    شهما بها درس خوانهدنتان مهي    . نياز دارد

شما خيلي سنگين است چرا كه ادامه دادن راه شهيدان و رساندن پيام  ةوظيف! وخواهران

ي يهها بههاترين امانهت   شما وارث عزيزتهرين و گهران  . آنها به جهانيان به گردن شما است

 هاي خود از حريم اسالم و كتاب خدا دفاع كردند.هستيد كه با جهادها و شهادت

------- 

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

   11/1/1337محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 17سن:      22/11/1333محل شهادت: فاو؛ عراق          تاريخ شهادت: 
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بال و  با به شهادت رساندن ياران انقالب، كنيدشما فكر مي :منافقان دارم ۀچند كلمه دربار

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

آيهت اهلل   :همچون شهداي محراب يهاي پاك و مطهراين را بدانيد كه با ريختن خون

شود ت ما بيدارتر ميدستغي ، صدوقي، مدني، اشرفي، مطهري، بهشتي و ديگر عزيزان، ملّ

ههي  خيزد و عاشق شهادت و فهوز اال شما مزدوران استكبار جهاني بر مي تر عليهو مستحكم

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

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

 نام خانوادگي: قاسمي                   نام پدر: حسين رضا  نام: حسن

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

 23سن:           22/2/1333محل شهادت: چنگوله              تاريخ شهادت: 

مبادا خون شهدا را با سهل انگاري و غافل بودن از آخرت و  !شما اي برادران و خواهرانم

 با ذكر خير دنيا پايمال كنيد كه در قيامت بازخواست خواهيد شد.

*** 

 نام پدر: حاجي قربان خانوادگي: شاه محمّدي            نام: مير آقا                     نام

      3/7/1323محل تولد: همدان       تاريخ تولد:  

 37سن :            22/2/1332محل شهادت:  سرپل ذهاب            تاريخ شهادت:   

 عنهوان هافتخار كنيد كه خداوند چنين سعادتي نصيبتان كرده كه در قيامت ب !پدر و مادر

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

ت كهه از نهاراحتي شهما لهذّ     هاتفاو؛ عراقتبي ها ون و ضد انقالباشما در جلو چشم منافق

جشن و شكرگزاري تشكيل دهيد و در آن  مجلساگر توانستيد  . حتّيگريه نكنيد ،برندمي

 .ماييد تا براي سالمتي امام دعا كننداز برادران دعوت ن
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*** 

   لو  خانوادگي: شعبان اهلل                     نامنام: عزّت

     12/1/1331نام پدر:  محمّدتقي    محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  

 27سن :                   1/1/1333محل شهادت: مكّه               تاريخ شهادت: 

با حفظ حجاب خود مشت محكمي بر دهان منافقهان    مي خواهم ]نيز[ واهران خودماز خ

 .هاي امام امت گوش فرا دهنهد و بهه آن جامهة عمهل بپوشهند     دهميشه به رهنمو .بكوبند

گونه ناراحتي به خود راه ندهيد كه مهن بهه ايهن راه    اميدوارم كه از كشته شدن من هيچ

 .خوشم

. مرا حالل كنند و به رهنمودهاي امام عزيز عمهل كننهد   از برادران عزيزم مي خواهم كه

 ت بطلبيد.براي من از اقوام و دوستان و آشنايان حالليّ

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

 نام: مّحمد حسين                    نام خانوادگي: مرادي               نام پدر: حسن علي         

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

 22سن:                      3/1/1331محل شهادت: شوش      تاريخ شهادت: 

اسالم و پيروان خط سرخ شهادت  به دمتعهّو  به شماجوانان عزيزرا پيروي ازواليت فقيه 

قدرت اسالم رابه  و يك دستتان قرآن وبادست ديگر سالح برگيريد با .توصيه مي كنم

 بفهمانيد آمريكاي جنايت كار مخصوصاً هاآري به ابرقدرتهيد. نشان دها ابرقدرت

جهاني   ترين ضربه اي به مكت فرزندان اسالم نمي توانند كوچك باشهادت رساندن

  .بلكه خودشان روبه زوال ونيستي مي روند، ي بخش اسالم وارد كننديرهاو

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

 نام خانوادگي: قنبري                      نام پدر: رضا نام: صادق                             
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  3/3/1331محل تولد: همدان                  تاريخ تولد: 

 23سن:         22/3/1331محل شهادت: جزيرۀ مجنون             تاريخ شهادت: 

ها را مهورد  و ما بايد كاري كنيم كه آناست ت ما را به باد تمسخر گرفته دنياي استكبار ملّ

بهه كشهور    .مورد قهر خهدا قهرار دارنهد   ها آن هي است كه يبد . تمسخر و قهر قرار دهيم

معنهي   شكسهت بهراي مها اصهالً      .ها دادبايد جواب مناس  به آن ،اسالمي ما حمله كردند

كهه دشهمن بها    خدا كاري خواهد كرد  ،ت ايران كشته شوندمليون مل32ّي اگر حتّ ندارد؛

 بكند. دست خود گورش را

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

  .اين به سود مها نيسهت  و ها )آمريكا( مي خواهند اين صلحي است كه آنبدانند  ،زنندمي

 اسالم گرديده است.خود جنگ موج  پيشرفت 

*** 

 نام پدر : هيبت اهلل             نام: عبّاس               نام خانوادگي: نيازي    

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

          11سن :                22/11/1333محل شهادت : فاو؛ عراق                تاريخ شهادت : 

اگر من شهيد شدم، بگذاريد جنازۀ من به صحن امام حسين)ع( نزديك باشد. ولي اگهر  

اسير شدم براي من نارا حت نشويد چراكه هدف رضهاي اهلل اسهت و چهون ههدف اهلل     

 است در هر حال پيروز خواهيم بو د.

----- 

 نام:نعمت اهلل               نام خانوادگي: يارمطاقلونيازي               نام پدر : صحبت اهلل

      21/3/1337محل تولد: مالير      تاريخ تولد:

 17سن:      22/12/1333:فاو؛ عراق      تاريخ شهادت:محل شهادت
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ام و پدر جان! اگر جنازۀ من به دست شما نرسيد ناراحت نباشيد من با خدا پيمان بسهته 

ام به دست شما رسيد مرا با لبهاس بسهيجي در مهزار    ام و اگر جنازهدر راه حق فدا شده

 شهداي باغ بهشت همدان دفن كنيد.

-------- 

 علي              نام خانوادگي: يارمطاقلو سهرابي          نام پدر : صادق علينام: غالم

    7/12/1331محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 22سن:  32/12/1331محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت:

پدر جان! اگر جنازۀ من به دست شما رسيد مرا در باغ بهشت  همدان دفن كنيد و اگر  

 ام به دست شما نرسيد اصالً ناراحت نباشيد  چون خواست خدا اين بوده است. جنازه

------- 

 نام: قربان                نام خانوادگي: فرّخي               نام پدر :ابوالقاسم

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

 13سن:     3/12/1331محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

تري نصي  فرزندت مادرم! اگر جسد فرزندت را نيافتي، ناراحت نباش كه افتخار بزرگ

شده است. او نيز مانند هزاران شهيد ديگر گمنام بوده است و در صورت يافتن جسد، هر 

ام مايل بود، آن را خاك كنيد. باألخره روحم هميشه بهه فكهر   كجا كه مادر رنج كشيده

 شما خواهد بود.

*** 

 نادر                                             نام خانوادگي : شكرينام : 

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

 13سن :              3/12/1331محل شهادت:   ام الرصاص              تاريخ شهادت:  



 134 

اين راه  ، بيايم احتمال شهادتم زياد استكه مي دانستم اگر به جبهه  من با توجه به اين

 ؛ البته لياقتش را نهدارم  . را با ميل و رغبت انتخاب كردم و از خدا طل  شهادت نمودم

 .اما اميدوارم كه خداي بزرگ از باب رحمتش اين فيض عظيم را به من عطا فرمايد 

----- 

 نام پدر :كوثر  نام: حسين                نام خانوادگي: فّلاح             

  22/11/1331محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:     3/12/1331محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

نوشتن وصيت به معناي آن است كه انسان خود راآمادۀ ديداربا خدايش مي نمايهد. بهه   

نهاراحتي يها   كنم. اميدوارم ايهن سهالم آخرمهرا بپذيريهد و اگر    خانوادۀ عزيزم سالم مي

ايد، مرا ببخشيد. اينك كه در بين شما نيستم، مهي دانهم كهه چهه     نارضايتي از من داشته

اي غم و اندوه به خود راه ندهيد؛ زيرا آن كس كه به من احساسي داريد. اميدوارم ذرّه

كهنم و  جان داد وحيات داد، اينك جانم را خريده و با كمال ميل جانم را تقديمش مي

آنگاه كه بهه وسهيلة دشهمن بعثهي     «. 1انّا لِلّه و اِنّا اليهِ راج عونَ »از مي گردم.به سوي او ب

شوم، احساس راحتي مي كنم و آن لحظه كهه مهن دربهين شهما     خوار تكّه تكّه ميخون

نيستم، فقط روح من است كه با شما خواهد بود و اين است حيات جاوداني كه خداوند 

 وعده داده است.

 113ة سورۀ بقره، آي -1

*** 

 خو نام : حميد                                              نام خانوادگي : يوسفي نيك

  2/1/1332نام پدر: محسن   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 21سن :               22/3/1331محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  
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گاه به  آن ،زيادي از برادران شهيد جنازه ام به دست شما نرسد ۀامكان دارد همچون عد

هروقت دلتان گرفت به گلزار شهدا  .ياد شهداي كربال بيفتيد وناراحتي به خود راه ندهيد

 .وقت درد خود را فراموش خواهيد كرد  برويد وبر مزار آن همه شهيد بنگريد آن

و  . ع( يا ناي  خاصش كشهته شهود  شهيد كسي است كه در ميدان جنگ در خدمت امام )

 .  حفظ اسالم در زمان غيبهت امهام كشهته شهود     ] براي [ملحق مي شود به او هر كس كه 

. لباس خوني شهيد سند افتخار اوست كه بايد اين سند با او باشد و با اين سند محشور شود 

م را تنهها  يعنهي اسهال  ؛ كه امام را تنهها نگذاريهد    ن اينآيك تقاضاي خيلي بزرگ دارم و

 از برادر و خواهر كوچكم مي خواهم كه درسشان را بخوانند. . نگذاريد

*** 

 نام : غالم رضا                                            نام خانوادگي : صبوري رنجبر

 22/12/1332نام پدر: محمود     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 17سن :                23/3/1331تاريخ شهادت:          محل شهادت:  خرمشهر      

ت بميريهد كهه   نكند در رختحواب ذلّ !روم تا شهيد شوم. اي جوانان قدر به جبهه مي آن

مبادا در غفلت بميريد كهه علهي)ع( در    !  حسين)ع( در ميدان نبرد شهيد شد. اي جوانان

در راه )ع( بميريد كه علي اكبر حسين  مبادا در حال بي تفاوتي .محراب عبادت شهيد شد 

تهان بهه جبههه     مبهادا از رفهتن فرزنهدان   ! شهيد شهد. اي مهادران    ، و با هدف )ع( حسين

] داغ [ را بدهيد كه )س( توانيد جواب زين  جلوگيري كنيد كه فردا در محضر خدا نمي

رستيد و حتهي  تان را به جبهه بف جوانان، نمود. همه مثل خاندان وه   تحمل شهيد را 72

ام سري را كهه در راه خهدا داده   »گفت : زيرا مادر وه   ؛ جسد او را هم تحويل نگيريد

 !« گيرمپس نمي

*** 
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 نام :  غالم حسين                                          نام خانوادگي : شهبازي

 3/1/1333نام پدر: علي      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 11سن :                32/2/1332محل شهادت:  حاج عمران ؛ عراق             تاريخ شهادت: 

منهافقين   ور اكفه  كرم را بردار و با لشا خونين ة سنگرم را خالي مگذار و اسلح ! اي برادرم

 ؛ شما شاهديد كه امهام حهق اسهت    . امام را دعا كنيد . بجنگ و راه شهيدان را ادامه بده

دعها   ، حال سعادت نداشتم كه به جمع شهداي اسهالم بهروم  ه تا ب .گذاريد تنها بماندن پس

خهواهم   از همگي شهما مهي  قرار دهد . كنيد كه خدا مرگ ما را  شهادت در راه خودش 

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

*** 

 نام خانوادگي : شهبازي                    نام : مّحمد حسين                          

 1/12/1332نام پدر: نصرت اهلل      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 21سن :                23/1/1333محل شهادت:  نودشه               تاريخ شهادت: 

پدر و مادرم بهراي   هر گز نگذاريد كه ، خدا قسمه شما را ب ! اي خواهران زين  گونه ام

پيدا كهردم و بهه سهوي معبهود خهود       ، كه مي خواستمرا  من راهي . من ناراحت شوند 

 شتافتم.

-------- 

 نام: قربان                نام خانوادگي: فرّخي               نام پدر :ابوالقاسم

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

 13سن:     3/12/1331تاريخ شهادت:محل شهادت:ام الرصاص    

دوسهتان وآشهنايان    ةيه كلّ. ازحاللهم كنيهد  ؛ برگردن من حق داريد شما !اهالي محترم

ليت ؤومس، ريزدبه زمين مي شهيد خوني كه از ۀقطر هر يادتان نرود .خواهمحاللي مي



 137 

دعهاي   و تعقيه  نمازهها  ، زيارت عاشورا ،توسل، دعاهاي كميل. شودمي ترسنگين شما

آوران رزم ةاين نهداي همه   .مندان استددر ةاين دعاهاي هم !خدايا. ندبه رابخوانيد

انقهالب   تها  ،به حهق مههدي   را تو» :اين آخرين كلمات شهيدان است كه .اسالم است

اسالم  روحانيت درخط امام و. او بيفزا به عمر مابكاه و عمر از. نگهدار خميني را ،مهدي

 «ن حفظ كن.انامسلم ةبراي هم را

----------- 

 نام: ابوالقاسم                         نام خانوادگي: محمّد خاني        نام پدر: صفوت اهلل

    12/12/1331محل تولد: همدان                    تاريخ تولد: 

 23سن:         22/12/1331محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

هها  م آنههاي معظّه  فرستم و براي خانوادهت درود ميراه حق و حقيق يبه تمام شهدا

آن  ةخهواهم كهه همه   از خداوند مي .نمايمر و استقامت از خداوند متعال ميبطل  ص

 بازماندگانشان با شهداي كربال محشور فرمايد. همراهعزيزان را 

*** 

                نام: محمّد                 نام خانوادگي: تركمان      نام پدر : عبداهلل   

   2/1/1331محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

                 21سن :                11/1/1332محل شهادت :پيرانشهر               تاريخ شهادت : 

چهون   .عنوان شهيد قبولم كند و نه چيز ديگرهآرزويم اين است كه خدا ب ترينبزرگ

ج  وبسيار م خانواده هيلالموضع حزب .خواه من نيستدل شكبي ،غير از اين مردن

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

 خميني روح اهلل. ؛اهلل علي وليّ
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 .دانمم و غير از اين چيزي نميكنعمل مي اموظيفه شرعي بهبا ياري و كمك خداوند 

را مقبهول درگهاه    ند و عمهل مه  رشمراي وظيفه شناس برا بنده نارم كه خدا ماميدو

  .خويش بداند

*** 

 نام پدر: ابوالحسن                  نام : ناصر                  نام خانوادگي : قاسمي

    1/3/1337محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 22سن :               1/11/1331شهادت:   محل شهادت:   شلمچه              تاريخ

هي و رهبري امام عزيزمان خدا را شكر كه درحد توان در دامن پر مهر شما و لطف اال

براي شادي روح جميع شهدا و شادي روحم بعد از مرگ دعا .  صراط مستقيم را يافتم

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

-- 

 عبّاس               نام خانوادگي: عالفچي           نام پدر : حسن نام:

   12/7/1333محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          21سن :        2/12/1331محل شهادت :شلمچه        تاريخ شهادت : 

به خهون پاكهت    قسم ،برادر شهيدم» :هر شهيد گفتيم ۀمبادا يادمان برود در تشييع جناز

مها را از جنهگ دور    ،ي كه در شهر درست كرده ايهم يمبادا سنگرها .«راهت ادامه دارد

فروع دين عمل نكنيم و فقط فروع دين را در نماز يا روزه  بدانيم و  ةمبادا به هم !بدارد

 .ابعاد مهم حج و جهاد و خمس و غيره را از ياد ببريم

*** 

 نام خانوادگي : ملكي                         نام : حسن                      

    3/12/1337علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:نام پدر: رج 
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 22سن :               22/3/1331محل شهادت: جزيرۀ مجنون              تاريخ شهادت:  

پيام . ريد و عمل نماييدجان و دل بپذي اراه امام باشيد و فرمانش را ب ۀهميشه ادامه دهند

نماز جمعه، دعاي كميل و  حضور در با، ها شهيدان را مبني بر گرم نگهداشتن پشت جبهه

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

***** 

 

 دي     نام پدر: احمدنام : حسين        نام خانوادگي: گل محمّ

 1/11/1131تولد: تاريخ       ركان   محل تولد:تويس

 22سن:              1131/ 13/1تاريخ شهادت:     مجنون  جزيرۀ محل شهادت: 

كهه اگهر تمهام    چنان مقامي برخوردار استكه در راه خداوند شهيد مي شود از آنكسي

پهس تقاضها دارم  در    ،توانند بنويسندرا نمي  شوند ثواب آنها مركّها قلم و آبدرخت

 گونه ناراحتي و نگراني از خود نشان ندهيد و پيوسته شاد باشيد و افتخهار ادت من هيچشه

ين اولّه    .كه شما هم يك قرباني در راه خدا داده ايد و در خهرت رو سهفيد هسهتيد    كنيد

خدا  اميدوارم ريزد تمام گناهان او را پاك مي كندبر زمين مي ييدهخون كه از ش ۀقطر

 .نصيبم كند شهادت در راه خويش را

****** 

 نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن    

    1/12/1332محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 23سن:          23/7/1333محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

معرفت و شناخت و معبهر   يپا داريد كه نماز درياه ز بنما !كه با من همراهيد اي كساني

 است . انبيا ارتباط دادن مخلوقات با خالق انسان تمام  هدف .ارتباطي انسان با خداست 
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بهري را انتخهاب كهنم و     راه ميهان  ،من اميددارم كه براي تحقق بخشيدن به هدف انبيا

هاي بي رمهق   ون قلبي به رگو جاودانه همچ. همراه انبيا به بهشت جاودان وارد شوم 

 !جامعه خون فشاني كنم

---- 

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

     1/2/1331محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 22سن:      12/12/1331محل شهادت:قصرشيرين     تاريخ شهادت:

بعهداز شههادتم    . كنمفي ميپيام خود به جامعه معرّ ۀن شما را به عنوان رسانندم ! برادرانم

گوش مردم برسانيد پيامي كه محتهواي آن دل  ه به جاي ناله كردن پيام مرا ب و ناله نكنيد

اي  بهرادران و اي  . هلل اسهت كندن از دنياي پوچ و انقالب دروني جهت رسيدن به لقهاءا 

اي بر شما اگر در اين شرايط برسهر   و ! شنويدبه خون مرا مي غشتهكه نداي پيكر آكساني

كنم به سهوي خهدا پهرواز كنيهد و     به شما وصيت مي ! دعوا كنيد مال ومنال دنيا جنگ و

 .پشيمان خواهيد شد وگرنهنم را در نظر بگيريد روز محشر و آتش جهّ ،آخرت

-------- 

 اسنام پدر: عبّ            نام: خداداد               نام خانوادگي: صنمي   

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

 21سن:           21/3/1332محل شهادت: مالير        تاريخ شهادت: 

جز اين سفر، مرا  ه ساختم كه در آن خير است و صالح .با ياد خدا، ديگر بار هجرتي را پيش

خهواهم  دن خونم، درمان نيست. در اين سفر مياي نيست و دردم را بدون جاري شچاره

 ر باشهم و در برابهر ظلهم؛ اسهتثمار ،    خواهم حقيقت جو و پيكهارگ پاك و خالص باشم. مي

طرفدار حق و عدالت باشهم. راههي را خهواهم پيمهود كهه علهي)ع( شهير خهدا، شهوهر          
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 11را در « فزت و ربّ الكعبه»زهرا)س(، تك سوار عرب در ميان سيل كفّار پيمود و نداي 

رمضان از حلقوم خويش جاري ساخت. راهي را كه حسين بن علي)ع( سهرور آزادگهان،   

خود و اهل بيتش با جاري كردن خون سرخشان پيمودند و در آن صحراي كربال صداي 

خواهم راههي را  از گلوگاه خونين سيّدالشّهدا)ع( بيرون آمد، مي« هل من ناصر ينصرني»

در گرديهد و دسهت   ه ر آن اسير و علي بن حسهين)ع( در به  بپيمايم كه زين )س( به خاط

برادرش عبّاس)ع( سقّاي كربال از تن جدا شد و گلوي علهي اصهغر حسهين )ع( مظلومانهه     

ها و سهربداران پيمودنهد و در   خواهم راهي را بروم كه علويآماج تير خصم گرديد. مي

و ...  هها، انهدرزگوها  غفّهاري هها،  ها، سعيديها، كاشانيسها، مدراهلل نوريضلاين راه ف

راهي كه پرچمدار آن فرزند حضرت محّمهد)ص( و ميهوۀ    سرخويش را به دار ] ديدند .[ 

حامي حقّ و عدالت  عليه تمامي ظلم و جور و استعمار . ؛ قيام كننده دل زهرا)س( است 

هاي خصهم نمهودم تها ديهن محّمهد)ص( جاودانهه و       و حقيقت. بدن خود را آماج گلوله

راز بماند؛ خون سرخم را جاري ساختم تا خط سرخ شهادت فروزان باشد؛ روحم را از سراف

 مرغكان اين آشهيان، كهه از كالبهد    نهايت به پرواز درآيم و با كالبد بيرون ساختم تا در بي

 ها بيرون آمده هم خانه شوم.ها و مدنيها، مطهّريها، رجاييبهشتي

------ 

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

    27/1/1331محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 21سن:      12/3/1337محل شهادت:ماووت           تاريخ شهادت:

ازاين معامله  ،وبازهم باشما معامله اي كرد بارديگرلطفي كرد اگرخدا !گرامي ۀاي خانواد

اوست . هدايت از اوست ، هستي ازاوست كه ا باكسي معامله مي كنيدزير؛ خوشحال باشيد

. زيرا عادل وكريم است؛ اوست ،بهترين كس براي معامله. به اين راه آورد را شما و كه مرا
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وخوشحالي خودرابه مهردم نشهان دهيدوبدانيدكهه درايهن      حال باشيدشازاين معامله خو

 .ايد برده بسيار معامله سود

----- 

 علي  شيد                نام خانوادگي: فرهادي               نام پدر : محرمنام: جم

 1/2/1332 ان             تاريخ تولد :محل تولد : تهر

          11سن :               21/2/1331تاريخ شهادت :           محل شهادت : سومار      

سهت و بهاالخره   تهركش خمپهاره ا   ،تمدامادي است و نقل و نبا ةسنگر من حجل !مادرجان

 عروسي كردن با خون خويش است.؛ آرزويم يعني  ، شهادت

*** 

 ني مد                                   نام خانوادگي : ملوّنام : محّ

 12/2/1337نام پدر: غالمحسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 12سن :               7/12/1331ريخ شهادت:  تا           محل شهادت:   شلمچه    

خداوند مرا به دست  ،شما نبودم  در نزدخوب مي دانيد كه من امانتي بيش  ! پدر ومادرم

من شما را امتحان كند و هم اكنون خداوند مرا به ميهمهاني خهود    ةوسيله شما سپرد كه ب

مرا ديديد به ياد  ۀه جنازو از شما مي خواهم كه هرگادعوت كرده است كه بايستي بروم 

ت امام حسين )ع( گريه كنيد كه وقتي امام حسين )ع( شهيد شهد  پيكر پاره پاره و مظلوميّ

ل بهر  يد اوّيايهر گاه خواستيد بر سر مزار من ب .كسي نبود كه او را غسل دهد و كفن كند 

 د برويد  . ها گريه كن نآگمنام كه كسي نيست  براي  انسر مزار شهيد

----- 

 نام: علي              نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر : مراد علي          

 22/12/1331يخ تولد : محل تولد : همدان             تار
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          13سن :      12/12/1331شلمچه    تاريخ شهادت : محل شهادت : 

روحش تا  فاتحه بخوانيد ازشمامي خواهم روزهاي جمعه برسرمزارمادرم برويدوبراي او

هروقت ناراحت . براي شما افتخار است ،اگرمن شهيدشوم! اي پدرمجاهد. يديشادنما را

من  اگر.ت ما بيدارتر مي شودملّ ،شويم شهيد ما هرچقدر. يك فاتحه بخوان برايم شدي

 ناراحت نباشيد.،شهيد شدم 

----- 

 نام پدر : عبد علي             نام: تقي               نام خانوادگي: عين آبادي   

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

 32سن:   22/1/1333محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت: 

 يهد يازخواهران وبرادران عزيزم برايم حاللي بخواهيد و به تمهام بسهتگان و دوسهتانم بگو   

يد در مرگ مهن  يها بگوبه آن .دناخدمتي اين حقيررا به بزرگواري خودشان گذشت كنن

 به اندازۀ سهر چون در اين راه كساني قدم نهادند و شهيد شدندكه من ؛ شيون نكنند ناله و

 .ها را ندارمآنمويي ارزش 

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

 نام پدر: ابراهيم              هوشنگ                           نام خانوادگي: كريمي نام :

                22/12/1111مدان              تاريخ تولد: محل تولد: ه

 22سن:                        23/2/1131محل شهادت: كوشك           تاريخ شهادت:

پهدر   ه كنيهد. به اسهالم توجّه  بيشتر خواهم مشكالت زندگي را كنار بگذاريد و از شما مي

چگونه ناراحتي به خود راه ندهيهد و  هي ،از اينكه من خودم را فداي اسالم نمودم !جان

مهي دانهم كهه در سهوگ مهن       .را فداي اسالم كرديهد  يافتخار كنيد كه چنين فرزند
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 محسين)ع( بهود امام دانيد كه من عاشق ه ميالبتّ .خواهيد نشست و به يادم خواهيد بود

 .كنمپس جان ناقابلم را به اسالم هديه مي ردم؛شرعي و عرفي خود را ادا ك ةو وظيف

*** 

 حسين                                          نام خانوادگي : شهبازي نام :  غالم

 3/1/1333نام پدر: علي      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 11سن :               32/2/1332تاريخ شهادت:            محل شهادت:  حاج عمران   

 . « م يعروسهي فرزنهدم رانديهد    : » يهد يجشهن بگيريدونگو ،  جاي گريهه وزاري  ه ب يديبيا ! پدرومادرعزيزم

ولهي  .  عروسي من درزيررگبارهاي مسلسل وگلوله هاي سربي وصداي تهوپ وتانهك بهه پايهان مهي رسهد      

 كيكهود مهرا از ها براي مهن كشهيدي و   كه زحمت!  ،اي مادراست  فرزندتان به آرزويش رسيد!  پدرعزيز

 ! مهادرم  رسهيده اسهت  .    وقهت چيهدن ميهوه اي كهه كاشهته بهودي      ينجا رسهاندي ؛  بزرگ كردي و به ا

طاقهت   ايهن بهارهم   ،   واردرطول عمرخودمشكالت راپشهت سهر گذاشهتي   نزيهمان طوركه مي خواهم  

 ! پههدرعزيزم شههود  . بههراي مههن لحظههه اي گريههه نكنيدكههه دشههمن شههاد  .  كههه خداباشماسههتي ؛ بيههاور

 . ن افتخاراست يتر بزرگ دادادي واين براي شمان فرزندت رادرراه خيتر بزرگ

*** 

 نام : حسن                                            نام خانوادگي : قراگزلو

 1/3/1332د           تاريخ تولد:  مد حسين    محل تولد: قهاوننام پدر: محّ

 11سن :              11/12/1331تاريخ شهادت:           بوكان      رمحل شهادت:  محو

 راه خدا برترين راه ! تواي برادر عزيزم .تو زينت زمان باش و در راه خدا مبارزه كن  ! اي خواهر مسلمان

ن و اي مستضهعف يمن  تنهها راه نجهات اسهالم و رهها     امثال شهادت .اين راه باش  ۀپوينده وكوشند .  هاست

جمهوري اسالمي و پيوستن به خط امام كه همان خهط   تيباني خود را از دولتشمن پ.  ي استيپيروزي نها

از روحانيت دفاع كنيد تا اسالم را به تمام  ، در هر كجا كه هستيد نيزشما .اعالم مي دارم  ، است )ع(حسين

وقهت امهام    هيچ .از توطئه هاي دشمن آگاه باشيد  .خون شهيدان را پايمال نكنيد  . يديجهانيان معرفي نما
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را مهي بيهنم و اگهر زنهده      )ع( امام حسين ،بدانيد كه اگر شهيد شدم .  الب را تنها نگذاريدعزيز و رهبر انق

 . زيارت مي كنم قبر او را  ، ماندم

*** 

 نام : احمد                                               نام خانوادگي : قرباني رنجبر

 1/3/1331 اريخ تولد :مد قربان   محل تولد: همدان           تنام پدر: محّ

 13سن :              27/12/1331تاريخ شهادت:           محل شهادت:   شلمچه     

در كفنم سه چيز قرار  ، جسدم به دست شما رسيد وخداوند شهادت در راه خودش را به من عطا فرمود  اگر

كهه  ، ا حسين مظلوم( باشهد  يك پيشاني بند قرمز كه مضمون آن)ي -2 . يك جلد قرآن كوچك -1 :  دهيد

عكس امام كه اگر در آن دنيا از من پرسيدند چرا به قطعه يك  -3 . خودم در داخل وصيت نامه گذاشته ام

خاطر لبيك گفتن به نهداي  ه و ب )ع( حسينامام خاطر مظلوميت ه خاطر دين خدا،به ب : بگويم ؟ جهاد رفتي

در .  و بهه امهام يقهين داشهته باشهد      بهوده   بايد مسلمان ،من هركس كه مي آيد  ۀدر تشيع جناز.  امام امت

اگر هم خواسهتيد گريهه    ؛  ه نكنيديدر شهادت من گر.  سياه را ندارد لباس  شهادت من كسي حق پوشيدن

در .  هيهد دجهاي خرما،شهيريني ب  ه ب، اگر مجلس گرفتيد .  حسين)ع(گريه كنيدامام براي مظلوميت  ، كنيد

 .  بپاشيد روز دفن من روي جسدم نقل

*** 

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

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

      23سن :                  21/12/1331محل شهادت:    شلمچه          تاريخ شهادت:   

ن مقدّس اسالمي قيام كرديهد؛ از جهان و اوالد گذشهتيد بهدون     اي كساني كه در راه وط

كه چشم داشتي داشته باشيد، عاشقانه شربت شههادت نوشهيديد و بهه ديهدار خداونهد      اين

دهم، هر ديني كهه بهر مهن    قسمتان مي ،خداوند به كه سويش رفتيدشتافتيد! شما را به آن

ايهد و  داشهته شهيدانتان را زنده نگه بار ياداشك ۀداريد حالل كنيد. اي كساني كه با ديد

 مرا حالل كنيد. ،يدة ديگري به دشمنان وارد آوردضرب
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*** 

 جوادي شعار     خانوادگي: نام   نام: مصطفي                 

  12/1/1337تاريخ تولد:           همدانمحل تولد:          ابوالقاسمنام پدر:   

 23سن :                  23/3/1331ريخ شهادت:   تا              كوشكمحل شهادت:  

ام و ها و مشقّات شما بودهخواهم مرا ببخشيد. خود شاهد رنجپدر ومادر مهربانم، از شما مي

كنيد. اگهر مهن شههيد شهدم قهبالً      ديدم با چه مشكالتي فرزندان خويش را بزرگ ميمي

گويم. پهس محهزون و   تبريك ميشما  قبولي قرباني شماست به ةخودم شهادت را كه نشان

 نگران نباشيد.

*** 

 نام خانوادگي : مصباحي                    نام پدر : شعبان                محمّدنام : 

  21/12/1332محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 22سن :        27/11/1333تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت: 

ت كهردم و از مهن   شما را اذيّه م ازندگيت كه در مدّ از اين !ران و خواهران عزيزمبراد

 .كهنم  مي خهواهم و از يكايهك شهما معهذرت خهواهي مهي       ترنجيده شديد جداً حالليّ

مقاومت و پايداري را پيش  ۀورطاس آناه راميدوارم خواهرانم همچون زين  كبري)س(

.  ديه د و برايم طله  مغفهرت نماي  يا حالل نمايهم اين حقير رشما  .برادران عزيزم .گيرند

طلبيده و از يكايك شهما  خواسهتارم ادامهه     تهم حالليّ  فاميل و آشنايان و دوستان ازشما

يهد و بهراي ايهن حقيهر ههم از      يراه سرخ شهيدان باشيد و با عمل اين را ثابت نما ۀدهند

 يد.ين و رحيم طل  بخشش و مغفرت نمااخداوند رحم

*** 

   ***نام پدر:                  نام خانوادگي : يوسفي       يّد جالل       سنام :  
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 تولد : ***    تاريخ          ***  محل تولد:  

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

من  قفرا م سالم ، من به لقاي حق رسيدم حاللم كنيد و در غماخدمت  پدر ومادر گرامي

شجاع و دلير باشيد و اگر خواستيد ناله كنيد براي من ناله نكنيهد بلكهه    .ناله و زاري نكنيد 

 )ع( ناله كنيد . براي علي اكبر حسين 

اميهدوارم    .اهمومي خ تخدمت همگي دوستان و آشنايان سالم ،از همگي عزيزان حاللي

خهدمت بهرادران و    .كنهد  اگر به كسي بدي كرده ام مرا حالل و به بزرگهي خهود عفهو   

حسين  قم گريه و زاري نكنيد كه بهتر است در فراقخواهرانم سالم ، حاللم كنيد و درفرا

 .  ،اميدوارم كه به لقاي حق برسم و به ياران بپيوندم نيدگريه ك)ع( 

*** 

 اس ر: عبّنام پدنام : احمد                              نام خانوادگي : شهابي زاده               

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

 13سن :               2/12/1333تاريخ شهادت:                فاو؛ عراقمحل شهادت: 

كهه انسهان   براي ايهن  ولي اين وصيت نامه مي نويسم ؛ اليق شهادت نمي دانم من خود را

كسي بدي نكرده ام وبه كسهي ههم بهدهكار     الحمدهلل به . بايد هرلحظه منتظرمرگ باشد

همهه   طرف من از شهيد شدم از پس اگر !ولي خود مي دانم كه آدم بدي بوده ام ؛ نيستم

طله    و كنند آشنايان بخواهيدكه براي  من دعا دوستان و ها وفاميل از . ت بطلبيدحالليّ

 . مرگ ، بيامرزد و شدببخ اه رايمن روس بخشنده، خداي مهربان و شايد تانمايند ، آمرزش 

 راه خدا در و باشد افتخار پس چه بهتر كه با، چيزي است كه براي همه اتفاق خواهد افتاد

 .  باشد براي رضاي خدا و

*** 
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   خانوادگي: شرفي     نام: جليل                      نام

  1/12/1333تاريخ تولد:       كاظم     محل تولد: همدان  محمّدنام پدر:  

 11سن :                  22/3/1331تاريخ شهادت:                جزيرۀ مجنونمحل شهادت:  

كه مي توانيد ييجاتاآن. ياري كنيد اين روح وجان مرا ،خواهم كه پيرجمارانمي ازشما

 دارم و جاهام ازاينيكه هرچه داربراي اين، خالي بمانند هاتأهي نگذاريد پايگاه محل و

 ]با هم[ كه آخرت ]در[ من باشيد اميدوارم به ياد و رابخوانيد "هاالله " ةشهادتم نوحبعد از

 مالقات داشته باشيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

 

 


