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 اكبر               نام خانوادگي: بادپا همداني         نام پدر: اصغرنام: علي

      92/6/1331محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 98سن:           8/11/1332محل شهادت:سوسنگرد             تاريخ شهادت: 

جز توو كسوي را    ؛اورا در حالي رها كردم كه گفت !براي همسرم جز بدي چيزي نداشتم

گواينكه از او دلگير شدم كه چرا براي رفتن من به جبهوه از خوود عه وه و ن وا       .ندارم

ز او ا . لكن تقصير نداشت چون ديگر تنها نبوديم و فرزند كوچكي هم داشتيم ،ن ان نداند

 .باشد موفق و سعادتمند . اميدوارممن را ببخ دو كند مي خواهم براي من طلب آمرزش

زيرا خداوند از هموين ابتودا بوراو ل و       دخترم را به مادرش بسپاريد! [ وادۀ عزيرم ] خان

م مئن هستم مادرش با كمك و نصرت خداوند او را . نمود و چنين مادري به او ع ا كرد

 اهلل.ءشاان .سعادتمند مي كند

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

 نام پدر : سيّد موسي  نام: سيّد علي          نام خانوادگي: خوانساري          

     92/11/1339: محل تولد: همدان         تاريخ تولد

 98سن:           11/6/1361محل شهادت:سرپل ذهاب          تاريخ شهادت: 

خوشبختي  د و از خدا وند متعالنهر راهي راكه مي خواهد انتخاب ك مختار است همسرم

گواه فراموشو     هوي   اسوت، يواري كورده    سيارب در اين راه مرا او چون .او را خواستارم

 .نخواهم كرد

--------- 

 نام: حسن            نام خانوادگي: خوش ا بال         نام پدر : محمّد علي

   3/6/1398تولد:  محل تولد: همدان         تاريخ

 31سن:         91/11/1332محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 
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از تو خواه  مي كنم فرزنودانم   .مه بهتر مي داني كه چه مي گويمتو از ه !همسر خوبم

د در صورت مايل نبودن بوه  نكه ادامه دهندگان راه پدرشان باش يچنان تربيت كن نآرا 

ي كوه  يها آن ةبه هم !همسرم .طور كه مي خواهي زندگي كنيتو آزادي آن ،راه ةادام

بوه   و د انقهب را تكرار موي كننود  هاي ضدر ناز و نعمت زندگي مي كنند و همي ه حرف

و ن انه هاي خدا را م اهده  جبهه ها بيايند» :بگو ،زندگي انگلي خودشان ادامه مي دهند

بيايند و بينند اين جوانان پاك و شجاع و مسلمان چگونه غريبانه در جبهه ها شوهيد   .كنند

زنودانم بوزر    فر و توي  !همسرم «؟هاي سرخ پر پر مي شوندچگونه مانند گل؟ مي شوند

پس چه « . بازگ ت همه به سوي خداست» بگو هر انساني روزي مي ميرد ها به آن شدند

 بهتر كه انسان شهيد شود و در مقام شهادت به سوي خدا برگردد.

----- 

 نام: محمّد حسين             نام خانوادگي: درف ي        نام پدر : محمّد ابراهيم

           99/11/1331ولد: محل تولد: همدان    تاريخ ت

 98سن:      91/11/1363محل شهادت: شلمچه        تاريخ شهادت: 

 ،مي طلبيديهمواره رضاي خدا را  ،بودي و صبور مهربان  در خوبه تو چ !همسر عزيزم

به خيواتت   و گاه بي تابي نكنهي  .تو صاحب موهبت بزرگي شده اي .خدا خيرت دهد

هي حافظ اجر خود را ضايع كني كه روح شهيد وشهدا و نيروي اتمبادا . واهي توجه نكن

ض و يمادر مهرباني باش او را با فرا. براي  نجمه را به سهمت بزر  كن. اوست ۀخانواد

در مورد زندگي آينده ات هم  .خوبي آشنا ساز و در راه تحصيل  كوش  كنه حجاب ب

ن در آن صورت خيلوي خوشوحال   چه زمينه فراهم شد ا دام كن كه مچنان ؛فكري بكن

خواسوتي   را محل زندگي هر كجوا براي  .تحصيلت را ادامه بده و ترك نكن .خواهم شد

  ،زهراي اطهر)س(در كنوار حووك كوو ر    نزدحهلم كن مه ات من و تو در  .انتخاب كن



 3 

به  !خدا حافظ. هي راست است و دنيا پ يزي ارزش نداردبدان و عده هاي ات. شاءاهلل ان

حجواب را رعايوت    باشود، خواهد بابا راضي  مي اگر .بابا رفت تا اسه م بماند»  :بگو نجمه

خوود   ةب )س( را بر گزينود و تقووا را پي و   تحصيهت  را ادامه دهد،راه زهرا و زين. كند

 . خدا حفظ  كند.«سازد

****** 

 يعل نام: محمّد    نام خانوادگي: ربّاني                       نام پدر:  اسم

 31/3/1322محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

   93سن :                 3/3/1361تاريخ شهادت:             محل شهادت:    چارزبر

خواسوت  جوان بودي و دلت مي ،من گذاشتي ةآن روزي كه پا به خان !اي همسر مهربانم

خواست همه شوب  دلت مي .برويم ها و شهرهابه پارك ، براي تفريحديگر [هاي]زوجمثل 

ل يمسوا  ةاما حفظ انقوهب بوراي موا از همو     ،خواستمن هم دلم مي .باشم هادر كنار بچه

 ول داده بودم كه به م هد برويم ولي بوه عهود خوود وفوا      !همسر عزيزم تر است.واجب

اي عفو پس از شما تقاض !خودم زيارت كربه رفتم و تو را به زيارت امام رضا نبردم. نكردم

  .اگر شهيد شدم اختيار با خودت هست كه ازدواج كني يا نكني !همسر عزيزم. دارم

*** 

 نام :  نقي                     نام خانوادگي : ملكي 

 9/1332/ 92خ تولد:     محل تولد: همدان           تارينام پدر:ولي اهلل

 91سن :              18/11/1332تاريخ شهادت:           محل شهادت:   كرخه    

 به وتي هوم   انمردان پاكدامن كه به به ت برده مي شوند با حوريو : »يد يهمسرم بگوبه  

ها نخواهم ن ست تا همسرم آمده بوه   ن ين مي شوند ولي اگر من به به ت رفتم با حوري

 «.  من بپيوندد
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******* 

 علي نام پدر: فتح    مد              نام خانوادگي: فتحي پاكرو      نام: محّ

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

 91سن:                 11/9/1361محل شهادت: كرخه         تاريخ شهادت:  

ت كوتاه سعادت و خ نودي تورا اميدوارم توانسته باشم در همين مدّ ، سهم !همسر عزيزم

ا در امّو  ،ن زندگي م ترك ما خيلوي انودك و نواچيز بوود    زما  هرچند .فراهم كرده باشم

شوما اعوهم   از را  مكردم و نهايوت رضوايت  شبختي ميوهمين زمان كوتاه وا عاً احساس خ

افسوس كه اين خوشبختي ديوري نپاييود و    ،از زندگي با تو كامهً خرسند بودم . دارممي

پايان  ةدر اين دنيا نق  ما زندگي رطريق خاموشي پي  گرفت و ب ،شمع وجودم به ظاهر

 گذاشت.

    *** 

 نام :  دروي  علي                                          نام خانوادگي : شيرزادي

      3/1/1332نام پدر: رجب علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 96سن :               31/11/1363محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 موع   اهللَ نّاِ» :كه خداوند موي فرمايود   نيكه در مر  من صبر پي ه ك اميدوارم ! همسرم

كوه   اميدوارم  از اين.  كه خداوند صبر كنندگان را دوست دارد درستيه ب « 1 ابرينَالصّ

مرا ببخ ي و اگر سخني و يوا سوختي از   ، نتوانستم در اين مدت همسر خوبي براي تو باشم

اميدوارم  .يياينجانب را حهل نما  است ،رنج  شما شده  ةاي كه مايديده و ياشنيدهمن 

باشي و در دوري من خوود   ا ساختهمهيّ، مانند همسر حنظله ، خود را همانند زنان  هرمان 

حقيور را در   ۀو بدان كه تو با صبر خود اين بنود  ؛ را همانند ساير همسران شهيدان بداني

 .شاءاهلل ان ،وسفيد خواهي نمودمقابل پروردگار ر
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 26سورۀ انفال، آية  -1

*** 

 نام پدر: محمّد                   نام : احمد                     نام خانوادگي : شيرمحمّدي

  3/1/1321محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 99سن :             91/11/1369محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:  

 كسوب  شوهيد را  همسرخوشحال باش كه ليا ت عنوان پر افتخار  !وفادارم  همسر خوب و

تو خود به خوبي مي داني كه  . زود گذرند ]آن ها[ ب دنيا كهينمودي و صبر كن بر مصا

يك روز .  تر كسي اين معنا را درك مي كند سعادت است و كم؛ مصيبت نيست  ، شهادت

شاهد اين  ، و امروز تو خود«  .ه سوي تكامل استبشهادت بلند ترين  دم »  :  به تو گفتم

چورا كوه   ؛ طوور   همين، به مادرم هم ؛ گريه نكن : به تو نمي گويم !  همسرم هستي .  معنا

اما ؛ گريه كن . « گريه كردن بر شهيد زنده نگه داشتن نهضت است : » امام امت فرمودند 

ش  ا و خواهر گرامي)ع( بر مصيبت حسين . ب او وآل اويو بر مصا)ع( بر حسين  نه بر من،

شواءاهلل   چرا كه آنان سزاوار گريه اند نه من ،از شهادت من شاد بواش كوه ان  ؛ گريه كن 

 ه است . آمرزيده شده ام و مقام بزرگي نصيبم شد

---------- 

 ينام: هادي              نام خانوادگي: فضلي          نام پدر : عل

  12/3/1321محل تولد : همدان           تاريخ تولد : 

          96سن :          1/3/1361محل شهادت : چارزبر      تاريخ شهادت : 

چ ووم  ،بووراي موون ك وويدي هوواي زيوواديزحمووت در طووول جنووم تحميلووي ! همسوورم

و -لي تعاوتبارك  -هايي را ك يدي و با من چنان زندگي كردي كه هم خداوند انتظاري

 شاءاهلل ان هم حضرت زهرا)س( راضي بود.
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 اميودوارم كوه فورداي  ياموت      .)س( مح وور كنود   خداوند تو و زينب را با حضرت زهرا

 من در فرداي  يامت منتظر تو هستم. .ديگر را شفاعت كنيم يك

و موردم حهلوي    از تمامي فاميول  ،در ضمن .به اميد ديدار در فرداي  يامت و خداحافظ

 و اميدوارم كه مرا عفو نمايند. والسهمخواسته 

------ 

 علي            نام خانوادگي: ميرزايي           نام پدر : علي يارنام: روشن

   91/2/1321محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          93سن :                2/9/1363تاريخ شهادت :                 فاو؛ عراقمحل شهادت : 

ا به گردنم هست كه پاره اي نمازهاي نخوانده است و پاره ضسال نماز   يك و نيمحدود 

كه نمازم درست نبوده،از روزه هاي  ضا هم بيسوت روزش   ]است[اي نيز مربو  به و تي 

و يوا از   شخصواً  را پدرم نآ ايداام هست كه هاره نيز به ذمّكفّ ،صد و شصتمانده حدود 

كه اين زحمات را از اين ،م بپردازدال فرمايد و با م ورت دوست روحانيبّفروش موتور تق

ها در صورت امكوان عجلوه كنيود كوه     خواهم فقط در اداي آنبا ي گذاشته ام عذر مي

دهم تا هور گونوه كوه    هايم را هم به همسرم ميكتاب. ب باشممعذّ شانخاطر ه ترسم بمي

 خود مي خواهد استفاده نمايد.

----- 

 م: تقي               نام خانوادگي: عين آبادي                نام پدر : عبد علينا

     2/11/1336محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:   99/2/1366محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت: 

 ضومناً  .هوايم خورج كنيود   ازهمان پول در مراسوم  ،پول در بانك دارم يمقدارپدرجان! 

 اسوت.  ي را درزندگي من تحمل كردهيهاگردن من حق دارد و سختي به م خيليهمسر
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ازحقوق خوودم بوه    .بزر  آرزوي صبر و سعادت و اجر عظيم براي اي ان دارم يازخدا

ل زنودگي راتاحود   يوسا .خوش رفتاري كنيد او زندگي رابه او سخت نگيريد با يد.اوبده

 د.ون ارزش آزاد بودن را مي دانچ ؛آزادش بگذاريد .ا كنيدامكان براي  مهيّ

----- 

 نام: علي آ ا               نام خانوادگي: غيبي ف رت               نام پدر : نظرعلي

    3/11/1326محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 12سن:     93/11/1363تاريخ شهادت:    جزيرۀ مجنونمحل شهادت:

 اآن ر؛ مستجاب شود  امخواستهزارتومان نذر داشتم و زاده عبداهلل همن به امام !مادرجان

 .بپرداز

 كه خودا ولي مثل اين ؛بروم )ع(يك نذر ديگري داشتم كه به زيارت امام رضا !مادرجان 

سرنوشوت   .جاي من با همسورم بوه م وهدبرو   ه پس ب ؛شوم كه در راه او شهيد خواستمي

 .كنمچنين شد و به اين سرنوشت افتخار مي

*** 

   لو  خانوادگي: شعبان زيز                     نامنام: ع

     3/1/1323نام پدر:  حسن             محل تولد: مهير         تاريخ تولد:  

 91سن :                  92/11/1363محل شهادت: شلمچه             تاريخ شهادت:   

 نيامد ناراحت نباشيد. همسرم! هرچقدرازمن بدي ديدي، حهلم كن. واگرجنازه ام

*** 

 جو   خانوادگي: خا ان نام   نام: تقي          

   8/1/1321تاريخ تولد:   كردستان            ۀمحل تولد: رو       محمودنام پدر:  

 91سن :                       3/3/1361محل شهادت:  چارزبر        تاريخ شهادت:  
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ك م. تقوا پي ه كن و زندگي خود را اداموه بوده   خجالت مياي همسر مهربانم! من از تو 

كه حق زيادي به گردن من داري. و ت كم است و موي خوواهيم حركوت كنويم از توو      

 عاجزانه مي خواهم حهلم كني!

*** 

 پدر: محمود  خانوادگي: خادم همداني       نام   نام: اسماعيل                

   91/2/1331تولد:   محل تولد: همدان         تاريخ

 98سن :                  1/8/1332محل شهادت:كرخه نور        تاريخ شهادت:   

ام را در زمان حيات مادرم نبايد بفروشيد، زيرا او حق دارد كه تا آخر عمرش در آن خانه

 دارد يا بفروشد.زندگي كند. ماشين را هرگونه همسرم صهح بداند نگه

عنوان هباشد كه بايستي فقط همسرم بي كه دارم متعلّق به فرزندم ميايتمام اموالي جزي 

كنم تمام فاميول  م عمل كند تا بزر  شود از تمام خواهران و برادرانم خداحافظي مي يّ

د عذرخواهي نماييد. اختهفوات  نشناسهايي كه من را ميسپارم. از تمام آنرا به خدا مي

 ه اسهم  دم برداريد.جزيي را كنار بگذاريد و در را

*** 

 تقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مص في محمّدنام:   

    91/2/1332محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 91سن :                  11/6/1361محل شهادت:سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:

خ يورت را در   ةوظيفو  .پدر و مادرت و بچوه هوا حهلوي بخوواه     از طرف من از !همسرم

پول بانك مهديه و بانك ملي  م را يا به » ها انجام بده. به پدرم بگو:خانواده نسبت به آن

كه براي تبليغ و كه خودش مستقيماً به نيازمندان و يا كسانيحساب امام واريز كند و يا اين

مسوجد را   ةاسهم كه براي جنم مي روند بدهد.كتابخانروند و يا براي مبارزين ارشاد مي
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هم در نظر داشته باشد كه بهترين وسيله براي آگواهي بخ ويدن بوه موردم اسوت. همسور       

عزيزم! از تو خيلي پوزش و معذرت مي خواهم كه گاهي ناراحتت كردم. اميودوارم كوه   

 .مرا ببخ ي و حهلم كني

حال خدا را در نظر داشته باش و وظيفه ات  باره يادآوري مي كنم كه همي ه در همهود 

اي تر باش و براي  بوات آن و بور  همي ه در فكر كسب آگاهي بي  .را ب ناس و عمل كن

همي ه هوشيار باش كه دنيا فريبت ندهد و خودش را  اداي وظيفه مردم را هم آگاه كن.

بواش كوه    م را در نظور داشوته  و مر  و ياموت و به وت و جهونّ    !به ت جاويدان جانزند

 اميدوارم هر چه زود تر با هم در به ت جاويدان مه ات و زندگي جاويدان راآغاز كنيم.

 در بستر شهادتم اكنون فرياد من اين است 

 كه اي مسلمان جهان راه زندگي اين است 

*** 

 نام :  نقي                     نام خانوادگي : ملكي 

  92/9/1332تاريخ تولد:               محل تولد: همداننام پدر: ولي اهلل

 91سن :               18/11/1332محل شهادت:   كرخه              تاريخ شهادت:  

حقو م را به او  ،ديگري نرفت ةهمسرم به خان وت مي نمايم اگر در جنم شهيد شدم وصيّ

و بوا ي را   يود ها بده ق مي گيرد به آنمادرم تعلّ مقداري كه در هر برج به پدر و .بدهيد

د و او تا هر جوا كوه درس خوانود همراهوي     يصرف بزر  شدن عباس و تحصيهت او كن

من بمانود عبواس را بوه موادرم بدهود و موادرم        ةولي اگر همسرم نخواست در خان ،ديكن

 .  حقو م را صرف تحصيهت عباس نمايد و او را بزر  كند

مرا از تموام   تبپردازيد و حهليّ ها را هر چه بدهكاري دارم همسرم در جريان  است آن

 شنايان بخواهيد.آدوستان و 
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