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

   03/8/6001:  محل تولد : مالير             تاريخ تولد

  52سن :              52/8/6016محل شهادت : سومار        تاريخ شهادت : 

يادي و  ماا دم   ت كه روح در كالبد مردهايييك بر پيام مسيحالب !اي امير ستم ديدگان

عليه كفر جهاني به جنبش درآوردي و با رهبري داهيانه و پيامبر گونه  طوفان انقالب را 

معادوم گرفتاه    از محمدرضا .هاي زمان را يكي پس از ديگري ساقط كرديات طاغوت

الوصفتان تاريخ كلمه ايادي استعمار و استثمار وزها و منافقين و در يك الرتا كارتر و ليب

به صدام خائن اين جيره خوار و غالم حلقه به گوش امپرياليسام شارو و   و اكنون نوبت 

هايش به اسالم و مسلمين بر هيچ كس پوشيده  دوري كه با جنايتمز است. غرب رسيده

بنديم ما رزمندگان با تو پيمان خون مي! مقاومت اي بت شكن قرن و اي اسطوره .نيست

يم و باخون خود يخون ايستادگي نما طرهتا آخرين ق ،فساد ين جرثومهآكه در نابودي 

گشاايش راه  اي بر يم باشد كه خون ما مقدمهيانقالبمان بيفزا به سرخي طلوع ظفرمندانه

تو، با تو و ملات اياران عهاد و     لمن سرباز ناقاب !آري اي امام . باشد كربال و قدس عزيز

نقالب اسالمي و در راه خونم در راه ا  بندم كه تا آخرين نفس و آخرين قطرهميثاو مي

 نشينم.نآزادي كربال و قدس و تا جهاني شدن اسالم يك لحظه از پاي 

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

 نام:  مهدي           نام خانوادگي: بشيري             نام پدر :تقي 

 60 6/1/16تولد :  محل تولد : همدان             تاريخ

          51سن :               60 51/63/12تاريخ شهادت :    محل شهادت :شلمچه           

در مقابل اين  ،شنويدبرادران و خواهران و اي همه كساني كه پيام شهيدان را مي ،آري

پيوندد كه ادامه دهناده راه  وليت موقعي به تحقق ميووليت داريد و اداي مسؤپيام مس

اساالم و قارآن و پاياداري حكومات ا  و     كه همان راه امام و بقااي   ]باشيد .[ن شهيدا
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بگذارياد.تازه  ] در ميان [ بايد  توان داريد در اين راه هر چه  .جاري شدن حكم اوست

 شد و در مقابل ايان  صايبت بايد متحمل مشكالت و ماساگر چنين كنيد هنوز اول كار 

امام  سابك  نگذاريد حرف  !اي مردم« ان ا  مع الصابرين»كه  .ها صبر پيشه خود كرد

 بگوييد. براي جلوگيري از اين كار بايد به نداي او لبيكشمرده شود 

 11سوره انفال ، آيه -6

********* 

دهم اگر هميشه در خط مستقيم مي له واليت فقيه هشداربه خصوص شما را نسبت به مسا

 يد.زير نظر اسالم قرارگيريد ديگر جاي نگراني نيست. محكم در مقابل ديگر خطوط بايست

-------- 

 خانوادگي: بادامي                  نام پدر : نقي         نام: مجيد                   نام

 60 8/7/17محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          67سن :         60 1/6/11محل شهادت : مريوان      تاريخ شهادت : 

وليتي كه تا آخارين  ؤمس .ليت مانديدوؤا با باري از مساما شم .من رفتم !هموطنان عزيزم

ه نكناد با   .م و آن  پشتيباني از اماام اسات  ددام با جان و دل انجامش ميالحظه زندگي

را و  )ع(وقت خون من و ياارانم را و خاون حساين   آن !از رهبر رو بگردانيد خاطر دنيا

 .ايدها را زير پا گذاشتهها و رجاييخون بهشتي

------ 

  نام: پرويز                    نام خانوادگي: بختياري               نام پدر : يدا 

 60 03/0/12: محل تولد : مالير             تاريخ تولد 

          67سن :               60 1/65/15محل شهادت : مهران               تاريخ شهادت : 

 گوش همه رساندم.ه را ب "خميني رهبر"شتم فرياد يد تا خون در بدن دايبه رهبرم بگو

 اصغر               نام خانوادگي: بلوري            نام پدر : سيد اسماعيلنام:سيد علي
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      6/66/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 68سن:  58/66/6015محل شهادت:چنگوله     تاريخ شهادت:

هااي او گاوش   به تمام گفتاه  .يز و بزرگوار را دعا كنيدامام عز !شما اي امت حزب ا 

ول و مديون ؤاگر امام عزيز و بزرگوار را دعا نكنيم مس .و با جان و دل عمل كنيد يدده

راستي كه اگر اماام نباود ماا هام اكناون كجاا و چگوناه زنادگي          .خون شهدا هستيم

غرو شادن در فساادهاي   معلوم است در فساد و خفقان بوديم و هر ثانيه به  ؟ كرديممي

اي كاش چيزي بهتر از جان داشتم تا فداي اسالم و امام  . شديمتر ميگوناگون نزديك

وقتاي  بهتارين   كاه  اماام باود    .او بود كه اسالم واقعي را به ماا شناسااند   !بزرگوار كنم

 !فرزندش و بهترين فرزند اسالم را شهيد نمودند به خود غمي راه نداد

---- 

 نام خانوادگي: بهمني            نام پدر : محمد          نام:تقي     

 60 65/1/02تولد : محل تولد : همدان             تاريخ 

              60 67/5/13تاااريخ شااهادت :               ، ساارپل اهاااب محاال شااهادت : بااازي دراز  

         52سن : 

عطا كند عمر طوالني  ،كن تاريخبت ش ،امام خمينيبه من آرزو دارم كه خداوند بزرگ 

ها و خميني ،اميد دارم كه خداوند .تا اين انقالب را به مقصد نهايي خودش هدايت كند

قالب در ممالك مختلف جهان آمااده  طالقاني ها و ابوارهاي ديگري هم براي صدور ان

  .كند

------ 

 نام پدر: حكم علي   نام:  علي اوسط          نام خانوادگي: بيگ محمد زاده          

   53/5/6010محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 56سن:     57/66/6011بصره   تاريخ شهادت:-محل شهادت:فاو 
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اي امات مسالمان و    !«جهاان  جنگ جنگ تا رفاع فتناه در  » .پيام ما اين است !عزيزان

ف امام گاوش  كنيد به حرپشت هاي شهدا نكند خداي ناكرده به امام و خانواده !شريف

 قرآن و خداست.او حرف كنيد زيرا حرف 

--- 

 علي نام:  محمد تقي          نام خانوادگي: بيگي             نام پدر: شعبان

     03/1/6011محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 61سن:         5/0/6012محل شهادت:خرمشهر               تاريخ شهادت:

قارآن و زنادگي    ،ب ا  اين است كه در تمام دوران زندگي خودپيام من به امت حز

مبادا بگذاريد امام تنهاا   .باشيد ممااد و همواره با يو پيامبران را الگوي خود قرارده امام

از زيار   راماا  است يادتان باشد كه اين روحانيت به ياري خدا توانسته  ! برادران . بماند

عمرت از امام و  اميدوارم كه تا آخرين لحظه !عزيزمبرادر  يوغ استعمارگران آزاد كند.

 .خط امام جدا نشوي و هميشه همچون خاري باشي در چشم دشمنان اسالم روحانيتِ

********* 

بعداز -ها الگوي همه انسان ،امام خميني ،كبير انقالب اسالمي ايراندرود و سالم به رهبر

عشاق و شاور و    ،مش به مستضاعفين جهاان  كه با هر پيا -پيامبران و امامان بر روي زمين

دهد و لرزه و ترس و وحشات در وجاود مساتكبران    ايمان به خدا و درس آزادگي مي

در برابر ظلم و  )ع(همچون جدش حسين  ،با قامتي به بلندي ابديتاو  .اندازدجهان مي

 گردد.ستم مستكبران بزرگ ايستاده و يك قدم به عقب برنمي

--- 

 نام خانوادگي: پورمرادي      نام پدر : ابراهيم  نام:  پرويز      

 60 6/6/11تولد :  محل تولد : همدان             تاريخ

         56سن :               60 1/5/12محل شهادت : فاو              تاريخ شهادت : 
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  ت عزياز پياام بفرساتم و لايكن    تر از آنم كه باراي شاما مل ا    من كوچك  امت حزب ا

امار، امار رهبار اسات و تاا خاون در        .طاعت از امام و پيشه نمودن تقوا يادتاان نارود  ا

 .اصلي ما جنگ اسات  لهأمس .هايمان جاري است به نداي امام لبيك خواهيم گفترگ

 خداوناد   .تا نابودي استكبار جهاني خواهيم جنگيد  اءشاو ان صلح با كافر معني ندارد

االعظم را عطا فرمايد.  اتحضرت بقي ر،اعت از ولي امتوفيق اط ان،به همت امت مسلم

  .اءشاان

--- 

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

 60 51/1/13تاريخ تولد :     محل تولد : همدان         

         53سن :               60 66/1/13محل شهادت : سرپل اهاب              تاريخ شهادت : 

دنباال اماام   ه اگر امت و امام هر دو كنار هم باشند و امت بي هيچ كاستي و كااهلي با  

 شود. جور و استكبار در زمين برچيده  حركت كنند، طولي نخواهد كشيد كه بساط

امت پشت سر امام است و اين مشكل  اما پايان مظلوميت انسان در گرو حركت يكپارچه

 اساسي محروميت انسان در همه تاريخ است.عمده و 

هميشه امام بي امت بوده و اين مشكل بزرگ  زمين هيچ وقت بي حجت نبوده اما تقريباً

 ،روحاني ،اقشار اعم از كشاورز، كارگر، اداري، بازاري وصيت من به همه !انسانيت است

سياسي و ... را حفظ  ي عبادي، اجتماعياسعي كنند تقو :دانشگاهي و... اين است كه اوالً

 كه راه خدمت به اسالم اطاعت محض از واليت فقيه است. ندد ثانياً بداننكن

 ،نكند خداي نكرده خواندن چند كتاب در حوزه و گذراندن چناد واحاد در دانشاگاه   

حجابي شود كه چراغ هدايت خدا در زمين) واليت فقيه و نيابت واليت فقيه( را نديده 

ايان انقاالب خونباار     خدمت به دستمايهخيال اللت با ضدر تاريكي و و با چشماني نابينا 

  !كنيم نتخيا
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--- 

 علي نام:  علي اصغر        نام خانوادگي: پولكي           نام پدر: عباس

         51/6/6018محل تولد: همدان   تاريخ تولد: 

 67سن:   63/8/6012تاريخ شهادت:             ؛ دزفولمحل شهادت: سدگتوند 

قلب او را نشكنيد و او را ياري  .در تمام دنيا افتخار كنيدو نمونه  به چنين رهبر بزرگوار

مانند مردمان اهل كوفه نشويد كه آناان باد مردمااني بودناد و فرياب دنياا را        تادهيد 

 .نددخور

--- 

 ننام:  ابوالقاسم           نام خانوادگي: ترابي            نام پدر: عبدالحسي

      2/63/6051د: محل تولد: همدان     تاريخ تول

 08سن:   61/2/6015محل شهادت: پيرانشهر        تاريخ شهادت: 

 ؛الشرايط يعني عجام هدست رهبر توانا و فقيه امروز بظهور امام زمان)ع(  ]آماده سازي [ 

ا واليات  زيار است. سپرده شده  -مد ظله العالي-ا  العظمي امام خميني  تحضرت آي

بعثات را تشاكيل    فقيه تداوم بخش حركت توحيدي است كاه در طاول تااريخ فلسافه    

 دهد.مي

----- 

 نام:  فرهاد      نام خانوادگي: ترك            نام پدر: امير

    1/66/6018:محل تولد: همدان         تاريخ تولد

 67سن:   1/63/6012تاريخ شهادت:    اروند رود محل شهادت:ساحل غربي 

شما كه شاهد شهيد شدن عده اي از رفقا  وفرزنادانتان و ياا اقوامتاان     !ملت شهيد پرور

هااي او را از  فرمان. امام عزيز را تنها نگذاريد ، قسم شما را به جان زهرا )س( ؛بوده ايد
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 .نگذاريد كوفه اي ديگر در ايران تكرار شود .جان و دل پذيرا باشيد و به آن عمل كنيد

   .را تنها نگذاريد امامتان

--- 

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

    53/1/6010محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 55سن:     1/63/6012محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

ادا شهادت من باعا  شاود   مب !برادران عزيزم و تمامي دوستان و آشنايان ،خواهر، مادر

 اميدوارم شهادت اين سارباز كوچاك   . كه از انقالب و امام و واليت فقيه دست برداريد

انقالب را  تر كشتي توفان زده تر و مقاومامام  و انقالب باع  شود كه شما هرچه توفنده

 به رهبري امام ياري نماييد.

********** 

امام را تنها نگذارياد و از ايان سانگر آزادي     خواهم كهمياز شما  !دوستان و همرزمان

 .ن، حمايت كنيداوعدالت و حامي مستضعف

-------- 

 نام:اسمعلي             نام خانوادگي: تكمه داشي             نام پدر :محمدعلي 

    03/7/6001تولد:محل تولد: مالير       تاريخ 

 56سن:     63/1/6013محل شهادت:سرپل اهاب     تاريخ شهادت:

عاقبت حكومت عدل اسالمي در ، ها انتظار دانيد كه پس از قرنمي ! ملت مسلمان ايران

 ايااااااااااااااااااااااااااااااااااااران تشااااااااااااااااااااااااااااااااااااكيل 

به ريسمان ناگسستني ا  و با پشتيباني از  با چنگ زدن با تمام قدرت ايمان و اينك . شد

نده امام كه به حق نماي ، امام خميني ، روحانيت مبارز و متعهد به رهبري رهبر عزيزمان

 بكوشااااااااااااااايد تاااااااااااااااااسااااااااااااااات،  زماااااااااااااااان)ع (
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هاي طاغوتي را يكي پس از ديگري سرنگون و باه امياد حاق حكومات عادل       قدرت 

 هو پرچم پر افتخار جمهوري اسالمي را بر قل ا  نماييدهي را در تمام نقاط جهان مستقراال

 شاءا  ان .بلند روي زمين برافرازيد

---------- 

 نوادگي: تيموري         نام پدر : رحماننام:  ايرج            نام خا

        68/8/6000محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 05سن:   0/66/6012محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

هاا  ت  باه جبهاه  فقط براي اجابت دستور امام عزيز، آن اسطوره تقوا و ايمان و مقاوم ما

 «. ءاشاان»و نيت ديگري نداريم  ايمآمده

امام عزيز و خط  ا دارم تمن  خواندو مي شنوداز خانواده و هر كسي كه اين مطلب را مي

د تا انقاالب  نگاه به دشمنان به كمين نشسته اجازه و فرصت ندهد و هيچنامام را رها نكن

باه خطار    ،هاا هازار شاهيد اسات    كه نتيجه خون هزاران و بلكاه ده  را عزيز و خط امام

 بيندازند.

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

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

   6/65/6018محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 67سن:     0/6/6012تاريخ شهادت:    ؛ عراو محل شهادت:فاو

اساالم را تارك   سالم مرا به امام عزيز برسانيد و بگوييد كه تا آخرين قطره خونم سانگر  

بندم كه در تمام عاشوراها و در تماام كربالهاا باا    نخواهم نمود. با خداي خود عهد مي

حسين)ع( باشم و سنگر او را خالي نكنم تا همه احكام اسالم در زير پرچم اساالمي اماام   

 .زمان)ع ( به اجرا درآيد

----------- 
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 پدر :احمد نام:مهدي            نام خانوادگي:جباري        نام 

     60 52/1/11محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

            61سن :      60 1/63/12محل شهادت : ام الرصاص               تاريخ شهادت : 

چنان تحت لواي رهبري امام خميني باشيد و  خواهم هماز شما مي !اي امت حزب ا 

ن بدانيد وظيفه شاما اداماه راه شاهدا و حفاظ     چني هم .هرگز از مدار امام خارج نشويد

 هاي انقالب و جمهوري اسالمي است.دورادست

----------- 

 اريان       نام پدر :محمدنام:علي        نام خانوادگي:جب

     6/63/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:    56/63/6012محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

درامام بيشاتر   .امام را ياري كنيد و نگذاريد جبهه ها خالي بماند توانيدمي  جا كه تا آن

وصداقت واخاالص   تسليم اوسازيد را وخود عظمت او رابيابيد و سعي كنيد دقيق شويد

 .چنان حفظ كنيد خودرا هم

---------- 

 نام: حسين        نام خانوادگي: جعفريان    نام پدر : علي اكبر 

   66/6/6015دان             تاريخ تولد : محل تولد : هم

           56سن :                6/65/6010محل شهادت : قصر شيرين                 تاريخ شهادت : 

شهداي ديگر و امام عزيز  .تر از آنم كه وصيتي به شما بكنممن كوچك !ملت شهيد پرور

ن سخن امام عزياز را باراي    اما اي  استگفتني ها را گفته اند و حجت بر شما تمام شده 

شاما را باه    ،تقوارا پيشه خاود كنياد در كارهايتاان   » ري براي شما مي نويسم كه ياد آو

 «رستگاري مي رساند.

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

    65/63/6012محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

           53سن :           1/63/6012محل شهادت :ام الرصاص       تاريخ شهادت : 

در اين مورد  .در امام اوب شويد پيام حقير اين است  كه قدر امام و انقالب را بدانيد و

 .صلح ما با كفار معناي نادارد    ،كرده دم از صلح بزنيدخداي نا مبادا خيلي فكر كنيد كه

طباق   ، ماوش نشاود  اله قدس هم فرأ(مسهتنفِ  نوتكُ ي الَتلوهم حقاتِ و:)طبق گفته قرآن

 ايان  راه آزادي قدس از كاربال سات و باياد در    «يل بايد از بين برودياسرا» ،امام گفته

يكي با شهيد دادن و ديگري با مال ، يكي با انفاو جان  .آزمايش همه با هم شركت كنند

 قدس كمك كنيم. مختلف در آزاد سازي كربال و هايشكلو 

 610سوره بقره ، آيه 

------- 

 نام: سيد محمد رضا         نام خانوادگي: جليلي صدر     نام پدر :سيد فخرالدين         

 60 6/1/18: محل تولد : همدان             تاريخ تولد 

          68سن :               60 67/6/11تاريخ شهادت :            محل شهادت : شلمچه

هميشاه باا    .هاي او گوش دهيددست از ياري امام برنداريد و به حرف !وطنان عزيز هم

رود ر  د  هاست و هر كه از اين راه ب )ع( راه حسين ، منافقين مبارزه كنيد زيرا اين راه

خون شاهدا را باه هادر     !اي مردم .گمراه است و عذاب سختي در پيش خواهد داشت

قسم دست از ياري امام نكشيد و باه اساالم پشات نكنياد و      شهدا ندهيد. شما را به خون

 ب باشيد تا منافقان شما را گول نزنند.ظموا

-------- 

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

          6/6/6017محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 
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 68سن:     57/5/6012ن                  تاريخ شهادت: محل شهادت: مهرا

واري در راه اساالم و جمهاوري اساالمي قادم     پسر عموهايم مي خواهم كه با امياد ز ا

 د زيرا راه امام راه حضرت محمد)ص(ند و از امام و ياران او در همه جا دفاع كننبردار

پايماال   خاون پااك شاهدا   ي خواهم كه نگذاريد از شما امت اسالمي م .و امامان است

 .شود

 

 د علي           نام خانوادگي: جن تي            نام پدر :ابوالقاسم          نام: محم

 60 6/66/10 محل تولد : همدان             تاريخ تولد :

          53سن :               60 6/8/10محل شهادت : ميمك               تاريخ شهادت : 

به امام د، و همگي يكي هستن زندموج ميدرون چادري كه در آن معنويت و  وراز راه د

 سااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم    عزيااااااااااااااااااااااااااااااااااااز 

 مي فرستيم.

هميشه ايمان را سرلوحه كارهايتان قرار دهيد. در دعايتان امام عزيز را فراموش  !عزيزان

 نكنيد.

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

 الحسيننام پدر : عبد  يدري            نام: قدرت ا                  نام خانوادگي: ح

               5/6/6012محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 53سن:         62/65/6012محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

اماام   هااي ناپيامي كه به مردم دارم اين است كه امام را تنها نگذارناد و از تماام فرما   

روياد  در ايان راهاي كاه ماي     .دنيا سرافراز گردد پيروي كامل نمايند تا اسالم در تمام

 .ها را تحمل كرده تا در آن دنيا جاي خوبي داشته باشيدها و مشكالت و رن سختي

******** 
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چنان پيرو واليت فقيه و مؤمن به انقالب اسالمي و كماك   از همسرم مي خواهم كه هم

 .كه من رفتم راه خدا بودچون راهي را  .اسالم باشد و از دوري من ناراحت نباشد كار

------- 

 علي           نام خانوادگي: حيرتي            نام پدر : محمد علي        نام: شعبان

 60 1/0/16: محل تولد : همدان             تاريخ تولد 

          53سن :         60 6/66/16محل شهادت : شرو بصره                تاريخ شهادت : 

ما منات نهااده و بار ماا      هامام نعمتي است كه خداوند بزرگ ب !ردم ايثار گر ايراناي م

 .را در زندگي عملي سازيدهاي او را با گوش جان بشنويد و آنپيام .ارزاني داشته است

********** 

كنم كه به من توفيق دادي در راه خاودت قادم نهام و باه     تو را ستايش مي ! خداوندا

هااي مارا از   خواهم كه قدماز تو مي !خدايا .لحاد جهاني مبارزه كنمخاطر تو با كفر وا

 ست برساني.ام كه شهادت در راه تواها باز داري و مرا به آرزوي نهاييلغزش

------- 

 نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر : اصغر 

 60 65/66/17محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           67سن :                5/65/11محل شهادت : فاو                تاريخ شهادت : 

اماام  ، كه اگر مي خواهند مارا خوشاحال كنناد   كنم خواهش مي ازدوستان وهمرزمانم

 با بي تفاوتان قابل مقايسه نيستند. خدا گران نزدبه راستي كه جهاد نگذارند راتنها

********* 

ب و امام و مبادا شهادت من باع  شود كه از انقال !خواهر عزيزم و اقوام و دوستان ،مادر

اميدوارم شهادت اين سرباز كوچك امام و انقالب باع  شود  .فقيه دست برداريد واليت
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انقالب را به رهبري امام خميني يااري   ةزد تي طوفانشتر كتر و مقاومكه هرچه توفنده

 .نماييد

---- 

 د موسيوانساري            نام پدر : سيعلي          نام خانوادگي: خ دنام: سي

 تحصيالت: ديپلم      51/66/6005محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 58سن:           66/1/6013محل شهادت:سرپل اهاب          تاريخ شهادت: 

كه بتوانم با خداي خود خداحافظ، خون و جان من كمتر از آن است !  راندياران وبرا

آن واساطه چاه كساي     .خاوب احتيااج دارم   ةدر اين ميان به ياك واساط   .معامله كنم

حاال ماي تاوان     ، خميناي بات شاكن    ،تار از روح خادا  چه كسي مهم ؟تواند باشدمي

من از ميان شما رفتم تا باه   !برادران و خواهران .معامله كرد وسيله با معبود خويشبدين

يااور او   ، نگذاريد امام تنها بماند ؛يك پيام به شما .برسم] با معبود [ د ديدار هميشگي خو

 .باشيد

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

 د عليال         نام پدر : محمنام: حسن            نام خانوادگي: خوش اقب

    2/1/6058تولد:  محل تولد: همدان         تاريخ

 06سن:         53/63/6021محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 

اش امت مسلمان امام خميني كه با رهبري پيامبرگونه ،درود فراوان به رهبر كبير انقالب

هااي غمگاين و   باه دل  وا .هادايت فرماود   مايران را به سوي حاق و پياروزي و اساال   

هاي باه آرزوي قلباي اماام     اميد است كه در پرتو الطااف اال  .داد اميد مستضعف جهان

 .عزيزمان برسيم

------- 

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



 14 

 60 63/2/11محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           53سن :               60 57/63/11تاريخ شهادت :                 ؛عراومحل شهادت : ماووت 

كران به ابر مرد يم بو با سال -ءارواحنا له الفدا - )ع (سالم و درود فراوان بر امام زمان

خميني بت شكن و با سالم گرم خدمت شما ماردم عزياز و    ،تاريخ و رهبر بزرگ انقالب

رس استقامت و مردانگي و آزادي دبه فرزندان خود  هي شما مردمي كهل غيور و حزب ال

ا هر ابر قدرتي در مقابل اين بدانيد هر كس و هر رژيمي و ي !اي مردم عزيز ! داديد ي

مقابل اسالم ايساتاده   در كه چون .امام پيامبر گونه بايستد به زودي از بين خواهد رفت

و  ايان انقاالب باه قيمات جاان      .م جاي خواهد گرفات عر جهن قاين عمل در  با است و

 نانااي مسالم   .آن را نگهباان باشايد   ،معلول به پا شده استو  صدها هزار شهيد سالمتي

باه   در پناه اساالم عزياز   ت و شرف راز عآگاه باشيد كه اين امام بود كه  بدانيد و !جهان

 .شما برگرداند

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

 د ابراهيمدگي: درفشي        نام پدر : محمد حسين             نام خانوانام: محم

              55/66/6007محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 58سن:      56/63/6012ت: شلمچه        تاريخ شهادت: محل شهاد

خاودش را باه    خواهد كه انقالب بتواند راهم ميتپد دلميدلم براي اين انقالب و امام 

 پناه اين امت باشد. خواهد امام همواره زنده وم ميدل روشني و دقيق ادامه دهد.

خواهناد واقعيات انقاالب را    ماي ها و مخالفان كه نتفاوتبازان و بيخواست ل دلم مي

 استفاده كنناد و از ايان سافره    بفهمند، هوشيار شوند و قدر بشناسند. از فرصت باقيمانده

هاي قدر خرده نگيرند، نا اميد نشوند و صابر باشند. اگر داستانپهن شده بهره گيرند. اين

طل مبنايي نادارد و  فهمند كه باواقعي تاريخ اسالم و ائمه را شنيده و خوانده باشند، مي
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اناد جاز خاواري و    هميشه خداوند پيروز بوده است و كساني كه به جناگ خادا رفتاه   

 اند.خذالن نداشته

------- 

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

      2/65/6013:محل تولد: همدان       تاريخ تولد

 52سن:  1/63/6012شهادت: محل شهادت:اروندرود     تاريخ

چناان در صاحنه    وصيت بندة حقير به مردم رشيد و شهيدپرور ايران اين است كاه هام  

مو اطاعت كرده و باه اجارا گذارناد. تحات تاأثير      هاي امام را موبهباقي بمانند. فرمان

هاي جن ي و انسي باشاند! باا كماك    ها قرار نگيرند و مواظب شيطانشايعات و جو سازي

هاي داخلي و خارجي را در هم كوبند و آماده جنگي باشاند  متعال تمام توطئه خداوند

هاي فتنه و فساد در جهان با تمام كه پيام آن رفع فتنه در عالم است. تا رفع آخرين ريشه

 توان بجنگيد تا عز ت و شرف شما سالم بماند و در دنيا و آخرت عزيز و سربلند باشيد.

***** 

 ، بدانيد كه سخن او سخن خداست .است به سخنانش گوش فرادهيدتا امام در بين شم 

اماام و   هااي  انمآيد مگر در پرتو اطاعت از فردست نميهرستگاري در دنيا و آخرت ب

برداري و نشناختن حق رهباري  دنيا و آخرت نيز در پرتو عدم اطاعت و فرمان در تال 

 ايشان است .

--- --- 

 رضاوادگي: رعنايي            نام پدر : غالمنام: علي             نام خان

     03/1/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:    62/2/6015تاريخ شهادت:   ؛ پيرانشهرمحل شهادت:حاج عمران 
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امت را بدانياد و   ةپندتاين زبان گوياي قرآن و اين قلب  ،قدر امام !اي امت حزب ا 

در نمازهاا و در هماه    در دعاهاا،  .د در خط امام گام برداريدشه و همه جا سعي كنييهم

حال امام را دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه اين گوهر را براي اساالم و ملتماان حفاظ    

 شاءا . ان .كند

----- 

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

        2/0/6018يخ تولد:محل تولد: همدان          تار

 67سن:  50/0/6012مجنون     تاريخ شهادت:  جزيره محل شهادت:

آرزو داشتم به حضور امام  .خاطر من گريه و زاري نكنيده هرگز ب ! ماپدر و مادر گرامي

دهاد لبخناد   زيرا تنها چيزي كه قلب مرا تسكين ماي   برسم و او بر روي من لبخند بزند

خواهم كه عكسي زيبا از امام مي شمارا نداشتم از  ي چون سعادت آنول  باشدرهبرم مي

شايد قلبم با ديدن آن گرم گردد. باه   ،قبرم بزنيد بااليرا كه در حال لبخند زدن است 

باا آرزوي   .ليدوساؤ نفروشيد زيرا در نزد خدايتان مهرگز به ديگران فخر  خاطر شهادتم

 يروزي نهايي رزمندگان اسالم.سالمتي و طول عمر براي امام عزيزمان و پ

----- 

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

  6/6/6006د : محل تولد : همدان             تاريخ تول

          53سن :              66/5/6017تاريخ شهادت :        ، حلبچهمحل شهادت : خرمال 

خاون ماا فرياادي از او باراي      رةو هار قطا   ت سجان ما وهمه وجود ما ، يخمين !آري

حكومات حاق    اكناون كاه  و  اسات  تلخ حكومت شاهان راچشايده  ةت ما مزمل  .اوست

و اين نعمت را تقديم  .نخواهد داشتيام حضرت مهدي )ع ( دست از آن بررايافته تا ق



 17 

ه زودي بار فاراز كاا     آغشته به خون را با  يهاآن وجود مقدس خواهد نمود و پرچم

 «قاتلوهم حتي ال تكون فتنه: »كه  .كرملين و سفيد به اهتزار در خواهد آورد

***** 

كاه   كنياد و تا آخرين نفس از او حمايت  ريديعني خميني بر ندا ،دست از حسين زمان

 .  حمايت او حمايت خداوند است

---- 

 نام پدر : شعبان عليد علي            نام خانوادگي: رفيعي        نام: محم

    2/6/6001د:محل تولد: همدان       تاريخ تول

 51سن:   6/66/6012محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

 روانه است.  دست دارد و به طرف اه امام بزرگوار مشعل هدايت بشريت را ب

 ةجاما   فرموده هايش به با جان و دل  واجب است كه از او تبعيت كنيم و همواره مابر 

 عمل بپوشانيم و با دشمنان هميشه در ستيز و مبارزه باشيم كه :

 «والذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم.  ا  محمد رسول» 

********* 

خميناي بات شاكن را تنهاا      ،دهم امام عزيزشما را به خدا قسم مي !اي امت عزيز اسالم

و آشنايان اين است كه راه شاهيدان  وصيت من به دوستان  .نگذاريد و قدرش را بدانيد

  شاءاناِ .را ادامه دهيد

---- 

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

        61/1/6013محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 52سن:   66/1/6012مجنون     تاريخ شهادت: جزيره  محل شهادت:

هميشه براي سالمتي و طاول   .نيدك تاعطا او را هايانميز را تنها نگذاريد و فرامام عز

 .عمر وي دعا كنيد

------ 
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  01و انفال، آية  610سورة بقره، آية  -6

 51سورة فتح، آية  -6

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

 تحصيالت:پنجم ابتدايي    62/66/6015تاريخ تولد:     محل تولد: همدان  

 50سن:     1/63/6012محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

ما . مواظب باشيد دشمنان بين شما تفرقه نيندازند و شما را از روحانيت متعهد جدا نكنند

ي شهدا احتارام  امام را تنها نگذاريد و به خانواده ها : » رفتيم ولي پيام ما اين است كه

 !مارديم م و ماي يها مي ماندكنار خيابان بايد ها ما جوان اگر اين جنگ نبود «.بگذاريد

 مديون خون شهدا نمانيد.

*********** 

 نام: نقي            نام خانوادگي:رنجبران               نام پدر : باقر 

  60 63/5/11: محل تولد : همدان             تاريخ تولد 

           61سن :         60 1/63/12ل شهادت :ساحل غربي اروندرود        تاريخ شهادت : مح

 .هميشه بعد از نمازها امام را دعا كنيد امت شهيد پرور!

----- 

 نام: حسين            نام خانوادگي:رنجه        نام پدر : تقي             

     60 61/5/17محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

           68سن :          60 1/63/12محل شهادت : خرمشهر      تاريخ شهادت : 

اماام   ،حقش نايب بر منجي عالم بشريت و درود و سالم بر ،)ع ( با سالم بر آقا امام زمان

ي كه غرو در معاصي بوديم نجات داد و نگذاشات  يامام عزيزي كه ما را از دنيا ،خميني

 .ي مادي و فاني غرو شويمكه ما در دنيا

---- 
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 نام: محمود           نام خانوادگي: روحانيان بقا          نام پدر : اروجعلي 

      6/1/6010محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 55سن:        58/0/6012محل شهادت:مجنون     تاريخ شهادت:

ايد باه  راهي كه شروع كرده :پرور دارمپيامي نيز براي امت شهيد ذاريد .امام را تنها نگ

آخر برسانيد و تا ريشه كن شدن فتنه در عاالم هماراه اماام خميناي باشايد و او را تنهاا       

 .نگذاريد

----- 

 ا مد            نام خانوادگي:روشن مقدم          نام پدر : روحنام: مح

      62/65/6011محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 61سن:         1/63/6012شهادت: اروندرود          تاريخ شهادت:  محل

با چه زبان شكرت كنم كه پس از اين همه دوري از تو و امام زمان)ع ( در اثار   !خدايا

اي از هبناد  ةوسايل هباز رحمت خاص خودت را ناازل فرماودي و با    ،پيروي از طاغوت

اي به عاالم ناور و ملكاوت    ي دريچهخمينروح ا  موسوي  ،مامنايب ا ؛بندگان صالحت

جهاد و عرفاان را باه صاورت     ،شهامت  ،ايثار  ،هايي از عالم معنا وايمان صحنه .گشودي

 .وجود آورديه ايران قهرمان و هميشه پيروز ب ، ب و جنوب كشور عزيزمانرغ هايسنگر

----- 

 : محمود نام: مسعود             نام خانوادگي: رستمي               نام پدر

       6/1/6011محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           68سن :       03/66/6011محل شهادت : فاو عراو         تاريخ شهادت : 

مديون  .هستيم روحانيت فراموش نكنيد كه ما ظهور و پيروزي انقالب را مديون !عزيزانم

هاي روحانيت عزياز و در رسس  ها و فداكاريشتگيگذ خود ها و ازنثاري جان ،ايثارها

روحانيت را از جامعاه طارد كنناد     تاهايي در كار است دست  .امام عزيزمان هستيم آن
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كاه اماام   چناان  هام  . بدون روحانيت يعني انحراف جامعه از خط اصايل اساالم   ةجامع

پاس   «. ياب اسات  طببدون روحانيت همچون كشور بادون   ةجامع» :عزيزمان فرمودند

قدر امام بزرگوار و قدر روحانيت  در خط امام را بدانياد و شاكر    ،برادران و خواهران

 .جاي آوريده بسيار عظيم ب يهاخاطر اين نعمته خدا را ب

ديگر شهيدان صدر اسالم به هدر خواهد  اگر شما پشت جبهه ها را خالي كنيد خون ما و

هميشه به رهنمودهاي گهار باارش    اريد .مت و پير جماران را تنها بگذرفت! مبادا امام ا

 جامة عمل بپوشانيد كه دستورهاي ايشان فرمان خداست.

********** 

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

  60/1/6012محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 53سن:         06/5/6012هادت:محل شهادت:مجنون               تاريخ ش

ازروحانيات جدانشاويدكه   . پشتيبان روحانيات باشايد   و ازامام پيروي كنيد !پدرومادرم

 .فرداي قيامت بايدجواب بدهيد

 است و اوبه اسالم وقرآن وفادار زيرا ،وفادرم من باامام امت ميثاو وپيمان بسته ام وبه او

 .دست نخواهم كشيد وا از زنده كنند و بكشند مرار اگرچندين با

********* 

 نام: علي              نام خانوادگي: شاه حسيني دستجردي   نام پدر: عباس

  56/6/6000تولد: محل تولد: همدان        تاريخ

 00سن:      67/7/6011محل شهادت:بانه    تاريخ شهادت:

ام اماام هار چاه باا     اميدوارم اين عمليات بعد از پي . است وداع ياران فرا رسيده ةلحظ

   است. ها پوچو تبليغات آن پوشالي هاتر انجام شود تا ثابت كنيم كه ابرقدرت شكوه

----- 
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 دي             نام پدر : ابوالقاسمنام خانوادگي: شاه محم          نام: جواد    

      60 63/5/10محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           68سن :                65/1/16دراز                 تاريخ شهادت :محل شهادت : بازي 

ام اين است كه هميشه در راه اسالم كوشا باشاند و در گساترده شادن    پيامم به خانواده

اطاعت  باي چاون و چارا از     تالش نمايند. جمهوري اسالمي ايران به ديگر نقاط جهان

 ي داشته باشند.امام خمين ، قدر اسالم رهبر عالي

**** 

هميشه وفادار و پشاتيبان اماام و اساالم     :پيامي به امت غيور وشهيد پرور كشورمان دارم

ماده پايماال   آدسات  ههي كه با خون هزاران شهيد باال ةنگذاريد كه اين سرماي. باشيد

 .ل خواهيد بودوشود چون در برابر خداوند مسؤ

 

 اي           نام پدر :حسين موانيه رضا             نام خانوادگي:نام: علي

 60 1/6/18د : محل تولد : تهران             تاريخ تول

          68سن :               60 61/6/11محل شهادت : شلمچه                تاريخ شهادت : 

ت كنيد و سعي كنيد عظمت او را بيابيد و خود را تساليم او ساازيد و   تر دق  در امام بيش

اگار فايض شاهادت نصايبم گشات،       . چنان حفظ كنياد  صداقت و اخالص خود را هم

كه پيرو خط سر  امام خميني نيستند و به واليت اعتقاد ندارند بر من نگريناد و بار   آنان

كه خون شهدا آنان را نيز متحول ساازد و باه رحمات     آن اميدمن حاضر نشوند  ةجناز

 .هي نزديكشان كنداال

----- 

 محمد            سيدايت             نام خانوادگي: موسوي          نام پدر : د هدنام: سي

 60 67/5/01محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 
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           51سن :               60 56/63/12محل شهادت : شلمچه                 تاريخ شهادت : 

اه امام امت را گيچانه در خواست مي نمايم كه هاز شما عاجز !ت شهيد پرور و انقالبيمل 

با شادت   ضد انقالب افراد تنها نگذاريد و اوامر او را با جان و دل بپذيريد و با منافقين و

در همه حال جبهه را فراموش نكنيد كه سرنوشت اسالم و مسالمين   .كامل برخورد كنيد

 .در گرو همين جنگ است

------ 

 د عباسسوي                نام پدر : سينام خانوادگي: مو     د ناصر          نام: سي

      5/6/6016لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو

 61سن:  1/5/6013محل شهادت:سرپل اهاب       تاريخ شهادت: 

شاما را فقاط از    ،من صالحيت ديدن شما را نداشاتم  !ي امام بزرگ ، خميني بت شكنا

مخصوصاً خاود  ) به خدا قسم اگر شما نبوديد ما . شما شدم  تلويزيون ديدم وعاشق خط 

حادود شصات تاا    يك فارد   !امام خميني بزرگ . ميبيش نبود يكار گنه  جسمهم( من 

حاضرم تمام عمرم را بدهم كاه   ولي سال دارم هجدهن المن ا ،كندسال عمر مي هفتاد

عمرم فداي يك لحظه از  خداي ناكرده كسالتي براي شما پيش نيايد يا بهتر بگويم تمام

دانساتم چيسات ولاي    من از انقالب تا به حال چيزي گم كرده داشتم و نمي . ممعمر اما

 پيروزي و شهادت است. جنگ، ؛ دانم و آناآلن مي

-------- 

 نام: علي             نام خانوادگي: ميرزايي                 نام پدر : فرمان

       52/1/6012يخ تولد:محل تولد: همدان          تار

 61:   سن:58/66/6011تاريخ شهادت    ؛ عراومحل شهادت:فاو 

من شركت كنند حتي حاق   ةيع جنازيمام خوب نيستند حق ندارند در تشاكساني كه با 

 .نداهشهيدان را به درد آورد امام و ها دلچون اين ، ن بيايندمندارند در مجلس ختم 
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------ 

 نام خانوادگي: ميرزايي ازندرياني           نام پدر : علي اصغر    نام: مرتضي       

    61/63/6017محل تولد : شهرري             تاريخ تولد :

  62سن :   65/63/6015محل شهادت :محور سنندج    تاريخ شهادت:

عمليات  يابر،هم اكنون انب خداوند تبارك وتعاالها از جبشهادت هديه اي است گران

م به فرمان كشيم و براي نبرد با نيروهاي كفر لحظه شماري مي كنيم و آماده ايمي تظاران

اگر تو نبودي دنيا رو به فساد و انهدام مي رفت و  !اي خميني . خميني كبير جهاد كنيم

اماام را   ! اي ماردم باا ايماان   . باآمدن تو درهاي رحمت بهشت بر روي مسلمين باز شد

بااعظمتش اساتفاده    وجاود  ييو از روشنا به دورش حلقه زنيدچون شمعي قرار داده و 

 . كنيد

--------- 

 علي  لقاسم          نام خانوادگي: نادري           نام پدر :سلطانانام: ابو

      0/2/6061محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     50/0/6012مجنون     تاريخ شهادت:جزيره  محل شهادت:

تااريخ، اي   ةسوزتر از همه و اي مهربانتر از پدر، اي رهبر اسطور عزيز، اي دل اي امام

عزيز اين را با رزمندگان  ،دانم كه تنهايي اما تنهايت نخواهيم گذاشتمي ! پير جماران

 تحات ماان   زنادگي  ةتا آخارين لحظا   ،اند كه سرباز و جانباز تو هستندعمل نشان داده

 اند.رهبري و فرماندهي تو خواهيم م

***** 

فقط امام عزيزمان  ، تنها رمز پيروزي در اين انقالب ،اي امت شهيد پرور و قهرمان ايران

حمايت از خط سر  محماد )ص( و آل علاي )ع( و حساين     ،حمايت از امام. مي باشد 

 است. )ع(
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---- 

 لقاسم انام: علي رضا          نام خانوادگي: نادري           نام پدر :ابو

      53/6/6011د: همدان       تاريخ تولد:محل تول

 67سن:  58/63/6011تاريخ شهادت:    ، عراومحل شهادت:ماووت 

اوامر رهبر باشايد و   مطيع چنان من تقاضا دارم همؤت حزب ا  و خداجو و ماز شما ام

با عمل كردن به سخنان گهر بارش مشت محكمي بر دهان ياوه گوياان بزنياد و اجاازه    

از شاما امات حازب ا  و خاداجو      .با نق زدنشان قلب امام عزيز را بيازارند ندهيد كه

هاي نبرد و پيكار با خصم، اين مزدوران خود در جبهه ةخواهم كه با حضور همه جانبمي

 نابود كنيد.صدام كافر را  ،گوششه آمريكا و نوكر حلقه ب به ويژهخبر از خدا بي

 

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

       8/5/6013محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 50سن:  6/8/6010محل شهادت:ميمك     تاريخ شهادت:

سانگر   سالم گرمم به تو اي همرزم ابراهيم و همراه عيسي و همكيش محماد)ص(و هام  

حاامي    اي ، جمااران  اي اماام  ،و همگاام مهادي)ع (   فكار حساين)ع(   و هم علي)ع(

و وفاادارم زيارا   تا ام و باه  اين را بدان كه با تو ميثاو بساته  ! اي امام و مستضعفان جهان

ندين باار مارا بكشاند و زناده كنناد دسات از تاو        چاگر  دانم تو به اسالم وفاداري،مي

 .برنخواهم داشت

با ايان ايماان   عشق به اسالم و رهبرم چنان در وجودم شعله ور است كه اگر  !بار خدايا

ه ام كنند و يا صد بار مرا بكشند و باز زنده كنند و زيار ساخت   ه تك ناچيز و تن ضعيفم تك 

خواهم امام عاجزانه مي . از شما همها قرار گيرم او را تنها نخواهم گذاشتترين شكنجه
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و تقوا مشت محكمي بر دهان ياوه گويان  ةن اسوايو با اطاعت از فرمان  را تنها نگذاريد

 .روباه صفتان شرو و غرب بزنيد

--- 

 نام: عقيل              نام خانوادگي: نجاري                نام پدر :نادعلي 

  60 65/7/12تاريخ تولد :    محل تولد : بهار          

          53سن :               60 1/63/12محل شهادت : ام الرصاص                تاريخ شهادت : 

 عمل نماييد. هاسخنان امام عزيزمان را از جان و دل پذيرفته و به آن !زيزانع

*********** 

خميناي بات   ، حق است و رهبرش حساين زماان    ةكند كه پيرو جبهاگر كسي ادعا مي

ستي كه رمز پياروزي و ساعادت   رده ب كند. بايد خود را تسليم محض واليت فقيه شكن 

ا  فتحاه  الجنه باب من ابواب ان الجهاد» : فرمودند چه علي)ع(انسان جهاد است چنان

و  نشاده  شنويد تا زماني كاه دشامن ناابود   اي كساني كه نداي ما را مي« لخاصه اوليائه

بعثيان كاافر كاربال را    خوار بيرون نيامده و هاي جهانمستضعفان از زير سلطه ابر قدرت

تنهاا رماز    ،ادت و سياست آزاد نشده و جاي عب خدا ةآن خان،م ظ ه معاند و مك ها نكردهر

 .باشدرسيدن به هدف پشتيباني از ولي فقيه مي

---- 

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

   6/66/6001محل تولد : همدان   تاريخ تولد :

        51: سن   51/0/6012مجنون  تاريخ شهادت :جزيره  محل شهادت :

در هزار و سيصاد و انادي ساال پايش از ايان      . بارالها مي دانم كه بايد تو را شكر كنم 

 سر داد و ناداي « هل من ناصر ينصرني»در ميدان شهادت در آن روز نداي  )ع(حسين،

او را در كربال كسي پاسخ نداد و لبيك نگفت، ما پيروان او در اين فضاي عطر آگين باه  
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اميد است مسير مرا و ديگر  !اي زاده زهرا، لبيك اي رهبر عزيزم. لبيك گويياو لبيك مي

 ادامه دهيد.شهداي اسالم را 

-- 

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

 60 53/1/10د:محل تولد : همدان   تاريخ تول

       55سن :    1/63/6012محل شهادت :خرمشهر  تاريخ شهادت :

اماام برحاق    ،بدانيد و بدانيم و ايمان آوريام كاه اماام عزياز     ! مردم مسلمان و با ايمان

ماي   )ع (نايب برحاق ولاي عصار     )ع ( است و ايشانامر امام زمان مسلمين و فرمان او

ان او باع  كيفر دنيوي و اخروي است. از اساتيد و مربي سخنان و اوامري از د. تخط نباش

 هاااااا باااااودم معاااااذرتكاااااه چناااااد صاااااباحي مااااازاحم آن  محتااااارم 

از تمام برادران كه به نحوي باا مان    .مي خواهم و طلب عفو و بخشش و حالليت دارم 

طلبم و اميدوارم كاه اگار جساارتي شاده عفاو      اند حالليت ميداشته و آشنايي برخورد

  د.نفرماي

------ 

 علي غالم نام پدر :          نام: حسن               نام خانوادگي: نظري      

         1/7/6010 محل تولد: همدان      تاريخ تولد:

 57 سن:         53/1/6012تاريخ شهادت: محل شهادت: جزيره مجنون       

 كاه بعاد از  را چا  عمل كنيد و امام عزيزمان گوش كنيد سخنان و اوامراميداست كه به 

شااءا   دعا كنيدكاه ان  و بدانيد راامام  قدر .[]است معصوم چنين رهبري نيامده انامام

 .نگهدارد را او )ع (انقالب حضرت مهدي خدا تا

******** 
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 ،ها،اشرفي ها،مدني ها،دستغيب هابهشتي، هامطهريبردند  بين از را اسالم و امام ياوران

مماان را  شاايد اما  تاا  را از ما گرفتند و هاشمي نژادها ها،قدوسي ها،ييرجا ها،صدوقي

 رپشاتيبانانش كام شاوند اماا كاو      وه اي وارد شود شدر اعمالش خد شايد تضعيف كنند،

 اساتند. برخ هاا آناان  رفت و امثال ياي بلند شد و بهشتي رفت خامنهيرجا . خوانده اند

با شهيد دادن ما از بين نمي رويم اين را به منافقاان كاوردل نشاان دهياد      !آري برادر

وقتي بهشتي مظلوم شهيد  ،براي ما زنده مي شود يي دهيم امتهر شهيدي كه م با چون

 .ها نفر را به راه انقالب اسالمي كشانيدشد ميليون

---- 

 علي  نام: محمد               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : غالم

 60 2/0/07: محل تولد : همدان             تاريخ تولد 

          50سن :               60 1/7/13ن وليعصر                تاريخ شهادت : محل شهادت : خيابا

ت را يااري كنياد، ناه    نيد امام امنمايم تا مي توابه شما توصيه مي برادران و خواهران !

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

چناان باه   كند گويي امام فرمان جهااد داده اسات، آن  الم نياز ميندارد. وقتي جبهه اع

سوي جبهه آييد كه دل امام و صاحب زمان مهدي)ع ( را شاد كنيد، چرا كه دل اماام  

حسن مجتبي)ع( از دست ياران خود به خاطر سستي در جهاد خون بود و دل نايب او، 

 خون خواهد بود.زمان مهدي)ع ( هم از امتي كه در جهاد سستي كنند  ماما

******** 

 كيان                نام پدر :يحيينام: صادو               نام خانوادگي: نظري

     51/66/6010محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 56سن:   6/65/6011محل شهادت:بندرفاو     تاريخ شهادت:
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يم. سعي كنيد هميشه اماام را  روم به اين اميد كه بتوانم با شهيد شدن گناهانم را بشومي

درود بر كسااني كاه باه     . به خدا نزديك شدم، به نداي او  كبا لبي دعا كنيد، چون من

ايم كاه همانناد   پيام امام كه همان پيام خداست لبيك گفتند، االن در زماني قرار گرفته

اماام لبياك بگوياد باه فضال       «هل من ناصر ينصارني »عاشورا است و هر كس به نداي 

  .شودو يارانش محشور مي )ع(رگي خواهد رسيد و با حسينبز

---- 

 نام: شهرام               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر :محمد

 تحصيالت: سوم متوسطه         03/1/6011محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 61سن:   53/1/6012محل شهادت:مجنون     تاريخ شهادت:

و انقالباي   انجام دادنددر تاريخ  تي كه كاري بس بزرگ صحبتي دارم با امت ايران، ام

اين انقالب عظيم با عنايات پروردگار و تحت  البت هكردند كه جهانيان را به حيرت افكند 

 از ، ماردي كاه در حاال حاضار    پيروز شاد  هيمردي اال ةهاي عاقالنه و متفكرانرهبري

 ،ده اسات دا هدياه  هاا ماا ايراناي   بهخداوند او را  وين است هاي روي زمبهترين انسان

 م .هي را بدانيت بزرگ االانعم اينبياييد قدر انقالب و رهبر 

------ 

 نام: تقي               نام خانوادگي: نوري                نام پدر : نقي

 تحصيالت: فوو ديپلم     2/1/6010محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 55سن:            51/63/6012محل شهادت: شلمچه              تاريخ شهادت: 

برادران و خواهران عزيازم،   .ها را تقويت كنيد و امام را تنها نگذاريدجبهه ،اي جوانان

امام امت كه نايب حجت خداست اطاعت كنيد و خود را اليق اين رهباري ساازيد،   از 

شاويد و از او عقاب نمانياد كاه هاالك      كه گمراه ماي  زماني نرسد از امام جلوتر بزنيد

  شويد.مي
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********** 

 .غرب است اين آرزوي امپرياليسم شرو و ندانيد جدا خود از امام را خط ! روحانيت 

------ 

 نام خانوادگي: نوري                نام پدر : محمد رضا              )مسعود(نام: كريم  

 60 68/1/17د : تاريخ تول       محل تولد : همدان      

          68سن :               60 1/63/12محل شهادت : خرمشهر                تاريخ شهادت : 

 رسعي كنيد تا آخر در مسير انقالب حركت كنيد و امام را تنها نگذاريد هر كس ايان ياا  

ي باراي كاارش داشاته    كنم در روز قيامت بتواند دليلا مظلومان را تنها گذارد فكر نمي

 باشد.

-------- 

  نام: بهرعلي               نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : حمدا 

 60 6/6/12خ تولد : محل تولد : همدان             تاري

          61سن :               60 68/66/11محل شهادت : چنگوله                تاريخ شهادت : 

ها و فساادها از روي  با كافران زمان بجنگيد تا فتنه ! ت مسلمان و خداجوي ايراني مل ا

امامتاان را   !  اي مسلمانان . شود ردين خدا در جهان برقرا و زمين برداشته شود و آيين

او را دعا  . بهتر از او نخواهيد يافت ،داريد كه به خدا قسم در زمان غيبت امام خوب نگه

ه در راه او قدم برداريد كه خط امام زمان)ع ( و در نهايت خط خداست كنيد و هموار

و بترسيد از آتش خدا اگر با او مخالفت كنيد. وقتي ديدم امپرياليسم كافر قصد ناابودي  

شرعي دانساتم و باه    ةاسالم را دارد پاسداري از اسالم و خون شهداي عزيزمان را وظيف

را بدانيد كه  يهقدر اين بزرگ نعمت اال ! ايران امر امام بزرگوار لبيك گفتم، اي مردم

 .االن موقع قدرداني از رهبر عزيز است

**** 
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دعاا كنياد كاه     .شهادت مارا قباول كناد     االدعا كنيد كه خداوند تبارك و تع !عزيزانم

 .ظ گرداندواز باليا محف )ع (امام عزيزمان را تا ظهور انقالب مهدي ،خداوند

-------- 

  نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : هيبت ا           نام: عباس     

   6/1/6012تاريخ تولد :     محل تولد : تويسركان         

          61سن :                58/66/6011تاريخ شهادت :                ؛ عراومحل شهادت : فاو 

خوانيد و به جماعت بخوانيد، به مستمندان از شما مي خواهم نماز را اول وقت ب ،عزيزان

را انجام دهياد، اماام و يااران اماام را     كمك كنيد، در هر كاري اول فكر كنيد بعد آن

 .كنيد ياري كنيد. ياد مرا با ادامه دادن راهم زنده

------- 

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

         6/6/6012: همدان         تاريخ تولد:محل تولد

 67سن:         65/1/6015محل شهادت:پيرانشهر              تاريخ شهادت:

آن كسي كه به  .را از ظلم و ستم نجات بخشيد ايسالم بر حسين زمان، خميني كه جامعه

ده اسات.  تمام جهان به او دوختاه شا   اميد چشم اكنون مستضعفين اميد بخشيد و ةجامع

تقاوا و   ةآن مجسم ،اين امت  ةپندتآري خميني را مي گويم آن پيرجماران و آن قلب 

جايي كه خون در بدنتان جرياان  كنم تا آنبه شما سفارش مي! آن مرد عمل، اي مردم 

او بود كه به ما آبرو  . د از او پيروي كنيد كه هر چه داريم از اوستتپدارد و قلبتان مي 

براي ما اسالم و قرآن و آزادي و استقالل  را زنده كرد، ما ماردم باياد    و حيثيت داد و

 است. باشيم كه يك چنين نعمتي به ما عنايت نموده بارك و تعاالار خداوند تزشكرگ

******* 
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 اوپيام خون شهيدان عمل كنيم كه همواره پشتيبان واليت فقيه باشيد و از  اين بياييد به

 نماييد. آماده ظهور آقا امام زمان)ع ( برايزمينه را  كنيد و حمايتبا جان و دل 

---- 

 نام: حاج محمود               نام خانوادگي: نيكو منظري            نام پدر :علي محمد

           67/1/6061محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 15سن:      03/1/6016بصره        تاريخ شهادت: شرو محل شهادت:

گوش خود قراردهيد و باه آن عمال كنياد و     ةبار امام عزيز را آويزرهميشه سخنان گه

نكند خداي ناكرده دستورات . بدانيد كه امام و دستوراتش بر جهان اسالم حجت است 

 اوامرش رافراموش كنيد و

---- 

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

 60 53/65/17حل تولد : همدان             تاريخ تولد : م

          61سن :               60 51/1/10مجنون                تاريخ شهادت :  جزيره محل شهادت :

كنم فقط گوش باه فرماان پيار جمااران باشايد و      از شما تقاضا مي ،اي مردم شهيد پرور

كاه در   را اسرا دعا كنيد و راه شهداي عزيزمان رزمندگان و آزادي هميشه براي امام و

 راه خداوند براي برقراري دين خدا شهيد شده اند ادامه دهيد.

----- 

 زيار            نام پدر : اسم علينام: حسين               نام خانوادگي: ورم

      53/63/6016محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:  66/1/6013تاريخ شهادت:محل شهادت:تنگ حاجيان     

باه   .ياران او را تنها نگذاريد و امام را دعاا كنياد   تنها وصيتم به شما اين است كه امام و

ما رزمنادگان باا تاو پيماان      ! مقاومت ةاي اسطور گويم اي بت شكن قرن ورهبرم مي
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دگي خون خاود ايساتا   ةفساد تا آخرين قطر ةبنديم كه در نابودي اين جرثومخون مي

 .اي برگشايش راه كربال و قدس عزيز باشدنماييم باشد كه خون ما مقدمه

----- 

 دي            نام پدر : سيف ا نام: امير               نام خانوادگي: وليد آبا

      65/1/6001د:  محل تولد: همدان          تاريخ تول

 55سن:     51/63/6016محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت:   

قلم قدرت نوشتن احساسم  . قدر امام را بدانيد : اين گل پرپر چند كالمي نصيحت دارد 

من كه مبارزه  ،كشيد هاييسختي بگويم امام چه تا را ندارد چون من كه سختي نكشيدم

ه چا  بگويم امام تا مبارزه كرد، من كه واقعاً ايمان نداشتم چه اندازه بگويم امام تا نكردم

دانم. فقط اماام را تنهاا نگذارياد، اگار     ايمان داشت ولي او را از كوه استوارتر ميقدر 

تارين   بزرگ در حال حاضر شد من او رااست آب ميدانست امام چه كشيده سنگ مي

 دانم.رهبر روي زمين مي

---- 

 نام: محمد           نام خانوادگي: صفري                  نام پدر: نعمت ا 

 تحصيالت: دوم راهنمايي     66/1/6017ولد: همدان         تاريخ تولد: محل ت

 61سن:           8/6/6010محل شهادت: چنگوله             تاريخ شهادت: 

باه تماام اقاوام وخويشاان     . را تنهاا نگذارياد   قسم مي دهم امام عزيز را شما !پدرعزيزم

 .يد ناراحت نباشنديبگو

---------- 

 نام خانوادگي: صنمي               نام پدر: عباس               نام: خداداد

     1/1/6016محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 56سن:           51/0/6015محل شهادت: مالير        تاريخ شهادت: 
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دوش  بار  مارا  ةاسلح ،افسوس خوردن اميدوارم كه پيش از !مسلمان برادراي  اكنون تو

 خميني بت شكن بشتابي. ،چنان به ياري پيرجماران ا  اكبرهم تكبير اب كشي و

------ 

  نام: حسين               نام خانوادگي: عبادي            نام پدر : روح ا 

 0/6/6010محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          53سن :              67/66/6010محل شهادت : سومار        تاريخ شهادت : 

كنم اين است كاه تاا خاون در    اي كه به شما امت مسلمان و هميشه در صحنه ميتوصيه

خصاوص رهبار   باه  دست از حمايت روحانيت  ،هايتان استهايتان و جان در بدنرگ

زيرا واليت فقيه تداوم بخش راه  ،حضرت امام خميني برنداريد ،كبير انقالب اسالميمان

  .ن جهان واجب استاناعت و حفظ آن برتمامي مسلمو اطا ستانبيا

------ 

 نام: نادر               نام خانوادگي: عبادي نيا            نام پدر : علي سرور

    62/7/6011: محل تولد: همدان          تاريخ تولد

 56سن:       1/63/6012محل شهادت: ام الرصاص            تاريخ شهادت: 

وصيت من اين است كه سخنان اماام   ،كه صداي مرا به هر نحوي مي شنويداي كساني

ساعي كنياد اماام عزياز را      .به مو اجرا كنياد  گوش خود قرار دهيد و مو ةعزيز را آويز

شماست كه از اسالم دفاع كنيد تاا حكومات    ةوظيف. كه كيست و چه مي گويد بشناسيد

اين شايران   ،و تمام مظلومان جهان گير شود هي به ياري امام زمان)ع ( جهاناال عدل

 . برسند ،كه همانا عدالت اسالمي و آزادي  است داشته شده به حق خود در زنجير نگه

********* 

( روحي فدا) ياري امام عزيز دست از ،بدن داريد خوني كه در ةقطر آخرين تا !عزيزانم

ش شما مي باشد و پيگوهري  )س(فرزند زهرااين ، حق ه وكوتاهي نكنيدكه ب برنداريد
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در  ! عزيازانم . ماا عنايات فرمودناد    كه خداوند مهرباان بار  است حق نعمت بزرگي ه ب

 اين نهاد گرانمايه واين سربازان امام زمان)ع (كمال همكااري را  ،حمايت از روحانيت

براي شاركت درايان    را فرزندان خود. ندانيد هاآن از جدا لحظه اي خود را و يديبنما

اين زمان بيشتر ازقبل احتياج به روحانيات   در ت دهيد كه اسالم عزيزدس حركنظام مق 

 .دارد

---- 

 لقاسمانام: محمد               نام خانوادگي: عراقچيان            نام پدر : ابو

      2/1/6011د:محل تولد: همدان       تاريخ تول

 61سن:  1/63/6012محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت:

 خون خود او را ياري ةوقت امام را تنها نگذاريد و تا آخرين قطرهيچ !شهيدپرور مردم

ها حضور داشاته باشايد  نكناد بعادها پشايمان و      توانيد در جبههبه هر نحو كه مي. كنيد

هيچ جواب ودليلي نداريد و حجات   )ع (زيرا در مقابل خدا و امام زمان ، خجل شويد

 .بر شما تمام است

------- 

 علي آقا              نام خانوادگي: عزتي            نام پدر : عباس نام:

        5/63/6010محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 68سن:    5/6/6016محل شهادت:كرخه    تاريخ شهادت: 

مثل مردمان كوفاه   ، امام را حتماً در نماز دعا كنيد و او را تنها نگذاريد !برادران عزيزم 

 نباشيد.، را تنها گذاشتند )ع(مام حسينكه ا

----- 

 نام: حسن               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر :علي

       6/5/6001محل تولد: همدان       تاريخ تولد:
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 51سن:  03/1/6013محل شهادت:بازارهمدان     تاريخ شهادت:

ري اماام عزيزكاه هماناا ناياب اماام      يا دست از !دوستان وآشنايان، برادران وخواهران

اسات.   باس   15 سال محرم در غفلت ما. برنداريد ،ياري كننده اسالم است و زمان)ع (

چه بسا اگردست ازياري امام ،نگذاريد تنها را او و اماممان بچرخيد وجود پروانه وارگرد

 ان تبلاور ايان زما   چرا كه امام در  شد ي بدترخواهيدسان مردم كوفه ياحت ه ب، برداريد

 عيني مكتب ماست.

---- 

 دعليعزيزي            نام پدر : محم نام: مصطفي               نام خانوادگي:

       6/1/6011:محل تولد: همدان       تاريخ تولد

 56سن:   65/6/6012تاريخ شهادت:    ؛ عراومحل شهادت:فاو 

دين  ، عمر خود استفاده كنيد ةانياز هر ث شما قدر و منزلت خود را بدانيد و !امت اسالم

خواسته غفلات كنياد واماام    نكند خداي نا .خدا حق است ةرا ياري كنيد كه وعد خدا

عزيزمان را در اين موقع حساس رها كنيد و دست از مبارزه علياه دشامنان ديان خادا     

 .كربال ر  دهد ةبار ديگر واقع كهبرداريد 

-------- 

 نوادگي: عالفچي           نام پدر : حسننام: عباس               نام خا

 60 68/7/11محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          56سن :       60 8/65/12محل شهادت :شلمچه        تاريخ شهادت : 

 در صورت امكان حالليات  ،شركت مي كنند منكه به هر نحو در مراسم ختم  از كساني

خميناي شاك    خدا روح ،امام عزيز حق انيت به اياره ساني كهخواهم كنمي. بخواهيد

 .  من شركت كنند مراسم در دارند

------ 
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  نام: رضا                نام خانوادگي: عمادي                   نام پدر :اسدا 

   1/1/6012ن       تاريخ تولد:محل تولد: همدا

 53سن:   1/63/6012محل شهادت:اروندرود     تاريخ شهادت:

ه امام ما، خاود  البت  .عهده  دارد كه به حق، مستحق حكومت استه واليت مرا را كسي ب

بهتر از اين اسات   خدمتگزار بگوييداگر به من ،  » :گويدكند و ميرا رهبر محسوب نمي

افتخاار   اوت نياز باه   خدايي است كه ماا مل ا   يرهبر ، اوبا اين حال «. كه رهبر بگوييد

شهدا در لحظاات   .كنند كه جانباز چنين رهبري باشندرزمندگان ما افتخار مي ،كنيممي

شاما لبياك گوياان     ه خواهم بنهايت مي . درسالم ما را به امام برسانيد ، گويندآخر مي

گوش به فرماان ايان مارد     ،خواهيداگر سعادت دنيا وآخرت را مي ، پيرجماران بگويم

در ايان امار     شاءا ان د.ن عالم نگهدارااي محرومخداوند اين پير را بر .خدايي باشيد

 مهم مؤيد و پيروز باشيد.

-------- 

 نام: رمضان                نام خانوادگي: عنايين               نام پدر : خيرا 

    6/66/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:    50/63/6012تاريخ شهادت:    ؛ عراومحل شهادت:شلمچه 

 

خط اصيل مكتب تعالي  ،خط امام .ن انديشه كنيدآراه امام را بياموزيد و در  !برادران

از ياري خميني بزرگ تا آخرين دقايق و لحظات زندگيتان دسات   .بخش اسالم است

 نكشيد.

------ 

 نام: سيدامير                نام خانوادگي: فدايي فروتن               نام پدر : سيد حسن

     60/66/6017لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو
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 67سن:     58/66/6011محل شهادت:فاو    تاريخ شهادت:

كاه باا   چاون  ؛مديون هستيم ،اين پير جماران ،رفتار و كردارمان را به امام امت ةما هم

به او ت را از خواب غفلت بيدار كرد.مل  ةهم ،اولين قدم خود كه به اين كشور گذاشت

پاا  ه با  هاا بيادار كارد وآن  هاا را و ملات  را آموخات  )ع(اطهار ةائموردم ياري قرآن م

 .خواستند

---- 

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

         60/8/6015محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 50سن:     58/0/6012دت:مجنون   تاريخ شها جزيره محل شهادت:

 .استهي ت ايران نعمت بزرگ االقدر امام عزيز را بدانيد كه براي مل 

-------- 

 نام: محمد رضا                 نام خانوادگي:فراهاني       نام پدر : احمد        

     60 8/5/00محل تولد : همدان             تاريخ تولد :  

                   51سن :     2/7/6021تاريخ شهادت :       محل شهادت : سرپل اهاب 

 امام خميني حق است.

------- 

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

 62/6/6017تاريخ تولد:     محل تولد: همدان  

 67ن:س      58/66/6011محل شهادت:فاو          تاريخ شهادت:

زيارا   ، امام عزيزمان را تنها نگذاريد و همواره جان بركف به فرمان آن روح خدا باشيد

يت ن انسا ةهالكت و سقوط به اوج درج ةرا از ورط اش ماگونهرهبري پيامبر ااو بود كه ب
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و مقاومت را تا انقالب ولاي   اتقو ةپس از خداوند بخواهيد اين اسطور .و شرافت رساند

 .كند را به درازي آفتاب شدارد و عمر ي در كنارش محفوظ نگهت ح و عصر )ع (

********** 

ن روحانيت خساتگي  آچنان پشتيبان واليت فقيه و روحانيت پيرو خط امام و بازوان  هم

ت شهيد پرور اين است كه پيام اين حقير به مل  .اي نخوردتا به انقالب لطمه باشيد ناپذير

 ةبر زمين افتاد ةد و اسلحيكفر جهاني مبارزه را ادامه ده عليه  ،در هر سنگري كه هستيد

 هيچد كه از كشتن شهداي محراب يد و به دشمنان اسالم بفهمانيشهيدان را بر دوش بگير

 ] نخواهد شد . [سودي عايدشان 

------- 

 نام: محمد رضا                نام خانوادگي: فرهادي               نام پدر :غالم حسين

    0/66/6017تولد: همدان       تاريخ تولد: محل

 61سن:     67/0/6011محل شهادت:بانه    تاريخ شهادت:

باز هم حاشا از بركت وجود  ،به خدا هر قدر شكر كنيد .قدر امام عزيز را بدانيد !  مردم

 . او

---------- 

 نام پدر :كاظم   نام: امير حسين                نام خانوادگي: فضل اللهي            

        06/8/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 56سن: 56/5/6012مجنون     تاريخ شهادت:جزيره  محل شهادت:

اگر كمي با خود فكر كنيم و اندكي  ! عزيزانم .صحبتم در آغاز با شما امت امام مي باشد

اين نهضت و اين امام كاري  رايب شناسيكه آيا تنها از بعد قدر تأمل نماييم به اين سؤال

انقاالب نيااز باه     ! بزرگاوارانم  ؟ايم چه جوابي به وجدان خود خاواهيم داد انجام داده

مباادا كوتااهي    .جنگ و چه در كشاور و جامعاه   ةيك ما دارد چه در صحنهمكاري يكا
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هنگاامي كاه باياد     ؛تسويه حساب در قيامت اسات  ةمبادا كم كاري كنيم كه وعد كنيم،

 و امات اماام معرفاي نماوده ايام      ما كه خود را  .وي اعمال دنيوي خود باشيمگ پاسخ

زندگي خود برعهدي كه با امام  ةتا آخرين لحظديبا ،ايماثبات كرده آن را معمل هدر

هاي ايشان را باه  صحبت .دوشادوش اين امام عزيز حركت كنيم ، پايبند باشيم وميابسته

 ليت دست نياز به ساوي باي نيااز   ؤواين راه پر مسدر  .يميجان و دل بپذيريم وعمل نما

 .مطلق دراز كنيم

 

 نام: هادي              نام خانوادگي: فضلي          نام پدر : علي

   61/0/6016محل تولد : همدان           تاريخ تولد : 

          51سن :          7/2/6017محل شهادت : چارزبر      تاريخ شهادت : 

 ،دوش داشاتم  راميدوارم رسالتي را كه من با  :برادران و خواهرانم ،د بامادرمسخني چن

تا سرحد مرگ از امام بزرگوارمان و روحانيت مبارز خاط اماام    .دوش بكشيدرشما هم ب

 .ي كردند و ما را از منجالب گناه نجات دادندفپيروي كنيدكه اينان اسالم را به ما معر

***** 

نام  وقتي كهاي كساني ،داريد] ايمان [ رسالت خميني  به  هكاي كساني !پس اي جوانان

اماام   ،ياد كاه حساين زماان ماا     يبيا ،افتياد همه به گريه ماي  ،آيدحسين)ع( بر زبان مي

 اركف ا  باه جناگ باا    شاما را ، ستمشاهي مبارزه كارد  رژيم بزرگوارمان كه ساليان دراز با

و ياران با وفاايش   )ع(. الحسينا اين همان دشمني نبودكه ابا عبدمگر .كنددعوت مي

 دشااامني نيسااات كاااه خانااادان  مگااار ايااان هماااان ؟را باااه شاااهادت رساااانيدند

پس  ؟ها شهيد كردنداي را با فجيع ترين شكنجهرا به اسارت بردند و عده )ع(  اباعبدا

ها لت بكشانيم. ما اگر اين حرفها را به خاك مذ يد با اين دشمنان مبارزه كنيم و آنيبيا

اگر ما به ايان   .اسرا گفتند، ها را شهدا گفتنداين ةيم هميگواز خودمان نمي ،زنيمميرا 
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روزي گرفتار خواهيم شد و آن وقت است كاه پشايماني    ،ها گوش نكنيمها و كلمهنكته

 سودي ندارد.

------- 

   نام: عزيز ا                 نام خانوادگي: قادري           نام پدر : حبيب ا

      5/65/6011محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 61سن:     62/6/6010سردشت       تاريخ شهادت: -محل شهادت: مهاباد 

نبودم ولي خواهشاي از شاما    براي شما يهرچند من برادرخوب  مهربانم و دوستان عزيز

دهام كاه    قسم ماي )ص(  رسول خدا و پيغمبر و به خدا را اين است كه شما ،دارم وآن

 خمينااااااااااي  ،ابااااااااااراهيم زمااااااااااان ،اياااااااااان پيرجماااااااااااران

 .نگذاريد بت شكن راتنها

------ 

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

   2/6/6010محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 50: سن      03/63/6011عراو       تاريخ شهادت: ؛ محل شهادت: ماووت 

ي كرده حسين زمان پيرو بتوانيم جانانه از فرزندت خميني عزيز،يا حسين)ع( ! اميدوارم 

كااران شارو و    زارهاي ابر جنايات  نجداريم و جهان فاسد را از ل و اسالم را زنده نگه

و تمامي مسلمانان  يم غرب كه هميشه براي سرنگوني اسالم قدم برداشته اند بيرون بيارو

اگر شما در كربال جان خود را نثار كاردي ماا هام در     !اي حسين عزيز. را نجات دهيم

تماام دشات و    ،كردساتان  هاي سار باه فلاك كشايده    كربال هاي گرم خوزستان و كوه

 مملكت اسالمي ايران را با خون سر  خود رنگين نموديم. هايبيابان

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

 نام پدر : غالم            نام: حسين                     نام خانوادگي: خادم پر
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 تحصيالت: ديپلم            1/6/6013محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 52سن:        63/1/6012محل شهادت: پيرانشهر    تاريخ شهادت: 

بارها از خداوند خواسته ام كاه اي   ، دانممي انقالب امام و ، شهدا من خودم را مديون 

ن داشتم و در راه انقالب و اسالم و امام عزيز نثار مي كردم تاا شاايد   ها جاكاش ميليون

 باا دادن جاان خاود    و انقالب را شهدابه دانم آيا دين نمي ا  و .دين خود را ادا كنم

 كه نمي توانم. ادا كنم وا  توانممي

****** 

جنگند و م ميبا دشمن اسال  وز شاهد هستيد كه چگونه ياران امام با عشق به ارشما هر

ياران امام اين بسيجيان  . كنيمما پيكر مطهرشان را تشييع مي ، آفرينندهر روز حماسه مي

 .پيوندندمي ي حقشوند و به لقاجان بر كف چگونه يك يك از گلستان انقالب جدا مي

اند و هار فرمااني كاه از    مطلب قابل گفتن اين است كه اينان خود را تسليم حق نموده

كنناد. هماين   دانند و بدان عمل ماي رماندهشان صادر گردد آنان را از امام ميطريق ف

ها را هار چاه    نيروها در پشت جبهه نيز احتياج به فرمانده و راهنما دارند كه بتواند آن

شما عزيزان روحاني است كه به عنوان طبيب در  ةبيشتر با مفاهيم اسالم آشنا سازد. وظيف

  .شيد و آنها را از خود بدانيد ها را راهنما با جامعه آن

---------- 

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

 60 53/1/13محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          52سن :               60 1/5/12تاريخ شهادت :                ، عراومحل شهادت : فاو 

انقاالب ياا رهبار     ،ي نسبت به اسالميخاطر شهادتم نارواه كس نبايد خداي ناكرده بهيچ

راه اصيل انقالب را دنبال كنيد  ؛ي خواهم راه اسالم و امام خميني شما م بگويد از همه

فرزندانتان را نيز بر اين روش تربيات   .از ياري اسالم و امام بر نداريد گاه دست و هيچ



 42 

در جبهاه   .اين مسير بكوشيد به هر ترتيب كه مي توانيد اسالم را تقويت كنيد كنيد و در

 گيري هاي سياسي نيز مراقب باشيد اشتباه نكنيد.

----- 

 نام: سعيد               نام خانوادگي: نوري                نام پدر :علي

      6/1/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 53سن:  55/7/6011تاريخ شهادت:    محل شهادت:شلمچه 

 دهيد و ياا مردمي كه به وصيت من گوش فرا مي ! هميشه در صحنه و ت بزرگوارشما مل 

 ، شاد ها و ياري شما نبود اسالم احياا نماي  مردمي كه اگر كمك و اي خوانيدميآن را 

در اماام عزياز را بدانياد و هماواره باه      قا شما را به عظمات خودتاان قسام ماي دهام      

هرچاه داريام از    مبه خادا قسا   .  هنمودهاي جان بخش اين بزرگوار گوش فرادهيدر

 باشد.بركت وجود اين بزرگوار مي

--- 

                نام خانوادگي: يارمطاقلونيازي               نام پدر : صحبت ا نام:نعمت ا 

 :سوم متوسطه تحصيالت             52/1/6017محل تولد: مالير      تاريخ تولد:

 67سن:      53/65/6011محل شهادت:فاو      تاريخ شهادت:

برادران عزيز  .بعد از شنيدن خبر شهادتم از خداوند طلب صبر كنيد ! پدر و مادر عزيزم

تفنگ خونين برادرتان را از زمين برداريد و هر وقت احساس كرديد كاه   ،و نور چشمم

كنيد و تا جان در بادن دارياد از اماام امات     م اسالم در خطر است خود را فداي اسال

 .دست بر نداريد

-------- 

 نام: علي اصغر                نام خانوادگي: قادري               نام پدر :محمد حسين 

      52/6/6017محل تولد: تهران         تاريخ تولد: 
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 68سن:     53/63/6012محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت:

مبادا مانند اهل كوفه با امام رفتار  ،مبادا سستي كنيد .بجنگيد و استقامت كنيد !مردماي 

ايان دانشاگاه    ،جبهاه . ي آخرت آماده كنيداخود را برو از اختالف دوري كنيد  .كنيد

هميشاه   .مبادا در شاكوه و عظمات شاما خللاي وارد شاود      .انسان سازي را ترك نكنيد

ا گرفتند اما يك چيز را نتوانستند ردشمنان جسم م نيد اگربدا .پشتيبان واليت فقيه باشيد

مطلق جهان هستي و عشق باه   معشوقم  ،عشق به ا    ان به هدفم استماي ،بگيرند و آن

 .اسالم است ،امام و مكتبم

----- 

 علينام خانوادگي: خان محمدي             نام پدر : امام            نام: محسن

      03/1/6015تاريخ تولد:      محل تولد: همدان

 50سن:      51/1/6016محل شهادت: بصره   تاريخ شهادت: 

هميشه از او اطاعت و پياروي كنياد تاا در     .امام را تنها نگذاريد !ت قهرمان ايراناي مل 

دسات برندارياد    هرگز از روحانيت عزيز .چون او برحق است ،كارها پيروز شويد ةهم

 .پشتيبان واليت فقيه باشيد .ين روحانيت استا زكه ما هرچه داريم ا

--------- 

 نام : جعفر           نام خانوادگي: خضريان             نام پدر : علي اصغر

  62/6/6005ولد: محل تولد: همدان       تاريخ ت

 51سن:    62/2/6016محل شهادت: قصرشيرين     تاريخ شهادت: 

 بر مصلحت خداوند از نظر ما غايب است  )ع ( بنادر اين زمان كه حضرت مهدي موعود

يار تهد عادل وآگاه به مسايل جهان ومج ، ولي فقيه ،نايب او ]بردوش[رهبري اسالم عزيز 

 .باشد.اطاعت از ولي فقيه واجب شرعي استمستضعفان و دشمن مستكبران مي

**** 
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 ز ياك طلباه  رش مي كنم در مجلاس خاتم مان ا   اسف .دهمي خود قرار ميپدرم را وصّ

د امام خميني دعوت كنند تا در موضوع واليت فقيه و اعلميت امام خميني و مجاهد مقل 

و روحانيات   يابناد مردم آگاهي   تاشناساندن ياران امام و نهادهاي انقالبي صحبت كند 

 بشناسند.تر  مبارز و مجاهد پيرو خط امام را بيش

********* 

اكنون كه درهاي نعمت به روي  .ا خالي نيستبدانيد كه زمين از حجت خد !اي مردم

 مااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااز اساااااااااااااااااااااااات و 

ام حضارت اما  ،قائد عظيم الشاأن انقاالب اساالمي     ةتا با رهبري پيامبران ]نزديك است [  

ايان راه از  يم در يآمااده نماا   ا  االعظم مهدي )ع ( تخميني زمينه را براي ظهور بقي

خاطر اين نعمت بزرگ بسيار شكر  يغ نخواهيم كرد و خدا را بههيچ كوشش و ايثاري در

 .مي كنيم

----------- 

 نام: هادي            نام خانوادگي: خضريان        نام پدر : ابوالقاسم 

 60 57/63/01محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

          52سن :    60 58/5/21ها   تاريخ شهادت :  محل شهادت : زندان دمكرات

اند كه به شدت به ما دستور داده تفرقه و جدايي است كه  ،بيچارگي عامل هر بدبختي و

 ،خميني  انظير و شجاع  حضرت آيتاز وجود مقدس شخصيت بي از آن احتراز كنيم

بخشايدن باه جامعاه و     ] ايماان [  هاي روحاني كه در راهشخصيتديگر  پدر بزرگوار و 

از خداوناد   .طلابم گرفتناد پاوزش ماي   اسالم در زير شكنجه و گلوله قرار  ةاهداف عالي

 ها خواهانم.بزرگ ترفيع درجه در دنيا و آخرت براي آن

------ 

 نام:ناصر             نام خانوادگي: شالي وركانه             نام پدر : بختيار
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   2/1/6057محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 01سن:       51/63/6011تاريخ شهادت:     ؛ عراومحل شهادت:ماووت 

 از بستگان و فرزندان خويش انتظار دارم كه صبر و شكيبايي و پيروي از خط واليت فقيه 

 .خود كنند ةاطاعت از امام امت را پيش؛

--- 

 ي            نام پدر : رحمت ا نام: قاسم               نام خانوادگي: وهاب

 6/7/6011 محل تولد : همدان             تاريخ تولد :

          61سن :            60 51/63/12محل شهادت : شلمچه          تاريخ شهادت : 

ت ماا در ساايه جمهاوري    مقام واالي مل  امروز آزادي ما و!  برادران وخواهران گرامي

پس برماست كه همواره  به دست آمده استاسالمي ايران به زعامت و واليت امام عزيز 

. و اطاعات كنايم    شنيده اش راو رهنمودهاي پيامبرگونه باشيم يزمانيار و ياور امام عز

مبادا خداي ناخواسته با اعمال خود ناراحتي اماام عزياز را فاراهم نمااييم كاه در آن      

بايد اين نايب  . خواهيم شد « هنيا واآلخرخسرالد »صورت مورد خشم و غضب خداوند و

 .ات ظهور حضرتش را فراهم كنيممهدي موعود)ع ( را ياري نماييم تا مقدم برحق

--------- 

 نام:حاجي آقا               نام خانوادگي: صفري           نام پدر:جعفر

      0/66/6055محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 01سن:   5/6/6016محل شهادت: دشت عباس    تاريخ شهادت:

دهم با قوم و خويشاونداني كه  تو را به خون شهداي در راه اسالم سوگند مي ! همسرم

مبارزه كنيد تا در  با دشمنان امام خميني عزيز. معاشرت نكن ،واليت فقيه را قبول ندارند

 .نزد خداوند روسفيد باشيد ،آخرت

------ 
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 نام: رضا               نام خانوادگي: صفري               نام پدر:برزو

       6/63/6011محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 67سن:   1/8/6011محل شهادت:گامو     تاريخ شهادت:

گونه كه  اين است كه همان  درخواستي كه از مردم حزب ا  و هميشه در صحنه دارم

از اين به بعد هام اساالم و    ،اندحال امام را تنها نگذاشته اند و اسالم را ياري كردهه تا ب

هميشاه   .انقالب سوء استفاده كنناد  مقين كوردل از اسد و نگذارند منافامام را ياري كنن

اند و درخت در نظر داشته باشند كه شهدا با نثار خون خود از حسين)ع( درس آموخته

 .خداي نكرده از تبار يزيديان زمان نباشيد  ،ايدمانده كه اند و شمااسالم را آبياري كرده

 ت.اعمال انسان ناظر و گواه اس ةمتعال بر هم خداوند

--------- 

 نام خانوادگي: عباسي            نام پدر : نصرا                نام: ابيح ا 

   61/0/6003محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

  03سن :            58/1/6013كورك        تاريخ شهادت :  محل شهادت :تنگ

 ،و تبعيات از او  ه انبياا و اوصايا  را ،اه اوامام خميني ولي فقيه است و ر دهم شهادت مي

 عاااااااااااااااااااااا  تبعياااااااااااااااااااااات از ولااااااااااااااااااااااي

به فرماان اماام    دانم كه گوشبه همين منظور برخود الزم مي .باشدمي ( ارواحنا فداه )

 خميني باشم.

------- 

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

 تحصيالت:ديپلم     51/65/6010تاريخ تولد: محل تولد: همدان       

 53سن:     67/66/6010محل شهادت:سومار        تاريخ شهادت: 
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 .از تاه قلاب باشاد    وعمقي و با عمال   ،پيروي كنيد و اين پيروي از اسالم و واليت فقيه

» فرمايد: الكرسي مي ت در قرآن كريم در آي خداوند خودتان را به نور برسانيد چراكه

اغوت ور و الذين كفروا اولياائهم الط ا  مات الي الن ين امنوا يخرجهم من الظل   ولي الذ ا

خداوناد  « ار هام فيهاا خالادون   لمات اولئك اصاحاب الن ا  الظ  إلي وريخرجونهم من الن 

بارد و  ها به نور ميها را از تاريكياند و آنسرپرست كساني است كه به او ايمان آورده

 .بارد ها را به ظلمات ماي  آن ، ها طاغوت استسرپرست آن ،زيدندكفر ور كه هاييآن

 .و دائماً در آن خواهند بود هستند ها اهل آتشاين

 527سوره بقره ، آيه  -6

-------- 

 علي نام: بهرام               نام خانوادگي: عطاييان            نام پدر : خان

    51/0/6010محل تولد: مراغه        تاريخ تولد:

 55سن:     51/63/6012محل شهادت:شلمچه        تاريخ شهادت: 

 گوييدهايي كه بعد از من سخن مياي آن ! اي دوستان :امام است از وصيت من سخن

هي است كه ما را از خشم خدا نجات داده و خدا را امام نعمت اال .امام را تنها نگذاريد ،

 است. ناساندهرا به ما ش )ع(از ما راضي كرده واهل بيت

------- 

 ا جو            نام پدر : حبيباصغر           نام خانوادگي: بهنامنام:  علي

     51/0/6011محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 67سن:         62/2/6016محل شهادت:قصرشيرين               تاريخ شهادت:

سخ خود كه مستقيماً از امام زمان)ع ( الهام حسين زمان اكنون با رهبري كامل و عزم را

» و كم كم آيه شريفه . ادهددنياي امروز را به سوي دگرگوني كامل سوو مي ،گيردمي
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دسات  هكند تا با را زمينه سازي مي« .... و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في االرض

 .زدهم بسپاردايعني امام دو ،اسالم شكوهپرچم دار پر

. هاي اسات  زمان لبيك گفتن است، زمان آزمايش كامال اال  .ت ياري اوستاكنون وق 

 پر تالطام  تنها پيام من است بلكه دريايهن  كه در اين راه كوتاهي كنند .واي بر كساني

 : خااااااااون شااااااااهيدان امااااااااواج خااااااااود مااااااااي گويااااااااد     

هركس كه اكنون در  . «روحانيت را حفظ كنيد كه حفظ روحانيت حفظ اسالم است » 

است و هر كااري كاه    دارد سرباز امام زمان)ع (خط رهبري امام گام برميراه خدا و 

] باودن ساازگار    سرباز اماام زماان)ع (  با آيا اين كارش  دبايد توجه كن دهدانجام مي

 ؟!است [

  2 ، آيهقص   سوره 

---- 

 نام:  نصرت ا            نام خانوادگي: براتي       نام پدر : هادي 

 60 5/7/12 دان             تاريخ تولد :محل تولد : هم

         67سن :               60 62/2/15محل شهادت : پيرانشهر              تاريخ شهادت : 

گواهي دهاد   ،و رهبرم روح ا  وحسين)ع( خونم به علي)ع( مي خواهم شهيد شوم تا

 ،كنم اي بهشاتي عزياز   مي خواهم خونم ريخته شود تا اعالم .كه رهرو راهشان بوده ام

باا   ، طور كه بايد و شايد تورا در راه اسالم ياري كنمي نتوانستم آنيندگي دنيازاگر در 

خم ريخته شود تا اعالم رخواهم خون سمي نمايم،مي ياريرا ريختن خونم تو و يارانت 

خواهم بگاويم اي اماام   مي .بدان كه اين بسيجي كوچك هم ياور توست ،كنم اي امام

ماهمه سرباز توايم خميني گوش به فرمان توايم  : »آخرين لحظات فرياد خواهم زد در

 «خميني .

********* 



 49 

جستجو كنيد و ببينيد را ا ههمه جريان ،در همه جا و همه وقت  .عزيز را ياري كنيد ماما

 .كه كدام گروه و چه كسي پيرو راستين امام عزيز است و او را ياري كنيد

******** 

عمارت پشاتيباني    از روحانيت و امام تا آخرين لحظاه  .سنگر مسجد را ترك نكن !پدرم

  .تو هم در خط امام و حزب ا  باش !مادرم .كن

-------- 

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

        51/1/6006محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 58سن:           8/63/6021ل شهادت:سوسنگرد             تاريخ شهادت: مح

واليت  ولي از او مي خواهم از  خود بهترين راه را انتخاب مي كند برادرم  مي دانم كه

بر ندارد كاه نگهاداري ايماان در     دست  و نايبش و اوالدش و امام زمان )ع ( علي)ع(

 . آخر زمان بسيار سخت است

------- 

 ا               نام خانوادگي: بداغي             نام پدر : طاهر ام: حجتن

 60 1/7/11محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          61سن :               60 1/63/12محل شهادت : ام الرصاص                تاريخ شهادت : 

يعناي   ،بيك گويي يكاي از بهتارين اوليايات   تو شاهد باش كه من تنها براي ل ! خداوندا

 خميناااااااااااااااااااااااااااااااااااي عزياااااااااااااااااااااااااااااااااااز و 

برافراشته شدن پرچم پرافتخار اسالم در سراسر گيتي و براي سركوبي نقش دنياا  ]براي [ 

 .گذاشتم پا طلبان به جبهه و قتلگاه خودم

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

 ر: قدرت ا نام:  محمد مهدي        نام خانوادگي: بهراملو             نام پد
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    03/6/6015محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 53سن:         50/1/6015محل شهادت:قصرشيرين               تاريخ شهادت:

كه امام را تنها نگذاريد و  سفارش من به تمام عزيزان اين است ،پس از سالم بر شهيدان

تواناد  بدانيد كه تنها راهي كه ماي  !اي امت دالور و مسلمان .ي فقيه اطاعت كنيدل از و

  .اطاعت مطلق شما از واليت فقيه است ،برايتان افتخار جاويد بر جاي گذارد

******* 

اين عارف و  ؛حضرت امام خميني، فرمانده كل قوا ،درود و سالم به رهبر خستگي ناپذير

تبار بار   را شكسات و هناوز    هاا  اين بت شكن زمان كه همه بت .فيلسوف و اسالم شناس

را قرباني كرد و خود بلكه هزاران فرزند  شها اسماعيلنته اين ابراهيمي كه ن .دوش دارد

سپاس و شكر  . را فراهم سازد فرستد تا زمينه ظهور امام زمان)ع (هنوز به قربان گاه مي

. رساولي باراي هادايت ماا فرساتاد      ،ت گذاشت و همانند رسوالنخداي را كه بر ما من 

ها عمر ما را كم كان و  و سال از مانگير)ع ( تا انقالب مهدي را مرد جهان خدايا اين ابر

اميدوارم مرا ببخشي كه نتوانستم سرباز خوبي باشم  !اي امام عزيز. بر لحظات عمر او بيفزا

 از هزاران شهيد و معلول است انجام بدهم.  دفاعوليتم را كه ؤو مس

------ 

 ي: بهرامي            نام پدر : ميرزا رضانام:محمد               نام خانوادگ

    03/1/6011محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 61سن:         03/2/6012مجنون               تاريخ شهادت:جزيره  محل شهادت:

هميشه در صحنه كاه پاسادار حرمات      با درود فراوان به امام امت و شما امت حزب ا

باشيدو فرزنادانتان  شما مادران كه پيروان راستين زينب)س( مي خون شهيدان هستيد و

چاون   درود برشما كه هام  .شويدها مي هاي آنفرستيد و شاهد جانبازيرا به جبهه مي
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ما بايد  .گوييدميو به فرمان ا  لبيك  بريدمي، اسماعيل خود را به قربانگاه )ع( ابراهيم 

 .همان خط انبيا است خارج نشويم هوشيار باشيم و از خط واليت فقيه كه

-------- 

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

     8/65/6001لد:محل تولد: همدان         تاريخ تو

 52سن:         61/1/6016محل شهادت: قصرشيرين          تاريخ شهادت:

له جناگ را حال   ساا ها بروند و آموزش ببينند و مبايد جوان » :روزي كه امام فرمودند

ماند تاا از رفاتن باه    جوان مسلمان سالم باقي نمياي براي ديگر جاي هيچ بهانه .«كنند

دستور امام دستور پيامبر)ص( و دستور پيامبر)ص( دساتور خداسات و    .زند باز جبهه سر

خود  بايد به وظيفه « و اولي االمرمنكمعوا الرسول و اطيعوا ا  و اطي»  طبق آيه. واجب

 .كردم در غير اين صورت مسلمان نبودمعمل مي

 21سوره نساء ، آيه 

---- 

 نام:  رضا          نام خانوادگي: بيات خمجيني            نام پدر: حسن

     2/6/6016تولد:محل تولد: همدان         تاريخ 

 53سن:         63/5/6016اريخ شهادت:محل شهادت:محور اهواز خرمشهر       ت

مردي به جهاد رفتم كه نايب صاحب الزمان)ع (  نامره فافتخار كنيد كه براي اسالم و ب

 .است و براي حق و حقيقت و مبارزه با كفر است

 

 نام خانوادگي: تركمان            نام پدر :حسين علي            نام:  علي

      58/0/6006ريخ تولد:محل تولد: همدان         تا

 51سن:         58/1/6013محل شهادت:تنك كورك      تاريخ شهادت:
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روم تا باه صاحراي   مي ،افله ساالري توق ا اينك كه ب !تو اي خميني كبير، اي روح خدا

 گشايم باشد. هايت دعايم كن تا دعاي خيرت رهكربال بپيوندم در سكوت شب

--  

  م خانوادگي: افتخاري            نام پدر : علي زماننام: داوود           نا

       6/66/6016ولد:محل تولد: تهران         تاريخ ت

 53سن:         1/7/6016محل شهادت: سومار         تاريخ شهادت:

ها بكشايد كاه    دا خداي ناكرده امام و روحانيت عزيز را تنها بگذاريد و دست از آنامب

كه هميشه رستگار باشيد به حارف ولاي    براي اين .رسدوند فرا ميوقت عذاب خدا آن

 فقيه گوش و فرمانش را اطاعت كنيد.

---- 

 د جاللادگي:رهسپار        نام پدر : سيد محمد مهدي            نام خانونام: سي

 60 2/1/18د : محل تولد : همدان             تاريخ تول

           67سن :               60 1/63/12تاريخ شهادت :       محل شهادت : اروند رود           

ولي واليت فقياه درآن   ترين نيات انجام دهيدصادو با بهترين اعمال را ترين وممه اگر

 ،مطاااااااااااااااااااااااااااااااااااارح نشااااااااااااااااااااااااااااااااااااود

 ماا  ايد كه قلاب اماام امات از   يخداي ناكرده روزي ن.  اره اي ارزش نخواهد داشت 

خواهيد در زندگي انجاام دهياد مطاابق باا     يم ههر كاري ك سعي كنيد .ناراحت شود

 .دستورات امام وتعاليم اسالم باشد

-------- 

 علي  يوندحاجي آبادي           نام پدر : رجبداوود         نام خانوادگي: موسنام: 

 60 65/8/18محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 

          61سن :               60 51/66/11ت : محل شهادت : فاو                تاريخ شهاد
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از امام اطاعت كنيد و اطاعت رهبر را ياك   ،پشتيان واليت فقيه باشيد!  برادرانم ومادرم

 .يدباششرعي بدانيد و دنباله رو راه من   وظيفه

----- 

  نام: محسن          نام خانوادگي: ناييني فرد           نام پدر :عزيزا 

       5/0/6001تولد: همدان         تاريخ تولد:محل 

 56سن:         66/1/6013محل شهادت:قالويزان               تاريخ شهادت:

خاود باا كماال رضاايت و      براي او ببرياد پسرش را  ةسالم بر مادر مهربانم كه اگر جناز

رو واليت فقيه وندان كه پيسپاس و شكر مرا در قبر مي گذارد. سالم بر دوستان و خويشا

شاايعه   ةسالم گرم و دلپذيرم بر خواهران و برادراني كه مقاومت كردناد پاوز   . هستند 

 سازان، آن منافقان زيرك را به خاك ماليدند.

----------- 

 نام: هادي               نام خانوادگي: نظري                نام پدر :علي

     6/1/6015لد:محل تولد: همدان         تاريخ تو

 50سن:         1/63/6012محل شهادت:ام الرصاص        تاريخ شهادت:

توصيه من به دوستان و برادرانم اين است در هر حال و هر لحظه پشتيبان واليات فقياه   

اسالم دين جهاني است و بايد  . ماها را نخورندن انسلممباشند و مواظب باشند كه گول 

ها را از زير بار ظلام و ساتم   ستضعفين جهان برسد و آنبه مظلومين و م ،به سراسر جهان

 ،نزدياك  ايها  در آيناد ءشاا كاه ان با آرزوي توفيق براي رزمندگان و ايان  . رهاندب

را از دست ستمكاران تاريخ نجات دهيم. با آرزوي طول عمر باراي   )ع(كربالي حسين

 .سپارمشما را به خدا مي ةرهبر كبير انقالب، هم

-------- 

 ام: محمد علي              نام خانوادگي: وفاء            نام پدر : امير علين
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    1/6/6017د:محل تولد: بهار         تاريخ تول

 68سن:        61/8/6011محل شهادت: همدان            تاريخ شهادت: 

ن به پاياسره( و درود بيش امام خميني )قدسسالم به حضرت مهدي)ع ( و نايب برحق 

كران بر جانبازان اسالم وسالم به  اي و درود بيز اسالم حضرت خامنهرهبر انقالب، جانبا

كاه هماواره در راه اساالم و      اامات حازب   شما سالم به وهاي محترم شهدا خانواده

خداوند باه شاما اجار عظايم        !ات حزبكنيد، اي امخود تالش مي ةخدمت به جامع

 !  اي امت حزب ا.  زيز هستيد و همواره خواهيد بودر اسالم ععنايت فرمايد كه نگهدا

و اتحاد با يكپارچگي  كه شما اسالم را تنها بگذاريد، امام عزيز نرسدروزي  خداي ناكرده

كرد اكنون در ميان شما نيست و اسالم عزيز را به شاما   نيرومنداسالم را در جهان  مردم

سالم را حفظ كنيد و اين را بدانيد كاه باي اجار    ابايد واگذار كرده اين شما هستيد كه 

 نخواهيد ماند.

------- 

               نام خانوادگي: يادگاري           نام پدر : عين ا نام: حمدا 

      5/6/6011محل تولد: بهار       تاريخ تولد:

 56سن:    1/5/6012تاريخ شهادت:     ؛ عراومحل شهادت:فاو

م پيامي بدهم ولاي چاون وظيفاه    ياهكالسي ت و همآنم كه براي مل تر از  من كوچك

اماام را تنهاا نگذارياد هميشاه     ! گويم كه بارادران و خاواهران  يدانم فقط اين را ممي

برايمان دعا كنيد كه در  پشتيبان واليت فقيه باشيد كه هرچه داريم از وجود ايشان است،

پشتيبان واليت فقيه  . من شما را اايت كردمحاللم كنيد  دوستان دنيا روسياه نباشيم، آن

درس هام   شاود در جبهاه ماي   ها را خالي نگذارياد، امام را تنها و جبهه باشيد مخصوصاً

 .  در دعاهايتان براي امام دعا كنيد خواند و هم جنگيد،

------- 
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 نام: اسماعيل              نام خانوادگي: يارمطاقلو               نام پدر : يوسف

 8/66/6012تاريخ شهادت: 

ياادآوري  ليت زينبي خود را انجام دهي و به فرزنادان  وؤمس اميد است ! همسر مهربانم

خواهم تا قدرت دارناد  مي هااز آن كه من تنها براي حفظ اسالم به ميدان آمده و كني

 از اسالم و واليت فقيه حمايت كنند.

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

 م خانوادگي: يارمطاقلو               نام پدر : يوسفعلي              نانام: ايمان

    2/1/6005محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 51سن:   62/2/6016محل شهادت: غرب قصرشيرين     تاريخ شهادت: 

هاا مواليماان   اولاين آن  معصاومين هساتند    ةكتاب ما قرآن كريم است و امامان ما ائما 

(  ها موالنا المهدي حضرت حجت )عالب)ع( و آخرين آناميرالمؤمنين علي ابن ابي ط

ولي فقيه زماان   وي فقيه بر ما واليت دارد ل ،  و)ع (در زمان غيبت امام مهدي .باشد مي

باه اعتقااد ماا     .باشد كه اطاعت از ايشان واجب شرعي اسات ما حضرت امام خميني مي

ت و به حساب تمام بشر كه خداوند جهان كه احتياجي به مخلوقات خود ندارد عادل اس

 حال حاضر اسالم به رهباري ناياب   در .زنده خواهند شد رسيدگي خواهد نمود يروز

هااي  از طرفي ابرقادرت  .در حال صدور به ممالك اسالمي است برحق امام زمان)ع (

باشند و مزدور خود صدام كافر كار مشغول توطئه عليه انقالب مقدس اسالمي مي جنايت

 اناااااااااد اساااااااااالم فرساااااااااتاده  را باااااااااه جناااااااااگ باااااااااا  

ت ال ا  ةشيد تاا جاما  وبك : »شرعي و دستور امام خميني كه فرمودند ةبر احساس وظيف بنا

از خداوند بزرگ طول عمر رهبر عزياز انقاالب و    ،داوطلبانه عازم جبهه شدم . «نپوشيد

 نابودي تمامي دشمنان را خواهانم.

------- 
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 اقلو سهرابي              نام پدر : محمد علينام: احمد              نام خانوادگي: يارمط

      6/5/6052محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 15سن:       2/2/6017محل شهادت: چارزبر    تاريخ شهادت: 

نكند شماهم مثل اهال   ،نكند روزي برسد كه امام تنها بماند ! اي مردم شهيد پرور ايران

نكند كه جبهه احتياج به نياروي انسااني داشاته     ،ها بگذاريدامام خود را تن وكوفه باشيد 

 .پر نكنيد] آن جا را [باشد و شما 

------ 

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

    57/1/6012محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 56سن:      68/1/6017شهادت: تاريخ          ؛ عراومحل شهادت:ماووت 

قادرش را   ؛بدانيد در چه زماني هساتيد  ! مردم :تنها پيامي كه اين حقير دارم اين است

توانيد به امر واليت گاوش دهياد و پيارو    تا مي .بدانيد و اين فرصت را از دست ندهيد

ه مساتقيم  زيرا تنها كسي كه بتواند ما را به را ؛مطيع امر رهبري باشيد و خط واليت فقيه

ا  همگي مطياع اوامار ايشاان    ءشاان و خميني است امشخصيت واالي ام ،هدايت كند

 .باشيم

***** 

   نام :   هادي                                   خانوادگي: سمواتي مخصوص    

            63/8/12ناااام پااادر: رضاااا              محااال تولاااد: همااادان            تااااريخ تولاااد:  

 تحصيالت:ديپلم

 61سن :                       03/66/11محل شهادت:  آبادان        تاريخ شهادت:  

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

ما مديون شما هستيم. پس باز تقوا پيشه كنيد. صابر و پيرو واليت فقيه و پشتيبان خط امام 
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باشيد. هميشه به فكر مسايل جنگ باشيد طوري كه آن در صدر تمامي مسايل باشد. مبادا 

 خداي نا كرده امام را تنها گذاريد!

*** 

خواهم كساني كه با اين انقالب سر سازش ندارند و چشم ديادن اماام را ندارناد د    نمي

 رمراسم شهادتم شركت كنند.

*** 

  خانوادگي: شاه محمدي     منام: مير آقا                     نا

            0/7/50نااام پاادر:  حاااجي قربااان      محاال تولااد: هماادان        تاااريخ تولااد:        

 تحصيالت: ششم ابتدايي

 07سن :            58/1/13محل شهادت:  سرپل اهاب            تاريخ شهادت:   

شانوند! باراي رضااي    د يا ميخواننبرادران و همة كساني كه اين وصيتنامة ناقابل را مي

باشد و از انقالب اسالميتان تاا  خدا از رهبرتان كه همان نايب بر حق امام زمان)ع ( مي

آخرين نفس دفاع و پشتيباني نماييد. نعمت پر شكوه و بزرگي را كه خداوند به شما عطا 

 فرموده، قدر بدانيد و شكر گذاري نماييد. 

*** 

 نام پدر: حاتم  خانوادگي: شريفي     نام    نام: محمّد                 

 محل تولد: همدان                تاريخ تولد:***   

 52محل شهادت: ***              تاريخ شهادت:***                    سن:

  فراموش نشود امام را حتماً دعا كنيد.

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

» پيام كلي شهيدان كشورمان ايان باود:   اي برادران! نكندكه امام خود راتنها بگذاريد! 

ها[ احتيااج باود. باه    مانند اهل كوفه نباشيدكه امام خود راوقتي تنها گذاشتندكه]به آن
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تاآخرين لحظاه كاه خاون دربادنمان جااري باود دسات از يااي         « امام عزيز بگوييد 

 اوبرنداشتيم

*** 

   خانوادگي: شرفي     نام: جليل                      نام

            2/63/11ام پاادر:  محمااد كاااظم    محاال تولااد: هماادان      تاااريخ تولااد:         ناا

 تحصيالت:چهارم متوسطه

 61سن :                  53/1/12محل شهادت:  مجنون             تاريخ شهادت:   

ي حرفهااي گفتناي را شاهداي    وقتي تصميم به نوشتن وصيّت نامه كاردم، ديادم هماه   

كار را باراي خاود   ند ومن جز زياده گويي كارديگري نمي كنم ولن ايناگفته8والفجر

وظيفه دانستم. من اين راه راباآگاهي كامل انتخاب كردم  وكسي ]به اجبار[ من رابه اين 

ام! مراببخشيدكه اين طورشما راتنها مي گذارم! راه نياورده است. اي پدر و مادرگرامي

تند و شما براي من چشم دردنيابي چشم مي شود چه كنم اسالم وامام براي من قلب هس

 زندگي كرد اما بدون قلب هرگز!

*** 

كه مي توانيد خواهم كه پيرجماران، اين روح وجان مراياري  كنيد. تاآنجاييازشما مي

جاها دارم و كه هرچه داريم ازاينها خالي بمانند، براي ايننگذاريد پايگاه محل وهيئت

رابخوانيد و به ياد من باشيد اميدوارم ]در[ كه آخرت ]با  "الله ها "يبعد ازشهادتم نوحه

 هم[ مالقات داشته باشيم.

*** 

هاي سياسي و مذهبي شركت كنند و از مسووالن شاهر  مردم شهرمان هميشه در اجتماع

 ي حضرت امام حمايت كنند.خصوص نمايندهبه

*** 
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   رابي    خانوادگي: س نام: رمضان                     نام

            6/63/17ناااام پااادر:  موساااي الرضاااا      محااال تولاااد:تهران        تااااريخ تولاااد:   

 تحصيالت:سوم  متوسطه

 53سن :                  2/2/17محل شهادت:  چارزبر             تاريخ شهادت:   

ي حساساي  اي امت حزب ا ! اكنون كه كشور ما و دين ما؛ يعني اسالم عزيز در مرحله

آورند، امام را ياري كنياد. و  قرار گرفته است و دشمنان اسالم از هر سو به ما هجوم مي

كه همه با او بيعت كرده بودناد و  ها امام حسين)ع( را با اينمبادا از كوفيان باشيد!  آن

 او را به كوفه دعوت كرده بودند ]رها كردند[ و حت ي عليه امام قيام كردند!!

ي عاهاي كميل و توسل و نماز جمعه حضور خود را اعالم كنايم ولاي مساأله   مبادا در د

 جنگ را فراموش كنيم.

*** 

   خانوادگي: سرابي     نام: حسن                      نام

تحصايالت:              5/7/01نام پدر:  محمد           محل تولد: همدان        تاريخ تولاد:   

 ديپلم

 56سن :                  51/7/13ن             تاريخ شهادت:   محل شهادت:  مريوا

خواهم كه امام را دعا كنند. و هر فرماني كاه داد باه آن   از ملت عزيز و شهيد پرور مي

 عمل كنند.

*** 

 خانوادگي: سپهري  نام                        اميرابوالفضلنام: 

تحصايالت:              51/8/10تاريخ تولد:        نام پدر:  علي اصغر   محل تولد: همدان    

 دانشجوي دكترا

 61سن :                  57/66/15محل شهادت:  چنگوله             تاريخ شهادت:   
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ي اسالم و اين فرزند علي)ع( اين نور و روح جامعه -روحي له الفداء _سالم مرا به امام

تنها نگذارياد و اوامار او را چاون وحاي منازل       و اين حسين زمان برسانيد. هرگز او را

طاور تاداوم   بدانيد كه اگر لطف خداوند و رهبري امام عزيز نبود انقالب و اساالم ايان  

 يافت. اوست كه باع  اعتالي اسالم ومسلمانان شده است.نمي

*** 

جانب از اعماو وجودم و از ته قلبم خدمت امام عزيز؛ اين روح و نور امات اساالم   اين

تاا ظهاور ماوال     _روحي له الفداء _خواهم كه امامفرستم و از خدا ميود و سالم ميدر

 مهدي)ع ( سالم و پايدار بماند انشاا .

*** 

   بابارود    خانوادگي: سبزي نام: حسن                        نام

            6/1/11ناااام پااادر:  محماااد علاااي    محااال تولاااد: همااادان        تااااريخ تولاااد:   

 تحصيالت:پنجم ابتدايي

 67سن :                  2/0/16محل شهادت:  خرمشهر            تاريخ شهادت:   

جانب با كمال ميل با عشق به رهبار كبيار انقاالب اساالمي حضارت اماام خميناي        اين

خواهم با ايثار كنم، پدر بزرگوار و رهبر عزيزم! من ميوصيتنامه خود را رهبر عزيزم مي

خود به انقالب و جمهوري اسالمي ايران ساهم كاوچكي از انقاالب و جمهاوري      خون

 اسالمي داشته باشم.

*** 

   نجف آبادي    خانوادگي: زنگنه نام: محمّد                      نام

            52/1/11ناااام پااادر:  غالمعلاااي      محااال تولاااد: ماليااار          تااااريخ تولاااد:      

 هتحصيالت:چهارم متوسط

 61سن :                  50/0/12محل شهادت:  مجنون            تاريخ شهادت:   
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خاواهم در راه  فكار دارياد ماي   از شما ملت قهرمان كه همچون خميني رهبري روشن

حفظ انقالب فداكار باشايد و هيچوقات باه رهبار پشات نكنناد كاه نافرمااني از رهبار          

 گرداني از اسالم است.روي

*** 

   خانوادگي: زارعي     ي                        نامنام: مهد

            6/1/18نااام پاادر: حساان             محاال تولااد: هماادان            تاااريخ تولااد:           

 تحصيالت:سوم متوسطه

 67سن :                  5/66/12محل شهادت: شلمچه           تاريخ شهادت:   

ايم انقالب كنيم و در مقابل ه لطف خداوند متعال توانستهمل ت شريف ايران! اكنون كه ب

ها قد علم كنيم و روي پاي خود بايستيم،  بر ماست كه از اين انقالب باا تماام   ابرقدرت

وجود دفاع كنيم، سنگرهاي مبارزه را خالي نكنيم و سرسختانه مبارزه كنيم. به خدا تكيه 

ي بزرگ انقالب شكوهمندتان را به هماه  كنيد و از او ياري بخواهيد تا به ياري خداي

هاي رهبر كبير انقالب امام خميني گوش كنيد و مطيع امر و جهان صادر كنيد. به حرف

 فرمان او باشيد.

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: حسن                     نام

            63/7/11ناااام پااادر:  برجعلاااي     محااال تولاااد: همااادان            تااااريخ تولاااد:   

 تحصيالت:اول متوسطه

 56سن :                  51/63/12محل شهادت:  شلمچه          تاريخ شهادت:   

بردار امام عزيز كه فرمانبردار خداي تعالي است باشيم و به خواهر و برادر! ما بايد فرمان

تاا باه حاال    شود گوش ندهيم. البته بحماد ا   هايي كه توسط منافقين پخش ميشايعه

گويم[ فرمان امام عزيز كه و اقعاً نايب بر ايد ولي خوب از باب تذكر به] ميگوش نداده
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حق حضرت ولي عصر )ع(است اگر امام حسين با يك يزيد در جناگ باود او حااال باا     

كه به راديوهاي بيگانه ها گاوش ندهياد اگار    چندين يزد در جنگ است. يكي هم اين

 امل باشيد كه خداي ناكرده موجب اشتباه نشود. گوش مي كنيد با اطالع ك

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: جالل                         نام

            6/66/10ناااام پااادر:  يدالاااه     محااال تولاااد: همااادان            تااااريخ تولاااد:      

 تحصيالت:دوم راهنمايي

 55سن :                  53/63/12محل شهادت:  شلمچه            تاريخ شهادت:   

اي مردم! بدانيد كه اين دنياي چند روزه فااني اسات. مواظاب باشايد وسوساه هااي       

شيطاني فريبتان ندهد! امام بزرگوار، اين پير جماران را كه نايب بر حق امام زمان )ع ( 

 هاي پيامبر گونه اش را بشانويد و عمال كنياد و هايچ وقات از     است تنها نگذاريد. پيام

 هايش سرپيچي نكنيد.فرامان

*** 

 نام پدر:  محمدعلي    خانوادگي: روشناس     نام: علي اصغر                         نام

 تحصيالت: سوم راهنمايي            63/5/11محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

         61سن :                61/65/10محل شهادت:  سرپل اهاب            تاريخ شهادت:   

 امام را دعا كنيد كه جوانان اين  مملكت را از پرتگاه گمراهي به اوج انسانيت رساند.

*** 

   خانوادگي: رستمي       نام: امير                         نام

            0/65/15ناااام پااادر:  كااااظم      محااال تولاااد: همااادان           تااااريخ تولاااد:     

 :ديپلمتحصيالت

 50سن :                  1/5/12محل شهادت: فاو              تاريخ شهادت:   
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طور كه از خط واليت فقيه است و الغير. بنابر اين كه همواره سعي كنيد همانخط،فقط

اي كه خون در وجودتان اوّل با امام و رهرو راه امام عزيز بوديد تا پايان و تا آن لحظه

فقيه( تسليم باشيد سخنان امام عزيز دقيق شويد و به آنها ماام عزيز ) وليّاست در مقابل ا

 عمل كنيد.

*** 

ي زهرا)س(؛ شاما را باه جاان چهاارده     امت شهيد پرور! شما را به پهلوي شكسته فاطمه

گااه  معصوم)ع(، امام عزيز را تنها نگذاريد. پشت سر او حركت كنيد و هيچ موقع و هيچ

نكند خداي ناكرده قلب امام عزيز را درد آورياد و اماام عزياز از     خسته نشويد. عزيزان

 دستتان ناراحت شود!

*** 

   خانوادگي: خوش شعار       نام   نام: محمود                

            1/0/15نااام پاادر:  حساان            محاال تولااد: هماادان                   تاااريخ تولااد:      

 تحصيالت: ديپلم

 50سن :                  51/63/12ت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   محل شهاد

از آن موقعي كه خودم را در پيشگاه حضرت باري تعالي و در دادگااه عادلش ديادم،    

ي خود ندارم. خجالت كشيدم و چناان عارو ساردي    متوجه شدم كه راهي براي تبرئه

م! براي فرار از معاصاي از قارآن   كنروي بدنم نشست كه هنوز مزه تلخ آن را حس مي

كريم راهنمايي خواستم. بعد از برسي قرآن متوجه كثرت آيات مق دس جهاد در اساالم  

ي راه براي رهروان راه حق است. ي اين آيات مقدس نشان دهندهشدم. كلمه به كلمه

خارد ودر ازاي آن بهشات و   وجود مقدسش اين جان را به ما داده ، همان را از ما ماي 

فرمايد اين معامله فقط با ايمان و جهااد باا ماال و جاان     خشش گناهان را به ما عطا ميب

 امكان پذير است.
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*** 

 پدر: اصغر نام خانوادگي: خدمتي     نام   نام: جواد          

 تحصيالت:پنجم ابتدايي            65/66/17محل تولد: كبودرآهنگ           تاريخ تولد:   

   67سن :                  5/65/11فاو          تاريخ شهادت:    محل شهادت:   

مادر، خواهر عزيزم و اقوام و دوستان! مبادا شهادت من باع  شود كه از انقالب و امام و 

فقيه دست برداريد. اميدوارم شهادت اين سرباز كوچك امام و انقالب باع  شود واليت

ي انقالب را به رهبري امام خميني ياري زدهطوفانتر كشتي تر و مقاومكه هرچه توفنده

 نماييد.

*********** 

اماام  ، كه اگر مي خواهند مرا خوشاحال كنناد   كنممي  خواهشم ازدوستان وهمرزمانم

 تفاوتان قابل مقايسه نيستند.   بابي خدا به راستي كه جهاد گران نزد. نگذارند راتنها

*** 

 جو   دگي: خاقانخانوا نام   نام: تقي          

            8/6/17محااال تولاااد:قروه كردساااتان    تااااريخ تولاااد:        محماااودناااام پااادر:  

 تحصيالت:سوم متوسطه

 53سن :                       2/2/17محل شهادت:  چارزبر        تاريخ شهادت:  

ن در صحنه ي شوم استكبار است. حضورتا گاه از روحانيت جدا نباشيد كه اين نقشههيچ

همراه با روحانيت باشد. هميشه گوش به فرمان رهبر الهي، اماام عزياز باشايد كاه ايان      

دست بقيه ا  است كه از آستين رهبر كبير انقاالب در آماده واساالم را حيااتي تاازه      

كند. اگر چنين كنيد در اتحاد شما هيچ خللاي وارد  بخشيده و امت اسالم را رهبري مي

 نمي شود.

*** 



 65 

 پدر: صادو  خانوادگي: حق گويان       نام   محمّدرضا            نام:

            5/1/11ناااام پااادر:  صاااادو        محااال تولاااد: همااادان          تااااريخ تولاااد:     

 تحصيالت:سوم راهنمايي

 61سن :                  1/63/12محل شهادت:  ام الرصاص             تاريخ شهادت:   

رابدانيد. بر خودتاان تكلياف كنياد كاه فرمانهااي پرارزشاش را كاه         قدر حضرت امام

الحسن و منشأ همه آنها خداست. با گوش و چشم باز وارد اين راه بنهاي حجّتفرموده

 شدم و يقين دارم كه خير و سعادت آخرت هم درهمين است.

*** 

 سيّدهادي پدر:  خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّدمحمود                

 تحصيالت:چهارم  متوسطه            6/1/11محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:  

 53سن :                  51/65/11محل شهادت:  فاو             تاريخ شهادت:   

نه براي بهشت بلكه براي اطاعت امر و فرمان الهي در اين راه وارد شدم  امروز حساين  

مام خميني بت شكن ندا سر مي دهد. چه خوب است كه به ندايش پاسخ مثبات  زمان، ا

دهيم كه اگر فرمانش را رد نماييم فرمان خدا را رد كرده ايم چرا كه او باا اماام زماان    

)ع ( در رابطه است. معلوم است او حرف چه كسي را مي زناد. او حارف پياامبر عزياز     

(را مي زند حرف پيامبر حرف خداوند مي اسالم، حضرت خاتم االنبيا محمّد مصطفي)ص

كند فرمان او را كنيم حرف خداوند را رد كارده ايام. البتاه مان     باشد. هيچ فرقي نمي

تر از آنم كه بخواهم با امت حزب ا  سخن بگويم. آنان مقام وااليي دارند ولي كوچك

من » ود: از باب تذكر و نصيحت چند جمله با شما سخن مي گويم. حضرت علي )ع( فرم

برادران وخواهران،پدران ومادران! هميشه گوش باه فرماان واليات    « را نصيحت كنيد

فقيه باشيد و از اسالم اصيل پيروي كنيد. به قاول اماام عزيزماان نگذارياد اساالمتان از      

 روحانيت جدا شود. هميشه به منافقان و دشمنان واليت فقيه تو دهني بزنيد.
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*********** 

 هاي امام و روحانيت متعهد به اسالم گوش فرا دهيد.حرف توانيد بهتا مي

*** 

 نام پدر: احمد آقا    خانوادگي: جهانگيري رفيع       نام   نام: اسماعيل                

 تحصيالت:چهارم ابتدايي            6/1/11محل تولد: فامنين            تاريخ تولد:  

 56سن :                       51/63/12هادت:  محل شهادت:  شلمچه        تاريخ ش

قادر باشاند و از   خاواهم كاه پيارو رهبار عاالي     ام مياز مل ت ايران خصوصا  از خانواده

بودكه ماا را از خاواب    خداوند طول عمر اين رهبر را تا انقالب مهدي بخواهند. ايشان

تار راه جهااد باا    ز آن مهمغفلت بيدار نمود و راه جهاد با ستمگران را به ما آموخت و ا

نفس )جهاد اكبر( را آموخت كه حال، اين جوانان به شوو شهادت و پيروزي اسالم باه  

 آورند.جبهه روي مي

*** 

 پدر:  خانوادگي: جوادي شعار       نام   نام: مصطفي                

نيسات. و  هاا  در شخصيت امام كمي تفكر كنيد. امام انساني معمولي همچون ساير انسان

ي پاك خداوندي الهام مي گيرد. خداوندا از عمر ما بگيرد رهبري است كه از سرچشمه

 و به عمر او بيفزا.

*** 

 نام: محمّد                نام خانوادگي: حاتمي              

            5/1/15نااام پاادر: امياادعلي              محاال تولااد: مالياار            تاااريخ تولااد:         

 حصيالت: ديپلمت

 50سن :                       51/63/12محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  
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فقط مي گويم: امام راتنهانگذاريد. به خدا ايان دنياا پشايزي ارزش نادارد، چاون باه       

هاي بزرگوارهم وفا نكرده است اگرروسفيدي آخرت را مي خواهيد امام راياري انسان

 كنيد.  

*** 

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

 تحصيالت: ديپلم            7/2/01محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 57سن :                       1/1/11محل شهادت:  جاده بانه        تاريخ شهادت:  

شين بر حق  امام زمانم؛ حضرت مهدي)ع ( او كه ماا را باه راه   و اما از امام حاضر از جان

قرآن و عترت پيامبر دعاوت نماود او كاه تماام وجاودش اساالم اسات. او كاه باا دم          

اش جوانان ما را از بزم به رزم كشيد آن هم رزمي كه باا تماام كفار و الحااد     مسيحايي

ي موعاود )عا ( پسار    است. خداوند ان شااء ا  او را تاا انقاالب صااحب عاالم، مهاد      

ي ظلم و ستم در روي زماين  فاطمه)س( او كه نويد بخش مستضعفان و ريشه كن كننده

 است، براي امّت ما حفظ كند. 

*** 

   سازيان      خانوادگي: چيت نام   نام: علي                    

            53/1/16ناااام پااادر:  ناصااار       محااال تولاااد: همااادان          تااااريخ تولاااد:       

 تحصيالت:اول دبيرستان

 52سن :                  1/1/11محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

ها، مرد تقوا و عمال،  سپاس خدايي را كه و چنين پدر بزرگواري كه الگوي تمام خوبي

ناپذير اسات   انسان پاك و فرعون كش، بت شكن زمان، انسان سخن و عقل، پير شكست

ه عنوان رهبر باالي سر ما يتيمان نهاد؛ درس تقوا و آزادگي را از زبان حسين)ع( به ماا  ب

آموخت و قلب سياه و كدر ما را با گذشت و جانبازي، ايثاار و صابر و اساتقامت در راه    
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خدا سفيد و پاك گرداند. حال اگر شب و روز شكرگزاري كنيم شكر اين نعمت خدا را 

 نتوانيم دانست.

*** 

ي او از ته قلاب گاوش فارا    ينكه امام عزيز را تنها نگذاريد و به پيامهاي پدر گونهاول ا

دهيد و مانند مردم كوفه نباشيد كه اباعبدا )ع( را تنها گذاشتند. اگر تا به االن در اين 

ايد فرصت هست و هار وقات كاه    ايد و به پابوس اسالم نيامدهراه مقدس قدم نگذاشته

هااي انحرافاي كاه    كند. و ديگر اينكاه از راه د شما را قبول ميپيش خدا بياييد خداون

 انسان را از امام عزيز و بزرگوار دوري كند پرهيز كنيد.

*** 

 گويد از جان و دل خريداريم.ما بايد به دنيا ثابت كنيم كه هر چه امام مي

*** 

          خانوادگي: چنگيزي نام   نام: سعيد                  

     66/0/10رسااتم             محاال تولااد: هماادان                   تاااريخ تولااد:     نااام پاادر:

 تحصيالت:اول متوسطه  

 61سن :                    6/65/15محل شهادت:   چنگوله             تاريخ شهادت: 

اي امت خوب ما! رزمندگان را فرا موش نكنياد. پشاتيبان اماام و روحانيات باشايد. از      

واده هاي شهدا بيشتر دلجويي نماييد. براي ظهور حضرت مهدي)ع ( و سالمتي امام خان

 امّت دعا كنيد.

*** 

 رضا                نام خانوادگي: جامه بزرگي              نام: علي

            6/65/18نااام پاادر:  محمااد تقااي     محاال تولااد: هماادان        تاااريخ تولااد:          

 يتحصيالت:دوم راهنماي
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 67سن :                  0/6/12محل شهادت:  فاو            تاريخ شهادت:   

سالم مرا به امام عزيز برسانيد و بگوييد كه تا آخرين قطره خونم سانگر اساالم را تارك    

بندم كه در تمام عاشوراها و در تماام كربالهاا باا    نخواهم نمود. با خداي خود عهد مي

ي احكام اسالم در زير پرچم اسالمي امام ا خالي نكنم تا همهحسين)ع( باشم و سنگر او ر

 زمان)ع ( به اجرا درآيد.

*** 

 نام:   محمدتقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي 

 تحصيالت:ديپلم           57/1/01محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 56سن :                  66/1/13تاريخ شهادت:             محل شهادت:سرپل اهاب

ي و پرتاوان امّات مستضاعف را در پنااه     خداوندا! يگانه رهبر انسانيت، تنها قلب توفنده

خودت تا پيوستن به انقالب جهاني مهدي)ع (حفظ فرماا. خداونادا! امّات اساالمي را     

تواند به آرمان الهي خاود كاه هماان    آنقدر توانايي فكري و عملي عطانما تا امام عزيز ب

كوبيدن كا  ستمگران و باال آوردن مستضعفين اسات برساد. خداونادا! باه پاساداران      

وحاميان اسالم ق وت و توانايي ببخش تا بتوانند با اطاعت از واليت فقيه، آن وارث پيامبر 

ي امات  گران را به جااي خاود بنشاانند. ا   اكرم)ص(، تمام ظالمان، زورگويان و چپاول

جاي بگاذارد؛  تواند برايتان افتخار جاويدان بهدالور و مسلمان بدانيد: تنها راهي كه مي

توانيد باا تماام جّاد و ساعي     اطاعت مطلق از واليت فقيه است. و شما تنها با اين راه مي

خويش روسفيدي و سر بلندي را در عالم آخرت بدست آوريد و در دنيا نيز با افتخاار و  

 دگي كنيد.   سربلندي زن

*** 

 نام: مجيد                نام خانوادگي: تركمان  
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            50/65/17نااام پاادر:  غالمعلااي       محاال تولااد: هماادان          تاااريخ تولااد:           

 تحصيالت: متوسطه

            61سن :                  1/8/11محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

رويام  ايد. ما ماي ردم! امام را تنها نگذاريد كه اگر چنين شود اسالم را تنها گذاشتهاي م

اما مبادا دست از دامن واليت فقيه و امام برداريد و از آنها فاصله بگيريدكه اگر از آنهاا  

باشد. درسخنان امام جدا شويد روز بدبختي ما و روز شادي و پايكوبي دشمنان اسالم مي

را با جان و دل پذيرا باشيد. اگر آن سيّد بزرگوار؛ و پير جماران، نباود  نتفكر كنيد و آ

هنوز هم ما در ميان آن همه فساد غرو بوديم. او بود كه سرنوشت ما را عوض كرد. ماا  

مرده بوديم و او ما را زنده كرد. پس سعي كنيد او را بهتر بشناسايد و در او اوب شاويد   

ن در پيامبر و اوب شدن در پيامبر يعني اوب شدن كه اوب شدن در او، يعني اوب شد

 در قرآن.

*** 

 نام: محّمد                 نام خانوادگي: تركمان 

تحصايالت    5/1/16نام پدر : عبداله          محل تولاد : همادان             تااريخ تولاد :     

 :ديپلم 

                 56سن :                62/2/15محل شهادت :پيرانشهر               تاريخ شهادت : 

دانند حت ي بر دشمنان نيز ثابات  هاي امام است. همه ميو تنها وصيت من عمل به حرف

هاي اين مرد خدا واقعاً طبق حدي  است. اآلن ديگر خداوند است شده است كه حرف

ن داشات.  زند و به اين معنا يقيجاي ايشان حرف ميكه جانشين عقل اين مرد شده و به

اميدوارم جامعه اسالمي ما در راه رسيدن به اهداف خود هر چه بيشتر پيش رود و مردم 

عزيز نيز در اين راه كمك كنند تا خدا آنها را كمك كند)ان تنصرا  ينصركم و يثبات  

 اقدامكم(.
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*** 

 محمود پورمط لبي             نام پدر:    نام:   علي اصغر                نام خانوادگي:

 تحصيالت:اول دبيرستان       63/63/15محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 61سن :                  51/1/16محل شهادت:    شرو بصره           تاريخ شهادت:   

 امام را دعا كنيد و سعي كنيد در خط امام باشيد و يك حزب اللهي واقعي باشيد.

*** 

          م خانوادگي: بياتي   نام:  ملك حسين   نا

تحصايالت :    5/2/12نام پدر : حسن          محل تولد : تويسركان             تاريخ تولاد :  

 ديپلم 

          53سن :                7/65/12محل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : 

يروزي كنيد تا به ساعادت برسايد.   مساله ديگر اطاعت از امام است. اين نور چشم ما را پ

من آرزو داشتم در كربالي حسيني با تو نماز عشق بخوانم اما حال كاه خواسات خادا    

 چنين است راضي به رضاي او هستم.

گاه خود را از او جدا نسازيد. فرامين او را با كمال دقت قدر امام عزيز را بدانيد و هيچ  

اش يااري كنياد. دسات وي را در اماور بااز      هيانجام دهيد و او را در انجام رسالت ال

 گذاريد و اوامر او را بدون چون و چرا اجرا كنيد، باشد تا رستگار شويد.

*********** 

ها هميشه در تكاپو هستند تا خود را به تكامل برسانند و خود را به خدايشان نزديك انسان

ند و از راه اصالي خاود منحارف    توانند اين راه را به پايان برساان كنند اما همه آنها نمي

اگر انساني تصميم به پيمودن اين راه گرفت بايد خودش را مطيع امر واليات   شوندمي

ل زندگي خود را در طريقي كه واليت طالب آن است قرار يبگرداند و تمام كارها و مسا
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از طريق ، ي امر حرفي در مخالفت بيان كردوبدانيد هرگاه شخصي روي حرف ول  .دهد

 . خارج گرديده است حق

*** 

 نام: محمد مهدي                نام خانوادگي: بيات                      نام پدر:علي اصغر 

 تحصيالت:دوم متوسطه            6/6/15محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 61    سن :                   51/1/16محل شهادت:  كوشك        تاريخ شهادت:  

تنها راه نجات اسالم خط، امام خميني است » آخرين سخنم با تمام مسلمين و اين است: 

 «همه در خط او حركت كنيد. 

*** 

 نام: مسعود                نام خانوادگي: بيات                     نام پدر: ناصرعلي

 تحصيالت: اول متوسطه            1/66/17محل تولد: تهران            تاريخ تولد:  

 53سن :                      63/6/17محل شهادت: ماووت        تاريخ شهادت:  

امت شهيدپرور و اي مردم اسالمي ايران! امام امّت اين پير جماران را تنهاا نگذارياد و   

 قلب اين امام عزيز را ناراحت نكنيد.

*** 

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

 تحصيالت:سوم راهنمايي            6/7/17محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:  

 61سن :                  03/63/11محل شهادت:  ماووت             تاريخ شهادت:   

تا آخارين نفاس    امام عزيز! مطمئن باش كه رزمندگان به ندايت لبيك گفته و در جبهه

 ها را به خاك خواهند ماليد.ي ابرقدرتجنگند و پوزهمي

خواهم كه امام را تنها نگذاريد و پشاتيبانش باشايد   اي ملت شهيدپرور وغيور! از شما مي

 وتا نابودي كفر و صدام جنايتكار از پاي ننشينيد. 
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*** 

 نام پدر: حاجي آقا             نام: سيّد رضا            نام خانوادگي: حسيني درافشان     

 تحصيالت:ششم ابتداي            53/66/01محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

            61سن :                  1/8/11محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

ز روز امتحان است. خواهم كه رهبر را تنها نگذاريد و بدانيد كه امروهمچنين از شما مي

« ات كنايم؟! ياحسين در كربال نبوديم تاا يااريي  » گفتيم. مگر ما نبوديم كه يك عمر مي

امروز هم روز عاشورا است. آيا مي توانيم فرداي قيامت در مقابل حسين روسفيد باشايم  

 و بگوييم حسين جان ما فرزندت را تنها نگذاشتيم؟

********** 

تاا   !خادايا  !كه اوست حسين زماان  !يك لحظه از عمر امامتمام عمر من و هستي فداي 

خادايا اساالم و مسالمين را     .را طوالني كن كبير الحسن عمر اين رهبرابنظهور حجت

 كوتاه بگردان. آنانپيروز كن و شر دشمنان داخلي و خارجي را از سر 

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: حسن                     نام

            63/7/11برجعلااي            محاال تولااد: هماادان            تاااريخ تولااد:      نااام پاادر:  

 تحصيالت:اول متوسطه

 56سن :                  51/63/12محل شهادت:  شلمچه          تاريخ شهادت:   

ر بيسات ميلياوني   كپيرو خط امام و جاز لشا   كهكنند كساني در تشييع جنازه شركت مي

 .من شركت كنند يير اين صورت حق ندارند در تشييع جنازهدر غ .باشند

*** 

 اكبرپدر: علي  خانوادگي: خدري       نام   رضا                نام: غالم

 تحصيالت:كارشناسي            1/0/11محل تولد: همدان               تاريخ تولد:  
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 56سن :               1/63/12   محل شهادت:ساحل غربي اروندرود         تاريخ شهادت:

امام عزيز را كه تمام عمر شريف خود را صرف حمايت از  .دان نعمت رهبري باشيد رقد

اسالم و مسلمين كرده است ياري دهيم كه ياري او ياري ديان خداسات و رضاايت او    

ايان معاارف الگاو و     يرضايت خدا امام مجموعه اي از معارف اسالمي است و در همه

است اگر دوست داريم كه درهاي خير وسعادت  چراغ هدايت و كليد فتح .است اسوه

دست يافتن به امام اطاعت  يالزمه .به رويمان باز شود مي بايد به اين كليد دست يابيم

 ؛يعني ،مطيع رهبر بودن ؛يعني ،موارد قدردان نعمت رهبري بودن يدر همه .امر اوست

چناان نباشايم   آن ،امر او را بر امر خود ترجيح دادن و يعني در گرو تمام اوامر او بودن

ها را  بپذيريم و انتشار دهيم كه خاود  كه از ميان اين همه بيان بالغه و كالم ملكوتي آن

چرا خاود را فرياب ماي     ؟اين چگونه اطاعت و در خط امام بودن است ؛دوست داريم

ياد باا ايان    يبيا؟! در خاط اماام   آيا در خط خود هستيم ياا  خوب دقت كنيم كه ؟دهيم

رنجاي كاه    .ناآگاهانه خود بيش از اين دل امام را به درد نياوريم ها آگاهانه وحماقت

كه باا چناين اعماالي     ،دشمنان اسالم مي كشد بس نيست ياين مرد از خصومت و كينه

 راست هدايت نمايد.را به راه  همه ما خدا ؟سازيدتر ميدل پاكش را در دناك

*** 

 پدر: صادو  گويان    خانوادگي: حق نام   نام: احمد          

            6/1/13ناااام پااادر:  صاااادو            محااال تولاااد: همااادان          تااااريخ تولاااد:   

 تحصيالت:سوم راهنمايي

 56سن :                  50/1/16محل شهادت:  شرو بصره            تاريخ شهادت:   

او  فرمان امام عزيز باشيم و اوامر او را با جان و دل پذيرا باشايم. هما بايد هميشه گوش ب

به آن ديار از اين فرودگاه به آن فرودگاه رفت و فرزند خود را در اين راه  ،از اين ديار

هاي سال خون ملات ماا را ماي    فدا كرد تا توانست آن رژيم لعنتي و كثيف را كه سال
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او را باه   يها شهيد مي كرد سرنگون كند و دار ودستههاي ما را در سلولجوان مكيد و

ما بايد هميشه گوش  .دان تاريخ بيفكند و جمهوري اسالمي را در ايران برقرار كند هزبال

ها را باشيم تا بتوانيم ابر قدرت پذيرا فرمان امام عزيز باشيم و اوامر او را با جان و دل هب

ن آن بيرون بيااوريم و باه رهباري    او قدس عزيز را از دست غاصب نيمود كدر منطقه ناب

 .امام مهدي )ع ( تمام جهان را پر از عدل وداد كنيم

*** 

 نام: امير                  نام خانوادگي: حسني      نام پدر:  گودرز        

 حصيالت:پنجم ابتداييت            1/1/13محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:  

 53سن :                  61/5/16محل شهادت: خرمشهر            تاريخ شهادت:   

شناسم و به دستورات او كه همان دستور خداست عمل عنوان رهبر و پيشوا ميهامام را ب

روش او كاه هماان راه خاونين     ي وخون از ايان رهبار   ينمايم و تا آخرين قطرهمي

 _چه پير و چاه جاوان   _سفارشم به تمام مسلمانان .دارمبرنمي دست باشدحسين)ع( مي

 .باشدهمان صراط مستقيم مي شنها را دنبال كنند كه راهآاين است كه راه 

*** 

 معز           علي                   نام خانوادگي: جهانگيريننام: شعبا

تحصيالت:سوم             6/6/10تاريخ تولد:   نام پدر: جان علي         محل تولد: بهار        

 راهنمايي

 61سن :                  57/66/15محل شهادت:  چنگوله              تاريخ شهادت:   

ي كاودك باه پساتان    ي من به مارگ مانناد عالقاه   عالقه»  :فرمايدحضرت علي)ع(مي

دهد كه همان شهادت پيوند ميقاءا  لپس ما نبايد از راهي كه مارا به « مادرش است. 

خميني  ،رهبر عزيز يهاي چندين سالهو مبازه هابايد از زحمت. درراه خداست بترسيم
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هميشه پشتيبان واليت فقيه و امام عزيز باشيم و براي طول عمر  .بت شكن قدرداني كنيم

 كشان اسالم دعا كنيم.امام عزيز و روحانيت مبارز پيرو خط امام و تمام زحمت

*** 

اي رهبار  » هميشه براي طول عمر امام عزيز دعا كنيد. بنده هميشه بلند صدا ماي زنام:   

ي خونمان از مكتب اساالم و جمهاوري   عزيز، اي نايب امام زمان)ع (! تا آخرين قطره

خدايا » دهيم: اسالمي و قرآن دفاع خواهيم كرد و هر لحظه اين شعار مقدس را سر مي

 « ( خميني را نگهدار، از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا.خدايا تا انقالب مهدي )ع

*** 

 نام:  عبّاس           نام خانوادگي: حاج محمّديان          نام پدر : هادي

 تحصيالت:ششم ابتدايي            63/1/02محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 51سن :                 65/63/21 محل شهادت:  االفقاريه             تاريخ شهادت:  

روحانيت  . دشمنانخواهم كه تابع واليت فقيه باشند و نگذارنداز ملت مسلمان ايران مي

 بيگانگان خواهد گردد. يرا تضعيف كنند كه اين خود زمينه ساز توطئه و كودتا

*** 

         نام:  صالح                 نام خانوادگي: پورميداني   

تحصيالت : فوو   61/6/01ر : مهدي         محل تولد : كربال             تاريخ تولد : نام پد

 ديپلم 

          51سن :                51/63/12محل شهادت : شلمچه               تاريخ شهادت : 

تاريخ  ي جاودانه ياين اسطوره امام خميني، ؛درود وسالم بر نايب برحق مهدي موعود

اسالم را حياتي دوباره بخشيد و با كردار و گفتار خود حقيقت اسالم را در كالبد نيمه  كه

 جان ملت مسلمان اين مرزوبوم وساير كشورهاي اسالمي تزريق كرد.

*** 
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 نام: جعفر             نام خانوادگي: چرچي  نام پدر:ابوالحسن 

 تحصيالت:چهارم متوسطه            67/0/17محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 68سن :                       50/63/12محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

شهداي ما به عشق و آرزوي شاهادت در ايان جبهاه هاا حضاور داشاتند و در آرزوي        

ي  امت  حازب  شهادت به امام حسين و ديگر شهدا مي پيوندند. وپيام اين است. وظيفه

پيروي بي چون و چرا  از امام خميني عزيز و مهم شمردن اوامر و به كار  _به نظرم _ا 

 ي مسايل قرار گيرد.بستن سخنان ايشان است. بايد سخنان ايشان در رسس همه

*** 

 نام  :  محمد مهدي                                نام خانوادگي : مروج 

          67/66/01دان           تاااريخ تولااد:  نااام پاادر : احمااد علااي      محاال تولااد: هماا    

 تحصيالت: ديپلم 

 56سن :                      66/1/6013محل شهادت:   قالويزان              تاريخ شهادت : 

نادارم   خطاب به شاما   ليمفصّ ي  كه فرصت نوشتن نامه از اين، برادر و خواهر عزيزم 

بجنگياد و  با دشمنان اسالم  سعي كنيد دارم شما  با سخني  عذر مي خواهم ولي مختصر

را گوش كنيد  ربه جنگ خودتان فخر بفروشيد سعي كنيد خط امام را دنبال و حرف پد

خود اين  به اختيار  و ناراحتي و گريه به راه نيندازيد من ي و به خاطر  فقدان من  نگران

نحارف شاويد هرگاز بارادر و      اگر شما از خط امام و اساالم م  ، راه را انتخاب كرده ام 

 خواهر من نيستيد و خون مرا به هدر داده ايد.

*** 

 نام پدر: جوادنام : رضا             نام خانودگي : مريانجي       

 تحصيالت: دوم متوسطه           6/63/12محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 53سن :                1/63/12: محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت
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خاطر لطف و مرحمتي كه نسبت به رزمندگان ه ايران ب ي  بايد از مردم هميشه در صحنه

خود مي  دّا در حها را بزنم امّ هر چند كوچكتر از آنم كه اين حرف .  دارند تقدير كنم

را شاد )ع (  توانم بگويم، هر كس قلب امام را شاد كند مثل آن است كه قلب امام زمان

شاد كند خداوند تبارك و تعالي از او شاد مي  )ع ( را  كرده و هر كس قلب امام زمان

 شاا  ان .را در مسيري مستقيم قرار دهد ي ما  شاا  خداوند كمك كند وهمه شود، ان

 بارويم .   ) ع(  صحن اباعبدا  الحسين به زيارت با هم  ه با پيروزي رزمندگان اسالم هم

باه   ، بشانويد   جان و دل ت باشيد و سخنان  پير جماران را از رو واليت فقيه و امام امّپي

 اميد طول عمر حضرتش.

*** 

 نام : مرتضي                 نام خانوادگي : مريانجي           نام پدر: نظام علي

 سوم متوسطه تحصيالت:                56/0/10محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 55سن               66/65/12محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت:  

بدون چشم ماي  ، شما به منزله چشم هستيد براي من ولي امام به منزله قلب  ، پدر ومادر

 . توان  مينبدون قلب  ولي توان بود وزندگي كرد 

*** 

 : مسيبي         نام پدر:اسماعيل          نام : محمد رضا              نام خانوادگي

 تحصيالت:سوم راهنمايي         52/63/17محل تولد:همدان         تاريخ تولد: 

 68سن :                  53/1/12محل شهادت: مجنون              تاريخ شهادت:   

داشته باشايد و  خاطر ه هاي امام بزرگوار را هميشه ب حرف اي مردم قهرمان پرور ايران

 ماام  گفته هاي ارا كه عمل كنيدچ يشانبه يكايك گفته هاي ا كنيد وگوش خود  ةآويز

 مي باشد)ع(اطاعت از امام زمان  ايشان ، ت گرفته از اسالم و قرآن است واطاعت ازئنش

 . 



 79 

*** 

 نام :  سيد محسن                   نام خانوادگي : مصطفوي

تحصايالت: اول            6/5/10فاامنين           تااريخ تولاد:     نام پدر: تقي   محل تولاد:  

 راهنمايي 

 53سن :               58/63/10محل شهادت:  قصر شيرين               تاريخ شهادت:  

باه امار اماام    ، اين سخن را از برادر كوچكتاان بپذيرياد   ، اي امت قهرمان و شهيدپرور

عمل نماييد  سخنان امام ست و به )ص( ا ول خدارساو نداي گوش فرا دهيد كه نداي 

براي سالمتي امام دعاا كنياد كاه باراي بقاا       .ايد عمل كرده )ص(كه به امر رسول خدا

  به لقاءا تاام ايد و اين را بدانيد كه من راهم را آزادانه انتخاب كردهاسالم دعا نموده

 زيرا  نديمپيوب

 موجيم كه آسودگي ما  عدم ماست.                        ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم  

*** 

 نام : حسن                    نام خانوادگي : مصلح خو 

                 6/63/13نااام پاادر: محمااد مهاادي   محاال تولااد: هماادان           تاااريخ تولااد:        

 تحصيالت: ديپلم

 53سن :             03/7/13محل شهادت:   سوسنگرد              تاريخ شهادت:   

اسات   )ع ( ت من به مردم ايران اين است كه راه امام خميني كه نايب امام زمانوصيّ

واجب شرعي است و براي  ماماطاعت از ا. انبياست  ي كه راههمان راهدر پيش گيريد 

سالمتي خواهم در هر شبانه روز براي از شما مي . رسيدن به لقاءا... بايد از اين راه رفت 

 امام و طول عمرش دعا كنيد.

*** 

 نام : حسين                            نام خانوادگي : مظاهري
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تحصايالت:                  2/65/07نام پدر: اسداله    محل تولد: همادان      تااريخ تولاد:     

 دانشجوي كارداني

 51سن :             53/6/10محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:   

انقاالب اساالمي      نصيبم كرد  كاه در راه او و  را  افتخاراين  سپاس خداي بزرگ را كه

خدا را گواه مي گيرم  چه آن روزهايي كاه در ساپاه    .  امام وعزيزمان به شهادت برسم

گونه هادفي جاز خادمت باه       س سربازي هستم هيچبودم و چه امروز كه در لباس مقدّ

ت مسلمان پيام من به مل  .  خميني كه خط او خط ا  است نداشته و ندارم انقالب و امام

اين است كه در هر شرايطي دست از اسالم و ياري اماام و روحانيات مباارز و انقاالب     

برنداشته و خون شهدا را پايمال نكنند و بدانند و آگاه باشند كاه تماامي ماا ساربازان و     

اسالم و انقالب اسالمي و امام خميني نداشاته   گونه هدفي جز خدمت به پاسداران هيچ

 ونداريم.

*** 

 نام : علي                                 نام خانوادگي : مظاهري 

تحصيالت: دانشجوي     03/0/16عبدالعلي   محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 كارشناسي

 51سن :        5/66/12محل شهادت:   شلمچه    تاريخ شهادت:   

امام را تنها نگذاريد، دنباله رو خط امام باشايد، گاوش باه فرماان اماام       ،ت شهيدپرورامّ

 بدهيد و دست از اسالم نكشيد، پيرو واليت فقيه باشيد.

*** 

 نام : علي                                            نام خانوادگي : ملكي 

تحصايالت:دوم       1/1/17ن           تااريخ تولاد:  نام پدر: رجبعلي   محل تولاد: همادا  

 متوسطه
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 67سن :               5/65/11محل شهادت:   فاو              تاريخ شهادت:  

بدانيد و آگاه باشيد كه امام خميني نايب اماام زمان)ع (اسات و    ، خواهران و برادران

 وفات در آن پاا نهااده ام    هيچ شكي در آن نيست من راه خودم را شناخته ام و باا معر 

كه انيت اين انقالب دريافته ام كه انقالب ايران انقالبي بدون شك  اسالمي است و به حق 

 .  خون شهداي عزيز آبياري شده است شهادت مي دهم با

*** 

 نام : محمد                                   نام خانوادگي : ملوني 

تحصيالت:چهارم      65/5/17همدان           تاريخ تولد:نام پدر: غالمحسين    محل تولد: 

 متوسطه

 68سن :               7/65/12محل شهادت:   شلمچه               تاريخ شهادت:  

خدا را شكر كنيد كه در اين نقطه از جهان و در اين برهاه از زماان     خواهماز شما مي

قادر اماام را    ،است  )ع ( ا امام زمانكنيد در  كشوري هستيد كه ، كشور آقزندگي مي

 .راه اساالم  و ساعادت اسات    ، بدانيد و هميشه پيرو پير جماران باشايد كاه راه ايشاان    

آن هماه  وجاود  له جنگ را فراموش نكنيد  جنگ با اگاه مس پشتيبان جنگ باشيد و هيچ

سالمين دعاا   بارآورد باز هم نعمتي بود براي امام و رزمندگان اسالم و مه ها كه ب خرابي

 .  كنيد

*** 

 نام : احمد                                نام خانوادگي : منافي 

تحصيالت: پانجم            2/1/11نام پدر: محمد    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 ابتدايي 

 68سن :                62/2/15محل شهادت:  پيرانشهر               تاريخ شهادت: 
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خود، خدا را  هايمسلمين اين است در تمام اوقات و در تمام رفتار ةيت من به جامعوصّ

و كارهايمان را با رضايت او انجام دهايم، قادر ايان رهبار عزياز و       مدرنظر داشته باشي

و اگار كوتااهي نمااييم     اسات مهربان را بدانيم كه او به حق نايب حضرت مهدي )ع ( 

 ت جوابگوي رفتار و اعمالمان باشيم.بايسفردا در روز قيامت مي

*** 

 نام : حسين                                نام خانوادگي : مهدوي آرا          نام پدر: علي     

 تحصيالت: دانشجوي كارشناسي     62/5/15محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 50سن :               50/1/12محل شهادت:   اشنويه               تاريخ شهادت:  

بايش از پايش بكوشايد و آناي و      ايشاان شناخت و اطاعت از  وامام  يپيرو ، در عزيزان

راه ندهيد و بدانيد كه در دنيا باي   به خود نسبت به اوامر ايشان شك و ترديد  لحظه اي

با  و مامور نجات شما ساخته است. نعمتش را قدر شناس باشيد را واو خداوند  است  نظير

 .  ار چنين نعمتي كه به شما ارزاني داشته باشيدزاطاعتش شكر گ

*** 

  «اسوسواس خن ا » واليت فقيه بپرهيزيد و آگاه باشيد كه  راهاز خط و خطوط خارج از

زاهاد   ةت ساده و پاك را به بيراهرا بر شما مشتبه نسازند و شما امّهدايت خط درخشان 

بار  ماي گاذرد   انقالب  و عمر كوتاهي كه ازجنگ  له در طولاپرستي نكشانند.  اين مس

اصايل واليات    ةهمه  آشكار شده است كه دستاني در صددند تا دست شاما را از چشام  

گاول   وبيدار باشيد  ، كوتاه و بار ديگر شوراي سقيفه را براي تعيين رهبري  بر پا سازند

 .  تزويرگران را نخوريد

*** 

 نام خانوادگي : مهربان     نام : محمد ابراهيم                

 تحصيالت: اول دبيرستان    2/1/13نام پدر: اصغر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:
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 52سن :               65/65/12محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

گاوار  ت شاريف و بزر آسوده خاطر باشيد كه مل ا ، هان اي شهيدان در جوار حق تعالي 

جبهه هاا را تقويات كنياد و     ، اي جوانان . اسالم پيروزي شما را از دست نخواهند داد

كه دل شما با شهيدان انقالب اسات ماوقعي انساان ماي      امام را تنها نگذاريد اي كساني

 .  عا كند كه يزيد زمان را نابود كندتواند حسين گونه بودن را ادّ

*** 

 نام خانوادگي : ياري    نام :  محمد حسن                

 تحصيالت: سوم راهنمايي    63/8/12نام پدر: يادگار   محل تولد: بهار           تاريخ تولد:

 67سن :               57/66/15محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:  

هميشاه و در   از امام دست برنداريد به خدا و روز جزا اعتقاد داشته باشايد و ، اي مردم 

هار كااري ماي خواهياد بكنياد نيات        ، كارهايتان خدا را در نظار داشاته باشايد    ةهم

از امامتان پيروي كنيد و در  ،ا  داشته باشيد هميشه خدا را ناظر اعمالتان بدانيد اليهبقر

كاه او در اساالم    ان طوريا  صدر در امام اوب شويد همآيه ةاو اوب شويد و به گفت

 .  استاوب شده 

*** 

 نام :  يادگار                  نام خانوادگي : ياري

تحصايالت: خوانادن        52/2/65نام پدر: علي يار   محل تولد: بهار           تاريخ تولاد: 

 ونوشتن

 21سن :               6/1/11محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

قسام ماي دهام     مهدي)ع (را بدانيد،شما را به خادا  ت، نايب موالمردم قدر امام امّاي 

مايات او  ححسانه نشاويد و دسات از     ةباع  رنجش دل داغدار اين پير عاشق،اين اسو

افتخاار رساول و امياد      برنداريد،اين كانون رسفات و رحمات و وحادت  روح خادا،    
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قلاب  محرومين و خاار بار چشام و     ةه)ع(،اين تنها پناه مستضعفين زمين و اكر هميشائمّ

هميشه در ، زادگان را چون نگين خواران و تنها سد و مانع هجوم تاتاران و مغول ناجه

سعادت ديان و   ةرا كه ماي )ع ( شمارا به خدا اين امانت آقا .  وحدت حفظ كنيد ة حلق

 .  دنياي شماست در اين راه تنها مگذاريد

*** 

 نام پدر: قربانعلي        نام :  علي                  نام خانوادگي : يعقوبي   

 تحصيالت: سيكل     66/1/15محل تولد: همدان         تاريخ تولد :  

 56سن :               8/66/10محل شهادت:   قصرشيرين         تاريخ شهادت:  

تكيه كنيم امام عزيزمان است و هرچقدر بگويم بازهم كم است، امام  اوكه بايد به  كسي

تنها نگذاريد در هيچ زماني  امام را نبايد تنها گذاشت ايان چيازي    راان عزيز و مهربانم

ت شاهيدپرور اياران   مردم و امّا  همة است كه تنها من نگفته ام  بلكه تمام شهيدانمان و 

 .  گويندمي

*** 

 نام :  كاظم                 نام خانوادگي : يوسف صنعتي 

          63/1/56تااااريخ تولاااد:         ناااام پااادر: ابوالقاسااام   محااال تولاااد: همااادان     

 تحصيالت:ديپلم

 11سن :             51/63/12محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:   

كنم فاميل و دوستان به خصوص برادران انجمن اسالمي در ادارات  سفارش مي همةبه 

كه باع  آزادي ملت ايران  كه تا خون در بدن دارند از امام بزرگوار و  انقالب اسالمي

مستضاعفين جهاان را از قياد     همةتا  نزديك استاز لجن زار گناه و معصيت گرديده و 

و قدر اين نعمات الهاي را    كنندمايت و پشتيباني حاسارت و بندگي زور گويان برهاند 

را كه همان گوش دادن به فرمان حضرت امام و عمل به  يش بدانند و شكر آنپبيش از 
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ماي  علت كفران نعمت،خداوند  سلب نعمت ه ب ند كهجا آورده ت ايشان است بدستورا

د و موضاع صاحيح را   نل سياسي خيلي هوشيارانه عمل كنيكه در مسا نمايد و ديگر اين

 د.  نانتخاب نماي

*** 

 نام :  مجيد                نام خانوادگي : يونسي

 تحصيالت:ديپلم     6/6/12تاريخ تولد : نام پدر:محمد ميرزا   محل تولد: همدان           

 53سن :               51/0/12محل شهادت:   مجنون              تاريخ شهادت:  

قدر امام را بدانيد او كسي بود كه ما را از منجالب فساد بيارون آورد و  ، برادران عزيزم 

ن واليات فقياه و   چگونه مردن  آموخت. هميشه يار وپشاتيبا و به ما درس چگونه زيستن 

 .  زندگي خود قرار دهيد ةباشيد و سخنان امام عزيز را سرلوح اين  علماي

*** 

 نام :  عباس                                     نام خانوادگي : شفيعيان

 تحصيالت: سيكل     57/65/18صادو    محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 67سن :        1/63/12تاريخ شهادت:               محل شهادت:   خرمشهر 

 ،ز متعالي شادن انساان اسات و اساتقامت كنياد     اخدا ترس باشيد كه اين آغ ! اي مردم

ت شهيد پرور اين است كه به شما امّمن پيام  « . فاستقم كما امرت: »  همچنانكه امر شده

 .  ميازان  و معياار حاق اسات     ،  در جامعاه اساالمي  او دست از دامن امام بر نداريد كه 

 .  يديسخنانش را كلمه به كلمه گوش كنيد و بدون هيچ تغيير و دگرگوني به آن عمل نما

ولي اگر خدا ي نا كرده واليات و  ؛ راه فالح و رستگاري  در گرو كالم امام امت است 

خدا بر شما غضاب ماي كناد و     ، رهبري را رها كرده و به نداي رهبرتان لبيك نگفتيد 

 هالك مي شويد.

*** 
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 نام :   محمد                                   نام خانوادگي :  شكرلب 

 تحصيالت: ديپلم     50/1/12نام پدر: عباس    محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 53سن :               1/63/12محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شهادت:  

ت كردوبرمامنات نهادباه وجاود    يا راكه نعمت جمهوري اسالمي رابه ماا عنا  شكرخداي

 رهبرومقااوم ر رهبري حضرت امام وباه امتاي چناين  انقالباي وانقالبگر،يااور اساالم،يا      

 ة چنين نعمات بزرگي وظيفه اي بس سنگين بردوش ماگذاشاته،وظيف .  دربرابرناماليمات 

 .  شكرگزاري بسيار سنگين مي باشد

*** 

رناا  وزحماات هاازاران .  پيااامبران وامامااان مااي باشااد ةهماا ميااراث انقااالب اياان  

ايان نظاام راپدياد     ، بي شمارشهداي راه حق وفضايلت   و هاي پاك هزارپيامبروخون

كاه ماي باياد هرچاه     هميشه اهن مرا به خاود مشاغول داشاته     اين فكر.  است  آورده

ده ام هماواره از خاود   بيشتربراي انقالب وتداوم آن زحمت كشيدومن هنوز كاري نكر

 .  شرم داشتم كه براي انقالب مفيد نبوده ام

*** 

 نام : نادر                                             نام خانوادگي : شكري 

تحصايالت: دوم       1/1/11نام پدر: ناصار   محال تولاد: همادان           تااريخ تولاد :       

 متوسطه

 61سن :               1/63/12تاريخ شهادت:          محل شهادت:   ام الرصاص      

 ، ي كه در اين موقعيت به ماعطاا كارده  يها يكي ازنعمت. هاي خدارابدانيد قدر نعمت

.  درتمام اماورازاودرس بگيرياد   . خميني عزيزاست ، امام امت ، وجودرهبرعظيم الشأن

نكنيدكه ساعات شامادرهمين   درنگ «  به جبهه برويد: »  وزاماممان فرياد مي زندراگرام
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 ه يااران واقعاي اماام را حمايات كنيدكا     .  مبادا قلب نازنين امام رابه دردآوريد . است

 لفت بااودركارند.اهاي شيطاني و مزدور درمخ دست

*** 

 نام پدر: عباس نام : احمد                              نام خانوادگي : شهابي زاده               

 تحصيالت: دوم متوسطه     6/0/18مدان           تاريخ تولد : محل تولد: ه

 61سن :               5/65/11محل شهادت:   فاو              تاريخ شهادت:  

خواهم كه هميشه حافظ اسالم من به عنوان يك فرزند انقالب از تمامي ملت ايران مي 

 .گوش به فرمان واليت فقيه باشاند  هميشه  . باشند و از دين و كشور اسالمي دفاع كنند

هاي آن گرامي را با جان و دل گوش كنند و به آن عمل گفته .پشتيبان امام امت باشند 

 . كنند

*** 

 نام :  غالمحسين                                          نام خانوادگي : شهبازي

تحصايالت: اول        0/6/10    نام پدر: علي      محل تولد: همدان           تااريخ تولاد:  

 راهنمايي

 61سن :                03/8/15محل شهادت:  حاج عمران              تاريخ شهادت: 

من امروزاحساس مي .  هم راشناختم ودنبالش راگرفتم ار ، من ! پدرعزيزم ومادرمهربانم

هل من ناصار  » حسين زمان، خميني روح خدا؛  كنم جريان كربالدوباره تكرار مي شود

 رافريااااااااااااااااااااااااااااااااااد«  ينصااااااااااااااااااااااااااااااااارني

 نه ،  وا ؟ آيامي شودجواب پيامبر)ص(راندادبه او ؟ «  نه » آيامي شودجواب .  مي زند 

لبياك   : گويممي  من مردن رابهتراززندگي الت بار مي دانم ودرجواب حسين زمان  !

 .  روحانيت راتنهانگذاريد و خدارافراموش نكنيدوامام!  لبيك!

*** 
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 بي ا...                                              نام خانوادگي : قاسمي نعيم نام : ن

تحصيالت: اول           6/6/10نام پدر: امان اله    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 راهنمايي 

 55سن :               1/63/12محل شهادت:  اروند رود               تاريخ شهادت:  

خيلي دلش مي خواست كاه اماام   « نبي » يد كه يبگو ، اگر امام عزيز را مالقات كرديد

 ما مي رويم تا لبخند بر لب امام عزيز بماند.!  خود،خميني را مالقات كند ولي افسوس

*** 

 نام : حجت ا...                                            نام خانوادگي : قرائي

تحصايالت: پانجم        1/1/10ين   محل تولد: بهار           تاريخ تولاد :  نام پدر: عبدالحس

 ابتدايي

 56سن :               51/1/11محل شهادت:   خيرآباد              تاريخ شهادت:  

باز هم بميرم و تمامي بادنم را  ،  اگر صد بار زنده شوم  من هيچگاه امام را تنها نگذاريد

 »،  گاذارم و در الباه الي پوسات و خاون و گوشاتم     م را تنها نماي اما ، پاره پاره كنند

 نوشته شده است. « خميني

*** 

 نام پدر: هاشم علي نام : حميد                           نام خانوادگي : قراگزلو      

 تحصيالت: پنجم ابتدايي           53/6/10محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 67سن :                65/1/13: سرپل اهاب                تاريخ شهادت: محل شهادت

 خون خود از نايب برحق او كه مانند كاوهي اساتوار در برابار قادرت     ةتا آخرين قطر

راه او را كاه راه نجاات   . پياروي كنياد   ، اسات هاي حيواني و اجانب ايستادگي كرده

 .  ادامه دهيد ، ن است مانامسل همان قبله گاه  ن و راه پيروزي قدسامستضعف

*** 
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 نام : محمد مهدي                                              نام خانوادگي : قراگزلو

تحصايالت: اول       53/1/10نام پدر: علي اكبر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 راهنمايي

 56سن :               51/65/11محل شهادت:   فاو              تاريخ شهادت:  

از جاان ودل   )عا (   عنوان پيام آقا امام زمانه را ب نآ ،  پيامي داد  هر وقت امام عزيز

از  .در اين صورت به خداوند لبيك گفته اياد  كه يديقبول كنيد و در جوابش لبيك بگو

ماا   ةاهمشايد او از روي فضل و كرمش ب .جان خودتان هم در راه خداوند دريغ نكنيد 

 و ناياب بار حقاش قارار دهاد ان      )ع (  ياران آقا امام زمان ةرفتار كند و ما را از جمل

 .  شاءا 

*** 

 نام : عليرضا                                              نام خانوادگي : قرباني

تحصايالت:            1/1/10نام پدر: غالمحسين   محل تولد: همدان           تااريخ تولاد:    

 دوم متوسطه

 56سن :                60/0/11محل شهادت: دربندي خان                 تاريخ شهادت: 

خداحافظ همگي شما،خون و جان من كمتر از آن است كه بتوانم باا   ! ياران وبرادران

خوب نيااز دارم و آن واساطه چاه     ةدر اين ميان به يك واسط . خداي خود معامله كنم

من از  ! تواند باشد. برادران و خواهرانخميني بت شكن مي ، متر از روح خداكسي مه

شهادت مي دهم كه امام خميني ولاي  . ميان شما رفتم تا به معشوو هميشگي خود برسم 

 .  يه ونايب برحق امام عصر)ع (مي باشدواطاعت ازامراواطاعت ازامر خداستفق

*** 

 نام خانوادگي : قرباني رنجبر                     نام : احمد                          
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تحصيالت: سوم      6/1/11نام پدر: محمد قربان   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 متوسطه

 61سن :               57/63/12محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 . د و هميشاه اماام را در نمازهاا دعاا كنياد     هيچگاه امام عزيز را در صحنه تنهاا نگذاريا  

 . انسان را به هالكت مي كشاند. جبهه را خالي نكنيد، مواظب نفس خود باشيد كه نفس 

 ايد.خود در جبهه ها به دشمن بفهمانيد كه از جنگ خسته نشدهدايم با حضور 

*** 

 م پدر : غالمنام: حسين                     نام خانوادگي: خادم پر            نا

 تحصيالت: ديپلم            1/6/6013محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 52سن:        63/1/6012محل شهادت: پيرانشهر    تاريخ شهادت: 

جنگناد و  با دشمن اسالم مي  شما هروز شاهد هستيد كه چگونه ياران امام با عشق به ا

كنيم ياران امام اين بسايجيان  ر مطهرشان را تشييع ميما پيك .آفرينندهر روز حماسه مي

 .پيوندندمي ي حقشوند و به لقاجان بر كف چگونه يك يك از گلستان انقالب جدا مي

اند و هار فرمااني كاه از    مطلب قابل گفتن اين است كه اينان خود را تسليم حق نموده

كنناد. هماين   دان عمل ماي دانند و بطريق فرماندهشان صادر گردد آنان را از امام مي

نيروها در پشت جبهه نيز احتياج به فرمانده و راهنما دارند كه بتواند آنها را هر چه بيشتر 

شما عزيزان روحاني اسات كاه باه عناوان طبياب در       ةبا مفاهيم اسالم آشنا سازد. وظيف

لايكن عمال   اگر چه علم ندارناد و   .جامعه آنها را راهنما با شيد و آنها را از خود بدانيد

سوادند و ليكن اخالص دارند و اين بسي  را شما بايد حركت بدهياد  اگر چه بي .دارند

 شما بايد ارشاد كنيد.

 ، ترجمه محّمد دشتي.551، ص668البالغه،   نح  -6

*** 
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 نام : هادي                                              نام خانوادگي : قرباني مقدم

 تحصيالت:ليسانس       63/66/11ه     محل تولد: همدان     تاريخ تولد:  نام پدر: لطف ال

 56سن :                1/63/12محل شهادت: اروند رود    تاريخ شهادت: 

ابن الحسن)ع(و نايب بر حقاش حضارت اماام    با سالم و درود به امام عصر حضرت حجه

او همچاون  ريشاه كان سااخت .    لم مبارزه با طاغوت را برداشت و ظلم را عخميني كه 

بازرگ و كوچاك را شكسات و    هااي  جدش ابراهيم خليل ا )ع(تبر برداشات و بات   

نويد حيات به آنان ن را زنده كرد وانابار ديگر اسالم و مسلم .  توحيد را  به ارمغان آورد 

خودش تا كنون از هيچ چيز نترسيده و در كمال قدرت به  فرمودةمردي كه به بخشيد. 

اي  !  خميني.  كن كردتودهني زد و استعمار را ريشه، اين قدرت پوشالي قرن  ، اآمريك

 !اي امام عزياز  )ع(  اي نايب بر حق حسين و اي ولد بزرگوار علي، مظهر قدرت اسالم 

جان چه ارزشاي   تو در راه هدف. بدان كه تا آخرين نفس راهت را ادامه خواهيم داد 

 .  دانه و عمرت طوالنيدارد سرت سالمت باد و راهت جاو

*** 

 نام  :  محمد مهدي                                نام خانوادگي : مروج 

          67/66/01نااام پاادر : احمااد علااي      محاال تولااد: هماادان           تاااريخ تولااد:       

 تحصيالت: ديپلم 

 56سن :                      66/1/6013محل شهادت:   قالويزان              تاريخ شهادت : 

  ، ت،نمروديان حاضار در تااريخ زماان   پول و جنسايّ  حاميان طاغوطيان زمان،  و با خط

فراموش نكنيد تا  .به مبارزه بر خيزيد و غرب شروابرقدرت هاي  ها، بني صدر ها،رجوي

نياز   لت دارد و تنها براي مبارزهاد انقالب شما اصنها با شما مي جنگ كه ابر قدرت زماني

شما نبرد مسلمين و مستضعفين جهان  عليه طغيانگران داريد نبرد  و يكپارچگي  وحدتبه 

 هاي ريخته خون من كه قطره اي از درياي خون .كه پيروز باشيد  آن  مي باشد،به اميد
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ت واسالم عزيز فرا راه پويندگان خط حريّ شود مي باشد شمعي مكتب اين  شده در راه 

 در درگاه باري تعالي مقبول افتد. انكه شهادتم نور باشد  به آن اميد  اگر چه بسيار كم

 شاءا 

*** 

 نام پدر: جوادنام : رضا             نام خانودگي : مريانجي       

 تحصيالت: دوم متوسطه           6/63/12محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 53سن :                1/63/12يخ شهادت: محل شهادت:  خرمشهر               تار

خاطر لطف و مرحمتي كه نسبت به رزمندگان ه ايران ب ي  بايد از مردم هميشه در صحنه

خود مي  دّا در حها را بزنم امّ هر چند كوچكتر از آنم كه اين حرف .  دارند تقدير كنم

را شاد )ع ( مام زمان توانم بگويم، هر كس قلب امام را شاد كند مثل آن است كه قلب ا

شاد كند خداوند تبارك و تعالي از او شاد مي  )ع ( را  كرده و هر كس قلب امام زمان

 شاا  ان .را در مسيري مستقيم قرار دهد ي ما  شاا  خداوند كمك كند وهمه شود، ان

 يم . بارو  ) ع(  صحن اباعبدا  الحسين به زيارت با هم  ه با پيروزي رزمندگان اسالم هم

باه   ، بشانويد   جان و دل ت باشيد و سخنان  پير جماران را از پيرو واليت فقيه و امام امّ

 اميد طول عمر حضرتش.

*** 

 نام : مرتضي                 نام خانوادگي : مريانجي            نام پدر: نظام علي

 تحصيالت: سوم متوسطه                56/0/10محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 55سن               66/65/12محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت:  

ت عزياز  روحانيّئوول ، به ار و مسزبه عزيزان خدمتگسالم مرا سالم مرا به رهبرم برسانيد ،

هد و پيرو خط اماام باه جمياع رزمنادگان مخلا  و پاك،باه پادران و ماادران         و متعّ

،بر شما كه زاهد باشيد زهدي كه باز ماي دارد از گنااه    . اي مومنان استانيد شهدابرس
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،تقوا وزهد  به وجود مي آورد ان در وجودت زهدي كه خوف و اميد از خداوند، كردن 

مي دانيد و خود مردم  شما . اي است كه انسان را خوشرو و خوشحال و مسرور مي كند 

  شاده اسات ،   اتماام حجات    بار انساان هاا    ديگر كه هوشياريد وبه شما پيام داده شده 

در عصار حاضار جااي     ما آمده اند آيا براي روشن كردن   چندين هزار پيامبر وامامان

اگار  ؟ بيادار نباوديم   آگاه و ما ، كه ما هوشيار نبوديم  باقي مي ماند ها شك براي انسان

سارانجام   بنياد بجاواب بدهياد    باياد  شاما آماد   باه ساراغ   عمر شما تمام شد و مارگ  

،كمي فكر كنياد اماروز روزي نيسات كاه      ؟ چه شد كافران ومنافقان يها خوشگذراني

كه به مارگ و   يبراي مسمان. خواب برمسلمان چيره شود و احساس سستي و تنبلي كند 

منافقان وكافران نخوابند و  در حالي كهمعاد اعتقاد دارد عيب است كه در خواب باشد 

 .  هدفشان نابودي شيعه باشد

*** 

 نام : محمد               نام خانوادگي : مصباحي                    نام پدر : شعبان 

 تحصيالت: ديپلم                  51/65/15محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 55سن :        57/66/11محل شهادت:   فاو              تاريخ شهادت:   

قلبي دارم چون حق است و از شاما   آن اعتقادنه قبول كردم و به من اين راه را آگاها

را انتخاب كنند خواهم كه راه مرا پيش گيريد، به برادران عزيزم بگوييد كه اين راه مي

 امام عزيز باشند و از واليت فقيه پيروي نمايند.ياور ، 

*** 

 نام : حاج علي                         نام خانوادگي : مظاهري 

تحصيالت:                  6/5/10نام پدر: بيرامعلي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 پنجم ابتدايي

 56سن :             55/66/11محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شهادت:   
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دس شاهدا  حافظ خاون مق ا   پس از شهادت من اين سخنان را مي شنويد،كه  اي كساني

واليت فقياه قلاب ساليم اساالم اسات       .  برسانيد ديگران ها را به گوش يد و پيام آنباش

به زنده بودن قلب است، محور شناخت حق وباطل، ناور وظلمات     اعضا ةبودن همزنده

قدر فقيه فقها، امام مؤمنين، قلب مسالمين، حضارت اماام خميناي را      ، واليت فقيه است

 بدانيد كه رضاي او رضاي خداست.

*** 

 نام پدر: حجت ا...نام : صفر علي                              نام خانوادگي : مظاهري     

 تحصيالت:اول راهنمايي            6/5/10محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 61سن :                  51/1/16محل شهادت:پاسگاه زيد              تاريخ شهادت:   

 ي و اداماه دهناده   باشيد  ت و پيرو واليت فقيهساعت به ياد خدا و امام امّ هميشه و هر 

دس كاه باا خاون هازاران شاهيد      المق ات بيتبه خصوص شهداي عمليّ باشيد راه شهدا

ي يو باعا  سارنگوني مازدوران آمريكاا     ندبراي اسالم به ارمغان آورد  يپيروزي بزرگ

 شدند .

 *** 

 نام خانوادگي : مظاهري              نام : علي                    

تحصيالت: دانشجوي     03/0/16عبدالعلي   محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 كارشناسي

 51سن :        5/66/12محل شهادت:   شلمچه    تاريخ شهادت:   

ند و كااري  ت اسالمي ايران بدانندكه اگر امام را ياري كنند و پيرو واليت فقياه باشا  امّ

 اند.نكنند كه امام و ارواح شهيدان را ناراحت كنند در اوج معرفت قرار گرفته

*** 

 نام : علي                                            نام خانوادگي : ملكي 
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تحصايالت:دوم       1/1/17نام پدر: رجبعلي   محل تولاد: همادان           تااريخ تولاد:    

 متوسطه

 67سن :               5/65/11فاو              تاريخ شهادت:     محل شهادت:

 هناماه با   يتعنوان وصّه بمطلبي را من كوچكتر از آن هستم كه بخواهم   ت حزب اامّ

پيام ديگار شاهداي اساالم      كر و يادآوريعنوان تذ ه ب اين مطلب  شما تقديم كنم لكن

ل پيرو امام عزيز و اوامر واليت فقيه باشيد، هميشه و در همه حا، ، عزيزان است  وانقالب

منهاي اعتقاد به واليت فقيه مورد قبول  يبدانيد اسالم وايمان كس،  برادران و خواهران 

نيست ومسلمان بودن بدون پيروي از واليت فقيه و برائت  عليه اعادا پذيرفتاه نيسات و    

اند ما را نجات دهد بدانيد تواست كه مي العالي واليت فقيه وامامت امام خميني مدظله

 پيروي بدون قيد و شرط از اوامر ايشان است. ، قبول واليت و امام ي الزمه

*** 

 نام :  يادگار                  نام خانوادگي : ياري

تحصايالت: خوانادن        52/2/65نام پدر: علي يار   محل تولد: بهار           تاريخ تولاد: 

 ونوشتن

 21سن :               6/1/11ه              تاريخ شهادت:  محل شهادت:   بان

 .  ت استت مبارز و انقالبي باشيد كه ما هر چه داريم از روحانيّپيرو روحانيّ

*** 

 نام : لطيف                     نام خانوادگي : يعقوبي

تحصايالت:            62/8/16نام پدر:اسداله     محل تولد: همادان           تااريخ تولاد:      

 پنجم ابتدايي

 53سن :                52/8/16محل شهادت:  سومار               تاريخ شهادت: 
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كاه   وصل باشايد ت اصيل محكم واليت فقيه و روحانيّ ةپيام خون ما اين است كه به رشت

ت بعاد از مشاروطيّ   اسات  ت بودهمخالف با روحانيّ ايم از خط تاكنون هرچه ضربه ديده

و  ودلط شن امريكا بر ما مسّآانگليس و فرزند نا مشروع  باع  شدت كنار گذاشتن روحانيّ

ت  بار ديگر سلطه امريكا و اجنبي را از سر ما ت با رهبري امام امّيادتان نرود كه روحانيّ

ت و شرف بخشيد ، به هيچ وجه دست از دامان امام برنداريد كه كوتاه كرد و به شما عز 

شما را به تقوا و دين داري و رفتن باه مساجد و   هم چنين از وجود اوست هرچه داريم 

زيرا شرافت ما جاز از راه ديناداري و    سفارش مي كنم  ت و منبرمي با روحانيّيدا ةرابط

 شود.خداپرستي تأمين نمي

*** 

 نام :  مجيد                نام خانوادگي : يونسي

 تحصيالت:ديپلم     6/6/12تاريخ تولد :           نام پدر:محمد ميرزا   محل تولد: همدان 

 53سن :               51/0/12محل شهادت:   مجنون              تاريخ شهادت:  

قدر امام را بدانيد او كسي بود كه ما را از منجالب فساد بيارون آورد و  ، برادران عزيزم 

ار وپشاتيبان واليات فقياه و    چگونه مردن  آموخت. هميشه يو به ما درس چگونه زيستن 

 .  زندگي خود قرار دهيد ةباشيد و سخنان امام عزيز را سرلوح اين  علماي

*** 

 نام :  عباس                                     نام خانوادگي : شفيعيان

 تحصيالت: سيكل     57/65/18صادو    محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 67سن :        1/63/12خرمشهر             تاريخ شهادت:      محل شهادت:

 ،ز متعالي شادن انساان اسات و اساتقامت كنياد     اخدا ترس باشيد كه اين آغ ! اي مردم

ت شهيد پرور اين است كه به شما امّمن پيام  « . فاستقم كما امرت: »  همچنانكه امر شده

 .  ميازان  و معياار حاق اسات     ،  اساالمي در جامعاه  او دست از دامن امام بر نداريد كه 
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 .  يديسخنانش را كلمه به كلمه گوش كنيد و بدون هيچ تغيير و دگرگوني به آن عمل نما

ولي اگر خدا ي نا كرده واليات و  ؛ راه فالح و رستگاري  در گرو كالم امام امت است 

ماي كناد و    خدا بر شما غضاب  ، رهبري را رها كرده و به نداي رهبرتان لبيك نگفتيد 

 هالك مي شويد.

*** 

 نام :   محمد                                   نام خانوادگي :  شكرلب 

 تحصيالت: ديپلم     50/1/12نام پدر: عباس    محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 53سن :               1/63/12محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شهادت:  

ت كردوبرمامنات نهادباه وجاود    يا شكرخداي راكه نعمت جمهوري اسالمي رابه ماا عنا 

 رهبرومقااوم ر رهبري حضرت امام وباه امتاي چناين  انقالباي وانقالبگر،يااور اساالم،يا      

 ة چنين نعمات بزرگي وظيفه اي بس سنگين بردوش ماگذاشاته،وظيف .  دربرابرناماليمات 

 . شكرگزاري بسيار سنگين مي باشد

*** 

 نام پدر: عباس نام : احمد                              نام خانوادگي : شهابي زاده               

 تحصيالت: دوم متوسطه     6/0/18محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 61سن :               5/65/11محل شهادت:   فاو              تاريخ شهادت:  

خواهم كه هميشه حافظ اسالم ك فرزند انقالب از تمامي ملت ايران ميمن به عنوان ي 

 .هميشه گوش به فرمان واليت فقيه باشاند   . باشند و از دين و كشور اسالمي دفاع كنند

هاي آن گرامي را با جان و دل گوش كنند و به آن عمل گفته .پشتيبان امام امت باشند 

 . كنند

*** 

 نام خانوادگي :  شهبازي    نام پدر: امان اله     نام :   اسدا          
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 تحصيالت: اول راهنمايي    6/6/16محل تولد: همدان     تاريخ تولد : 

 53سن :               62/2/16محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  

 ايياد نمپياروي   واليت فقيه  . وازهاي شهيدان را پاس بداريد  خونرا اي ملت مسلمان 

انقاالب باه نتيجاه     ايان  ،رهبري انقالب اسالمي و پاسدار ي از خون شهيدان  باكه تنها 

 رسد.مي ي ينها

*** 

 نام : مهدي                                            نام خانوادگي : صابري

تحصايالت:          53/65/11نام پدر: علي محمد     محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 اول دبيرستان

 56سن :                51/63/12محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

او چطور  كه افتدانسان به ياد موال علي)ع( مي . نخلستان است ،نويسم مطلب را مياين 

  ؛ بگويم و نامه بنويسم چيزي ندارم در وصيت . زندگي كرد و چه كشيد و چطور رفت

هاا وكال    هارانصيحت پياماست .  باشناخت بوده  و حمدا  همه اش اختياريه چون ب

گاوش ماي    آن هاا باه حارف   ،  گوش دل دارندكه كساني  .  مسائل رابزرگان گفته اند

،  مااوال علااي )ع( ، رسااول ا )ص( پياام داده ، ساال پاايش  6133از  . دهنادوداده انااد 

واولياء اوصياءوعلماءومومنين وبقيه همه پيام  )ع(ائمه  ةموالحسين)ع(وبقي، موالحسن)ع(

درحاال حاضار هام    .  هااي الزم راكارده اناد    ييراهنماو وصيت كرده اند؛  داده اند

خون ما .  به پيام ما وديگران نيست نيازيپس .  حضرت امام محورهارامشخ  مي كنند

بادنياصحبتي دررابطه . وصيت است ، زندگي ما خود؛  رفتارماپيام است؛  خود پيام است

ي اسالم خود رافداو،امام را تنها نگذاريد .  ندارم،دنيا مال دنيا داران ساده زندگي كنيد

 .  اصالح به هركسي درهر جامعه وهرمحيط بنگريد ةديداهميشه ب . كنيد

*** 



 99 

 نام پدر: محمود     نام : يحيي             نام خانوادگي : صبوري رنجبر     

 تحصيالت: سوم راهنمايي       2/1/15تاريخ تولد:  محل تولد: همدان   

 56سن :                0/8/10محل شهادت: همدان                تاريخ شهادت: 

شما را به پيروي از امام خميني و اطا عت بي چون وچرا از راهش كه همانا راه اماماان  

يار انقاالب   به اين پيار ك من در تمامي عمرم نتوانستم خدمتي ب .كنم   توصيه مي ، است

بكنم و شما را به حمايت شديد از انقالب توصيه مي كنم  نعمت بسيار بزرگي را به خادا  

باه  ، با هر كسي كه از روي عناد با اين انقاالب دشامن اسات     ؛به ما ارزاني داشته است 

باا   كوچاك و بازرگ    ،از پيرو جوان و كاودك  ، امت مسلمان ايران  . مقابله برخيزيد

 اين جيره خواران شرو وغرب را بكوبيد.هاي گره كرده  مشت

*** 

 نام : محمد                                              نام خانوادگي : قاسمي

          63/63/10نااام پاادر: حسااين رضااا    محاال تولااد: هماادان          تاااريخ تولااد:        

 تحصيالت:سيكل 

 61سن :                51/5/15تاريخ شهادت:  محل شهادت:  قصرشيرين              

؛ شمارابه  خداقسم مي دهم كاه اماام راتنهانگذارياد   ، اي عزيزان  !برادران وخواهران 

راه واليات فقياه رادنباال     !  برادراناست .  جهان مانانزيراامام رهبرما ورهبرتمام مسل

 ، وساروران عزيازم  دوساتان  .  اين تنهاشرط ناابودي دشامن اسات   . كنيدواستوارباشيد

 . درنبودم

*** 

 نام : محمد مهدي                                              نام خانوادگي : قراگزلو

تحصايالت: اول       53/1/10نام پدر: علي اكبر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 راهنمايي
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 56سن :               51/65/11محل شهادت:   فاو              تاريخ شهادت:  

امام عزيز بودكه ما را  ؛قدر امام عزيز را بدانيد .  رهبري را بدانيد ةقدر اين نعمت ارزند

خاطر وجود عزيز اين امام است كه اين همه ه بدانيد كه خداوند ب . از ظلمت نجات داد

ماا كاه چيازي     است . در تنگنا قرار نداده يكرده و ما را براي چيز نازلنعمت را بر ما 

از شما مي  .  خداوند از بركت اين امام و شهيدان است كه به ما رحم مي كند .  نداريم

است  شده )ع ( اوب  شويد همانطور كه او در امام زمان اوبخواهم كه در امام عزيز 

اگار ماا اماام را    . منظورم اين است كه او را بشناسيد و خودتان را فاني در امام كنيد  . 

 يا هزار چياز ديگار   هيچ وقت حاضر نمي شديم به خاطر منافع شخصي ،  بوديم شناخته

شما را به خادا قسام ماي      . درد بياوريمه قلب امام عزيز و يا يكي از ياران واقعي او را ب

اماام   ةقادري در باار   .  بياييد قدري هم به اسالم عزيز و مظلوميت آن فكر كنيد ، دهم

  ، عزياااااااااااااااااااااااز فكااااااااااااااااااااااار كنياااااااااااااااااااااااد 

كه  را  يا امام . اسالم را چقدر شناخته ايد "ببينيد اصال .  فكر كنيد )ع(  عبدا ااب ةدربار

 .  دادبه ما شناخت اين همه  در رابطه با خدا و قرآن و ائمه )ع( ، داد به ما اين همه آبرو

هاا   امامي كه ماا را از لهاو ولعاب    ؛  امامي كه ما را از زير يوغ استعمارگران نجات داد

ببينيد  ؛ در تماس است)ع ( امام عصر ، خودش  يامامي كه دائم با موال ؛ دي بخشييرها

. ن عمل مي كنيد كه خوشا به حالتان آاگر شناخته ايد و به  . چقدر ايشان را شناخته ايد

 حجات است . چراكه ديگر هيچ اتمام حجتي بر ما باقي نمانده  ؛ كه واي بر شما ، اگرنه

از ، جهانيان  از ساياه گرفتاه تاا سافيد      ةيت به گوش همهاي اسالم توسط امام و روحان

را  )ع(  ببينيد اباعبادا   رسيده است . از عالم گرفته تا نادان  ،مستضعف گرفته تا مستكبر

زهرا )س(  ةيا مادرش فاطم )ع(  در مراسم مصيبت خواني ابا عبدا  .  چقدر شناخته ايد

لي را شناخته اياد  اان درگاه حضرت حق تعببينيد آيا آن مقرب ؟  چقدر شركت مي كنيد

ايان دنياا چيازي     دراگر نشناخته ايد كه در آتش جهنم معذب خواهيد شد و نه   ؟ يا نه
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آخارت را هام در آتاش     ، ياد دنيا را در دامن شيطان بود . فهميده ايد و نه در آخرت

توسال  ( )عبياييد  به درگاه خداوند توباه كنياد و باه چهاارده معصاوم       .  بود دخواهي

 .  يد و در شناختشان هم كوشا باشيديبجو

*** 

 نام پدر: محمد نام : محمد رضا                        نام خانوادگي : قربانيان    

 تحصيالت: دوم راهنمايي     5/18/ 61محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 67سن :               51/1/12محل شهادت:   آبادان              تاريخ شهادت:  

رهنمودهااي اماام    باه دارياد و   حضورتان را در جبهه هاي عطر آگين اسالم ثابت نگه

 .ابيد و خود را تساليم رهنمودهااي اوساازيد    دريسعي كنيد عظمت او را   كنيد.  تدق

رفياع شاهادت    ةاگر من به درج .صداقت و خلوص نيت و اخالو اسالمي را حفظ كنيد 

 ةبر جناز، كه پيرو خط سر  امام نيستند و به واليت فقيه اعتقاد ندارند  نآنا ، ل گشتمينا

شهدا آنان را نيز متحول سازد و به رحمات الهاي    خونكه  يدوارمام . من حاضر نشوند

 . نزديكشان كند

 امير علي                         نام خانوادگي: محمودي كوچك نام :

مستضعفان بر مستكبران و بر افراشته شادن پارچم    پيروزي به اميد .ت را دعا كنيدامام امّ

 شاءا .ان ،جهان ةر همداسالم 

--- 

 نام: رمضان علي        نام خانوادگي: پيروزنام          نام پدر: اسماعيل

    1/1/6011محل تولد: شهرري       تاريخ تولد:

 68سن:     2/2/6017محل شهادت:چهارزبر    تاريخ شهادت:
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دانام شاما   ماي  .ام من به ملت ايران اين است كه نگذاريد خاون شاهدا پايماال شاود    پي

امام  .كنيد و از خون شهدايتان پاسداري خواهيد نمودهوشياري خود را هميشه حفظ مي

 ها پشتيباني كنيد. روحانيت وقواي مسلح را حامي باشيد و هميشه از آن ،

 

*** 

 نام پدر:  محمّد علي              بابارود    خانوادگي: سبزي نام: حسن                        نام

          6/1/6011محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 67سن :                  2/0/6016محل شهادت:  خرمشهر            تاريخ شهادت:   

جاايي كاه    تاا و من با كمال ميل و بدون مخالفت خانواده و اهل فاميل به جبهاه آمادم   

اميان كافر صفت جنگيدم و خون خود را براي آبياري نهال اساالم و حفاظ   توانستم با صدّ

اميدوارم كه رهبر عزيز و اميد امت شاهيد پارور اياران و پادر و      .جمهوري اسالمي دادم

اميان بجنگند و ملت آگاه ايران پيرو راه اماام  مادر عزيز و مهربانم تا پيروزي نهايي با صدّ

 باشند. عزيز

--- 

 نام: رمضان علي        نام خانوادگي: پيروزنام          نام پدر: اسماعيل

   1/1/6011محل تولد: شهرري       تاريخ تولد:

 68سن:     2/2/6017محل شهادت:چهارزبر    تاريخ شهادت:

دانام شاما   ماي  .پيام من به ملت ايران اين است كه نگذاريد خاون شاهدا پايماال شاود    

، امام .كنيد و از خون شهدايتان پاسداري خواهيد نموداري خود را هميشه حفظ ميهوشي

 ها پشتيباني كنيد. روحانيت وقواي مسلح را حامي باشيد و هميشه از آن

--------- 

 نام:  محمد مهدي        نام خانوادگي: بهرام لو             نام پدر: قدرت ا 
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      03/6/6015تولد:محل تولد: همدان         تاريخ 

 53سن:         50/1/6015محل شهادت:قصرشيرين               تاريخ شهادت:

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

ت گذاشات تاا   افتخار كنيد كه خداوند متعال بر ما من  !برادران عزيز .«همين جنگ است

شادند اماروز باراي اساالم در     ف ماي هااي فسااد تلا   كه آن موقع در محال  ييها جوان

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

 ة امام و پيروزي رزمندگان اسالم ناداريم. و تماامي آروزهايماان را در دهانا     يجز سالمت

 ايم.نشانه رفتهكافران ة بر سينن را آايم و هايمان خالصه كردهمسلسل

--- 

 نام:علي                  نام خانوادگي: پرخو                   نام پدر : محمود

    6/6/6015محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 53سن:  63/2/6015محل شهادت: پيرانشهر         تاريخ شهادت: 

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

و به عبارتي ديگر را ت نامحدود اخروي لذ ؛ دنيوي يا نه  ةت چند روزلذ  :يديرا انتخاب نما

من سالم  ت و خواري يا نه مرگ با لذت و شوو به ديدار خداوند داشتن را،با ال زندگي 

به  .ها سخن خواهم گفت راي آنشما را به شهدا خواهم رسانيد و از خود گذشتگي شما ب

هاي چكيده بر  بيابان هاي خونِايد 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

)ع( ايان وعاده را   علاي بان ي و با هنر و سلمان و ابوار و سرور شهدا حسينيبهشتي و رجا

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

  ها خواهيم داد. خون

-------- 
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 نام:اسم علي             نام خانوادگي: تكمه داشي             نام پدر :محّمدعلي 

     03/7/6001محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 56سن:     63/1/6013شهادت:سرپل اهاب     تاريخ شهادت:محل 

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

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

 و به ياري محرومان جهان بشتابيد.

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

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

  56/1/6013محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

          56سن :       51/1/6016محل شهادت : كوشك      تاريخ شهادت : 

ه خاوب باود   چ»گفتيم: شد، ميبرادران! هر موقع صحبت از عاشورا و كربالي حسين مي

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

جااواب مثباات داده و بااه همراهااي ايشااان عليااه دشاامن اسااالم جنگيااده و بااه شااهادت 

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

هاي جنگ بشتابيم و دشمن زبون نقالب جواب مثبت داده و به سوي جبههبه نداي رهبر ا

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

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

 نام: مّحمد صادو         نام خانوادگي: جن تي            نام پدر :علي          

 61/6/6012تاريخ تولد :   محل تولد : همدان           

          56سن :         68/7/6011محل شهادت : گامو        تاريخ شهادت : 

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

ار رفتيم به جنگ با كف  خدا شهيد شدن، زخمي شدن و اسير شدن هم هست. ولي به خاطر
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 ر كفار باه پاياان   كر اسالم بر لشا كبا پيروزي لش -ا أشان-و خدا هم عاقبت اين جنگ را 

، امامات روح ا   باه رساند. به اميد زياارت كاربال و برگازاري نمااز جماعات       ] خواهد [

 ا .ءشاان

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

ياد و  ياماام بزرگاوار را يااري نما    امام عصر، اميدوارم كه همگي تا ظهور .باشمادا نكرده 

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

--- 

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

   62/66/6010محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 68سن: 62/2/6016محل شهادت:قصرشيرين   تاريخ شهادت: 

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

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

 .رو راه شهدا و پيرو امام و اسالم باشايد  رم كه رهاز شما هم عاجزانه تقاضا دا .اسالمي بود

خون اين همه شهيد از صادر اساالم تاا     در آن صورت مبادا روزي امام را تنها بگذايد كه

 !امروز را پايمال مي كنيد

------- 

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

  2/1/6058اريخ تولد: محل تولد: همدان         ت

 06سن:         53/63/6021محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 

دفااع بار هماه     پس.«  استاالن اسالم به تمامي در مقابل كفر واقع شده» ،امام ةفرمودهب

 ،هااي جناوب كشاور   هدف من از هجرت به جبهاه  !بازماندگان عزيزم .واجب است كس

كانم كاه   يت ماي شته شدم شهيد راه حق هستم و شما را وصّاگر ك .جهاد در راه خداست
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ن را باا جاان و   اخدا باشيد و فرمان امام خميني را گوش كنيد و مستضعف هعمر در را ةهم

 .دل پذيرا باشيد

----- 

 نام: مسعود             نام خانوادگي: رستمي               نام پدر : محمود

     6/1/6011يخ تولد : محل تولد : همدان             تار

           68سن :       03/66/6011محل شهادت : فاو؛ عراو         تاريخ شهادت : 

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

ساوي جبهاه    ما را  برداريد و به ةبه زمين افتاد ةنياورديم. اكنون نوبت شماست كه اسلح

فردا پيش تا  هاي نور عليه ظلمت و حق عليه باطل حركت كنيد كه امروز بهتر از فرداست

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

هاي خود به جبهه و اساالم دسات بار    اگر اهل ايمانيد هرگز از كمك .ظار شماستنتدر ا

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

هاي گهر دهميشه به رهنمو !پيرجماران را تنها بگذاريد ؛مبادا امام امت  !هدر خواهد رفت

 خداست. فرمانايشان  دستورهايعمل بپوشانيد كه  ةبارش جام

*** 

   بابارود    سبزي خانوادگي: نام: حسن                        نام

    6/1/6011نام پدر:  محمّد علي            محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 67سن :                  2/0/6016محل شهادت:  خرمشهر            تاريخ شهادت:   

جاايي كاه    و تاا من با كمال ميل و بدون مخالفت خانواده و اهل فاميل به جبهاه آمادم   

ستم با صداميان كافر صفت جنگيدم و خون خود را براي آبياري نهال اساالم و حفاظ   توان

اميدوارم كه رهبر عزيز و اميد امت شهيد پارور اياران و پادر و      .جمهوري اسالمي دادم
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مادر عزيز و مهربانم تا پيروزي نهايي با صداميان بجنگند و ملت آگاه ايران پيرو راه اماام  

 عزيز باشند.

--------- 

 نام: محّمد               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : غالم علي 

 2/0/6007محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          50سن :               1/7/6013محل شهادت :  خيابان ولي عصر؛ تهران           تاريخ شهادت : 

ت را ياري كنيد، نه ياري نمايم تا مي توانيد امام امّتوصيه مي به شما ! برادران و خواهران

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

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

را شااد كنياد، چارا كاه دل اماام حسان        )ع (مهادي  صاحب زماان آييد كه دل امام و 

 اماام زماان  جهااد خاون باود و دل     سساتي در  از دست ياران خود به خاطر )ع(مجتبي

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

---------- 

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

 6/6/6016ولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : محل ت

          53سن :               0/8/6016محل شهادت : كامياران                تاريخ شهادت : 

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

  مي خواهم دعاي هميشگي خاود را فراماوش   ت حزب انتوانستيم بكنيم. در پايان از امّ

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

*** 

 نام : ابيح ا       نام خانوادگي : مريانجي

 63/1/6011نام پدر: حشمت ا      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  
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 56سن :                51/63/6012: شلمچه                تاريخ شهادت: محل شهادت

  در لجان اجاازه ناداد   سالم بر امام كه مارا از گاودال ظلام و ساتم نجاات داد و     درود و 

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

 روم تاا درساي باه    ماي  ، مان ماناد  خاالي نماي    وقات سانگر بارادرم    دشمن بداند هيچ

باا عمال و ايماانم    مي روم تا . دارم شرو و غرب بدهم تا اسالم را زنده نگه نكارا جنايت

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

 به نحو احسن از او استفاده كنيم.

*** 

 نام خانوادگي : منتقمي راد                                        نام : جعفر    

 6/1/6016نام پدر: محمّدهادي محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 50سن :                57/66/6011محل شهادت: فاو ؛ عراو             تاريخ شهادت: 

خاود دانساتم و باه     ةيات فقياه را وظيفا   جهاد در راه خدا و دفاع از اسالم باه فرماان وال  

 هاي حق عليه باطل اعزام شدم.جبهه

*** 

 نام : حجت ا                                             نام خانوادگي : قرايي

 1/1/6010نام پدر: عبدالحسين   محل تولد: بهار           تاريخ تولد : 

 56سن :               51/1/6011خ شهادت:  محل شهادت:   خيرآباد              تاري

مورد توجه  قرار  را خداوند و رضاي او ،  تا حد امكان در خدمت خود! ام برادران نظامي

و براي رضاي او جهاد  باشيد  خواهم كه در جبهه ها فقط به ياد خداونداز شما مي .  دهيد

اطاعات از اماام و    ، ت از فرماناده زيرا اطاعا  ؛هاي خود اطاعت نماييد از فرمانده .كنيد 

ها مانند استحكام تاار   زيرا استحكام آن ؛ از دشمنان باكي نداشته باشيد . پيغمبر خداست 
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پس محكام باشايد و از دشامنان خادا     .  استعنكبوت است و استحكام اسالم  مانند فوالد 

 نهراسيد و تقوا را فراموش ننماييد.

****** 

 نام خانوادگي:رضايي                              نام پدر:مراد علي               نام:حسين                 

        56/65/6017محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 53سن:          7/5/6017محل شهادت: گيالن غرب            تاريخ شهادت: 

مي تماامي ملات ماا را باه جهااد      رهبر كبير انقالب اسالمي براي حفظ اسالم و كشور اسال

نيم بايد به نداي رهبرمان اماكه خودمان را طرفدار اسالم مي د .مقدس فرا خوانده است 

زمان كه انقالب اسالمي احتيااج باه كماك دارد تاا آنجاا كاه        در اين پاسخ مثبت دهيم.

و راه توانيد به اسالم و انقالب اسالمي كمك كنياد و پشاتيبان رهبار و انقاالب باشايد      مي

 را ادامه دهيد. و شهدا رزمندگان

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

 نام: علي رضا                        نام خانوادگي: محبّي           نام پدر: محّمد 

     6/1/6016محل تولد: همدان     تاريخ تولد: 

 51سن:    53/1/6012محل شهادت: جزيرة مجنون           تاريخ شهادت: 

 .اسالم هميشه در گرو اطاعت و پيروي از واليت بوده و هست پيروزي

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

 نام: صادو                              نام خانوادگي: قنبري                      نام پدر: رضا

    1/1/6016محل تولد: همدان                  تاريخ تولد: 

 51سن:         53/1/6012يخ شهادت: محل شهادت: جزيرة مجنون             تار

هيچ  ،باالتر از آن »)ص( فرمود: كه پيغمبر طورهمان ،شهادت است ،اجر و مزد هر مجاهد

تا پاي جان پاي اوامر امام بايستيد و اين پير جمااران را باا كارتاان     !مردم «خوبي نيست.
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ا   رضاايت نتيجه و در خدا )ص( شاد كردن رسول  ،كه شاد كردن امام ؛شادماني بخشيد

اسات. پيااده كاردن     ماكافيبراي و رضايت همين خوشحالي  ،بگذريم و از هر چهاست 

 هي با پشتيباني خدا همراه است.قانون اال

*** 

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

   1/8/6016محل تولد: قروه       تاريخ تولد: 

 61سن:   1/6013/ 66محل شهادت: سرپل اهاب     تاريخ شهادت:

 ن جنگ حق و باطل استآدرجريان حوادثي قرار گرفته ام كه آرمان سازندگي است و 

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

ارا ترسي از صدام و ريگان و برژنف نيست م اند .قرار گرفتهشيطان و حاميان ستمكار آنان 

هااي  هترس ما از منافقين است كه در چهر. امّا  كه جبهه اي معلوم و دشمني آشكار دارند

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

يز را خدشه دار خط رهبري امام خميني عز ، ها به خيال خود مي خواهند با شكست ماآن

. بلكاه بتوانناد   عقب نشيني را به ماا تحميال كنناد     ح كردن پاسداران كنند و با عدم مسل 

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

 0زهي خيال باطل كه ما متكي به سالح ژباشند.  رقاصان بزم مزدوران روسي و كوبان پاي

ي در پشت و رويشان است كاه نماي   يسدها»  .هاآن چه رسد به سالح سنگين، تيم نيس هم

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

 .عليه عراو و نه آمريكا

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

 نام: علي        نام خانوادگي: جبّاريان       نام پدر :محمّد

  6/63/6011حل تولد: همدان       تاريخ تولد: م
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 61سن:    56/63/6012محل شهادت: شلمچه    تاريخ شهادت:

كه اگرچنين  نكنند جدا دت متعهّروحانيّ از هرگز دشمنان بين شما تفرقه نيندازند و شما را

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

كه پيارو خاط سار      آنان ،فيض شهادت نصيبم گشت اگر. عليه باطل ثابت نگهداريد حق

 !من حاضر نشوند ةجناز بر و من نگريند بر ندارند به واليت اواعتقاد امام خميني نيستند و

----------- 

 نام: سعيد            نام خانوادگي: دادگستر مقدم         نام پدر : ابوالقاسم

  63/65/6015دان       تاريخ تولد:محل تولد: هم

 61سن:     03/63/6016محل شهادت: همدان؛ آ  كندي    تاريخ شهادت:

 درد و عمل كنيد. زيرا ما رهروان راه شهداييم كه يهد شگوبسيار ،به گفته هاي امام امت

 «الالاه االا  ومحمّدرساول ا   »هماه ماي دانايم كاه      .ندرفتخط پاك وسر  ا  پيش 

 بااخط اماام درافتاد    كاه  كسي. هميشگي ماست وامام امت رهروراه محمّد)ص(استشعار

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

شرعي توست كه درسانگرت فرياادبرآوري وباه     ةحال اين وظيفخواهر و برادر مسلمان! 

اسالم، اسالمي كه با خون آبياري شده، يعني  در افتادن با دينكه  ييكافران ومنافقان بگو

 چه؟!

------ 

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

  62/66/6016محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 53سن:     1/8/6016محل شهادت:سومار    تاريخ شهادت:
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ان و منافقان كورناد و نماي فهمناد كاه مجاهادان      كافران و مشرك ؛دشمنان تو !اي خدا

يااري روح   در راه اساتقرار حكومات ا  و   را خون خاود  ةانقالب اسالمي تا اخرين قطر

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

--- 

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

      63/5/6010ولد : همدان             تاريخ تولد : محل ت

           68سن :        65/1/6016محل شهادت : سر پل اهاب؛ بازي دراز           تاريخ شهادت :

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

اسالمي و بنا به وصيّت بارادر شاهيدم كاه در     تجاوز و توهين كنند. من به وظيفة شرعي و

كردستان به دست منافقين به شهادت رسيد اسلحة او را برداشتم و تا آخرين قطرة خون از 

 اسالم و امام دفاع خواهم كرد.

------- 

 نام: رمضان                نام خانوادگي: عنايين               نام پدر : خيرا 

     6/66/6011تاريخ تولد:   محل تولد: همدان    

 61سن:    50/63/6012محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ي كاه امكاان   يجاا تاآن .از برادرانم عاجزانه تقاضا دارم راه مرا با تمام وجود ادامه دهند

هميشاه نظرتاان    .همه فاني و زودگذر هساتند  ،هااين .فكر دنيا و ظواهرش را نكنيد ،دارد

اميدوارم بتوانيد با عنايت . ر حال مسافرت هستيد و پيش خداوند مي رويداين باشد كه د

از خواهرانم مي خواهم كه مباادا ياك    .ق اسالم در جهان بكوشيدخاص خداوند در تحق 

 مروحا  شادي براي .بايد زينب وار چون كوه استوار باشيد ،لحظه به حال من گريه كنيد

 .محشور كن مرا با شهدا ،تو را به خون شهيدان !اخداي. فاتحه بخوانيد تاآسوده خاطر باشم
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امام خميناي و باه امياد     ،برقرار باد جمهوري اسالمي ايران به رهبري قائد شكست ناپذير

 ي مستضعفين از يوغ مستكبران.يپيروزي حق بر باطل و رها

-------- 

 حمدنام: تقي               نام خانوادگي: قياسوند               نام پدر : م

 6/7/6008محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          55سن :               66/1/6013محل شهادت : سرپل اهاب                تاريخ شهادت : 

برادران وخواهران ايماني توصيه مي كنم كه قدرامام عزيزماان رابدانندوهميشاه   به همة 

راه مرا  اگرمي خواهند.اوتبلورعيني مكتب است زيرا؛نندبما سابق وفادار مانند او به نسبت

اگار ماي    .نيسات ، «برادرشاهيدم راهات اداماه دارد   »گفتن  راه من فقط با، ادامه بدهند

العات كساب  مطالعه كنندواط  بايد تا مي توانند، واقعي راه من باشند ةخواهندادامه دهند

نجاات دهندوگوشاه اي    ،هاسات راازضعف فرهنگي كه باالترين ضاعف  ما ةجامعتا نمايند

 .گيرندبه عهده خود ازآن را

------- 

 نام: مّحمد                نام خانوادگي: فخ اري               نام پدر : نصرت ا         

 7/2/6016محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          50سن :               58/66/6011محل شهادت : فاو ؛ عراو               تاريخ شهادت : 

باه   .ازواليت فقيه و روحانيت اصيل پيرو خط امام حمايات كنياد   ! پدر و برادران عزيزم

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

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

  .بكنيد

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

كه فرداي قيامت در حضاور   ؛تقويت بشوند انهايشونوچه يانتنها بماند و يزيد )ع(حسين
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خاداي ناخواساته شارمنده     )ع(و حساين  )ع(و حسن )س(و فاطمه )ع(و علي )ص(پيغمبر

 ! موسرافكنده باشي

----------- 

 نام: امير علي                 نام خانوادگي:فرج ا  پور             نام پدر :صفرعلي 

    0/1/6016محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 53سن:     68/8/6016محل شهادت:عين خوش    تاريخ شهادت:

ساعي كنياد حتمااً     .باشايد ال شما بايد در اين زمان بيش از هر زماان فعّا   !برادران عزيزم

چراكه بعد از خداوند  ؛واليت باشيد درستان را خوب بخوانيد و در زندگي هميشه در خط 

باه شاما    ،جنگايم متعال چشم اميد اين انقالب و امام و ما ساربازان كاه در جبهاه هاا ماي     

در زندگي آرزوي خوشبختي برايتان مي كنم و از شما مي خواهم  !خواهرانم .هاستبچه

 سعي كنيد بچه هايتان را يك فرد اسالمي بار بياوريد. كه

------- 

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

     03/1/6017محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 68سن:             6/6/6012محل شهادت: فاو؛ عراو    تاريخ شهادت:

چراكه اين جنگ در حقيقات هماان جناگ     ؛اصلي بدانيد ةلأامام مس ةفرمود جنگ را به

آنان به مقابله و  كاران و مزدورانها و جنايتاسالم وكفر است و ايران با تمامي ابر قدرت

كاه از اول   چنانآن اهداف خود قرار دهيد،و را جز يلينابودي اسرا است. نبرد پرداخته

ن را ورد زبان آق بخشيد و تر تحق بيش اسراييلا و مرگ بر بوده و به شعار مرگ بر آمريك

 .كااران اسات  جنايات  يان از ا انانها ي مسالم كه تمام گرفتاري ،كودكان خود گردانيد

درس خواندن را رها نكنيد تاا عزتمناد گردياد و     !ل حزب ا برادران و خواهران محصّ

و  )ص(عازت از آن رساول  » :چرا كه خدا فرماوده اسات   ؛يديكفا نماكشور خود را خود
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ام را ناماه توصايّ  كه از تمامي كساني. ديت نپوشال  ةپس بكوشيد تا جام «6. مؤمنين است

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

 واستارم.خرت شما را خآسعادت دنيا و  از خداوند تبارك و تعاال .يديعفو وبخشش نما

 8سورة منافقون، آية  -6

-------- 

 نام پدر : محمود          نام: مّحمد                نام خانوادگي: قادري               

    5/1/6016محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          50سن :         6/65/6011محل شهادت : فاو ؛ عراو    تاريخ شهادت : 

ايان اماام را غنيمات     ،ي برادران و عزيزاني كاه در سانين نوجاواني و جاواني هساتيد     ا

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

 ةلطياف و قلاب را آمااد    را آب ديدگان خود را فرو بريزيد كه چشمان اشك آلاود روح 

دشامنان ايشاان كاه هماان      اپيروي كنيد و با  . از امامدنمايهي مياال دستوراتفتن رپذي

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

------- 

 رضا               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر : مرادعلينام: علي

  2/1/6015محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 56سن:    62/2/6016قصرشيرين        تاريخ شهادت: محل شهادت: 

و  اندربارا با شاما   را ها سيّدشان امام حسين)ع( سخني كوتاهبا ياد شهيدان ودر رسس آن

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

ها ا  بود هدف آن .ا گذاشتندم ةليتي بس سنگين بر عهدؤوشهيدان رفتند و مس  .شاءاان

تالش فراوان  هدف خودبراي رسيّدن به  هاآن  .و حزبشان حزب ا  و رهبرشان روح ا

هاا باياد   راه آن گانعنوان ادامه دهنده كه ظلم را برچينند و ما ب وار بودندنمودند واميد
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ما در گرو  پيروزي .مت بنشانيباشيم و استعمارگران و استبداديان را به خاك مذل  ستيزظلم 

به  ؛ها را به زباله دان تاريخ سپردبايد جوشيد وخروشيد تا آن .امان استبي ةهمين مبارز

 كه چنين باشيم.اميد آن

---- 

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

     03/7/6001محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 55سن :            2/5/6016محل شهادت:مياندوآب             تاريخ شهادت:

بعاد از مان ساالح مارا باه زماين        !عراو نيست بلكه آمريكاسات دولت قاتل من  !برادرانم

بعد از من و  .پيرو خط امام باشيد .كار بگيريدنگذاريد و انتقام خونم را از آمريكاي جنايت

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

  د.كنياجرا را ر اين تذك  دوست داريداگر مرا 

تابوتم را جاي بلند بگذاريد تا بوي وطان را حاس   : دهما  ميت حزبر به مل چند تذك 

در  .اسات  باوده  امبزنيد تا بدانند كه اين شهيد در خط امرا روي تابوتم عكس امام ! كنم

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

. دستم را از تابوت بيرون بگذاريد تا منافقين بدانند با دست خالي از مادياات رفاتم  . است

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

--- 

 نام: عبّاس           نام خانوادگي: افتخاري            نام پدر : علي اكبر

   6/1/6001محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

  52سن:                   63/1/6016محل شهادت: همدان        تاريخ شهادت:

پيشرفته و تكنيك ل يوسا هما اگر چ .باشيم)ع( و فرزند او حسين)ع( ميما پيرو مكتب علي 

دشمنان اساالم بايش از چنادي بار سار قادرت        .تر خدا را داريمنداريم ولي از همه مهم
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استقالل كامل خود را  ،تما مي جنگيم تا جمهوري اسالمي به رهبري امام امّ .بودنخواهند

 پيدا كند و مي دانيم كه اين حكومت زمينه ساز حكومت مهدي)ع ( خواهدبود.

------ 

 ي                       نام خانوادگي: جمعه            نام پدر : نباتعلينام: مهد

  6/6/6017محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 68سن:     57/5/6012محل شهادت: مهران                  تاريخ شهادت: 

وز به روز ولي بحمدا  ر ،خواهيد انقالب اسالمي ما را خاموش كنيدشما مي !اي دشمنان

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

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

-------  

 ا نام: محمّد            نام خانوادگي:روشن مقدم          نام پدر : روح

   62/65/6011تاريخ تولد: محل تولد: همدان         

 61سن:         1/63/6012محل شهادت: اروندرود          تاريخ شهادت: 

جا نكند و منافقان كاوردل و  فرزندان خود را مهيّاي جهاد با كفر كنيد تا كسي ادعاي بي

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

ني كبير، با آزادي كربال و قدس شريف و با نابودي استكبار جهاني وكفر در سراسر قوا خمي

 گيتي به پيروزي نهايي خواهد رسيّد.

---- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: طالبي            نام پدر :اسماعيل

   53/8/6008محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 51سن:     0/65/6015خ شهادت:محل شهادت:چنگوله    تاري
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كنيد كاه راه سار    كه در دامن خود عزيزاني را تربيت مي ،ت شهيدپروردرود بر شما مل  

شاما   :وطنم اين اسات ت حزب ا  و انقالبي همتم با امّوصيّ .دهندرا ادامه مي )ع(حسين

  .ياران با وفاي اسالم و امام باشيد

وت نكنيد و اجازه ندهيد كه اين منافقان كوردل از به هيچ وجه سك !شما اي جوانان عزيز

ل خاون هازاران شاهيد    وشاما مسائو   !ديگر رونق پيدا كنند. اي برادران بار خبرخدا بي

شاما اي عزيزاناي كاه     .هميشاه پيارو خاط اماام باشايد      و يك لحظه غافل نشويد ؛هستيد

ايناك صاداي    ،كارديم بوديم و او را ياري ماي  )ع(كاش در زمان امام حسين :گوييدمي

حاال شما  «هل من ناصر ينصرني»گويد رسد كه مياست كه به گوش مي )ع(فرزند حسين

در  !شاما اي دوساتانم   .فقط راه حسين را ادامه دهيد و ك گوييدبه نداي حسين زمان لبيّ

هميشه امام را  دريغ نكنيد. از هيچ چيز، چه از نظر مالي و چه از نظر جاني راه اين انقالب

اميدوارم مرا  ،هر خوبي و يا بدي از من ديده ايد .ها را خالي نگذاريدكنيد و جبههياري 

 ببخشيد.

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

 نام : اسدا                       نام خانوادگي: موقرپاك                      نام پدر: بيرام علي

 تحصيالت: سوم متوسطه                5/63/6012محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 61سن:                              58/66/6011محل شهادت: فاو ؛ عراو       تاريخ شهادت : 

به شما  ! برادر و خواهران عزيزم .ل كنيد و گريه و زاري نكنيدخبر مرگم را تحمّ ماميدوار

براي امام ياري وفادار و  توصيه مي كنم كه در اجراي احكام اسالم كوشا و وفادار باشيد و

 .باشيد اين دنياي فاني و پست شما را به خود نكشد . مراقببراي محروماندل سوز 

 يد.ياميدوارم شما مرا ببخشيد وبرايم طلب مغفرت نما

******** 
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 ايعنوان  هديهه ها را باميدوارم آن .پرور دارم  يدهغيور و ش ،ت عزيزچند توصيه به مل 

ياد خدا باشيد و ه هميشه ب :باشد شاننظر هميشه مدّ ،حقير ةرادر رزمندناقابل از اين ب

شما را از خداوند دور نكند ، دينتان را در قبال انقالب كه آرمان خون هزاران  ،مشكالت

 .سر امام حركت كنيدشهيد است انجام داده باشيد. شما بايد به هوش باشيد و در پشت

و پيشتيبان انقالب عظيم  نگذاريدها را خالي يد، جبههامام را بعد از نمازهايتان دعا كن

 اسالمي باشيد.

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

 كريم پور      نام پدر:صفرنام : مهدي                    نام خانوادگي :

   5/1/6011محل تولد: همدان         تاريخ شهادت:  

 61سن:     51/63/6012محل شهادت: شلمچه               تاريخ شهادت: 

ها را ديگر پيام ةهم .تر از آنم كه پيام بدهمهر چند كوچك ،سخن كوتاهي با مردم دارم

كه رفتند و به را راه آنان و امام را تنها نگذاريد » .عزيزان داده اند ومن هم تكرار مي كنم

 «ادامه دهيد. ،معبود خويش رسيدند

*** 

   لو  خانوادگي: شعبان ا                      نامنام: عز ت

     63/6/6001نام پدر:  محمّدتقي    محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  

 57سن :                   1/2/6011محل شهادت: مك ه               تاريخ شهادت: 

با حفظ حجاب خود مشت محكمي بر دهان منافقاان    مي خواهم ]نيز[ از خواهران خودم

 .هاي امام امت گوش فرا دهناد و باه آن جاماة عمال بپوشاند     دميشه به رهنموه .بكوبند

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

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

 ت بطلبيد.شنايان حالليّبراي من از اقوام و دوستان و آ

*** 

   خانوادگي: زارعي     ا                         نامنام: فتح

   2/6/6011نام پدر:  خيرا             محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 53سن :                  55/6/6011محل شهادت:  ام الرصاص            تاريخ شهادت:   

اين مارض باي درماان    است  يك چيز كه مي خواهم بگويم راجع به بي تفاوتي !رانبراد

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

به تمام برادران توصيه ماي كانم   . شود تفاوت است بيداربي گرتا ا براي انقالب كاركرده

بسيجي كه درآنجاچگونه . ه وبسي  راتقويت كنندهاي دبيرستان شركت كردكه درفعاليت

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

 است ضعيف كردن بسي  ضعيف كردن سپاه زيرا. بسي  راتضعيف كنند ]دشمنان[بدهيدكه

ه بايساتيدوبه  مقابل هرنداي تفرق كنم درتوصيه مي به شما. بازوي واليت فقيه استسپاه  و

كاه   وفاا  باا  و صفا كمال قدرت دراين مجمع با با و دشمنان اجازة تضعيف بسي  راندهيد

 .يديآرمان آن گمنام بودن است شركت جو

*** 

 علينام پدر:  برج  خانوادگي: زارعي     نام: حسن                     نام

    63/7/6011محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 56سن :             51/63/6012حل شهادت:  شلمچه          تاريخ شهادت:   م

است باشيم و باه   ردار خداي تعاالببردار امام عزيز كه فرمانما بايد فرمان !خواهر و برادر

البته بحمد ا  تا به حال گوش  .مشود گوش ندهيهايي كه توسط منافقين پخش ميشايعه

ناياب بار حاق     به فرمان امام عزيز كه و اقعاً گويم[] ميباب تذكر  ايد ولي خوب ازنداده
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اگر امام حسين با يك يزياد در جناگ باود او     ]گوش دهيد[ حضرت ولي عصر )ع(است

 گاوش ندهياد  بيگانه ها  هايراديو به كهيكي هم اين. حاال با چندين يزد در جنگ است

  .ده موجب اشتباه نشودكه خداي ناكر باشيداگر گوش مي كنيد با اطالع كامل 

*** 

 نام پدر: سيّد اسماعيل       خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّد ابوالحسن           

     2/1/6000محل تولد: قهاوند         تاريخ تولد:  

 58سن :                  61/5/6016محل شهادت: شوش؛ خوزستان                تاريخ شهادت:   

بار يااران    درود درود بر شهيدان كاربالي حسايني،   .منافقان ةم خداوند درهم كوبندناهب

ساالم بار سانگرهاي     .سالم بر امام امت، ابراهيم زمان، خميني بات شاكن   .باوفاي حسين

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

زمين به جاي آب خون جاري  دراگر  ،ه سالح ايمان استت ايران متكي بمل  !نداهخواند

 بدانند مزدوران بعثي اند.ايستادهتا پيروزي كامل  . آنانت از پا نخواهد نشستشود اين مل 

 تااريخ  دانبه زباله شانو هر روز صدها نفر اندكندهكه با دست خودشان قبر خودشان را 

 شوند.ريخته مي

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

 سين                    نام خانوادگي: مرادي               نام پدر: حسن علي         نام: محّمد ح

           6001/ 6/6محل تولد: همدان             تاريخ تولد:

 55سن:                      0/6/6016محل شهادت: شوش      تاريخ شهادت: 

اسالم و پيروان خط سر  شهادت  به دهّمتعو  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 ابرقدرتنشان دهيد. ها ابرقدرت
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 جهاني بترين ضربه اي به مكت فرزندان اسالم نمي توانند كوچك باشهادت رساندن

  .بلكه خودشان روبه زوال ونيستي مي روند، ي بخش اسالم وارد كننديرهاو

*** 

 نام : حاج علي                         نام خانوادگي : مظاهري 

 6/5/6010نام پدر: بيرام علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 56سن :               55/66/6011محل شهادت:   اروندرود             تاريخ شهادت:  

كاه   كسااني  ةو به هم ها خانواده ،ت بزرگوار فرزندان اين امّ  اولين توصيه اي كه من به

تقوا را است .  و موارد رعايت تقوا در تمام ابعاد دارم ،وصيت مرا مي خوانند يا مي شنوند 

، پياروي از اماام    وت تبعيّا  . ديلين و جنگ رعايت كنئوومس ،انقالب  ، نسبت به امام عزيز

شاركت  و ها  لين و تقويت آنئووحفظ انقالب با جان و پول و قلم و زبان ،همكاري با مس

 .  ستاموارد تقو مهم ترين در جنگ تا پيروزي از 

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

 ام پدر : حسن    نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            ن

    6/63/6013محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 50سن:          51/7/6010محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

ي اداماه  يخود را تحت واليت قانون خدا ةخواهم حركت قاطع و سازندمي نالواز مسؤ

 منافقاان؛ با.د نا راه ندهو در اجراي احكام خداوند هرگز ضعف و سستي به خاود   دهنده

ن هماراه  د كه امت قهرمانبدانكنند و دشمنان خدا و رسول و به شديدترين وجه برخورد

 ها هستند.آن

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

 نام خانوادگي: قاسمي                  نام پدر: احمد علي   نام: جعفر

       62/2/6001محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 
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 56سن:                7/2/6013هادت: سوسنگرد           تاريخ شهادت: محل ش

 هاي زرگري چيزي جز تضعيف واليت فقيهاكنون نيز غرض از اين همه سر وصدا و جنگ

نه با ميانه روهاا    هاي گرانه با مل  ،چرا كه خود آمريكا اقرار مي كند كه نه با دولت ؛نيست

 .بلكه دشمن اصلي آمريكا واليت فقيه است و بسمخالف است، ها ونه با ليبرال

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

 امير علي             نام خانوادگي: محمودي كوچكي            نام پدر: ا  قلي نام :

     2/63/6026محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:

 61سن:        53/1/6012محل شهادت: سرپل يخچال؛ همدان          تاريخ شهادت: 

مستضعفان بر مستكبران و بر افراشته شادن پارچم    به اميد پيروزي .ت را دعا كنيدامام امّ

 شاءا .ان ،جهان ةر همداسالم 

*** 

 نام : حاج علي                         نام خانوادگي : مظاهري 

 6/5/6010: نام پدر: بيرام علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد 

 56سن :               55/66/6011محل شهادت:   اروندرود             تاريخ شهادت:  

كاه   كسااني  ةو به هم ها خانواده ،ت بزرگوار فرزندان اين امّ  اولين توصيه اي كه من به

 تقوا رااست .  و موارد رعايت تقوا در تمام ابعاد دارم ،وصيت مرا مي خوانند يا مي شنوند 

، پياروي از اماام    وت تبعيّا  . ديلين و جنگ رعايت كنئوومس ،انقالب  ، نسبت به امام عزيز

شاركت  و ها  لين و تقويت آنئووحفظ انقالب با جان و پول و قلم و زبان ،همكاري با مس

 .  ستاموارد تقو مهم ترين در جنگ تا پيروزي از 

*** 

 شكراييان          نام پدر: محّمد حسننام : حسين                    نام خانوادگي : 

 0/6/6007محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 
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 51سن :                 52/8/6016محل شهادت:قصر شيرين             تاريخ شهادت:

 از ايشاان ،   هميشه ودرهمه حال عاشق امامتان باشيدوباپيروي!  پدرم،خواهران وبرادرانم 

كنياد  درمجلاس دعاا واجتماعاات اساالمي شاركت      . راتاداوم بخشايد   يدانشهراه پاك 

 ت مستمرداشته باشيد.  ودرمحافل اسالمي فعاليّ

*** 

 نام :   رسول                                   نام خانوادگي :  شكرچي

 2/0/6011نام پدر: چراغ علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 61سن :               51/63/6012ه              تاريخ شهادت:  محل شهادت:   شلمچ

م دعا و سالم مي رسانم و از شما عاجزانه خواساتارم  ا خدمت برادران و خواهران گرامي

عنوان يك برادر نتوانستم  دين خودم را نسبت به شما ه چرا كه من ب؛  كه مرا حالل كنيد 

در پيشابرد  ،  با حفظ نگاهت ! ابت و تو اي برادرم با حفظ حج!  تو اي خواهرم  .ادا كنم 

 .  هي كوشا باشيد و بعد از خدا فقط مطيع امر امام باشيداحكام اال

****** 

 امير علي             نام خانوادگي: محمودي كوچكي            نام پدر: ا  قلي نام :

     2/63/6026محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:

 61سن:        53/1/6012محل شهادت: سرپل يخچال؛ همدان          تاريخ شهادت: 

هاي را  امن ر ،مادر .دشمنان اسالم شاد شوددل در مرگ من شيوه نكن و نگذار  !مادرم

پس  . جان دادند )ع(و ابو الفضل )ع(علي اكبر و علي اصغر حسين ،رفتم كه به خاطر آن

حساين  شادة  آيا پاسداري از خون به نا حق ريخته  ؟ر نيستآيا مردن در اين راه  افتخا

 ت؟افتخار نيس  ت بر پا كردهامام امّ ،يعني ؛)ع( و پاسداري از انقالبي كه فرزند خلف او

چون آرزوي قلبي مان ايان    گذاريدچيزي ن مكاني يااز شما تقاضا دارم نام مرا بر روي 
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اگر لياقتش را داشته  - يجنام بسيياقت ليد زيرا ياست كه گمنام باشم ،به من پاسدار نگو

 .كافي است -باشم 

*** 

 نام : رضا                                             نام خانوادگي : شكري پور

 66/65/6002نام پدر: روح ا       محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 03سن :               03/0/6012ادت: محل شهادت: جزيرة مجنون               تاريخ شه

دراز و هدف نيز بسيار  ، راه ؛بس سنگين و دشوار ، ليتوبدانيد كه مسو !اي برادران پاسدار

كوشاش  ، رو اين راهياد   شما  كه با پيروي و همراه بودن با روحانيت پيش .دس است مق 

طعاي باه خاود مغارور     شهدا غافل و از پيروزي هاي مق ةليت محولؤوكنيد كه مبادا از مس

به جبهه برويد و جهت تحقق دستورات خداوند با دشامنان كاافر    ، تا توان داريد . شويد

شاما را   كه خداوناد تباارك و تعااال    شاءا  بعد از پيروزي يا در صورتي ان .جهاد كنيد 

تماام اعماال ماا     .ايد يك فرد مسلمان را انجام  داده ةتازه وظيف ، پذيرفت و شهيد شديد

خداوند  .اي است كه خداوند برما مقرر كرده است و ما نيز بايد آن را انجام دهيم وظيفه

حااال ماردم   ؛  ات را انجاام باده   تاو وظيفاه   : »متعال به رسول خاود نياز چناين فرماود     

 «خواهند بپذيرند يا نپذيرند.مي

*** 

 نوادگي : شهبازينام :  غالم حسين                                          نام خا

 0/6/6010نام پدر: علي      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 61سن :                03/8/6015محل شهادت:  حاج عمران ؛ عراو             تاريخ شهادت: 

مناافقين   ور اكفا  كرم را بردار و با لشا خونين ة سنگرم را خالي مگذار و اسلح ! اي برادرم

 ؛ شما شاهديد كه اماام حاق اسات    . امام را دعا كنيد . نگ و راه شهيدان را ادامه بدهبج

دعاا   ، حال سعادت نداشتم كه به جمع شهداي اساالم باروم  ه تا ب .نگذاريد تنها بماند پس
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خاواهم   از همگي شاما ماي  قرار دهد . كنيد كه خدا مرگ ما را  شهادت در راه خودش 

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

*** 

 نام : نبي ا                                              نام خانوادگي : قاسمي نعيم 

 6/6/6010نام پدر: امان ا     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 55سن :               1/63/6012محل شهادت:  اروند رود               تاريخ شهادت:  

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

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

 شااءا    . و انها را در ميدان نبارد داده و ماي دهايم     اين ة البته ما جواب هم .  بدهيم

 مي گردد .  شود  و عراو نابود مي ايران اسالمي پيروز

-------- 

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

 تحصيالت:چهارم متوسطه      57/1/6012محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 53سن:      68/1/6017شهادت: محل شهادت:ماووت؛ عراو           تاريخ

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

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

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

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

---- 

 نام: جعفر               نام خانوادگي: عبادي            نام پدر : روح ا 

   53/65/6012محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 53سن:   1/5/6012محل شهادت: فاو؛ عراو     تاريخ شهادت:
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 ةدر سنگر مدرسه عالوه بر درس، خودساازي را پيشا   !وزان وهمسنگران عزيزمآمدانش

دعاهاا   .هاا شاركت كنياد   در انجمان  د،ل نباشاي ؤوراهتان كنيد كه فرداي قيامت مس

از  هرچه داريام  : »قول امام عزيزمانه كه ب ؛داريدخصوص دعاي كميل را گرم نگههب

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

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

 گوش به فرمان امام عزيز باشند. ،دهند

-------- 

 نام: محمّدناصر               نام خانوادگي: عزيزي اختيار            نام پدر : محمّدرضا

  63/1/6015تاريخ تولد:       محل تولد: همدان)قاسم آباد(

 61سن:     67/0/6015محل شهادت: جوانرود    تاريخ شهادت:

خاواهم كاه يااد شاهدا را باا      ماي  ،شنوندخوانند يا مينامه را ميكه اين وصيتاز كساني

 دارناد  پا هب را لتوسّ كميل و دعاي مراسم، مراسم گرامي بدارند و حضوردرگلستان شهدا

 پوست و آخرين لحظه درگوشت و كه يادش تا را ه جان امامب دعا ت وسافارش شهدسكه 

 نبريد ياد از ،جريان بوده در ان شهداواستخ

-------- 

 نام: قربان                نام خانوادگي: فر خي               نام پدر :ابوالقاسم

    66/0/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:     1/63/6012تاريخ شهادت:   محل شهادت:ام الرصاص 

دوساتان وآشانايان    ةيا كل . ازحاللام كنياد  ؛ برگردن من حق داريد شما !اهالي محترم

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

اي دعا  و تعقياب نمازهاا  ، زيارت عاشورا ،توسل، دعاهاي كميل. شودمي ترسنگين شما

آوران رزم ةاين ناداي هما   .مندان استددر ةاين دعاهاي هم !خدايا. ندبه رابخوانيد
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انقاالب   تاا  ،به حاق مهادي   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

 «كن.ن حفظ انامسلم ةبراي هم را

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

 نام: امير                             نام خانوادگي: كشوري دالور        نام پدر:  معصوم علي

    5/7/6012محل تولد: همدان               تاريخ شهادت: 

 61سن:              57/8/6016محل شهادت: سومار               تاريخ شهادت: 

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

*** 

 نام پدر:  سيّد هادي         خانوادگي: حسيني     نام   نام: سيّدمحمود                

        6/1/6011محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:   

 53سن :       51/65/6011دت:   محل شهادت:  فاو؛ عراو             تاريخ شها

امام را دعا كنيد كه هرچه داريم از  .توانيد دعاي كميل و زيارت عاشورا بخوانيدتا مي

 او داريم

*** 

 علي   نام پدر: رجبنام : حسن                          نام خانوادگي : ملكي                

      0/65/6007محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 58سن :               53/1/6012محل شهادت:  جزيرة مجنون              تاريخ شهادت:  

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

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

 يد.يديگر جلسات  اسالمي پاسخ دهيد و دين خود را نسبت به شهدا ادا نماكميل و 

*** 
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 نام :  محمّد حسن                    نام خانوادگي : ياري

    63/8/6012نام پدر: يادگار   محل تولد: بهار           تاريخ تولد : 

 67سن :               57/66/6015محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:  

مفقودين دسات برندارياد و باراي ظهاور آقاا اماام        و اسرا ،از دعاي خير براي شهدا

 ش امام خميني دعا كنيد.نايب بر حق  سالمتي و ءفدا ارواحنالمقدمه )ع (زمان

*** 

: دست از دعا بر نداريد كه . دعا كنيد)ع (امام زمان  و ظهورطول عمر ،براي سالمتي

 «مؤمن است.دعا سالح  »

*** 

 نام :  سيّد جليل           نام خانوادگي : يوسفي               نام پدر: سيّد امير   

    6/2/6012محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 53سن :               61/0/6012شهر             تاريخ شهادت:  محل شهادت: خر م

 . امام را نيز بسيار دعا كنيد

 .شاءا  ، همگي امام را  دعا كنيد ان

*** 

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

    53/65/6018محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 67سن :                50/0/6012محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت: 

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

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

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

حضاورتان را در جبهاه هااي حاق علياه باطال ثابات         .هاسات  رتروز جشن ابر قد
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در امام بيشتر دقيق شويد و سعي كنيد عظمت او را بيابيد و خويش را تسليم  .داريدنگه

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

*** 

 بوالحسن   نام پدر: ا               نام : ناصر                  نام خانوادگي : قاسمي

    6/1/6007محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 58سن :               6/66/6012محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

هي و رهبري امام عزيزمان خدا را شكر كه درحد توان در دامن پر مهر شما و لطف اال

شهدا و شادي روحم بعد از مرگ دعا  براي شادي روح جميع.  صراط مستقيم را يافتم

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

*** 

 نام پدر: امان ا     نام : نبي ا           نام خانوادگي : قاسمي نعيم                    

    6/6/6010محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 55سن :               1/63/6012رود               تاريخ شهادت:   محل شهادت:  اروند

نمازهاي جمعه و جماعت و دعاها را از . استغفار ودعا را از ياد نبريد  !اي جوانان عزيز

خصاوص باراي طاول    به قرآن زياد بخوانيد و براي سالمتي امام و يارانش  .ياد نبريد 

 . براي آمرزش من هم دعا كنيد .دعمر و سالمتي امام عزيز زياد دعا كني

-------- 

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

   8/6/6017محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 53سن:   2/2/6017محل شهادت:چارزبر     تاريخ شهادت:
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 . بخواهياد  اسالم را ازخداوند در نمازهايتان امام عزيز را دعا كنيد و پيروزي رزمندگان

و در كاربال و   ردد و شاما رسد كه تمام حق عليه تمام باطل پيروز گروزي مي شاءا ان

 .شاءا ان .نماز كنيد ةقدس اقام

---------- 

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

   03/1/6015لد: محل تولد: همدان     تاريخ تو

 50سن:      51/1/6016محل شهادت: بصره   تاريخ شهادت: 

خصوص در نماز جمعاه  هنيد در نمازهاي جماعت بكسعي  .نمازهايتان را سبك نشماريد

با صاداي رساا بار زباان      .شكندقلب منافقين را درهم مي ،شعار همبستگي .شركت كنيد

 .«داري را نگهقالب مهدي خميننخدايا تا ا ،خدايا» :آوريد

---- 

 نام: رضا               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر : علي

   6/7/6001محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 55سن:       67/7/6016محل شهادت: قصرشيرين      تاريخ شهادت: 

خميني كبير است كاه   ،يك به نداي ملكوتي امام عزيزمانلبّ دارم و آن يسفارش ديگر

 .عبادي جمعه است -نماز جماعت و نماز سياسي به شركت درسفارش 

--------- 

 اس               نام خانوادگي: نيازي                نام پدر :هييت ا نام: عبّ

  6/1/6012محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:   58/66/6011تاريخ شهادت:     فاو؛ عراومحل شهادت:
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از شما مي خواهم نماز را اوّل وقت و به جماعت بخوانيد، به مستمندان كماك   عزيزان!

امام و ياران امام را ياري كنيد.  را انجام دهيد.ل فكر كنيد بعد آنكنيد، در هر كاري اوّ

 ياد مرا با ادامه دادن راهم زنده كنيد.

---- 

 يلي تنها                نام پدر : علي ميرزانام خانوادگي: وك               نام: امرا 

    2/8/6016محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 53سن:   65/65/6016محل شهادت:قصرشيرين     تاريخ شهادت:

اماام عزياز را    .كنم پس از شهادتم راه شهدا را ادامه دهيدا ميتمن  دران عزيزااز شما بر

در دعاهاي كميل و توسل ونماز جمعاه شاركت    ،ذاريدمساجد را خالي نگ .تنها نگذاريد

ستيد به جبهه بياييد و اگر هم در نواتاگر  .هاي نبرد دريغ نكنيدبه جبهه كنيد و از كمك

باه مملكات    هاا توانياد باا انجاام آن   جبهه نبوديد در پشت جبهه كارهايي هست كه مي

 خدمت كنيد.خويش 

------ 

 نوادگي: ورمزيار            نام پدر : رحماننام خا               محمّدنام: 

   5/1/6012دان       تاريخ تولد:محل تولد:آبا

 62سن:    06/1/6013تاريخ شهادت:         فاو؛ عراومحل شهادت:

مان كاه از شاما خيلاي      ،عزيزم ةخانواد .امام را دعا كنيد ونماز جمعه را فراموش نكنيد

اميدوارم هر  .من هر چه دارم از شماست و يدزحمت كشيدمن  خيلي براي راضي بودم

 ايد حاللم كنيد.بدي ديده

*** 

 نام :  مهدي                                   نام خانوادگي : يوسفي

   5/2/6001نام پدر: حسين   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:
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 50سن :               55/6/6015محل شهادت:   ابوقريب              تاريخ شهادت:  

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

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

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

*** 

 نام خانوادگي :  صابري          نام : مهدي           

 53/65/6011محل تولد: همدان         تاريخ تولد:       محمّدنام پدر: علي 

 56سن :                51/63/6012محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

ت راه اهيا "خصاوص  باه  ها  مجلس،  بچه ها.  سادات خط امامي بخوانند مرا نماز حتماً

؛  هيچ چيز باكي نداشته باشايد  از و برويد،  راهي كه داريدنگذاريد.  راخالي "شهيدان

 راضي نباشد. اينكه امام از ما از بترسيد فقط

 نام پدر: علي اكبر           نام خانوادگي: مختاران     محمّدنام:

  53/0/6000محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 51سن:   6021/ 65/63غربي اروند رود         تاريخ شهادت: محل شهادت: ساحل 

ت اين حقير به شما اين است امام را تنها نگذاريد، قادر اماام را   تنها وصيّ !دوستان عزيز

كساني كه نماز را » :فرمودند)ع( زيرا امام صادو  تري بدهيدت بيشيّبه نماز اهمّ .بدانيد

 «!رسندسبك بشمارند به شفاعت ما نمي

--------- 

 نام:حسين                                نام خانوادگي:رضايي                نام پدر:مراد علي

    56/65/6017محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 53سن:          7/5/6017غرب            تاريخ شهادت: محل شهادت: گيالن
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فقاط پشاتيبان    ،اين انقالب و كشور خادمت كنياد   به كنم كه اگر مي خواهيدتقاضا مي

 .رهبر باشيد و نماز و دعاهايتان را فراموش نكنيد

*** 

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

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

      22سن:    13/12/1331تاريخ شهادت:                 ؛عراقمحل شهادت: فاو 

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

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

 . )ص(خدا و رسول

*** 

 مدي                   نام پدر: سليمانخانوادگي: محّمد علي                نام محّ نام:

         22/3/1313محل تولد:سنندج             تاريخ تولد: 

 22سن:    11/12/1333محل شهادت:سومار          تاريخ شهادت: 

جان  ااوامر ايشان را ب  ،اميد مسلمين جهان را تنها نگذاريد امام خميني، خواهمشما مياز 

 امر است.   اطاعت از وليّ، زيرا تنها راه سعادت   اطاعت كنيد و دل

----- 

 ين         فخرالدّ سيّدرضا         نام خانوادگي: جليلي صدر     نام پدر : محمّد سيّدنام: 

       6/1/6018محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          68سن :         67/6/6011تاريخ شهادت :        شلمچهمحل شهادت : 

ام و زحمتتاان را  ت كارده اميدوارم كه من را حالل نماييد چون من شاما را خيلاي اايّا   

اميدوارم كه مارا حاالل كنياد و بارايم از خادا طلاب        !شما مادر عزيزم .امناديده گرفته

ض به را زياد ناراحت كرده ام ولي شما در عو شمادانم كه مي !مادر جان .مرزش نماييدآ
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خواهم كاه مارا حاالل    از شما مي !امدانم كه دل شما را شكستهايد و ميت كردهمن محبّ

كه براي چه رفت و چرا :»خواهم بعد از من بگوييدنمي !نگوييد« اي كاش» كنيد و برايم 

ابر مردم افتخار كنيد و كاري نكنيد كه مردم فكر كنند كاه ماا باا ايان     ربلكه در ب «؟رفت

خواهم كاه مارا حاالل    هم از شما مي باز .شكنيمخودمان را با اماممان مي ها عهدمصيبت

خصوص همساايگان حاللاي   هحتماً بعد از من از تمام دوستان و اقوام و ب !پدر جان .كنيد

 بخواه.

----- 

             محمّدنام: سيّد هدايت             نام خانوادگي: موسوي          نام پدر : 

   67/5/6001مدان             تاريخ تولد : محل تولد : ه

           51سن :                56/63/6012محل شهادت : شلمچه                 تاريخ شهادت : 

ل خارج نشاويد و   براي بنده متحمّ .براي بنده شش ماه نماز و سه ماه روزه بگير !پدر جان

شهيد پرور از شما عاجزانه درخواست  تامّ .اگر خواستيد خرج كنيد به جبهه كمك كنيد

 دعا كنيد. رزمندگان را وت ت مي كنم ،امام امّحالليّ

------ 

 نام: علي             نام خانوادگي: ميرزايي                 نام پدر : فرمان

  52/1/6012محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 61سن:              58/66/6011: تاريخ شهادت     فاو؛ عراومحل شهادت:

ماه روزه و نماز براي مان   يك .يعني امام را بدانيد ،هر كجا هستيد قدر اين نعمت بزرگ

 كه در بانك دارم بپردازيد.را  ن مقدار پوليآبگيريد و خمس 

----- 

 علي لقاسم          نام خانوادگي: نادري           نام پدر :سلطانانام: ابو

    0/2/6061تاريخ تولد:      محل تولد: همدان 
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 11سن:     50/0/6012تاريخ شهادت:     جزيرة مجنون محل شهادت:

حقير را حالل كنند و هرچه بدي ديده اناد   ةاميدوارم برادران و دوستان عزيزم اين بند

 حالل كنند و از دعا كردن براي امام غفلت نكنند.

----- 

 محمّدادگي: نيكو منظري            نام پدر :علي نام: حاج محمود               نام خانو

            67/1/6061محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 15سن:      03/1/6016بصره        تاريخ شهادت:  محل شهادت:

 تاامام واريز كنيد  صدرا به حساب مبلغي پول هم طلب دارم كه بعد از وصول آن در ضمن

اي ساخته شود. از خداوند بزرگ خواستار سعادت توسم با ناهان خانهپيجهت مستضعفان و ب

 م.هستسالمتي براي شما 

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

  !مرگ بر منافقين و فرصت طلبان

------- 

 نام پدر : علي ميرزانام خانوادگي: وكيلي تنها                              نام: امرا 

    2/8/6016محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 53سن:      65/65/6016قصرشيرين     تاريخ شهادت: محل شهادت:

هااي جناگ   هم در عوض به جبههخوااگر خواستيد براي من خيرات بدهيد چيزي نمي 

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

 د.نامام را هرگز فراموش نكن ]به[ ادامه دهند و دعاي

------- 

 نام: جعفر               نام خانوادگي: عبادي            نام پدر : روح ا 

   53/65/6012محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 
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 53سن:   1/5/6012عراو     تاريخ شهادت:؛ فاو محل شهادت:

رفتن ما ناراحت  از مبادا. هميشه گوش به فرمان امام عزيزمان باشيدم! برادرعزيزو  خواهر

. ها برايم طلب حاللاي كنياد  ازتمام فاميل. عزيزم تشكر مي كنم ةشماخانواد ةازهم. شويد

كاه  ؛يديهام بيا  شاما  ،مان رفاتم   ياد يبه دوستان وآشنايان بگو و سالم من رابه امام برسانيد

 .استراه،راه خوبي 

-------- 

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

    6/1/6018محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 68سن:     51/63/6011تاريخ شهادت:    ؛ عراوماووت محل شهادت:

 ]از شما[د يم كشيده اخصوص پدر و مادرم كه رن  فراواني به پاي بهبرادران وخواهرانم و

ها و اميد مظلومان راتنها اين نورچشم بسيجي ،خواهم كه اماماز شما مي .حاللي مي طلبم

برمظلوميت  ،اگرخواستيد اشك بريزيد شود.دشمن شاد  نكنيدكه بر شهادتم گريه .يدنگذار

 رت و رحمات خادا   فا زيد كه باعا  آراماش قلوبتاان ونازول مغ    يامام حسين)ع(اشك بر

 .به حق از طرف خداوند است ،د كه اين وعدهمي شو

*** 

 نام : احمد                                               نام خانوادگي : قرباني رنجبر

 6/1/6011 مد قربان   محل تولد: همدان           تاريخ تولد :نام پدر: محّ

 61سن :              57/63/6012تاريخ 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

كاه  ، يك پيشاني بند قرمز كه مضمون آن)يا حسين مظلوم( باشاد   -5 . يك جلد قرآن كوچك -6 :  دهيد

م كه اگر در آن دنيا از من پرسيدند چرا به عكس اماقطعه يك  -0 . خودم در داخل وصيت نامه گذاشته ام

خاطر لبيك گفتن به ناداي  ه و ب )ع( حسينامام خاطر مظلوميت ه خاطر دين خدا،به ب : بگويم ؟ جهاد رفتي

در .  و باه اماام يقاين داشاته باشاد      باوده   بايد مسلمان، من هركس كه مي آيد  ةدر تشيع جناز.  امام امت
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اگر هم خواساتيد گرياه    ؛  ه نكنيديدر شهادت من گر.  سياه را ندارد  لباس شهادت من كسي حق پوشيدن

در .  هياد دجااي خرما،شايريني ب  ه ب، اگر مجلس گرفتيد .  حسين)ع(گريه كنيدامام براي مظلوميت  ، كنيد

 .  روز دفن من روي جسدم نقل بپاشيد

----- 

 نام پدر :كاظم        نام: امير حسين                نام خانوادگي: فضل اللهي       

     06/8/6011محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 56سن: 56/5/6012تاريخ شهادت:     جزيرة مجنونمحل شهادت:

دوساتان  . دارم دعاا  م از شما طلب حاللي ماي كانم و عاجزاناه التمااس    ابرادران گرامي

دست يكايك شما  ،ا نمودمپيد با شما را لياقت برادري ي كه با صيغة اخوت،وبرادران عزيز

شما را در اين موقعيت به خداوند سبحان مي سپارم و به پيوندتان باا حبال    .را مي فشارم

كه به هر نحاوي باا   كساني ةيدر خاتمه از كل  .كنمتأكيد مي ،ا  كه امروز امام امت است

و  از همگاي التمااس دعاا دارم    .عاجزانه طلاب مغفارت ماي كانم     ،آنان در ارتباط بودم

 اميدوارم ما را از ياد نبريد.

----------- 

 نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن    

   6/63/6013محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 50سن:          51/7/6010محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

يعناي دشامنان اماام، اساالم و اياران مهياا        ، براي سركوبي دشمنان خادا  ! مادرمپدر و 

امام خميني را ياري دهيد و براي نابودي شياطين به سالح ايمان مسلح شويد كه تا .گرديد

بر مان   .كنمت توصيه ميت و روحانيّشما را به تداوم راه مرجعيّ !الح نيستسِالح نباشد صَ

 .اشيد و بالم را براي پرواز بگشاييدهر لغزشي را بخشاينده ب

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

 2/1/6007محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 50سن:             58/1/6013كورك         تاريخ شهادت:  محل شهادت: تنگ

جاز  ه من ب .نتوانستم حق فرزندي را ادا كنم چونخواهم  مرا ببخشندم ميز پدر و مادرا

چيازي از   مكه از خداوند سالمتي رهبر انقالب و رحمت خدا رابراي شما مطالبه كان  اين

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

  .حمت و پاداش اخروي بدهدخداوند به شما ر .از رحمت خدا شود

*** 

 نام:   اكبر                   نام خانوادگي: ترك           

   53/6/6023تاريخ تولد:  نام پدر:  حسن             محل تولد: همدان          

 62سن :                  5/66/6012محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

هران عزيزم! اگر من شما را ناراحت كاردم باه بزرگاواري خودتاان مارا      برادران و خوا

كانم. اميادوارم كاه مارا     خاواهم و خاداحافظي ماي   ببخشيد. از يكايك شما حالليّت مي

ببخشيد. خدا را از ياد نبريد. هميشه و در همه وقت ياد خدا باشيد و او را در نظار داشاته   

دعاگوي امام عزيز و اين انقالب اسالمي باشيد و باشيد و از ياد خدا غافل نباشيد و هميشه 

اياد. هايچ ضاعفي باه دل خاود راه      از اين ناراحت نباشيد كه برادرتان را از دست داده

 ندهيد و خوشحال باشيد و هميشه پشتيبان اين جنگ و اسالم باشيد.

*** 

 پدر:  محمود  بي             نامل پورمط  نام:   علي اصغر                نام خانوادگي:

  63/63/6015محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 61سن :                  51/1/6016محل شهادت:    شرو بصره           تاريخ شهادت:   
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خاواهم و  خبر و بدون اطالع شما را ترك كردم معذرت ميكه بيعزيزم! از اين ةخانواد

ن براي ياري اسالم و اماام خميناي و باراي يااري     چون م ،اميدوارم كه من را عفو كنيد

اسات.  ام. بدانيد آمدن من آگاهانه و محققانه بودهمستضعفين به اين جنگ تحميلي آمده

اميدوارم كه حال يك عاشق نسبت به معشوو خودش را حس كنيد. در اينجا من، عاشق و 

اميدوارم كه بعد از  باشد و چه باشكوه است رسيدن يك عاشق به معشوو!خدا معشوقم مي

گوناه نااراحتي نداشاته    خواهم كه هايچ پيوستنم به لقاءا  من را حالل كنيد. از شما مي

 باشيد و برايم جشن بگيريد.

*** 

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

    6/1/6011محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 56سن :                  1/65/6012هادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   محل ش

به برادران و خواهران و پدر و مادر عزيزم مديون هستم و حق فرزندي و بارادري را در  

باه   ،كدام ادا نكردم. بنابر اين اميدوارم كه براي آمارزش گناهاانم دعاا كنياد    مورد هيچ

قامي خاص در پيشگاه خدا دارند. در مراسام بناده بارگ    خصوص پدر و مادرعزيزم كه م

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

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

*** 

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

   6/1/6012تاريخ تولد:            محل تولد: همدان

 61سن :        1/65/6011تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراومحل شهادت:   
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 . حقيار را حاالل كنياد    ةبند ،خواهمت ميشما حالليّ ةاز هم !هاي نزديك و دور فاميل 

واليت فقياه باشايد و تاا زناده هساتيد دسات از        سفارش من به شما اين است كه پشتيبان

 !ايدرا تنها گذاشته)ع( حسين ؛ اين گونه نباشيدهجرت و جهاد برنداريد، اگر 

*** 

   حسيننام پدر:               علي                نام خانوادگي : يوسفينام :  بداغ

     1/6/6010تولد : محل تولد: همدان         تاريخ  

 53سن :               1/1/6010تاريخ شهادت:           روانسردت:   محل شها

شاهداي   واهيد كه من جزويد و دعا كنيد واز خدا بخيحالل نما رااز شما تقاضا دارم كه م

( پيكار كنم ولي خيلي خوشاحالم  عكربال باشم چون در كربال نبودم كه در ركاب حسين)

چنين از خواهران و بارادران   هم .ي جان دادم امام خمين، كه در ركاب حسين زمانمان 

 مي خواهم كه مرا حالل نمايند.

پياام  ، والدين تماامي شاهدا    وبه هميشه در صحنه    وا بت حزامّ ،رهبر عزيز  هسالم ب

شادايد   ةهم در اين است كه امام را تنها نگذاريد و از واليت فقيه   ات حزبمن به مل 

شان را نخوريد هاي پوسيدهمزدور آمريكا و ريشهفريبندة  مل پشتيباني كنيد و گول عوا

مسااجد را پار    و براي فرج امام مهدي)ع ( زمينه سازي كنياد ، ها را رسوا سازيد  و آن

 . كنيد

پياام  ، والدين تماامي شاهدا    وبه هميشه در صحنه    وا بت حزامّ ،رهبر عزيز  هسالم ب

شادايد   ةهم در م را تنها نگذاريد و از واليت فقيهاين است كه اما   ات حزبمن به مل 

شان را نخوريد هاي پوسيدهمزدور آمريكا و ريشهفريبندة  پشتيباني كنيد و گول عوامل 

مسااجد را پار    و براي فرج امام مهدي)ع ( زمينه سازي كنياد ، ها را رسوا سازيد  و آن

 .  كنيد
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*** 

 يانشكراي: نام :  امير               نام خانوادگي 

   1/8/6017محل تولد: همدان           تاريخ تولد :                       نام پدر: محمود  

 61سن :               55/2/6011محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

حجااب   تار باه فكار   خواهشي كه دارم اين است كاه بايش   حاللي مي خواهم و شما از و

تمام آشنايان هام حالليات    دوستان و از. سياه نپوشيد و برايم گريه نكنيد يد وباش مخواهر

كاربال ونجاف   ، آزادي قادس  ان اساالم و ي رزمنادگ يبه امياد پياروزي نهاا   . مي خواهم

 .عزيزم امام خميني طول عمر رهبر و نودي حضرت مهدي)ع (وخش

*** 

 نام :   رسول              نام خانوادگي :  شكرچي

    2/0/6011علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : : چراغنام پدر

 61سن :               51/63/6012محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 خصاوص به  تمامي دوستان وآشنايان و خواهم از قول من ازمي ازشما! عزيزم مادر و پدر

طول عمر امام دعاا   واهيد كه براي پيروزي اسالم واز آنان بخ و ت بطلبيدها حالليّ فاميل

 باه ظهاور   امياد  باا . خارج جبهاه كنياد    ها هم مطابق وجه آن اموالم راچنين  كنند ، هم

 پياروزي رزمنادگان اساالم،    طول عمر اماام و  سالمتي و و)ع(  ا  االعظم تحضرت بقي

عاجزاناه   شما از رده وامت حزب ا  خداحافظي ك شما م واگرامي ةخانواد شما ازحضور

 امام دعاكنيد. براي طول عمر حالل و خواهم كه مرامي

*** 

 نام خانوادگي :  شكرلب                                    محمّدنام :   

  50/1/6012تاريخ تولد :        نام پدر: عباس    محل تولد: همدان    

 53سن :               1/63/6012ادت:  محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شه
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ل ما برايم متح زحمات زيادي و كردندمن رفتار مي عزيزم كه بزرگوارانه با مادر ازپدر و

خاواهران   .نبوده ام ها حالليت مي نمايم كه فرزند خوبي براي آن و طلب عفو، شده اند

 همواره خاط اساالم و   و ببخشيد به بزرگواري خود اميدوارم كه مرا !برادران بزرگوارم و

 گام ننهيد. راه خدا در جزو  مشي خود قرار دهيد واليت فقيه راخط و

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

 نام: سعيد               نام خانوادگي: نوري                نام پدر :علي

  6/1/6011دان       تاريخ تولد:محل تولد: هم

 53سن:  55/7/6011محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

آن را  دهيد و يات من گوش فرا ميهميشه در صحنه مردمي كه به وصيّ و ت بزرگوارشما مل 

شاما را باه    !شاد ها و ياري شما نبود اسالم احيا نماي مردمي كه اگر كمك و اي خوانيدمي

در امام عزيز را بدانيد و همواره به رهنمودهاي جان بخش قعظمت خودتان قسم مي دهم 

هرچاه داريام از بركات وجاود ايان بزرگاوار        مبه خدا قسا  .فرادهيد اين بزرگوار گوش

 باشد.مي

--- 

                 نام خانوادگي: يارمطاقلونيازي               نام پدر : صحبت ا نام:نعمت ا

    52/1/6017محل تولد: مالير      تاريخ تولد:

 67سن:      53/65/6011تاريخ شهادت:      فاو؛ عراومحل شهادت:

بارادران عزياز و    .بعد از شنيدن خبر شهادتم از خداوند طلب صبر كنيد !پدر و مادر عزيزم

تفنگ خونين برادرتان را از زمين برداريد و هر وقت احساس كرديد كه اساالم   ،نور چشمم

ت دسات بار   م كنيد و تا جان در بدن دارياد از اماام امّا   در خطر است خود را فداي اسال

 .نداريد

 


