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ِِّهْم یُْرَزُقوَن ((.  َِّذیَن ُقِتُلواْ ِفي َسِبیِل اللِّ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاء ِعنَد َرب ))َوالَ تَْحَسَبنَّ ال

سوره آل عمران ،آیه 168
 البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند 

ودر نزد خدا متنعم خواهند بود.
   

     بار دیگر گرامی می داریم یاد و خاطره قهرمانانی را که با عشق ، شور 
،حماسه وبا تأسی جستن به قیام خونین ساالر شهیدان حسین بن علی )ع( و به 
به  فرمان خمینی کبیر )ره( مثنوی شیرین مقاومت را سرودند وهریک تبدیل 
ستاره ای جاودان شدند تا از پنجره غیرت و دلداگی دریای روشنایی را به روی 

ما بگشایند.
     اگرچه مدتی است ازفصل پرواز پرستوهای نور می گذرد ،اما شمیم خوش 
یاد آنان می تواند شوق پرواز را در دل عاشقان دین و میهن زنده نگاه داشته 

وچشمه جاری همت و مردانگی باشد.  
      به همین منظور شهرداری منطقه 18 در سایه تالش همکاران اقدام به جمع 
آوری مجموعه اطالعات شهدای منطقه نموده وبا چاپ این مجموعه در هفت 
فردا  زائران  این  یاد  ماندگاری  و  ثبت  در  ومحله سعی  ناحیه  تفکیک  به  جلد 

نموده است.
      امید است خانواده معظم شهدا و همشهریان مومن کاستی های موجود را 

برما ببخشایند ومارا در تکمیل هرچه بیشتر این مجموعه یاری کنند.

                                                                                          ابراهیم مداحی
                                                                                         شهردار منطقه 18



شهدای محله 
تولید دارو





نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

 66/2/21

سردشت

بهشت زهرا )س(
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شهید داود اسدی 

      شهید واالمقام داود اسدی در سال 1344 در تهران به دنیا آمد و در سن 7 سالگی پا 
به مدرسه گذاشت . در مدرسه دانش آموز فعالی بود و به ورزش مخصوصا  کشتی عالقه 
زیادی داشت و در مسابقات مختلف مقامهایی کسب نمود . او مدت دو سال نیز به کارهای 
فنی خودرو مشغول شد و ضمن کمک به مخارج خانواده ، از طریق وزارت کار دیپلم فنی 
اخذ نمود . پس از رسیدن به سن بیست سالگی تصمیم گرفت خدمت سربازی خود را در 
سپاه پاسداران سپری کند لذا پس از پیگیری فراوان موفق شد به عضویت سپاه درآید و مدت 
دو ماه در ارومیه مراحل آموزشی را با موفقیت بگذراند . بعد از آموزشی به گردان جنداله 
نیز بعنوان محافظ و پاسدار امام جمعه سردشت انجام وظیفه نمود . در  اعزام شد و مدتی 
گردان جنداله بعنوان فرمانده گروهان سوم به فعالیت و مبارزه بر علیه منافقان و گروهکهای 
ضد انقالب و دموکرات پرداخت و در بسیاری از عملیاتها شرکت مستقیم داشت . پس از 
طی 18 ماه از دوران خدمت در جبهه های نبرد، این شهید بزرگوار  به مدت سه ماه به تهران 
آمد تا به امور خانوادگی خود رسیدگی کند . پس از آن بار دیگر به منطقه رفت و پس از 
مدت کوتاهی بعنوان فرمانده گروهان به خط مقدم اعزام گردید و بطور مستقیم با منافقین 
و گروههای دموکرات که برای پشتیبانی از نیروهای عراقی فعالیت داشتند درگیر شد و در 
این میان سه تن از منافقان را نیز به اسارت گرفت اما در جریان حرکت مذبوحانه منافقان پس 

از گذشت چند ساعت در بامداد 66/2/21 به فیض شهادت نائل آمد . 
اله در سردشت خدمت  اسدی در گردان جند  : شهید داود        خواهر شهید می گوید 
می کرد و عاشق مردم و کشورش بود . او همیشه دفاع از کشور در مقابل تهاجم بیگانه و  
مراقبت از جان و مال و ناموس مردم را یک وظیفه شرعی و ملی می دانست و معتقد بود اگر 
رزمندگان در جبهه ها  مقاومت نکنند نیروهای بعثی تا تهران پیشروی و همه جا را غارت 

می کنند .                                                                                               
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سال  که  بود  تهران  قهرمانان کشتی  از  اسدی  داود  شهید   : کند  می  اضافه  نیز  شهید  برادر 
مقامهای  به صورت حرفه ای کشتی می گرفت و  . داود 8 سال  یافت  راه  ملی  تیم  به   62
قهرمانی بسیاری هم بدست آورد . حتی 3 سال قبل از شهادتش به تیم ملی کشتی دعوت 
شد . باشگاههای معتبر کشتی بارها از او برای مربی گری دعوت کردند . او همیشه برای 
من سرمشق و الگو بوده است . خصایل پهلوانی و  حمایت از مظلومان همراه با قهرمانی در 
او وجود داشت . به پدر و مادرمان بسیار احترام می گذاشت و به مال دنیا  بی اعتنا بود و به 

نیازمندان کمک می کرد . 
     مادر شهید نیز درباره فرزندش می گوید : همه دوران خدمت سربازی داود در غرب 
کشور گذشت و زمانی که تنها 15 روز به پایان دوران خدمتش مانده بود به شهادت رسید. 
با لباس کردی و دمپایی به مرخصی آمد . وقتی علت را  خوب بخاطر دارم که یک روز 
پرسیدم گفت : لباسها و پوتین هایم را به سربازان تامین جاده دادم و با این لباسها به تهران 

آمدم .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345

64/11/23

فاو ، عملیات والفجر 8 

بهشت زهرا)س( 

ستارگان جاوید32اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید حسین اسدی

مذهبی  خانواده  یک  در  و  تهران  در   65 سال  ماه  اردیبهشت  در  بزرگوار  شهید  این      
متولدشد. او از همان دوران کودکی در نمازهای جماعت و جلسات قرآن شرکت می کرد. 
وی به نماز و قرآن اهمیت خاصی می داد و هر زمان که صدای اذان را می شنید ، کار خود 
را رها می کرد و به نماز می ایستاد. روزی همراه با خانواده به حرم حضرت عبدالعظیم )ع( 
و مزار تازه گذشتگان رفته بود که به فرزندان دائی اش گفت : شنیده ام کمی در نمازتان 
سستی می کنید. ببینید ! آخر کار همه ما همین جاست، پس باید دست پر به خانه ابدی مان 
برویم. شرکت در دعای کمیل شبهای جمعه از برنامه های مورد عالقه وی بود. کمک به 
دیگران و احترام به پدر و مادر از بارزترین ویژگیهای اخالقی او بود. شهید اسدی دوران 
پیروزی  از  پس  وی  گذراند.  موفقیت  با  تجربی  رشته  در  دیپلم  مقطع  تا  را  اش  تحصیلی 
با شروع جنگ تحمیلی در  از مسجد محله شروع کرد و  فعالیت خود را  انقالب اسالمی 
تاریخ 63/9/3 پس از گذراندن دوره آموزشی از سوی منطقه یک ثاراله و در قالب لشکر 
محمد رسول اهلل عازم جبهه گردید. سرانجام این شهید بزرگوار در 23 بهمن ماه سال 64 در 
اروندرود در جریان عملیات والفجر8  بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد 

و در بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. 
      مادر شهید درباره فرزندش می گوید: اعتقاد و ایمان حسین برای ما مایه تعجب بود . 
همیشه به یاد خدا بود . از همان نوجوانی هنگام نماز خواندن اشک می ریخت . عاشق خدا 
بود و خیلی به نماز با حضور قلب و اول وقت تاکید داشت . میان اقوام و آشنایان همیشه 
صحبت از ایمان ، متانت و اخالق خوب حسین بود. دیپلمش را که گرفت گفت : بابا 

می خواهم به جبهه بروم . روزی مهمان داشتیم. حسین بعد از یک نماز طوالنی و قرائت 
قرآن  پیش ما آمد.  دیدم این پا و آن پا می کند. گفتم چیزی می خواهی بگویی ؟ 
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گفت : من فردا مسافرم. صبح فردا رفت و از راه آهن تماس گرفت و گفت : من دارم
 می روم جبهه. شوکه شده بودم. چراکه او حتی یک لحظه هم از ما جدا نمی شد. چند روز 
بی تابی کردم اما باالخره خود را راضی کردم چون می دانستم او انتخاب شده بود. بار آخر 
که به مرخصی آمد گفت : فکر نکنی آمده ام برای تفریح و گردش آمده ام سه روز روزه 
قضایم را بگیرم و برگردم. این دفعه که بخواهم برگردم از همه فامیل خداحافظی می کنم.

 گفتم: دفعه اول این کار را نکردی ، حاال چطور شده ؟ او موقع خداحافظی به همه گفت:   
بفکر  اصال  آخر  روزهای  آن  در  کند:  می  اضافه  مادر  برنگردم.  دیگر  شاید  کنید  حاللم 
آسایش و راحتی نبود. برایش رختخواب پهن می کردم ، می گفت : باید روی زمین بخوابم. 

اگر نازپرورده باشم که در جبهه دوام نمی آورم. آنجا که مرا در پر قو نمی گذارند ! 
در فرازی از وصیتنامه شهید آمده است : 

     اگر من شهید شدم برای من گریه نکنید و هر چه خدا بخواهد من راضیم و از خداوند 
می خواهم به من لیاقت شهید شدن را عطا فرماید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345

63/6/26

سردشت

بهشت زهرا)س( 
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حسین محمود اسماعیلی 

     شهید محمود اسماعیلی در سال 1339 در تهران در یک خانواده مذهبی دیده به جهان 
گشود و از سن 7 سالگی مشغول به تحصیل شد و تحصیالتش را تا کالس ششم ابتدایی 
ادامه داد. پس از آن مشغول به کار در حرفه جوشکاری گردید و تا زمان اعزام به خدمت 
به این کار ادامه داد. وی پس از آغاز جنگ تحمیلی و احساس نیاز به نیروی سرباز برای 
دفاع از میهن اسالمی ، خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی کرد . 18 ساله بود که به خدمت 
سربازی رفت و بعد از دیدن دوره آموزشی از سوی نیروی زمینی ارتش به جبهه غرب اعزام 
شد. این شهید واالمقام 22 ماه در مناطق عملیاتی بعنوان سرباز تامین جاده با سالح دوربین 
دار خدمت کرد و سرانجام در تاریخ 63/6/26  در منطقه سردشت کردستان پس از درگیری 

با اشرار و گروههای مسلح ضد انقالب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



      هنرمند شهید فرهاد اشرفی منش در سال 1344 در خانواده ای مذهبی و کشاورز در 
روستای فش از توابع کنگاور بدنیا آمد. دوره ابتدایی را در هشتگرد از توابع کرج سپری 
نمود و سپس به تهران آمد و ادامه تحصیالتش را دنبال نمود.  شهید اشرفی در دوره دبیرستان 
، با دوربین عکاسی آشنا شد و در همان دوران بود که قسمتی از خانه خود را به البراتواری 
بسیار ابتدایی تبدیل نمود و به کار ظهور عکس پرداخت. وی در سال 1364 پس از شرکت 
ایام  این  نقاشی دانشگاه پردیس اصفهان پذیرفته شد و در  ، در رشته  در آزمون سراسری 
به هیچوجه از هنر مورد عالقه خود عکاسی غافل نبود و همین عالقه و دلبستگی او به هنر 
عکاسی ، عامل تغییر رشته وی شد و در ادامه تحصیل در مجتمع دانشگاهی هنر، به تحصیل 
در رشته عکاسی پرداخت. فرهاد در طول دوران حیات خویش به نظام و اسالم عشق می 
ورزید و همین عشق و عالقه وی موجب حضورش در بسیج محل، پایگاه مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع(گردید. شهید اشرفی وقتی به منطقه می رفت ، عموما در امور تبلیغاتی و بویژه 
جنوب  جبهه  به  اعزام  از  پس  سرانجام  در  وی  داشت.  برداری حضور چشمگیری  عکس 
از طریق سپاه پاسداران و حضور در پادگان دوکوهه ، در تاریخ 67/8/22  به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.  برادر شهید درباره او می گوید :  فرهاد فردی فعال و عالقمند در تمام 
مناطق  به  گاهی  او  بود.  عکاسی  هنر  اش  اصلی  حرفه  و  رشته  البته  بود.  هنری  های  رشته 
مختلف  های  صحنه  در  را  محرومین  حضور  و  ایثار   ، تالش  و  رفت  می  کشور  مختلف 
اجتماعی و اقتصادی به تصویر می کشید. وی کار بر روی طبیعت را خیلی دوست داشت 
و مطالعه بخشی از زندگی پر تحرکش را تشکیل می داد. پدر شهید نیز اضافه می کند : او 
بچه ای آرام بود و به هنر عشق می ورزید و اصال تمام زندگیش هنر بود. یادم می آید مدتی 
در کانون میثم به عالقمندان رشته نقاشی آموزش می داد. او به هنر عکاسی چنان عالقه ای 
داشت که در همین خانه محقر خودمان ، برای خود تاریکخانه ای تدارک دیده بود و به 

ظهور عکس می پرداخت.

نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

44/1/6

67/8/22

دوکوهه 

-
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فرهاد اشرفی منش



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1338/11/03

65/10/27

مهران

بهشت زهرا)س( 
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شهیدحسین امینی امشی

      شهید حسین امینی در سوم بهمن ماه سال 1338 در امشه یکی از روستاهای توابع رشت 
چشم به جهان گشود و در خانواده ای مذهبی رشد نمود. وی با توجه به تنگناهای اقتصادی 
خانواده و دور بودن مدرسه از محل زندگی ، جهت کمک به مخارج خانواده مشغول بکار 
شد و فعالیت خود را در کارخانه کفش ملی تهران آغاز کرد. او فردی درستکار و مومن بود 
و از این رو محبوبیت خاصی در بین همکاران پیدا کرد. وی دوران خدمت سربازی خود را 
در مقطع اوج گیری نهضت اسالمی به رهبری امام راحل)ره( گذراند و پس از اتمام خدمت 
، در اوائل سال 58 بار دیگر به سنگر کار و تالش در کارخانه کفش ملی بازگشت. شهید 
امینی در سال 1359 ازدواج نمود که حاصل آن دو فرزند پسر می باشد. او پس از تشکیل 
بسیج به عضویت این نهاد انقالبی درآمد و همزمان به کسب علم و دانش نیز مشغول شد 
و تا چهارم ابتدایی تحصیل نمود. وی در سال 1365 از سوی بسیج به جبهه اعزام شد و بار 
دیگر نیز در آذر ماه همان سال از طریق سپاه محمد رسول اهلل  به خط مقدم مناطق عملیاتی 
رفت و سرانجام به آرزوی دیرینه خود رسید و در دی ماه سال 65 به درجه رفیع شهادت 
نائل شد اما پیکر مطهر او پس از نه سال به میهن اسالمی بازگشت و طبق وصیت خود در 

بهشت زهرا)س( و جوار دیگر همرزمانش آرمید.
 فرازهایی از وصیتنامه شهید امینی :                                          

       به نام اوئی که دلها با نام او آرامش یافته و قلبها با یاد او زنده است و کوهها با قدرت او 
استوار و دریاها به خروش در میایند. و با یاد آنانی که به صداقت وضو گرفته و به سرزمین 
راستان اقامه نمودند و غسل شهادت کردند و به صف رادمردان پیوستند. و با درود فراوان 
به بت شکن زمانه ، پیرجماران خمینی عزیز.  اینجانب حسین امینی در زمان حیاتم وصیت 
میکنم اوال اگر لیاقت داشته و جزو شهدای کربال محسوب شده و به لقاء اهلل پیوستم سفارش 
افتخار  به عنوان  لذا  نریزد  برای شهید شدنم هرگز اشک  به همسرم که در راه من  میکنم 

مانعی ندارد.                                                                        



یک  و  داده  تربیت  شایسته  نحو  به  مرا  فرزندان  دو  که  همسرم  به  میکنم  سفارش  و       
فرد نمونه برای جامعه و یک رزمنده شایسته برای دین اسالم تحویل جوامع بشری بدهد.                                                                                   

وعده ما در بهشت برین 
نامه شهید امینی به فرزندانش :                     

       پسرم مهدی جان و پسرم محمدجان!   حتما از مادر می پرسید که پدرمان کجا رفته و چرا 
نمی آید ؟ عزیزان بدانید که بابا رفت تا نور حسین)ع( قلبش را روشن کند . بابا رفت تا راه 
کربال را بگشاید. بابا رفت تا قدس عزیز را آزاد کند. بابا رفت تا ظلم و ستم را ریشه کن کند. 
بابا رفت تا صدای بمبارانهای دشمن خاموش شود. بابا رفت تا با رفتنش آزادی و استقالل 
به وطن و هموطنان خود مژده دهد.  فرزندانم هنوز خیلی زود است که بتوانید حرفهای بابا 
را درک کنید. آن روز شما کربال را زیارت خواهید کرد و ایران عزیز ما پیروزی را جشن 
خواهد گرفت و اما پسرانم آن روز دیگر بابا در میان شما نیست. نه نه ، ناراحت نباشید چون 
خیلی از باباها در میان فرزندانشان نیستند و آن روز شما فرزندانم ! بابا را دعا کنید و هرجا که 
هستید و باشید فراموش نکنید انقالب را و رها نسازید امام را ، چرا که امام ما موجب پیروزی 

انقالب و انقالب ما باعث سربلندی کشور ماست.            
        دوستدار شما پدرتان حسین امینی                                 دی ماه 1365
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1338/3/2

1365/4/10

مهران 

تهران ، بهشت زهرا)س( 
  قطعه 53
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شهید موسی انصاری

مقطع  تا  را  خود  تحصیالت  وی  شد.  متولد  تهران  در   1338 سال  در  انصاری  شهید      
قبول  پزشکی  دانشگاه  در  اینکه  وجود  با  و  داد  ادامه  دیپلم  مدرک  اخذ  و  دبیرستان 
او  کند.  نام  ثبت  شهادت  و  عشق  دانشگاه  در  تا  کرد  صرفنظر  تحصیل  ادامه  از  بود  شده 
انجام  مشغول  نهاد  آن  در  بعنوان کادر رسمی  و  وارد جهاد سازندگی شد  در سال 1360 
به  اسالمشهر  ناحیه  سپاه  و  بسیج  طریق  از  داوطلبانه  بصورت  مدتی  از  پس  وظیفه گردید. 
وظیفه  انجام  به  مهندسی  و  تخریب  واحد  در  و  شد  اعزام  باطل  علیه  حق  نبرد  های  جبهه 
پرداخت. این شهید واالمقام در حین پاکسازی میدان مین دشمن در منطقه عملیاتی مهران 
این  با  او  کند.  باز  اسالم  رزمندگان  پیشروی  برای  را  راه  تا  رفت  مین  روی  بر  داوطلبانه 
گردید.                                                                                                                                         نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  و  گشود  خود  روی  بر  نیز  را  شهادت  راه  جانفشانی 
شهید انصاری در دوران اوجگیری نهضت انقالب اسالمی در راهپیمایی ها و تظاهرات بر 
علیه رژیم ستمشاهی حضور فعالی داشت و پس از پیروزی انقالب نیز با عضویت در بسیج 
مسجد محل و نیز محل کارش، در جهت حفظ آرمانهای انقالب تالش فراوانی نمود. او 

شخصیتی باوقار و منطقی داشت و دلسوزی و مهربانی اش زبانزد خاص و عام بود. 
  فرازهایی از وصیتنامه شهید انصاری :                                                                               

       این بنده حقیر که عمری را در گناه و خطا بوده ، از خداوند متعال سپاسگزارم بخاطر 
نعمتهای بیکرانش که به بندگان عطا فرموده و نعمت عظیمی همچون حضور در جبهه را 
تعالی خواستارم  و  تبارک  از خداوند  نموده است. همینطور  ما  عنایتش نصیب  از لطف و 
که توانایی و توفیق در جهاد آفاق و انفس را با هم، به بنده و همه عطا نماید و همینطور 
شکرگزاریم که از نعمت عظیم رهبری همچون وجود مبارک رهبرعظیم الشان انقالب امام 
قدر  اسالم خواستارم که  از شما عزیزان  و  است  نموده  برخوردار  را  ما  امت خمینی عزیز 
وجود معظم له را بدانید که این نعمتی است الهی که پروردگار عالم از منبع فیض الهی اش 
به ما ارزانی داشته و باید شاکر باشیم. طوری عمل نماییم که الیق داشتن چنین رهبری باشیم                   



و همینطور شما امت اسالمی بدانید که برای این انقالب شهیدان زیادی تقدیم شده است و 
قدر این انقالب را بدانید و حافظ انقالب باشید که شهدایی همچون مطهری ها و بهشتی ها 
و رجایی ها و باهنرها و ... تقدیم راه اسالم و انقالب شده اند و این شهیدان عزیز جرمشان 
دفاع از اسالم و انقالب بوده است و بدست منافقین به شهادت رسیده اند. ای مستضعفین 
بدانید که منافقین از کفار بدترند و منافقین در هر زمان بوده اند ضربه به اسالم و مسلمین

نفع خود  به  از هر چیزی  و  ریاکارند  آنها  برخورد کرد که  آنها  با  باید آگاهانه  اند.  زده   
از ترور اشخاص و شخصیتها  بعد  ننگینشان و  اعمال  تمام  از  بعد  استفاده می کنند و حاال 
اند و آن استفاده  به توطئه منافقانه دیگری زده  و روحانیت آگاه مسلمان و مبارز ، دست 
تبلیغاتی از کمبودهای دنیوی و ظاهری به نفع خودشان برای از بین بردن وحدت کلمه امت 
داشته  باید صبر و تحمل  مادی  مقابل کمبودهای  اسالم در  اسالمی است که شما عزیزان 
نماز جمعه ها و دعاهای کمیل و توسل و  اکبر است... شما در  باشید که صبر شما جهاد 
راهپیمایی ها شرکت نمایید و در صحنه مبارزه حضور فعال داشته باشید و همین حضور شما 
در دعاها و مناجات و عبادات شما است که دشمن های غربی و شرقی را به زانو درآورده 
است و بدانید که هنوز ما در بین راه هستیم و به مقصد نرسیده ایم و بدانید که این انقالب 
از انقالب امام حسین)ع( نشات گرفته است و جهاد ما بر حق است و عاقبت پیروزی از آن 
اسالم و مسلمین است و توصیه ای هم به آنهایی که تاکنون در خط اسالم و خط امام و پیرو 
والیت فقیه نبوده اند دارم که تا فرصت هست توبه نمائید و به اسالم و قرآن بازگردید و 
همینطور توصیه به آنهایی که به ظاهر خود را طرفدار انقالب و اسالم می دانند اما در عمل 
مخالف خط امام و والیت فقیه بوده و با کمترین کمبودی با دشمنان اسالم همصدا شده و 
شروع به نق زدن می نمایید که همین عمل شما ضربه به اسالم است . برگردید و توبه نمایید 
، خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. آن جوانان عزیزی که به ظاهر از اسالم بیگانه بوده 
اند به اسالم روی آورند که اسالم جوابگوی تمام نیاز مادی و اخروی است. امت اسالم ! 
آگاهانه جبهه جنگ را تقویت نمایید که شما امت آخرالزمان هستید و باید نمونه باشید و 
دست به دعا بردارید تا انشاءاله به یاری خداوند و به فرماندهی امام زمان)عج( و رهبری نائب 
برحقش ، لشکریان اسالم راه کربال را باز نمایند و از آنجا راهی قدس عزیز شوند و زمینه را 
برای ظهور و فرج امام عصر)عج( فراهم شود. عزیزانم ! راه شهیدان را ادامه دهید که آنها 

راهی جز اسالم و انقالب ندارند.

ستارگان جاوید39اولین کنکره شهدای منطقه 18



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344/08/01

 65/10/22

عملیات کربالی 5 ، شلمچه

تهران ، بهشت زهرا)س( 
قطعه 53 
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مصطفی انصاری رامندی

شهید از زبان مادر :
    مصطفی پس از گذشت شش ماه از شهادت برادر بزرگترش موسی شهید شد و اکنون 
مزار هر دو در قطعه 53 بهشت زهرا)س( است . آن روزها فاصله عملیات رزمندگان کم و 
تعداد شهدا زیاد بود. ولی با وجود شش ماه فاصله هر دو پسرم در یک قطعه و زیر پای هم 
دفن شدند و بعدها متوجه شدیم که مصطفی وصیت کرده بود که در کنار برادرش دفن 
با هم هستند. مصطفی  آنها همچنان  بود.  منظور خریداری کرده  به همین  را  قبری  و  شود 
در عملیات کربالی 5 در منطقه شلمچه و موسی در عملیات کربالی 1 در منطقه مهران به 

شهادت رسیدند .
فرازهایی از وصیت نامه شهید مصطفی انصاری رامندی :

شهادت معراج عشق است.                       
برای  امام خمینی و آرزوی سالمتی  با سالم خدمت ولی عصر )عج( و رهبر عزیزمان      
فرزندان  حاضرند  که  مادرانی  و  پدر  بخصوص  ایران  شهیدپرور  امت  تمامی  برای  و  او 
از  بودن  امانتدار  و  مسئولیت  بر  بنا  شاید  و  کنند  فدا  کشورشان  آزادی  برای  را  خود 
باید  برسانند که  به صاحبش  توانستند  زمان  این  در  بطور صحیح  را  امانت  این  طرف خدا 
کردند.                                                                                            واجب  خود  بر  را  بهشت  و  اهلل  به  قرب  کار  این  با  که  چرا  گفت  آفرین  آنها  به 
خداوند مهربان برای رسیدن به خودش راههای فراوانی در اختیار عاشقانش قرار داده ولی 
فکر مي کنم جا نیافتادن صحیح آن راهها در فکر ما باعث شده که نه تنها طرف آنها راهها 
نرویم بلکه فکر آنرا هم نکنیم. برای مثال در سوره واقعه که خواندن آن تاکید شده است 
خداوند می فرماید که دو گروهید که گروهها را به اصحاب یمین و شمال توصیف کرده و 
اگر کسی واقعا در جستجوی راهی برای رسیدن به او باشد همین کافیست که عاقبت هر دو 



گروه در این سوره مبارکه بیان شده و ای کاش با کمک پروردگار بتوانیم این سوره را جامه 
عمل بپوشانیم و باعث خوشبختی خود بشویم و این در فکرم هست که ما چون عمال این 
عواقب را ندیده ایم نمی توانیم پایه ایمان و اعتقادمان به آنها را محکم کنیم و شاید یکی از 
خواص روز آخرت ، درک نکردن آن در این زمان باشد و خداوند تبارک و تعالی بخواهد 
به  ، اگر خدا خواست و ما را  امتحان کند. خوب پدر و مادر عزیز  بنده اش را  این کار  با 
بله می دانم هر پدر و هر مادری آرزوی  او را شکر بگویید.  انسانیت رساند   درجه اعالی 
دیدن فرزند را در لباس دامادی دارد ولی خوب انشاءاهلل این جشن را در روز قیامت برگزار 
می کنیم ، شما نیز خوشحال باشید. چرا که با رفتن من اگر که خداوند مرگم را شهادت قبول 
کند )انشاءاهلل( شما نیز وظیفه خود را در امانتداری در نزد پروردگار به اثبات رسانده اید و 
همین باعث خوشنودی خداوند میگردد و شاد باشید برای آنکه توانستید خود را جزء پدر و 

مادران شهدا قرار دهید.                     
 1- اگر من سعادت داشتم و به شهادت رسیدم و جنازه ای نداشتم که هیچ ولی اگر بعد از 
شهادتم جنازه من بدست شما رسید دوست دارم که در صورت امکان مرا در روز جمعه 

تشییع کنید اگر چه جنازه من در اول هفته بدست شما رسید.
2- در ضمن اگر برای من خواستید مراسمی بگیرید به عنوان خرجی نمی دهید از قبیل شام 
، نهار و غیره . فقط اگر دوست داشتید در مراسم من چای و خرما بدهید در هر مراسمی بود 

سوم، هفت، اربعین، سالگرد.                             
 3- در آخر خانواده عزیز و گرامی که از من بسیار بدی دیده اید و مخصوصا پدر و مادر 
زحمتکش دوست دارم که مرا ببخشید و با شنیدن شهادت من فقط خنده در لبان شما باشد 

نکند که اشکی از چشمی خارج شود .                                                 
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از طی دوران  به جهان گشود و پس  تهران دیده  باغ عنبری در سال 1345 در       شهید 
کودکی در دامان پر مهر و محبت خانواده ، راهی مدرسه شد و تحصیالت خود را آغاز 
نمود. وی از همان دوران نوجوانی به نماز و روزه اهتمام می ورزید بگونه ای که از همان 
سن کودکی نماز می خواند و مکبر و موذن مسجد محل بود و در یازده سالگی به طور 
کامل روزه می گرفت. وی به تالوت قرآن عالقه وافری داشت و در مسابقات قرآنی مسجد 
و  ها  راهپیمایی  در  نوجوانی  دوران  همان  در  بزرگوار  شهید  این  نمود.  می  محل شرکت 
به همراه  انقالبی سرمی داد.  تظاهرات بر علیه رژیم ستمشاهی شرکت داشت و شعارهای 
یکی از دوستانش در زیرپله کوچک خانه، یک کتابخانه درست کرده بود و کتابهای آیت 
اله طالقانی ، دکتر شریعتی و... که کتابهای غیر مجاز آنزمان بود را جمع آوری کرده و به 
نوجوانان محل می داد. با شروع جنگ تحمیلی وی در همان مقطع اول دبیرستان داوطلبانه 
به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. شهید باغ عنبری در مجموع 47 روز در جبهه بود 
و در دو عملیات رمضان و مسلم بن عقیل شرکت کرد. او در دفتر خاطراتش نوشته بود : 
خدایا ! می دانم تو از میان گلها ، زیباترین ها را برای خود انتخاب می کنی. مرا هم در میان 
آنها قرار بده. شهید باغ عنبری در عملیات مسلم بن عقیل ابتدا از ناحیه دست مجروح شد 
اما میدان را ترک نکرد و پس از مدتی بر اثر اصابت گلوله به قلبش در منطقه سومار در 25 
آبان ماه سال 61 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. او در آخرین نامه اش به مادر نوشته بود : 

 مادر ! من می دانم شهید می شوم ، این آخرین نامه من به توست.  
        شهید باغ عنبری شخصیتی صبور شهید باغ عنبری شخصیتی صبور، مهربان و با عاطفه 
داشت و به پدر و مادر خود احترام خاصی قائل بود و به صله رحم اهمیت بسیاری می داد.

نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345/03/09

61/08/25

سومار ، عملیات مسلم بن عقیل

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 
شماره 32 ، ردیف 36
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شهیدحسین باغ عنبری



فرازهایی از وصیتنامه شهید :                                     
    ما مسلمین به گفته امام خود یا پیروزی و نصرت کسب مي کنیم یا فیض عظیم شهادت 
را پیدا مي کنیم، پس ما همیشه پیروزیم و شکست نداریم. حال که من در راه خدا شهید 
شدم و به آرزوی خود رسیدم ، خدا را شکر مي کنم و شما پدر و مادر گرامی من خدا را 
شکر کنید که من در راه خدا شهید شدم نه در راه چیز دیگری ... پروردگارا راضی هستم 
به رضایت و تسلیم هستم در مقابل امر تو ای معبود من . خدایا بنده گناهکار تو هستم بنده 
ذلیل و عاجز تو هستم و جز تو کسی را ندارم که توانائی بخشش مرا داشته باشد پس مرا 
ببخش . خدایا همچنان که توفیق پیدا کردن راه حق و راه درست را عطا کردی ، به من 

توفیق شهادت را عطا بفرما .                      
کل یوم عاشوراکل عرض کربال                                                             

      در آن زمان حسین)ع( رهبری امت را بر دوش داشت و در این زمان خمینی کبیر نائب 
همان  این  همان کربالست  این  آری  میکشد  بر دوش  را  ما  مسلمان  امت  رهبری  برحقش 
انقالب هست یکی انقالب حسینی و یکی انقالب خمینی . هر دو برای رهائی از ظلم و ستم 
. بله خمینی عزیز بت شکن زمان،  و زور و هر دو برای حق و آزادی و اسالم قیام کردند 
علی وار و حسین گونه قیام و مبارزه مي کند ... ای منافقان کوردل و از خدا بی خبر ! بس 
کنید تا کی مي خواهید در مقابل ملت مسلمان و انقالبی ایران که همچون کوهی عظیم و 
استوار در مقابل ستمگران زمان ایستاده بایستید ، هرگز شما تاب مقاومت نخواهید آورد. 
و تا کی میخواهید این نیروی خود را در جهت استعمار و به نفع امریکا و شوروی و دیگر 
ابرقدرتها تمام کنید ، بیایید یاور رهبر و مردم مسلمان و مستضعف باشید، بیایید به اسالم و 
جمع مسلمین بپیوندید. ای ملت مسلمان و مبارز ! یادتان باشد که هر حرف و عملی که انجام 
می دهید در روز قیامت باید جوابگوی آن در نزد شهدا باشید و جواب خونشان را باید بدهید 
چرا که خونشان برای آزادی شما و سربلندی اسالم ریخته شده است. یادتان نرود همچنان 

که گفتید یار و یاور امام تا جان دارید باشید .

ستارگان جاوید43اولین کنکره شهدای منطقه 18



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1332

65/10/27

اهواز 

تبریز ، گلزار شهدا 
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محمد بامداد بخشایش 

    شهید واالمقام محمد بامداد بخشایش در سال 1332 در تبریز دیده به جهان گشود. او تا 
پنجم درس خواند و سپس وارد عرصه کار و تالش شد و به شغل خیاطی روی آورد.  ثمره 
ازدواج این شهید بزرگوار چهار فرزند دو دختر و دو پسر بوده است . وی پس از مدتی وارد 
شغل رانندگی اتوبوس در ترمینال غرب تهران شد . در دوران جنگ تحمیلی بود که خانه و 
کاشانه را به خدای خویش سپرد و از سوی سپاه عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گردید.  
او در تاریخ 65/10/27  بر اثر بمباران هوایی دشمن بعثی در اهواز به درجه رفیع شهادت 
نائل گردید . شهید بخشایش فردی مومن و متعهد بود و فرائض دینی خود را بطور کامل بجا 
می آورد. همواره در مراسم های دینی مذهبی بویژه در سنگر مسجد و نماز جماعت حضور 
داشت . پس از ورود به سپاه پاسداران نیز در بخش فرهنگی و سیاسی فعالیت می کرد و از 

این طریق به رشد معنوی و دینی خود می پرداخت .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

43/1/1 

61/7/9

سومار ، عملیات مسلم بن عقیل

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26  
شماره 32 ، ردیف 36
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شهید محمد بختیاری

      شهید محمد بختیاری در سال 1343 در خانواده ای مذهبی و انقالبی در محله شهرک 
ولیعصر تهران به دنیا آمد. او تحصیالت خود را تا مقطع سوم دبیرستان ادامه داد. پیش از 
پیروزی  از  بر علیه رژیم ستمشاهی داشت. پس  فعالی در در راهپیمایی ها  انقالب حضور 
انقالب نیز هر هفته همراه با دوستانش در نماز جمعه شرکت می کرد و حتی نماز شبش ترک 
نمی شد و سعی می کرد کسی از این موضوع آگاه نشود . زمانی که مسجد المهدی)عج( 
در محل تاسیس شد در نمازجماعت مسجد حضور می یافت . عضو انجمن اسالمی مسجد 
بود و در گشتهای شبانه برای حفظ امنیت محله شرکت می کرد. پس از آغاز جنگ تحمیلی 
فکر رفتن به جبهه او را رها نمی کرد. روزی نزد پدر آمد و گفت: پدر جان ! اجازه بده من به 
جبهه بروم. پدر هم در پاسخ گفت : برو به امید خدا . می سپارمت دست علی اکبر. تو باالتر 
از قاسم و علی اکبر حسین)ع( که نیستی !  شهید بختیاری پیش از اعزام به جبهه یک ماه در 
پادگان افسریه آموزش دید و در اوائل سال 61 از طریق سپاه و عضویت در لشگر محمد 
رسول اهلل)ص( عازم جبهه  جنوب شد . وی بعنوان بی سیم چی همواره در خط مقدم حضور 
این عملیات  به فیض واالی شهادت رسید. در  بن عقیل  اینکه در عملیات مسلم  تا  داشت 
دشمن پاتک سنگینی بر  رزمندگان اسالم وارد کرد و از یک گردان فقط 13 نفر به عقب 

بازگشتند و همه به شهادت رسیدند .
 فرازهایی از وصیتنامه شهید محمد بختیاری :                                   

     اشداء علی الکفار رحماء بینهم. با درود به رهبر کبیر پیر جماران ، آرام بخش دلها ، این 
امام شب زنده دار و با درود به رزمندگان پرتوان و سلحشوران قرآن و ایمان و با درود و 

سالم به شهیدان، این عاشقان مخلص خدای تبارک و تعالی.
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خدمت مادرگرامیم سالم عرض میکنم. مادر جان از ته قلب همیشه بیاد زحمتهای پرمشقتت 
هستم که در زمان طفولیت و بعد از آن برایم کشیدی. مادر جان و عزیزم!  بعد از من همچون 
زینب کبری)س( این شیرزن عاشورا به راهم ادامه بده به هر نحوی که میتوانی. مادرم اکنون 
زمان عشقست ، عشق به اهلل. زمان جهاد است ، جهاد در راه اهلل ... مادر ، بعد از من درغمم 
اشک نریزی و هر زمان بیاد من افتادی بگو السالم علیک یا ابا عبداهلل . شما را منع از گریه 
نمی کنم ولی سفارش مینمایم گریه کنید برای مصائب حضرت حسین بن علی)ع(، فرزند 
زهرا)س( و برای علی اکبر حسین)ع( و در مصیبت قمربنی هاشم)ع(. مادر خوبم ، بحمداله 
که قرآن می خوانی . هر زمانی که به یاد من افتادی ، قرآن را باز کن و این آیات را تالوت 
کن : و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون . ولنبلونکم بشیء 
اذا  الذین  الصابرین.  بشر  و  الثمرات  و  االنفس  و  االموال  من  نقص  و  والجوع  الخوف  من 
اصابتهم مصیبه قالوا انا هلل و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک 
هم المهتدون.  خداوندا بمن توفیق مبارزه و شهادت در راهت عنایت فرما. خدایا اگر لیاقت 
شهادت داشتم و اگر صالح تو این بود که با کشته شدن من ، پیام خونم به دین تو کمک 
می کند پس مرا از این دنیای مادی و بیهوده ببر و اگر با زنده ماندنم مفید هستم قلبم را از 
زنگار گناه پاک کن و قدرت ایمان بمن عنایت کن تا در راهت با دشمنان تو مبارزه کنم . 
اللهم توفنی شهیدا و احینی سعیدا.  پدرم ، من کوچکتر از آنم که توصیه به شما بنمایم ولی 
این را میدانم که کار برای خدا سختی دارد. پدر مهربانم ، در تمامی حرکاتت ، عبادتت و 
کلماتت همیشه بیاد خدا باش و به او توکل کن و از مصائب و سختی ها و بالیا مهراس و 
این کالم پیر را بشنو که فرمود : خداوند هر بنده ای را که دوست داشته باشد ، او را در بال 
و گرفتاری غرق می کند. با امید به خداوند و توکل به او صبر کن که ان اهلل مع الصابرین . 
هر زمانی که غم و اندوه و فشار زندگی بر شما سخت گرفت ، قرآن تالوت کنید و بیاد خدا 

باشید زیرا که اال بذکراهلل تطمئن القلوب .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1349

1369

سردشت 

بهشت زهرا)س(
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شهید غالمرضا برزگر 

      شهید غالمرضا برزگر در سال 1349 در تهران و در خانواده ای متدین و مذهبی دیده 
به جهان گشود . وی پس از طی دوران طفولیت وارد مدرسه شد و تا مقطع سوم راهنمایی 
فعالیت  محل  مسجد  و  بسیج  در  انقالب  پیروزی  از  پس  او  داد.  ادامه  خود  تحصیالت  به 
چشمگیری داشت و همواره مدافع آرمانهای انقالب بود و اگر کسی از نظام بد می گفت، 
با او به بحث می پرداخت و از نظام مقدس اسالمی دفاع می کرد. دستگیری از دیگران و 
کمک به بزرگترها ویژگی بارز شخصیتی او بود. شهید برزگر به مادر خود عالقه وافری 
داشت اما این عالقه مانع از حضور وی در جبهه های جنگ نشد.  وی در سن 18 سالگی 
به خدمت مقدس سربازی رفت و بعنوان پاسدار وظیفه به منطقه کردستان و سردشت اعزام 
گردید. آن زمان در ظاهر قطعنامه امضا شده بود اما جنگ هنوز در مرزها ادامه داشت. یک 
ماه و نیم از حضور شهید در جبهه نگذشته بود که به خیل شهیدان میهن اسالمی پیوست و 

در 23 تیر ماه سال 69 پس از درگیری با اشرار کوموله به فیض شهادت نائل آمد. 
      فرمانده و همرزم شهید نقل می کند : همان بار اول که غالمرضا را دیدم به بچه ها گفتم 
مواظب باشید که غالمرضا شهید می شود! آخر وقتی داشت نماز می خواند خیلی نورانی 
بود. سفارش کردم در عملیات آن شب او را همراه خود نیاورند اما غالمرضا با اصرار ، با 
با عراقی ها تیراندازی و نبرد سختی درگرفت  آنها همراه شد. در نزدیکی محل درگیری 
و غالمرضا در حین درگیری ، با اصابت گلوله ای به پهلویش زخمی گردید که در حین 
انتقال به پشت خط ، گلوله دیگری به پشتش اصابت کرد و قلبش را شکافت و روح پاکش 

بسوی معبود پرکشید.
      مادر شهید درباره فرزندش می گوید : غالمرضا سومین پسرم ، قدبلند و خوش سیما 
بود. پسر مهربان و غمخواری که فکر و ذکرش در کمک به دیگران خالصه می شد. خانم 
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    میانسالی که هم محله ای ما بود برایم تعریف می کرد : یک بار گونی برنج را روی دوشم 
گذاشته بودم و می آوردم. یک لحظه احساس کردم کسی آن را از روی شانه ام برداشت.                                                                                                                     
برگشتم ، یک پسر جوانی بود. نشناختمش. گونی را تا در خانه آورد و گفت : ما هستیم. 
شما نباید این کارها را خودتان انجام دهید. گفتم : آخر شما کی هستید ؟ گفت : نشناختید؟  

غالمرضا هستم ، پسر دوستتان !
      از وقتی دائی اش شهید شده بود ، خیلی مراقب پدر و مادربزرگش بود. به آنها می گفت:  
سربازی ام که تمام شد ، می آیم  پیش شما زندگی می کنم. حتی اگر سر سفره غذا بودیم و 
مادرم تماس می گرفت و می گفت : نان نداریم ، سریع آماده می شد و می گفت : غذایم را 
کنار بگذار تا سرد نشود. می روم برایشان نان بگیرم. زود برمی گردم. برادرم وصیت کرده 
بود پیراهنش را بعد از شهادت به من که تنها خواهرش بودم بدهند. چهار سال بعد از شهادت 
او، یک روز وقتی از بهشت زهرا)س( برگشتم ، دیدم غالمرضا لباس او را پوشیده. گفتم:  
چرا این کار را کردی ؟ مادربزرگ ببیند ناراحت می شود. گفت : یعنی من اجازه ندارم 
یک بار پیراهن دائی ام را بپوشم ؟ در یکی از نامه ها بعد از شهادتش نوشته بود : نذر کردم 

پیراهن دائی ام را بپوشم و مثل او بروم جبهه و شهید شوم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

1361/11/19 

فکه 

بهشت زهرا)س(
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شهید محمدرضا  بوربور 

شهید واالمقام محمدرضا بوربور در سال 1344 در شهرستان ورامین در یک خانواده مذهبی 
پایان رساند و تا  به  ابتدایی خود را در مدرسه طاهرزاده  دیده به جهان گشود. تحصیالت 
اتمام دوره راهنمایی در مدرسه نظام مافی تحصیل نمود. مقطع متوسطه را در هنرستان شهید 
نجات الهی گذراند و در همین حال با عضویت در بسیج ، به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی 
در مسجد المهدی)عج( پرداخت. او به خاطر شوق حضور در جبهه درس خود را در سال 
آخر هنرستان رها کرد و از طریق بسیج و در قالب لشکر سیدالشهداء به منطقه عملیاتی اعزام 
شد. بقدری به شهادت عشق می ورزید که همواره می گفت : دوست دارم در این جنگ 
به شهادت برسم. وی برای دومین بار ، نوروز سال 60 به جبهه رفت و پس از بازگشت از 
جبهه درس خود را ادامه داد. پس از مدتی در دی ماه همان سال به جبهه عزیمت کرد و 
و  او  عملیات  این  جریان  در  بود.  شکن  خط  نیروهای  جزو  مقدماتی  والفجر  عملیات  در 
همرزمانش ابتدا در محاصره دشمن قرار گرفتند. سرانجام شهید بوربور پس از اصابت تیر 
به ناحیه سر و صورت ، در آغوش برادرش که جزو نیروهای پشتیبانی بود در منطقه فکه  به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد. دوستان شهید نقل کردند: محمد شب عملیات تا صبح نماز 
. ما پرسیدیم : محمد چه خبر است ؟  خواند ، آب تنی کرد و صبح که رسید ، عطر زد 
گفت: مگر خبر ندارید ؟ امروز مالقات دارم ! صبح که نیروهای دو طرف درگیر شدند ، 
محمد مجروح شد . باالخره نیروهای پشتیبانی که برادرش عباس هم میان آنها بود ، بعد از 
ساعتها به نقطه دیگری می رسند. عباس می گفت : وقتی باالی سر محمد رسیدم ، گفت : به 
مادرم سالم برسان و بگو همانطور که همیشه بر لبم اهلل اکبر بود ، تا آخرین لحظه عمرم هم 
گفتم اهلل اکبر. وقتی که پیکر مطهرش را آوردند ، مشتش را به عالمت تکبیر گره کرده بود.                                                    
شهید محمدرضا بوربور از ویژگیهای اخالقی ممتازی برخوردار بود. شرکت در نمازهای 
به  المهدی)عج(، توجه جدی  انجمن اسالمی و بسیج مسجد  فعالیت در   ، جماعت مسجد 
فراگیری قرآن و نیز خواندن نماز شب از آنجمله است. او بسیار به پدر و مادر خود احترام 
می گذاشت و به صله رحم و گذشت و فداکاری در امور توجه خاصی داشت.                           



فرازهایی از وصیتنامه شهید :                  
    ما ملت ایران به گفته امام عزیزمان در این جنگ چه پیروز شویم و چه شهید ، در هر دو 
حال پیروز خواهیم شد. حاال که من در این راه قدم نهادم و در راه خدا و برای رضای حق 
تعالی به آرزوی خودم یعنی شهادت رسیدم و جان و مالم را در راه خداوند قرار دادم و به 
خدا عشق ورزیدم و عاشق حق تعالی شدم همانگونه که در قرآن گفته شده که ما جان و مال 
مردم با ایمان را به بهای بهشت خریداری می کنیم و من در این راه قدم نهادم ، از شما پدر و 
مادر بزرگوار می خواهم که تو پدر عزیزم مقاوم و استوار باشی و در تشییع جنازه ام در موقع 
دفن کردنم ، دست را به روی آسمان برده و شکر خدا را بکنی که فرزندت را در راه اسالم 
کوشید و شهید شد و از مادر عزیزم می خواهم که مانند زینب کبرا سالم اهلل علیها  استوار 
باشی و در سر جنازه من  گریه نکنی که شاید گریه کردن شما باعث شود که من به آن 
اجری که خدا خواسته نرسم و می خواهم برای من از خداوند تبارک و تعالی طلب آمرزش 
کنی که شاید از برای دعای تو مادر ، خدا از شر گناهان من درگذرد. ضمنا می خواهم که

درسر قبرم پرچم سرخی قرار دهی. می دانی برای چه گفتم پرچم سرخ، چون که ما در راه 
مبارزه با کفر کشته شدیم ، همانند حسین بن علی)ع( که او نیز پرچم سرخی روی قبرش 
این کافران خدانشناس بگیرد.  از  ما را  انتقام خون  بیاید و  اند که آن منجی عصر  گذاشته 
پرچم سرخ حسینی در فراز قبر گوید، گیرنده انتقام خون شهیدان خواهد آمد و پیامی برای 
. از شما می خواهم که در سنگر  برادران عزیزم ، دوستان و برادران انجمن اسالمی دارم 
مسجد همچنان مقاوم باشید تا که منافقی در مساجد رخنه نکند ... از برادران عاجزانه تقاضا 
دارم که برای امام عزیزمان و فرج آقا امام زمان)عج( دعا کنند و همچنین برای رزمندگان 

و مجروحین جنگ.                                                                  
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1335

1365

تپه های قالویزان 

بهشت زهرا)س(
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شهید عباس بوربور 

      شهید عباس بوربور در سال 1335 در یکی از روستاهای ورامین به نام حاجی آباد دیده به 
جهان گشود. او تا کالس دوم ابتدایی در شهر ورامین تحصیل نمود و سپس همراه با خانواده 
به تهران آمد و در محله تولیددارو ساکن شد. تا کالس ششم ابتدایی در مدرسه طاهرزاده 
درس خواند و پس از آن به علت شرایط اقتصادی خانواده درس را رها کرد و به کار و 
تالش پرداخت. او در سال 54 به خدمت نظام وظیفه اعزام شد و در بافت کرمان خدمت 
نمود. پس از اتمام دوره سربازی در زمان اوجگیری نهضت اسالمی ، به سیل خروشان ملت 
در راهپیمایی ها و تظاهرات بر علیه رژیم ستمشاهی پیوست و حتی در روز 22 بهمن سال 57 
با باقیماندگان رژیم دربار در پادگانهای جی و لویزان درگیر شد تا اینکه با دیگر مبارزین 
از  نبودند. وی پس  او مطلع  از  تا سه روز خانواده  به سقوط بکشانند.  را  پادگانها  توانستند 
پیروزی انقالب نیز با عضویت در بسیج ، به حفظ و نگهبانی از محل مشغول بود و همزمان به 
کار و تالش نیز می پرداخت. شهید بوربور در سال 59 ازدواج نمود که حاصل آن دو فرزند 
است. هنوز 13 روز از ازدواجش نگذشته بود که جنگ تحمیلی آغاز شد و وی به جبهه های 
نبرد شتافت و مدت چهار ماه در منطقه دزفول و پل دختر به مقابله با دشمن بعثی پرداخت. 
پس از مدتی به تهران بازگشت . یک روز در تهران از سوی ضد انقالب مورد هجوم قرار 
گرفت و از ناحیه کتف بشدت مجروح شد . شهید عباس بوربور و برادرش محمدرضا جزو 
گروه ظفر سپاه پاسداران بودند که هر زمانی سپاه نیاز به آنها داشت وارد عمل می شدند. در 
سال 60 پس از اعالم آماده باش نیروهای ظفر ، عباس و برادرش خود را به پایگاههای اعزام 
معرفی نمودند. در آن روزها عملیات والفجر مقدماتی در پیش رو بود که عباس در بخش 
شهادت  به  برادرش  عملیات  همان  در  بودند.  شکن  خط  محمدرضا  برادرش  و  تدارکات 
رسید. عباس در مراسم ختم برادر  به یکی از دوستانش گفت : من اسلحه برادرم را بر زمین 
نمی گذارم و تا آخرین نفس راهش را ادامه می دهم. پس از هفت بار حضور در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل ، وی در 28 مرداد ماه سال 65 در عملیات آزادسازی مهران در تپه های 

قالویزان به مقام واالی شهادت رسید.
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شهید  از زبان مادر :
       عباس از همان بچگی مهربان ، پرتالش و به فکر خانواده بود. به همین دلیل بعد از کالس 
ششم ، به خواست خودش مشغول کار شد. سال 59 یک هفته از ازدواجش می گذشت که 
عراق ، فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد و جنگ علنی شد . وقتی اعالم شد که افراد متولد 
56 باید خود را برای اعزام به جبهه معرفی کنند ، عباس درنگ نکرد و طوری شد که من 
و عروسم 8 روز بعد از عروسی آنها ، عباس را برای رفتن به جبهه بدرقه کردیم . سه ماه از 
او بی خبر بودیم تا اینکه از شیراز تماس گرفت و به دیدنش رفتیم . از آن موقع تا شهادتش 
مدام در جبهه بود .بعد از شهادت محمد ، عباس دیگر آرام و قرار نداشت . هر وقت قرار 
بود عملیاتی انجام شود ، ساکش را می بست و می رفت جبهه . هر چه به او گفتیم : تو وظیفه 
ات را انجام داده ای ، حاال مسئولیت دو تا بچه هم بر عهده ات است ، دیگر نرو ! اما در 
جواب می گفت : این جنگ تمام می شود و هنوز هیچ کاری نکرده ام. می خواهم بروم 

پیش محمد. پس از شهادت طبق وصیتش او را در کنار محمد به خاک سپردیم.
فرازهایی از وصیتنامه شهید عباس بوربور :

در برابر خون شهدا شرمنده ام 
       آری ، کاروان انقالب اسالمی سرعت گرفته است و همچنان پیش می رود ولی ما از 
قافله عقب مانده ایم و اکنون به خود می آییم که آنها رفته اند و من  احساس می کنم در قبال 
این انقالب هیچ زحمتی نکشیدم و در برابر خون شهیدان شرمنده ام . می دانم که خداوند 
متعال و امام زمان)عج( شاهد هستند که هدفم از آمدن به جبهه جز ادامه راه شهیدان نیست. 
راهشان را ادامه خواهم داد تا زمانی برسد که جانم را فدای اسالم و میهن اسالمی و مردم 
شهیدپرور کنم . امیدوارم به این آرزو برسم. تو مادر غمدیده و تو ای پدر دلشکسته ! شما 
فرزند خود را در راه اسالم دادید . راه شهیدان را ادامه دهید و نگذارید منافقان کوردل به 

اسالم عزیز ضربه بزنند .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1343/6/1

1361/2/23

خرمشهر ، عملیات بیت المقدس

تهران ، بهشت زهرا)س( 
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شهید مرتضی بهاءالدینی

      شهید مرتضی بهاءالدینی در اول شهریور ماه سال 1343 در یکی از روستاهای قم به 
دنیا آمد و پس از گذراندن دوران طفولیت در این شهر، همراه با خانواده به تهران مهاجرت 
با موفقیت تا دوره  پا به مدرسه گذاشت و تحصیالتش را  کرد. وی در سن هفت سالگی 
راهنمایی پشت سر گذاشت . همزمان با درس به فراگیری قرآن نیز مشغول شد چراکه عالقه 
بسیاری به تالوت قرآن داشت و نماز خود را نیز بپا می داشت. او از همان دوران نوجوانی 
فردی منضبط بود.   اواخر تحصیلش در دوره راهنمایی بود که انقالب اسالمی به اوج خود 
رسید. شهید بهاءالدینی با سن کمی که داشت در تظاهرات شرکت می کرد و با شعارهای 
انقالبی که سر می داد حکومت پوشالی ستمشاهی را به لرزه در می آورد. او در تظاهرات 
17 شهریور ، 13 آبان و 22 بهمن و تسخیر پادگانهای نزدیک محل سکونتشان شرکت فعالی 
داشت.پس از آغاز جنگ تحمیلی او به همراه همرزمانش به جبهه شتافت و در تابستان سال 
60 عازم جبهه شد. وی پس از چند ماه حضور در مناطق عملیاتی به خانه برگشت و درسش 
را ادامه داد و سال سوم متوسطه را سپری نمود. وی در برگشت دوم از جبهه ، سال چهارم 
هنرستان را آغاز کرد تا اینکه فرمان بسیج ملی برای حضور در جبهه ها از طریق رادیو اعالم 
با دشمن  شد. شهید بهاءالدینی این بار پس از بازگشت به جبهه و هشت ماه نبرد بی امان 
بعثی در جبهه های جنوب ، سرانجام در حمله بیت المقدس در 23 اردیبهشت سال 61 در 

خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.
 مادر شهید درباره فرزندش می گوید: پسر ساکت و بی آزار ، خوش اخالق و درسخوان 
بود و همراه با خواندن درس ، در مغازه نانوایی همراه با پدرش نیز کار می کرد. با این وجود 
پول تو جیبی اش را از من می گرفت. می گفتم : آنهمه پول زیر دست  توست ، از همان ها 

بردار. اما او می گفت: آن پولها مال باباست ، حساب و کتاب داره. 
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با وجود مخالفتهای خانواده در  به عضویت بسیج درآمد و  بود که        مرتضی 15 ساله 
شانزده سالگی بود که به جبهه رفت و در جبهه نیز به درس خواندن ادامه داد و 5 ماه مانده 
بود دیپلم بگیرد که به شهادت رسید. برای بار آخر که به مرخصی آمد آرام و قرار نداشت 
و دائم در فکر بود. و در پاسخ به من گفت : من نیامده ام بمانم. پنج روز مرخصی گرفته ام 
که برگردم و در عملیات آزادسازی خرمشهر شرکت کنم. احواالت شهید در روزهای آخر 
بگونه ای بود که برادرش مجتبی در پاسخ به مادر برای دیدار مجدد مرتضی گفت : دیگر 

دیدار به قیامت ! 
فرازهایی از وصیتنامه شهید مرتضی بهاءالدینی :                                                                                                              
    ... خدایا ! از تو خواستارم که اگر شهادت را نصیبم کردی فقط به خاطر رضایت ذات 
مقدست باشد. بار خدایا ! شهادت در راه خدا و اسالم را نصیبم کن و مرا در صف شهدای 
اسالم قرار بده و ما را از بندگان مخلص خودت ، مومن به پیامبرت حضرت محمد)ص( و از 
شیعیان ولیت حضرت علی)ع( و از مطیعان ولی امرت حضرت مهدی)عج( و نایب برحقش 
خمینی عزیز قرار بده . خدایا ! از تو می خواهم در لحظه ای که مرگ برایم فرا می رسد از 
تمام دوستی ها و عشق و محبت ها جز دوستی و عشق و محبت به خودت و از تمام وابستگی 
ها جز وابستگی به خودت آزادم ساز. و حال ای امام عزیز می دانم که تو نایب امام زمان و 
فرزند مقدس امام حسین)ع( هستی . این را  هم می دانم که ندای هل من ناصر ینصرنی برای 
اسالم سردادی و من هم به این ندای آسمانی لبیک گفتم و حاضرم تا آخرین قطره خونم 

برای احیای اسالم جانفشانی کنم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347

65/11/11

شلمچه ، عملیات کربالی 5

-
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شهید جعفرتاجیک

      شهید جعفر تاجیک در سال 1347 در تهران چشم به جهان گشود.  پس از طی دوران 
طفولیت در هفت سالگی راهی مدرسه شد و تا مقطع اول دبیرستان تحصیل نمود و در زمان 
شهادت نیز محصل بود. وی مدت چهار سال عضو بسیج بود و سه بار در صحنه های نبرد 
حق علیه باطل شرکت نمود . نخستین بار در سن 15 سالگی به کردستان اعزام شد و آخرین 
بار در سن 18 سالگی از سوی سپاه اسالمشهر به شلمچه رفت. در جریان عملیات کربالی 
5 ابتدا پایش قطع شد و پس از آن بر اثر اصابت ترکش خمپاره و موج گرفتگی به شهادت 
رسید. همچنین در پیشروی نیروهای عراقی ، تانک از روی سرش عبور کرد و بعد از 16 

سال پیکر مطهرش در حالی که سر در بدن نداشت پیدا شد .
شهید از زبان مادر :                                  

     جعفر اولین فرزند ما و پسر خوب و مومنی بود. اخالق عجیب و خاصی داشت. روز و 
شبش در مسجد می گذشت و در خانه مثل یک مهمان بود. وقتی زمستان برف می آمد ، 
با لباسهای خیس به منزل می آمد چون پشت بام مسجد را پارو می کرد و حیاط مسجد را 
می شست. وقتی شهید شد یکی از اهالی محل گفت : جعفر پسر مردمداری بود. در صف 
نانوایی همیشه صف خود را به دیگران می داد. در سال 57 جعفر ده ساله بود اما با همان 
سن کمی که داشت در راهپیمایی ها شرکت می کرد.  15 ساله بود که عزم جبهه کرد اما 
من اصال موافق نبودم. به همین دلیل هیچیک از مساجد اطراف محل قبول نکردند او را به 
جبهه اعزام کنند اما او دست بردار نبود و باالخره از طریق یکی از مساجد اسالمشهر به جبهه 
کردستان رفت.هر وقت به مرخصی می آمد همه فکر و ذکرش منطقه بود. دائم می گفت : 
خدا کند تا من برگردم عملیات نشود .                                                                            
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        هر وقت در مراسم تشییع شهدای محل شرکت می کرد می گفت : خوش به حالش. 
چه کیفی می کند ! همیشه می گفت : اگر  من شهید شوم ، پیکرم را نیاورید ، فقط برایم 
دعای توسل بخوانید. دوست داشت شهید گمنام شود و به آرزویش هم رسید. تا 16 سال 

هیچ نشانی از او به دست نرسید. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید تاجیک :         

        خداوندا ! من خیلی گناهان زیادی دارم و جز کرم تو در جهان آخرت رستگار نخواهم 
شد. ولی خداوندا تو شاهدی که از آن روزی که از خواب غفلت بیدار شدم و به تو، پیامبران 
و جهان آخرت ایمان آوردم ، سعی کردم تا آنجا که امکان دارد برایم، گناهانم را کم کنم 
. بارالها ! تو خودت شاهدی که در این زمان به ندای حسین زمان ، خمینی بت شکن مبنی 
بپاخاستم . فقط  بر دفاع از اسالم ، میهن و ناموس خود و سرنگون کردن استکبار جهانی 
برای رضای خودت گرچه من کاره ای نیستم و از خانه و خانواده خود دست کشیدم فقط 
برای رضای خودت. معبودا ! تو خودت شاهدی که هدف من از آمدن به جبهه و سالح 
را بر دوش گرفتن و همراه با دیگران برادران ، خود را برای رزم آماده می کنم فقط برای 
خودت است... موالیم ! تو خودت شاهدی که من با تو پیمان بسته ام که تا آنجا که خون 
در رگ دارم تا پایان راه بروم و همچنان بر پیمان خود استوار ماندم . پروردگارا ! اگر توفیق 
شهادت نصیب من شد امیدوارم که انشاءاله گناهان مرا ببخشی که خودت فرمودی : اولین 
قطره خونی که از شهید بریزد تمام گناهانش بخشیده می شود و در نزد من روزی می خورند 
و شهیدان زنده هستند . معشوقا ! آنانکه هنوز در خواب غفلت هستند و پایمال کننده خون 
شهیدانند ، اگر قابل هدایت هستند هدایتشان کن و اگر قابل هدایت نیستند نابودشان کن.                  
پدر و مادر عزیزم ! اگر من به توفیق شهادت رسیدم ، ناراحت نباشید که من شهید شدم که 
بخدا قسم فردای قیامت نمی توانید جواب خدا را بدهید و باید خوشحال باشید . چرا که من 
امانتی بودم در پیش شما و وظیفه شما این است این امانت خود را خوب تربیت کنید و اگر 
الزم شد همه را به میدان نبرد دعوت کنید. امیدوارم که انشاءاله برادرانم راه مرا ادامه دهند. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1340

1362/1/22

فکه 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 50
 ردیف 4 ، شماره 5
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شهید صفرعلی ترک

      شهید ترک در سال 1340 در یک خانواده مذهبی و زحمتکش در روستایی به نام طایقان 
به دنیا آمد. پس از گذران دوران کودکی ، در مقاطع ابتدایی و راهنمایی تحصیل نمود و در 
همین حال در امر کشاورزی به پدر خود کمک می کرد. وی سپس به منظور امرار معاش 
از نعمت مادر محروم شده بود ،  به تهران آمد. او که  خانواده و تحصیل ، همراه خانواده 
مشکالت زیادی را در زندگی به دوش کشید. در سال 1360 عازم خدمت سربازی شد و 
بعد از آن به جمع بسیجیان دریادل پیوست و به فرمان امام )ره( و به منظور دفاع از میهن 
اسالمی به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت. این شهید واالمقام در 22 فروردین ماه سال 
62 در نبردی جانانه با دشمن بعثی در منطقه عملیاتی فکه  بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، 
جام شهادت نوشید و به لقاءاهلل پیوست. پیکر مطهر شهید پس از سالها ، شناسایی و به میهن 

اسالمی بازگشت.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345

1364/7/11 

مریوان

گلزار شهدای یافت آباد
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شهیدقاسمعلی چهاردولی

به جهان گشود. وی تحصیالت  تهران دیده  قاسمعلی چهاردولی در سال 1345 در  شهید 
خود را تا چهارم ابتدایی ادامه داد و پس از آن در شغل تعویض روغنی خودرو مشغول بکار 
شد. این شهید واالمقام در 11 مرداد ماه سال 63 بعنوان پاسدار وظیفه ، برای گذراندن دوره 
سربازی به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و پس از رشادتهای فراوان بویژه در نبرد با 
دموکراتهای معاند نظام اسالمی در منطقه کردستان ، در11 آبان ماه سال 64 در جبهه مریوان 
بر اثر انفجار مین به فیض شهادت نائل آمد. شهید چهاردولی شرکت فعاالنه ای در بسیج 
محل داشت و در مسجد محله و نمازهای جماعت حضور می یافت. پدر شهید نقل می کند : 
من درابتدا از رفتن قاسمعلی به جبهه زیاد راضی نبودم اما او می گفت : پدر جان ! االن وقت 
دفاع از اسالم و مسلمین است. او فرزندی مومن ، فداکار و مهربان بود و اعتقاد راسخی به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی داشت. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 43/1/1

1361/9/9

سومار

-
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شهیدعلیرضا جانبزرگی

     شهید جانبزرگی در خانواده ای متدین و انقالبی چشم به جهان گشود. نوجوانی خود را 
در دوران اوجگیری نهضت اسالمی گذراند و حضور فعالی در راهپیمایی ها و تظاهرات 
برعلیه رژیم ستمشاهی داشت بگونه ای که بیشتر اوقات در جلوی دانشگاه تهران که خطر 
تیراندازی از سوی سربازان رژیم شاهنشاهی وجود داشت ، حضور می یافت. او با وجود 
مشکالت اقتصادی خانواده روزها در حرفه آهنگری و جوشکاری کار می کرد و شبها درس 
می خواند. فردی بسیار راستگو و صادق بود و همه او را به خوشرویی و ادب می شناختند. 
و  کوهنوردی  بود.  پرسپولیس  جوانان  فوتبال  تیم  عضو  و  داشت  عالقه  فوتبال  ورزش  به 
دوچرخه سواری هم از ورزشهای مورد عالقه او بود و یکبار از تهران تا اراک را رکاب 
زد و در این میان به زیارتگاهها و اماکن متبرکه نیز مشرف شد. هنرمند و نقاش بود و وقت 
خود را صرف به تصویر کشیدن چهره رهبرکبیر انقالب می نمود و مینیاتورهای مذهبی از 
ایشان به یادگار مانده است.او چهار نفر شامل پدر و مادر و دو خواهرش را تحت تکفل خود 
داشت و زندگیشان را اداره می کرد. این شهید واالمقام اوقات خود را به بطالت نمی گذراند

و به وقت و عمر خویش بسیار ارزش قائل بود. بقدری در زندگی دقیق و منظم بود که به 
تا به جبهه  تمام کارهایش می رسید. شهید جانبزرگی در سال 61 تصمیم خود را گرفت 
در  سومار  منطقه  در  وی  نکشید.  طول  بیشتر  روز   18 شهادتش  زمان  تا  او  رفتن  اما  برود 
اعالم  فرماندهان  نخست  روزهای  همان  در  به خدمت شد.  مشغول  زرهی  مهندسی  بخش 
کردند چند داوطلب دارای مهارت باید پل فلزی رابط بین سومار و نفت شهر را که توسط 
هواپیماهای عراقی تخریب شده ، بازسازی کنند. شهید جانبزرگی با پشتوانه فنی که داشت،   
نخستین فردی بود که داوطلب شد و با همکاری دیگر همرزمانش پل هفت دهنه سومار را 
با سرعت و موفقیت بازسازی کردند. این پل از اهمیت بسزایی برای جابجایی رزمندگان 

اسالم برخوردار بود.           



پس از اتمام کار در حالی که همه مشغول صرف غذا بودند ، گلوله خمپاره ای در میانشان 
فرود آمد و او بهمراه چند تن از همرزمانش در همان منطقه به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
پس از شهادت ، به خاطر خدمات ارزنده شهید جانبزرگی در بازسازی پل سومار ، ضمن 

اهداء یادنامه ای به خانواده شهید ، پل سومار به نام وی نامگذاری گردید.
شهید از زبان مادر :

      علیرضا پسر باخدا و با ایمانی بود. یک روز صبح که از خواب بیدار شدم علیرضا نبود. 
هرچه پرسیدم کجا رفته ، کسی حرف نزد. تا اینکه برادرش گفت به تظاهرات رفته است. 
علیرضا می گفت : جان من که  ارزشی ندارد ، من سعادت شهادت را ندارم. یک روز که 
همه دور هم نشسته بودیم علیرضا پرسید ، غسل شهادت چگونه است ؟ خیلی دوست داشت 
طریقه غسل شهادت را یاد بگیرد که گرفت. خیلی با حجب و حیا بود. حتی در چشم من که 
مادرش بودم نگاه نمی کرد. ساده زندگی می کرد و لباس نو نمی پوشید. همیشه می گفت : 
به فکر مردم بی بضاعت باشید. برادر شهید درباره نخستین اعزام او به جبهه می گوید : شبی 
به خانه آمد در حالی که برگه ای در دست داشت که روی آن نوشته بود اعزام به اسالم ّآباد 
غرب. گفتم : تو که هنوز وقت سربازیت نیست. گفت : در این شرایط ، بی غیرتی است اگر 
نرویم، برای حفظ ناموس و مملکتمان باید برویم. مادر نیز از علیرضا خواست که به جبهه 
نرود اما او در پاسخ گفته بود : شما در محافل مذهبی شرکت می کنی برای چه ؟ نماز می 
خوانی برای چه ؟ مادر ! از خون برادرهای ما که انقالب کردند جوی خون راه افتاده بود. 

ما باید از این انقالب دفاع کنیم.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1345

65/10/5

شلمچه

تهران ، گلزار شهدای یافت آباد
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محمد ابراهیم حاتمی 

      شهید ابراهیم حاتمی در سال 1345 در خانواده ای مذهبی و زحمتکش در شهر تهران 
به دنیا آمد. پس از گذراندن دوران طفولیت ، تحصیالت خود را آغاز نمود و پس از طی 
دوره ابتدایی و راهنمایی تا مقطع اول دبیرستان تحصیل نمود و در همان دوران هم به شغل 
سپس  و  مستضعفین  بسیج  در  فعالیت  ضمن  تحصیل،  با  همراه  او  پرداخت.  می  کارگری 
عضویت در سپاه پاسداران انقالب اسالمی فعالیتهای چشمگیری در حفظ و حراست از کیان 
نظام اسالمی به انجام رساند و پس از مدتی از سوی سپاه به مناطق عملیاتی اعزام شد. وی 
بعنوان رزمنده تک تیرانداز در جبهه جنگ به مقابله با دشمن بعثی پرداخت و سرانجام بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره ، پنجم دی ماه سال65 در منطقه شلمچه و در جریان عملیات کربالی 
5 به فیض شهادت نائل آمد. از ویژگیهای بارز این شهید بزرگوار ، توجه بسیار به صله رحم 

و ارتباط با بستگان و نزدیکان بود و همواره به این امر توجه خاصی داشت.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1346/04/18

1366/4/11 

ماووت عراق

تهران ، بهشت زهرا)س( 
 قطعه 26
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شهید احمد حاج بابائي 

       شهید احمد حاج بابائي در 18 تیر ماه 1346 در تهران دیده به جهان گشود. از سن شش 
سالگي زمینه هاي رشد در او بخوبي نمایان بود و هوش و استعداد بسیار خوبي داشت.  دوره 
نوجوانی اش با وجود سن کم در مبارزات مردمي بر علیه رژیم شرکت مي کرد . در دوره 
راهنمائي با ورود به انجمن اسالمي در بخش فرهنگي و هنري مدرسه شروع به کار کرد. 
او پایبند به تعالیم مذهبي بود و به مطالعات مذهبي عالقه داشت . در  مدرسه کتابخانه اي 
محدود و کوچک دایر کرد و پس از ثبت نام از عالقمندان که عموماً بچه هاي محل و یا 
مدرسه بودند کتابها را در اختیارشان قرار مي داد. به انجام تکالیف شرعیه خصوصا نماز و 
ایفا  فعالي  این در مجالس مذهبي و مسجد محل نقش  بر  بسیار داشت. عالوه  روزه توجه 
انقالب داشت وارد  به اهداف متعالی  بنابر عالقه اي که  اتمام دوران راهنمائي  با  می نمود. 
دبیرستان سپاه شد . او عالوه بر کسب نمرات بسیار خوب در درس ، فعالیت هاي چشمگیری 
در بخش فرهنگي هنري دبیرستان و نیز در گروه تحقیقات سیاسي و تاریخ اسالم مدرسه 
داشت و کارهاي مطالعاتي و تحقیقاتي او مورد توجه اساتید قرار مي گرفت. او در خالل 
دوره چهارساله دبیرستان چند بار به جبهه عزیمت کرد و در واحدهاي زرهي و یا فرهنگي 
بطوریکه  بود  زبانزد  بسیار  فرهنگي  زمینه  در  او  فعالیتهاي گسترده  یافت. خصوصا  حضور 
دیگران با توجه به حجم زیاد کار ، از روحیه خستگي ناپذیر او و فعالیت زیادش متعجب 
مي شدند. شهید حاج بابائي پس از گذراندن دوره دبیرستان بنابرعالقه و تکلیفی که احساس 
می کرد ،  وارد دانشگاه گردید و در همان سال نخست در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتي 
تهران پذیرفته شد اما دیري نپایید که باز  لباس رزم بر تن کرد و در صف حسینیان زمان 
به جبهه عزیمت نمود و در جبهه مسئولیت یکي از واحدهاي فرهنگي را به عهده گرفت و 
در راستاي تقویت فرهنگ در جبهه زحمات بسیاري کشید. این شهید واالمقام سرانجام در 

تاریخ 66/4/11 در عملیات نصر 4 به فیض شهادت رسید .



      مادر شهید درباره فرزندش می گوید : احمد عالقه عجیبي به شهادت داشت و این را هم 
مي دانست که شهادتش قطعي است حتي یادم مي آید که یکبار با موتور تصادف کرد و من 
به او گفتم آنقدر با موتور اینطرف و آنطرف نرو خطرناک است . او در جوابم گفت: نگران 
من نباشید من با موتور چیزیم نمي شود من در جائي دیگر... که بقیه اش را نگفت و من 
منظورش را فهمیدم . پدر شهید نیز بیان می کند : احمد از  جهت روحي و اخالقي کارهایش 
جالب توجه بود و گاهي اوقات صداي زمزمه ها و مناجات هاي او از اطاقش بگوش مي رسید 

و بعضا مي شد که پشت درب اطاق او مي رفتم و مي دیدم که در حال دعا و تضرع است .
گزیده هائي چند از نوشته ها و مناجاتهاي شهید احمد حاج بابائي :                         

خود  براي  شب  همین  از  شوید  اخالق  به  مخلق  و  الهي  آداب  به  مودب    : وصایا   -      
برنامه ریزي کنید زیارت آقا را هر بامداد فراموش نکنید و هر شب نماز شب را ... صالبت و 
سختي دوزخ تو را وادار به عبادت نکند هر چند که آن سختي تجلي غضب حق است و صفا 
و خوشي جنت ، تو را مدهوش و وادار بعبادت نکند هر چند که آن هم تجلي رحمت حق 
است. آنچه تو را وادار به عبادت کند تنها خودش باشد و بس. روي زیبایش باشد و بس.  رخ 
دل گشایش باشد و بس ... بیائید تا با هم سعي کنیم چشممان تنها او را ببیند ، گوشمان تنها 
کالم او را شنود. قادر مطلق اوست با او رفیق شویم که غیر او چیزي نیست انسان عاقل براي 
منفعت خودش هم که باشد با قادر طرح دوستي و محبت مي ریزد پس باید با قادر مطلق ، 
طرح رفق و عشق بریزیم که هدف از خلقت همین است تمام دنیا و آفرینش وجه خداست 
پیش گرفته و  را  راهي  نظر کنیم خوب  بدانها  بدین چشم  اگر  منشأ مي گیرد پس  او  از  و 
سریعا به مقصد خواهیم رسید. و بدانید در این چند لحظه که در دنیاتان بودم هیچکس را 
عزیزتر و مهربانتر و کریمتر ازاو ندیدم.  -  مناجات ها : خدایا شهادت نصیبم فرما ! شهادتي 
خالصانه بدون ریا و مقبول درگاهت بدانگونه که جسم خونینم باعث معراج روحم گردد و 
امام حسین شفاعتم کند ... موالي من ! از حیاتم تنها به یک حقیقت امیدوارم و آن حقیقت 

چیزي جز وصال توی محبوب نیست .
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نام و نام خانوادگی:   :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

1366/9/28

زبیداد عراق 

-
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شهید غالمحسین حسن پور

      شهید غالمحسین حسن پور در سال 1344 در تهران دیده به جهان گشود. پس از طی 
دوران طفولیت راهی مدرسه شد و تحصیالت خود را تا مقطع سوم راهنمایی ادامه داد. پس 
از آن به شغل کارگری روی آورد و در یک مغازه مشغول بکار شد . وی در سن 18 سالگی 
به خدمت مقدس سربازی اعزام گردید و در علملیاتی نصرت 2 در منطقه زبیداد عراق در 

28 آذر ماه سال 66 به درجه رفیع شهادت نائل آمد .
شهید از زبان مادر :

      بچه با محبت و شوخ طبعی بود و به ندرت کسی او را عصبانی می دید. اهل مسجد ، 
هیئت و جلسات قرآن بود. پس از شهادتش ، فرمانده اش گفت: حسین در منطقه با ایرانیت 
کالس درس درست کرده بود و به رزمنده ها درس قرآن می داد.  مرا خیلی دوست داشت 
و همیشه دست مرا می بوسید. یادم می آید قبل از رفتن به جبهه ، عکس رزمنده ها را که 
در مجله ها چاپ می شد روی زمین می گذاشت و پوتین های رزمنده ها را می بوسید و 
می گفت : خوش به سعادتتان . قربان بند پوتین هایتان بروم. باالخره تصمیمش را گرفت و 
گفت می خواهد به جبهه برود. دوره آموزشی اش که تمام شد چند روزی به مرخصی آمد. 
بعد از مرخصی غالمحسین داوطلبانه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد. شهریور ماه سال 
66 بود که رفت و من تا سر کوچه بدرقه اش کردم و آن آخرین دیدار ما بود. در مدتی 
که در جبهه بود چند نامه فرستاد. در یکی از آخرین نامه هایش نوشته بود : شنیده ام سارا 
به دختر  بود. حسین  ... سارا خواهرزاده اش آن موقع شش ماهه  کوچولو دندان درآورده 
کوچک تنها خواهرش بسیار عالقه داشت. تعجب کرده بودیم چطور در آن بحبوحه جنگ 
یاد دندان درآوردن سارا هم هست.پس از گذشت دو ماه دیگر خبری از او و نامه هایش 
نبود. مدام دلم پیش حسین بود و آرام و قرار نداشتم. پس از پیگیری های فراوان به ما گفتند 

او مفقوداالثر شده است.                                                                                
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بی  با یک  عملیات، حسین  در شب   : بود  گفته  شهادتش  نحوه  درباره  فرمانده حسین      
عراق  در خاک  و  معبر گذشتند  از  نیروها  همه  باز کرد.  معبر  ما  برای  تنهایی  به  سیم چی 
آتش  زیر  ها  بچه  و  رفت  لو  منافقین  نیرنگ  با  عملیات  متاسفانه  اما  کردند  پیشروی 
مانده  دشمن  آتش  زیر  در  تنهایی  به  که  را  او  همرزمانش  شدند.  گرفتار  دشمن  سنگین 
حسین   : گفتند  همرزمانش  نداشت.  خبری  او  از  کسی  عملیات  پایان  در  اما  دیدند  بود 
باشد.                                                                                                                     او میخواست گمنام  انداخت.  بیرون  از گردنش درآورد و  را  شب عملیات پالکش 
مادر اضافه می کند : همیشه می گفت خوش به حال شهدا. آرزو داشت شهید شود. وقتی 
میخواست بی خبر از من به جبهه برود، برای خداحافظی از مادربزرگ و خاله اش به قزوین 
رفت. به آنها گفته بود می روم جبهه یا شهید می شوم یا مفقوداالثر. چون حسین شوخ طبع 
بود، آنها حرفش را به شوخی گرفتند اما همانی شد که خودش می خواست. هیچ وقت برای 
حسین مراسم نگرفتیم. نمی توانستم باور کنم که  شهید شده ، امیدوار بودم که اسیر باشد . 
همه اسرا آمدند اما از او خبری نشد. سالها منتظر خبری از حسین بودم و بی قراری می کردم

اما روزی به خودم گفتم،  نه برای خودت گریه کن ، نه برای حسین . او راهش را پیدا کرد و 
رفت. از آن به بعد خداوند صبری به من داد که دلم آرام گرفت. حاال می فهمم که شهادت 

مقامی بس واالست .



       شهید حسین تابش در سال 1343 در خانواده ای مذهبی و متوسط  در محله تولیدارو 
داشت  خاصی  عالقه  مذهبی  مسائل  به  کودکی  دوران  همان  از  او  گشود.  جهان  به  دیده 
به  اسالمی  شکوهمند  انقالب  اوجگیری  دوران  در  میکرد.  شرکت  قرآن  کالسهای  در  و 
جمع حرکتهای مردمی پیوست و به مخالفت با رژیم ستمشاهی پرداخت. او  با جمع آوری 
کمکهای مردمی از قبیل پوشاک ، غذا و دارو  در مبارزه با رژیم ستمشاهی حضور فعالی 
داشت. وی پس از پیروزی انقالب اسالمی به عضویت بسیج در آمد و  با ایست بازرسی و 
نگهبانی در محل به مقابله با منافقان و اشرار می پرداخت و در توزیع اقالم کوپنی و ارزاق 
در میان مردم بویژه افراد بی بضاعت تالش می نمود. شرکت در مجالس مذهبی از جمله 
قرآن ، دعای توسل و نمازهای جماعت مسجد حضرت ابوالفضل)ع( از کارهای همیشگی 
او بود. در زمان شروع جنگ تحمیلی با وجود سن کم و تحصیل در مقطع سوم دبیرستان 
، برای نخستین بار  به جبهه های جنگ رفت و در عملیات فتح المبین بعنوان پزشک یار 
خدمت نمود. پس از آن  در مرحله دوم عملیات رمضان در منطقه شلمچه شرکت کرد. در 
همین عملیات بود که مورد اصابت ترکش خمپاره از ناحیه سر قرار گرفت و به درجه رفیع 
شهادت نایل آمد . این شهید واالمقام در فعالیتهای مختلف از جمله ورزشی حضور موفقی 
داشت و در رشته فوتبال دسته اول جوانان تهران فعالیت می کرد و دروازبان تیم هاینفت و 

هژبر تهران بود.
 فرازهایی از وصیتنامه شهید :                 

        پدر و مادر عزیز می دانم سخت است ولی باید طاقت بیاری چون خدا اینطور میخواست 
و خدا می خواست که من بسوی او بروم و من هم به این ندا لبیک گفتم. برای من هم جدا 

شدن از شما خیلی سخت بود.

نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1343/02/15

1361/05/07

 شلمچه 

تهران ، بهشت زهرا)س( ، قطعه 26
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شهید حاجی حسینی تابش
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برای من حدود 20 سال  باز هم می گویم که شما  البته  میخواست  اینطور        ولی خدا 
زحمت کشیده اید و یک دفعه بخواهید از آن صرفنظر کنید ، 20 سال در گرما 20 سال 
در سرما در سختی در دشواریها در خوشی ها زحمت کشیدن و یک دفعه از آن صرفنظر 
کردن واقعا سخت است ولی خدا خواست و ما هم نباید روی حرف خدا حرف بزنیم باز 
هم می گویم کسانی که بخواهند در آن دنیا در  بهشت جای بگیرند باید سختی بکشند حتی 
حضرت محمد )ص( در حدیثی می گوید:  خداوند اگر بنده ای را دوست دارد او را مبتال به 
بزرگترین بال و سختی می کند و در برابر بالی بزرگ پاداش بزرگ می دهد ...  سعی کنید 
بیشتر نماز جماعت بخوانید در دعاها بیشتر شرکت کنید . نمازهای مستحبی زیاد بخوانید. 
به مکروهات، مستحبات و چیزهایی که کراهت دارد بیشتر توجه کنید . ساده بپوشید ، ساده 
بخورید ، ساده بگردید ، ساده زندگی کنید . زندگی تجمالتی را رها کنید و  به معنویت 
اسالم فکر کنید . و امام را دعا کنید زیرا امام نجات دهنده اسالم و بیدار کننده ما بود. امام 
را دعا کنید زیرا او  اگر نبود تمامی ما به فساد کشیده می شدیم . امام را دعا کنید زیرا او 
بود که ندای مظلومیت اسالم را در جهانیان سر داد. امام را دعا کنید که با مرگ بر آمریکا 
پوزه او را به خاک مالید و اینطور هم شد امام را دعا کنید زیرا او گفت که اسرائیل باید از 
بین برود و ما هم باید همت کنیم که این غده سرطانی را از بین ببریم. چه ما که در جبهه 
هستیم و چه شما که در پشت جبهه هستید دست به دست هم دهیم و اسرائیل را از بین ببریم.                     
مناجاتی از  شهید : خدایا یاریم کن بر خودم گریه کنم ، همانا عمرم را به آرزوها و امروز  

و  فردا کردنها گذشت.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

1363/8/28

 جوان رود  

تهران ، بهشت زهرا)س( 
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شهید اکبر حیدری

 . گشود  جهان  به  چشم  تهران  شهر  در   1344 سال  در  حیدری  اکبر  واالمقام  شهید        
دوران طفولیت خود را سپری کرد و سپس در سن هفت سالگی پا به دبستان گذاشت . او 
تحصیالت خود را تا مقطع اول راهنمایی ادامه داد و به سبب مشکالت اقتصادی خانواده 
لذا در  تامین مخارج خانواده کمکی کند و  به  با کار کردن  بتواند  تا  نمود  ترک تحصیل 
یک نانوایی بعنوان کارگر مشغول بکار شد . پیش از انقالب در حالی که در دوره نوجوانی 
بسر می برد همراه با دیگر مجاهدین در صف مبارزه با رژیم ستمشاهی حضور داشت و در 
راهپیمایی ها شعارهای انقالبی و ضد رژیم سر می داد . پس از انقالب نیز با وجود مشغولیت 
کاری که داشت به عضویت بسیج درآمد و در فعالیتهای این نهاد انقالبی شرکت می کرد.

 به گفته مادر شهید او فردی متین ، دلسوز و فداکار بود و با وجود اینکه عالقه بسیاری به 
درس و تحصیل داشت به خاطر کمک به خانواده درس را رها کرد و به کار و تالش مشغول 
شد . شهید حیدری در سن 18 سالگی از طریق سپاه پاسداران به خدمت مقدس سربازی 
اثر  بر  رود  منطقه جوان  در  بعثی  با دشمن  نبرد  در  از حضوری شجاعانه  و پس  اعزام شد 

اصابت خمپاره و ریزش سنگر به فیض شهادت نائل آمد .                                         



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

65/4/10

مهران ، عملیات کربالی1  

تهران ، گلزار شهدای یافت ّآباد
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شهید حسن خاکباز

     شهید سرفراز سپاه اسالم حسن خاکباز در  سال 1344 در تهران و در خانواده ای انقالبی 
و متدین متولد گردید. تحصیالت خود را تا مقطع دوم دبیرستان در رشته تجربی ادامه داد و 

در کنار تحصیل با کار کردن ، به پدرش در تامین مخارج خانواده کمک می کرد.
محل  مسجد  و  بسیج  در  بسیاری  فرهنگی  و  دینی  فعالیتهای   ، جبهه  در  حضور  از  قبل   
داشت. انس با قرآن و تالوت قرآن از کارهای همیشگی او بود و به دعای کمیل و زیارت 
عاشورا توجه خاصی داشت. شهید خاکباز پس از عضویت در سپاه پاسداران از طریق این 
از  لیاقت و شایستگی که  بخاطر  از مدتی  اعزام شد و پس  مناطق عملیاتی  به  انقالبی  نهاد 
بر  را  اهلل  المهدی)عج( لشگر27 محمد رسول  فرماندهی گروهان  نشان داد مسئولیت  خود 
ایجاد معبر  برای  از جمله کسانی بود که   ، او در جریان عملیات کربالی 1  عهده گرفت. 
کرد  اسالم  و  دین  فدای  را  خویش  گرانقدر  جان  و  خوابید  ها  مین  روی  مین،  میدان  در 
کنند.                                                                            عبور  معبر  از  بعثی  دشمن  سنگرهای  به  یورش  بمنظور  بتوانند  همرزمانش  دیگر  تا 
وی در دهم تیرماه سال 65 در منطقه عملیاتی مهران به شهادت رسید و پیکر مطهرش در 

گلزار شهدای یافت آباد به خاک سپرده شد.   
کالمی از وصیتنامه شهید خاکباز :

به فرزندان خود بیاموزید که همیشه مطیع امر والیت فقیه باشند.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1348

1365/10/25

 شلمچه

مفقود االثر
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شهید عباس خوش کام

       شهید عباس خوشکام 25 آذر ماه سال 48 در ایام ماه مبارک رمضان در محله تولیددارو 
به دنیا آمد. نُه ساله بود که انقالب به پیروزی رسید. مقطع بستان و راهنمایی را در مدرس 
منطقه 18 گذراند و مقطع دبیرستان را در مدرسه هفت تیر در منطقه 9 مشغول به تحصیل 
شد. او در حالی که سال سوم رشته انسانی مشغول به تحصیل بود تصمیم گرفت برای دفاع از 
میهن به جبهه های نبرد بشتابد و لذا  از طرف بسیج محله به جبهه اعزام شد . او بعنوان آر.پی.

جی زن در عملیات کربالی 5 حضور داشت. در جریان این عملیات ابتدا از ناحیه پا مجروح 
شد و بهمراه 6 مجروح دیگر با یک دستگاه نفر بر به عقب منتقل گردید که در میانه راه 
نفربر هدف موشک دشمن بعثی قرار گرفت و به آتش کشیده شد. دو نفر بر اثر موج انفجار 
به بیرون پرتاب شدند و بقیه  از جمله عباس در آتش ماندند و سوختند. با وجود این حادثه 
سه ماه طول کشید تا در تاریخ 25 دی ماه 1365 خبر شهادتش را به خانواده اعالم کردند.     

مادر درباره فرزندش می گوید:
      عباس خیلی ساده ، بی آالیش و کم خرج بود. پدرش پول می داد و می گفت : برو 
برای خودت لباس بخر اما او همیشه کفش و لباس ساده می خرید و می گفت : من کفش و 
لباس ساده میخرم و می پوشم تا اونهایی که پول ندارند ، با دیدن لباسهای من دلشون نسوزه. 
انجام دهد، تمام سعی  با جذبه ، جدی و مصمم بود. اگر تصمیم می گرفت کاری  خیلی 
و تالش خود را به کار می بست. درسش عالی بود و از نظر درسی و اخالقی در مدرسه 
و نزدیکان نمونه محسوب می شد. سطح معلوماتش حتی از برخی معلمانش باالتر بود و به 
کارهای دستی بویژه با چوب بسیار عالقه داشت. سال 65 که دانش آموز سال آخر دبیرستان 
بود ، وقتی 15 روز از شروع سال تحصیلی می گذشت عزم  رفتن به جبهه کرد . پدرش در 
شهرستان به سر می برد و برادرش هم در خرمشهر سرباز بود . برای اینکه منصرفش کنم به 

او گفتم : عباس جان صبر کن پدرت برگردد . من و دو خواهرت تنها هستیم. 
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     باید به فکر درس و مدرسه ات باشی . بمان و درست را بخوان و از این راه فرد مفیدی 
برای کشورت باش. اما او قبول نکرد و جواب داد : می ترسم جنگ تموم بشه و زیر ِدین 

شهدا بمونم. ناراحت نشو ، ما باید بریم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

1365/10/5

عملیات کربالی 5 

تهران ، بهشت زهرا)س( ، 
قطعه 53 ، ردیف 4
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شهید سید جالل خوشی 

       شهید سید جالل خوشی در سال 1344 در محله تولیددارو دیده به جهان گشود. او از 
همان دوران کودکی در محیطی مذهبی و روحانی تربیت شد. در مقطع دبستان و باالتر ، 
از دانش آموزان ممتاز بود و تحصیالت خود را تا سوم دبیرستان ادامه داد.  اهل کنجکاوی 
و  پاک  روحی   ، کم  سن  وجود  با  نوجوانی  دوران  همان  در  وی  بود.  جواب  و  سوال  و 
فکری متعالی داشت. عالوه بر عبادات به مستحبات و مکروهات نیز توجه خاصی داشت. در 
نمازهای جمعه و جماعت مسجدحضرت ابوالفضل)ع( شرکت می کرد و با ادعیه مختلف 
از جمله دعای کمیل بویژه توسل به چهارده معصوم )ع( مانوس بود. روزی در حال مریضی 
و در شرایطی که سرم به دستش وصل بود به مسجد رفت و در پاسخ به مادر گفت: ٌسرم 
که خشک نمی شود اما نمازم قضا می شود.  شهید سیدجالل در خانواده اخالقی بسیار نیکو 
داشت. شوخ طبع بود و با اطرافیان شوخی می کرد اما با این وجود با تواضع و فروتنی سخن 
می گفت. مادر شهید نقل می کند : یک بار با همسایه سر موضوعی بحثمان شد و پسر آنها 
به پدر جالل توهین کرد. جالل پس از اطالع از موضوع بجای مقابله به مثل ، به نزد پدر 
همسایه رفت و برخورد بسیار خوبی با او کرد بگونه ای که آن همسایه همیشه این خاطره 
را بازگو می کند. شهید خوشی در همان دوران تحصیل به عضویت بسیج درآمد و شبها 
به گشت زنی و پاسداری از محل می پرداخت. پس از گذراندن دوره آموزشی در پادگان 
امام حسین)ع( در سال 1361 به جبهه رفت و فرماندهی گردان بیستم لشگر 27 محمدرسول 
اهلل)ص( را برعهده گرفت. او بارها در جبهه های غرب و جنوب کشور به مقابله با دشمن 
بعثی پرداخت و در عملیاتهای بدر ، خیبر شرکت داشت. به دنبال حضور مکرر در جبهه ها ، 
یکبار مورد اصابت ترکش قرار گرفت ، یکبار هم موج انفجار او را گرفت و در سال1362 
نیز در جریان عملیات والفجر 8 ، از ناحیه دست بشدت مجروح شد اما به خانواده چیزی 
نگفت. بار آخر پس از بازگشت به جبهه ، در نامه ای برای خانواده نوشت : یک دست 
لباس سبز برای من بفرستید. خانواده لباسی را فرستادند. وی با برتن کردن آن لباس ، 
صبح جمعه در دعای ندبه شرکت کرد.                                                                                                                 



      آنگاه مسئول گروه فرمان داد رزمندگان به عقب بروند. سیدجالل به همراه یکی از 
همرزمانش در حالیکه سوار بر خودرو بودند  زمزمه می کرد : حسین جان ، جان جانان 
را خواهم. و خطاب به همرزمش گفت : االن جان می دهد برای شهید شدن. در همان 
زمان خمپاره ای در نزدیکی شان منفجر شد و ترکش آن به سر شهید خوشی اصابت 
نمود. وی سرانجام در عملیات کربالی 5 در پنجم دی ماه سال1365 به آرزوی دیرینه 

خود رسید و در سن20سالگی به شهادت رسید. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید :

     ... رستگاری تنها در تقواست و تقوا تنها کار و راهی است که مردان حق می توانند
را  او  هم  آن   ، کرد  دفاع  پرهیزگاری خویش  و  تقوا  از  اگر کسی  کنند...  آنرا طی   
به تقوا جنگ و جهاد است. گاهی  برابر گناهان محافظت میکند. تنها راه رسیدن  در 
جنگیدن در جبهه و در مقابل دشمن کافر است که باید کوشید و خون طرف مقابل را 
به زمین ریخت و گاهی در جبهه داخلی و درون است که الحق نام جهاداکبر که رسول 
اکرم)ص( فرمودند زیبنده این جهاد است. جنگ با نفس لحظه ای قطع نمی شود و در 
آن احتمال حمله از طرف شیطان و نفس اماره  هست. و اکنون رضای خدا در جبهه 
است و عشاق خدا ، آنجا عاشقان ابا عبداله الحسین)ع( هستند.پس زیادی مخالفین نباید 
بنا بر قولی که از امام باقر)ع( نقل شده،  ما را از کاری که می کنیم سرد کند. چون 
فرمودند: شیعه ما آن کسی است که اگر تمام دنیا مخالفش بود ، آن کاری را که خدا 
دوست دارد انجام می دهد و اگر تمام دنیا ترغیبش کنند کاری خالف میل حق انجام 
نمی دهد. و شما ای پدر فداکار و مادر عزیزم ! خدا به شما اجری عظیم عنایت کند. 
از فرزندتان و نور چشمتان در راه خدا گذشتید. باشد که در روز جزا با رویی سفید 
حضرت امیر)ع( و حضرت زهرا)س( را مالقات کنید و امام حسین)ع( شما را شفاعت 
باشید. هرگز  یار و یاور پدر و مادر  برادران عزیزم ! سعی کنید که  کند. خواهران و 
مسجد ، قرآن و امام را تنها نگذارید که راه رستگاری را می توان با اینها بدست آورد. 
راضی به رضای خدا باشید و در همه امور به حضرت حق متوکل باشید ، حتما موفق 
خواهید شد. شما ای برادران عزیزم ! سعی کنید در سنگر مدرسه و جبهه حضور داشته 
باشید و باز هم تذکر بدهم که ائمه اطهار)ع( این ستارگان تابان عالم هستی را از خود 
راضی نگه دارید و توسل به آنها داشته باشید که تنها محبین آنها هستند که در آخرت 
در بهشت برین جایشان خواهد بود و در کنار پیامبر)ص( منزل خواهند کرد و حسین 
بن علی سیدالشهداء)ع( نشان دهنده راه ما هستند و خط سرخ ایشان خط ماست. خدایا! 
این توفیق را به من بده که در هنگام شهادت سر به پای آن حضرت داشته باشم و پیش 
ایشان شرمسار نباشم. خدایا ! از گناهان من و پدر و مادر من و تمام مومنین در روز 
حساب بگذر. خدایا ! من بنده خیلی ذلیل و ضعیف تو هستم و اگر تو راهنمایم نباشی ، 
جایگاهم در اسفل السافلین است و اگر رحمت و غفاریتت نباشد منزلم در دوزخ. پس 
امید یک امیدوار به بخششت را به یاس تبدیل مکن که یاس خود از گناهان بزرگ در 

درگاه با عظمت توست. 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1340/12/20

1362/12/21 

سردشت

-
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شهید ناصردرگزی

      شهید ناصر درگزي در بیست اسفند ماه سال 1340 در تهران همراه با یک برادر 
دیگر در خانواده اي کارگري و متوسط از دامان پاک مادري مؤمن و پدري با تقوا 
شده  سیاهپوش  محرم  ماه  در  حسین)ع(  امام  شهیدان  ساالر  نذر  دو  هر  شد.  متولد 
بودند.  از دوران طفولیت بازیگوش و فعال بود و به حیوانات و ورزش بسیار عالقه 
را  ابتدایي  دوران  داد.  مي  پرورش  نیز  را  ، روحش  پرورش جسم  با  همراه  داشت. 
در دبستان طاهر زاده و دوران راهنمایي و متوسطه را در نظام مافي به پایان رسانید 
ابزار ( در حضور معلمینی همچون شهیدان شرافت و  و در رشته فلزکاري) ماشین 
شهسواري تعلیم گرفت.  این اساتید در جریان بمب گذاري7تیرماه سال 60 و انفجار 
دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمي به درجه رفیع شهادت رسیدند و بین 72 تن 
از یاران انقالب و شهید بهشتي بودند. شهید درگزی با رویی گشاده و  برخوردی 
متین داراي طبعي بلند بود. هوش زیادي براي یادگیري کارهاي فني از قبیل لوازم 
برقي ، صوتي و تصویري و سیم کشي ساختمان داشت و آنچه مي دانست  بي دریغ 
و سخاوتمندانه در اختیار دوستان و آشنایان قرار می داد . با شروع اعتراضات مردمی 
بر ضد حکومت غاصب پهلوي او نیز همچون دیگر جوانان میهن اسالمی شروع به 
فعالیت نمود و در تظاهرات بر علیه رژیم شاه شرکت مي کرد.  تا اینکه انقالب پیروز 
شد و بعد از مدتی جنگ تحمیلي عراق و حامیان او علیه کشورمان آغاز گردید. وي 
با روحیه انقالبي که داشت تاب نیاورد و در سال سوم هنرستان ترک تحصیل نمود 
و داوطلبانه به خدمت مقدس سربازي رفت.  دوره آموزشي را در کرمانشاه گذرانید 
و بعد به تهران آمد و پس از آن از طریق لشکر نوحد به جبهه هاي حق علیه باطل 

اعزام شد.
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      شهید درگزی در جبهه مسئولیت جابجایی مجروحان و رانندگي ماشین آمبوالنس 
را بر عهده داشت  که در تاریخ 62/12/20 بدست منافقان کور دل در کمین گاه، 
آمبوالنس با شلیک آرپي چي مورد هدف قرار گرفت و به همراه عده اي از همرزمان 

مجروحش به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 
وصیتنامه شهید ناصر درگزی :                                                       

و  پدر  به  سالم  با  و  شهیدپرور  امت  و  برحقش  نائب  و  زمان  امام  به  سالم  با      
 . آشنایان  و  دوستان  دیگر  و  عزیزم  خواهر  دو  و  برادرم  به  سالم  با  و  عزیزم  مادر 
فقط  کارهایتان  در  که  امیدوارم  و  بپذیرید  مرا  سالم  آخرین  این  که  امیدوارم 
هستید.     همیشه کامیاب  باشد  برای خدا  اگر کاری   . بگیرید  نظر  در  را  رضای خدا 
فانی  جسم  این  در  من  دیگر  شاید  رسد  مي  شما  بدست  نامه  این  که  زمانی  باری 
صورت  هر  در  دارد،  بستگی  پروردگار  عنایت  و  لطف  به  خود  این  که  نباشم 
                                                                                                                          . دارد  دوست  را  صابران  خداوند  که  کنم  مي  دعوت  شکیبائی  و  صبر  به  را  شما 
مادر عزیزم ! امیدوارم که خداوند به شما صبر عظیم عطا فرماید و چون زینب مثل 
کوه استوار باشی . مادر جان ! من از تو میخواهم که هر وقت خواستی برای من گریه 
کنی به یاد علی اکبر حسین)ع( نیز باشی که ما آنچه داریم از حسین و عاشورا داریم .                                                                                                                                                
      صحبتی با خواهرهایم، که همچون زینب با سختی ها بسازید و همچون زینب 
بده.                                                                               دلداری  را  مادر  که  است  این  تو  از  من  خواهش   ! جان  برادر   . باشید  بردبار 
تو  برای  را  آن  و  نوشتم  خودم  یادداشت  دفتر  در  من  که  شعر  قطعه  چند  آخر  در 

می نویسم : 
است                                                                   دگر  جهان  عاشقان  منزلگه  است        دگر  زکاتی  عشق  گهر  اصل 
وان مرغ که دانه عشق تو خورد                       بیرون زد و کون ز آشیانی دگر است 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1339/05/01

 1359/07/12

سردشت

مفقوداالثر 
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شهید عباس ذوالفقاری 

      شهید عباس ذوالفقاری در سال 1339 در جنوب تهران به دنیا آمد . تربیت مکتبی 
تاثیرگذار  او  بر  شاهنشاهی  منحط  فرهنگ  تا  گردید  موجب  خانواده  محیط  در  او 
های ضد  برنامه  از  هیچیک  در  و  رفت  نمی  زور  بار حرف  زیر  هیچگاه  او  نباشد. 
اولیه  های  جرقه  شدن  پدیدار  از  پس  کرد.  نمی  مدرسه شرکت  در  رژیم  اسالمی 
انقالب ، از نخستین کسانی بود که فعالیت خود را آغاز کرد و هر روز بر ضد اعمال 
تالش  مردم  دادن  آگاهی  در  و  انداخت  می  براه  تظاهرات  ستمشاهی  رژیم  ننگین 
گفت.   نمی  سخن  کارهایش  از  هیچگاه  که  بود  فروتن  و  متواضع  چنان  کرد.  می 
ماه سال 57 و  بهمن  ، حضور در درگیریهای 21 و 22  دیوار  بر روی  شعارنویسی 
تصرف پادگانها از دیگر فعالیتهای انقالبی این شهید بزرگوار بود . او پس از پیروزی 
انقالب یک سال هم در مدرسه حضور داشت و برای مقابله با فعالیتهای منافقین و 
گروههای چپ آمریکایی،  انجمن اسالمی دبیرستان را به اتفاق چند تن از دوستانش 
تشکیل داد . وی به سپاه پاسداران عالقه بسیاری داشت ولذا بارها قصد ترک تحصیل 
با اصرار پدر و مادر به درس خود ادامه داد و پس از اتمام تحصیالت به  اما  نمود 
عضویت این نهاد انقالبی درآمد . حتی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه اصفهان پذیرفته 
شد اما این امر خللی در تصمیم او بوجود نیاورد . شهید ذوالفقاری از همان ابتدای 
فرهنگی  قسمت  در  سپاه  به  پیوستن  از  پس  او   . بود  فرماندهان  از  جبهه  در  جنگ 
به بخش عملیات معرفی  نیاورد و خود را  او تاب  بلند  اما روح  به کار شد  مشغول 
نمود. مدتی در کردستان به مبارزه با دشمنان انقالب پرداخت و پس از بازگشت از 
ماموریت بالفاصله درخواست اعزام به جبهه نمود و به سر پل ذهاب اعزام شد . او 
پس از نبردی به امان با دشمن بعثی در  خط مقدم جنگ در تاریخ 59/7/12 در منطقه 

سردشت به فیض واالی شهادت نائل گردید .     
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فرازهایی از وصیتنامه شهید عباس ذوالفقاری :                                                                                                                                   
       به نام آن خدایی که همه چیزم از آن اوست و اوست پروردگار یکتای جهان و به 
یاد ولیعصر)عج( این درهم کوبنده ظلم و فساد و کفر و پیروز گرداننده حق بر باطل . 
آری ، جوشش خون شهید از اولین شهید تاریخ ، هابیل این درهم کوبنده طاغوت و 
اولین رو در رویی حق با باطل تا معلم شهادت امام حسین)ع( و دیگر شهیدان راه حق 
و عدالت بود که ما را بر آن داشت تا بر جهادی بزرگ نسبت به کفار دست زنیم ، تا 
پیام خونبارشان را در رسالت کبیرشان بر دوش گیریم ، تا خود نیز قلب تاریخ شویم. 
آری ، ای خواهر و برادر ! آیا هیچ میدانی که انقالب ما که حاصل خون این چنین 
پیدا  با خون جوشش  انقالبی که  آیا  ؟  باید محافظت گردد  است چگونه  شهیدانی 
کرده و به اوج خود رسیده است ، برای پایه ریزی جامعه ای که حاصل این انقالب 
گردد بجز خون و پیام که راهنمای ما در  به ثمر رسیدن این چنین انقالبی است راه 
دیگری وجود دارد ؟ پس تو ای خواهر و برادر ! با شناخت این مکتب الهی به مبارزه 
با هرآنچه که سد این انقالب است برخیز و راه هزاران هزار تاریخ ساز این جهان 
هستی را طی کن تا تو نیز همانند آنها رستگار شوی و به جهادی بزرگ که همان 
جهاد با نفس خویش است برخیز تا دشمن بداند که با چه  کسی مواجه است . انسانی 
مسئول ، آگاه ، خودساخته ، با ایمان و با مکتب . تا بر خود بلرزد و هرگز دم از قدرت 
نزند . پس تو ای انسان ! ای انسانی که می خواهی رسالت شهیدان را بر دوش گیری ! 
با شناخت باش ، با مکتب باش تا دشمن بداند که تو هرگز دست از مبارزه بر نخواهی 
داشت زیرا که آگاهی ، زیرا که جوشش داری ، زیرا که پیام داری و زیرا که انتظار 
داری . این پیام این شهید تاریخ بر دیگر مجاهدین راه حق و عدالت است . باشد تا 
راهنمای راهی باشد بر پیروزی حق بر باطل . و نیز وصیت می کنم که هرآنچه که 
در این کشتزار روزگار دارم و وسیله ای برای رسیدن به آن هدف نهایی بوده است 
در اختیار دیگر روندگان راه حق و عدالت قرار گیرد. و سالم و درود گرم بر مادر، 
پدر، خواهر و برادرانم ! و امیدوارم که دارای صبر و استقامت بوده تا این هدیه ناچیز 

را سهل و آسان تقدیم خداوند متعال کرده باشند .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347/01/01

1365/10/26

شلمچه ، عملیات کربالی 5

تهران ،بهشت زهرا
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شهید ابوالفضل رام

      در سال 1346 در جنوب تهران فرزندی به دنیا آمد که نامش را همانند سقای 
متدین  و  مذهبی  ای  خانواده  در  ابوالفضل  نامیدند.  ابوالفضل  کربال  تشنگان  لب 
رشد کرد. دوران تحصیالت خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از تالش 
علمی در سال 1362 با شور و عشقی فراوان وارد حوزه علم و دین در دانشگاه امام 
صادق)ع( شد تا بتواند به میهن اسالمی خویش خدمت کند اما در شرایطی که میهن 
به ندای  با همان شجاعت و غیرت دینی  بیگانگان قرارگرفت  اسالمی مورد تجاوز 
رهبر کبیرانقالب پاسخ گفت و به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت. شهید رام 
پیش از حضور در جبهه همواره در نمازهای جماعت مسجد شرکت مستمر داشت 
پرداخت و همواره سفارش می کرد  و هنری می  فرهنگی  فعالیتهای  به  آنجا  و در 
مسجدها را خالی نگذارید. از خصوصیات بارز اخالقی این شهید بزرگوار احترام به 
پدر و مادر بود. همیشه در کارهای منزل به مادر خود کمک می نمود و در برخورد 
نیکویش  متین و اخالق  رفتار  با  و  را حفظ می کرد  متانت و وقار خود  با دیگران 
زبانزد خاص و عام بود. وی در سال 65 در عملیات کربالی 5 در منطقه عملیاتی 
شلمچه بر اثر اصابت خمپاره به آرزوی دیرینه خود یعنی لقاء حضرت حق رسید.                                                                                                                           
خواهر شهید می گوید : او اهل سعی و تالش بود و به درس خواندن بسیار اهمیت 
می داد. هر جمعه در صف نماز جمعه حضور داشت. همیشه از ما می خواست که 
درسمان را بخوانیم. من سال اول ابتدایی بودم. همیشه در نامه هایش تاکید می کرد 
که شاگرد اول بشوی برایت جایزه می خرم. اخالقی نمونه داشت. با تمام اهل محل 
سالم و احوالپرسی می کرد و همیشه سفارش می نمود در سالم کردن تعجیل کنید تا 
ثواب بیشتری نصیب شما بشود. با کودکان بسیار مهربان و رئوف بود و به بزرگترها 

احترام می گذاشت.



وصیتنامه دانشجوی شهید ابوالفضل رام :                              
     من به جبهه آمدم تا دین خود را نسبت به اسالم و قرآن ادا کرده باشم و دستور و 
فرمان امام را اطاعت کرده باشم و پوزه دشمنان اسالم را به خاک مالیده باشم و در 
بیرون راندن متجاوزان بعثی از میهن اسالمی سهمی داشته باشم و در این راه شهادت 
افتخار است و چه افتخاری بزرگتر از شهادت در راه خدا هر کسی به فیض شهادت 
نایل شود سعادتی بس بزگ نصیبش شده است . پدر و مادر ، برادر و خواهر عزیزم 
تا  نمی بینم و هنوز خیلی  اینکار  به  را الیق  قلم بدست گرفتم که خودم  ! در حالی 
انسان مومن واقعی شدن فاصله دارم و از خداوند می خواهم اگر عمر من در جهت 
مسلمان واقعی شدن بکار نمی آید و کمکی به اسالم نمی کند هر چه زودتر جانم را 
بگیرد و اگر به خواست خداوند افتخار شهادت نصیبم شود ، پدر و مادر عزیزم شما 
از این امتحان خداوندی روسفید بیرون می آیید چون می دانم در این زمینه خداوند 
به شما و نزدیکان شکیبایی می دهد ، همان طوری که حضرت علی )ع( می فرماید از 
شهادت خوشحال باشید و به آسانی از آن استقبال کنید . من در پی تاکیدات حضرت 
تجاوز  و  ظلم  با  مبارزه  برای  و  به دوش گرفته  اسلحه  و  رها کرده  را  دانشگاه  امام 
راهی دانشگاه بزرگ جبهه ها شدم. عزیزانم ! اگر سرانجام ما خاک شدن است چرا 
نابودی برسانیم تن را قبل از اینکه  این جان بی ارزش را به جای اینکه رفته رفته به 
بپوشانیم با خدا معامله واقعی نکنیم ! امت حزب اهلل و همیشه در صحنه ! همیشه در 
همه صحنه ها حضور فعال داشته باشید ... حتما اسالم پیروز است و کفر جهانی نابود 
خواهد شد . خانواده های محترم مساجد را خالی نگذارید و به طور گسترده در نماز 

دشمن شکن جمعه شرکت کنید.
چند بیت شعر سروده شده توسط شهید رام :          

مادر منشین چشم به ره برگذر امشب                 بر خانه پر مهر تو دیگر نشتابم 
آسوده بیارام و نکن فکر پسر هیچ                    بر حلقه این خانه دگر پنبه نسایم                     

رسم این بود که در حجله شادی به سعادت برسم 
                                                 قسمت این شد که در سنگر اسالم به شهادت برسم
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1342/5/9

1361/11/18

فکه

-
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شهید عباس رجبی 

     شهید عباس رجبی در تاریخ 1342/5/9 در یکی از روستاهای  اطراف همدان 
چشم به جهان گشود. یک ماه از تولدش نگذشته بود که به همراه خانواده به تهران 
مهاجرت نمود. شهید رجبی در همان دوران کودکی از نظر اخالقی بسیار کم توقع و 
راستگو و از نظر جسمی بسیار نحیف بود و لذا چندین بار در بیمارستان بستری شد. 
یکبار هم برای مدت یک ماه به علت ابتال به بیماری دیفتری در بیمارستان بستری 
و تحت مداوا قرار گرفت. با وجود سن کم بسیار صبور و شکیبا بود و کوچکترین 
اعتراضی نسبت به مشکالت درمان و مداوای خود نشان نمی داد. از هوش و استعداد 
با نمراتی عالی طی می کرد. از  سرشاری برخوردار بود و مقاطع تحصیلی خود را 
شرکت  مسجد  جماعت  نمازهای  در  همواره   ، انقالب  از  پیش  و  نوجوانی  دوران 
داشت و بعنوان مکبر مسجد با برادر بزرگش در گفتن تکبیر نماز جماعت رقابت

می کرد. شرایط جامعه آن دوران ، تاثیری در شخصیت معنوی او نداشت. وی به 
به  بارها  نیز موجب گردید  به اهل بیت  مادرش عالقه خاصی نشان می داد و عشق 
تنهایی به زیارت امام رضا)ع( در مشهد مقدس و امامزادگان اطراف تهران مشرف 
با  و  پیوست  ملت  سیل خروشان  به  او  اسالمی  انقالب  گیری  اوج  دوران  در  شود. 
، نقش خود را در سرنگونی  شرکت در راهپیمایی ها و جلسات مذهبی و مساجد 
فعالیتهای  به  نیز  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  نمود.  ایفا  بخوبی  ستمشاهی  رژیم 
دینی و مکتبی خود در مسجد محل ادامه داد بطوریکه خیلی زود در محل شناخته 
شد. او همزمان با تحصیل در فعالیتهای فرهنگی و مذهبی شرکت می کرد و به دلیل 
نیز  با کودکان  بود. حتی  همه  احترام  مورد   ، داشت  که  ای  وارسته  و  نیکو  اخالق 
معاشرت داشت و سعی می کرد با بیان داستانهای آموزنده ، اخالق و کردار نیکو را 

به آنها آموزش دهد.   
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    زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد ، تحصیل را کنار گذاشت و مصلحت را در دفاع از 
آرمانهای انقالب اسالمی دید و لذا به عضویت بسیج درآمد. با وجود اصرار خانواده به ادامه 
تحصیل گفت : قلب و وجود من در جبهه است. چگونه می توانم درس بخوانم ! او بارها 
بدون اطالع خانواده به جبهه رفت. نخستین بار زمانی بود که سوسنگرد مورد هجوم نیروهای 
بعثی قرار گرفت بود. پس از مدتی حضور در جبهه به تهران بازگشت و برای دومین بار 
بدون اطالع قبلی عازم جبهه شد که نگرانی خانواده را در پی داشت اما پس از دیدن تصویر 
 ، خمینی  امام  عکس  داشتن  دست  در  و  قطار  به  شدن  سوار  حال  در  تلویزیون  در  عباس 
اندکی از نگرانی ها کاهش یافت. شهید رجبی پس از بازگشت به خانه ، با اخالق نیکویی 
که داشت توانست رضایت خانواده بخصوص مادرش را جلب کند. به مادر می گفت : مادر 
جان ! مرا با رضایت خود خوشحال کن زیرا رضایت تو باعث دلگرمی و آرامش خاطر من 
می شود. این شهید واالمقام از ابتدای آغاز جنگ ، بیشتر اوقات را در جبهه و در کنار دیگر 
همرزمانش بود و پس از هر عملیات ، با نامه خبر سالمتی خود را به خانواده اطالع می داد. 
در جبهه به مطالعه کتابهای دینی می پرداخت و در بخش تبلیغات اسالمی فعال بود. حتی از 
او دعوت می شد تا در برخی مدارس سخنرانی کند و او هم مشتاقانه می پذیرفت. عالوه بر 
این مکانی را که متعلق به خانواده یکی از شهدای محله بود انتخاب کرد و در آنجا به تبلیغ 
این کالسها  از بچه های محل در  بسیاری  و تدریس دروس اسالمی پرداخت بطوری که 
شرکت می کردند. متانت و گشاده رویی عباس موجب شده بود همه اقوام و نزدیکان به 
به سپاه  از خانواده جویا شوند. عالقه  را  او  احوال  باشند و همواره  داشته  او عالقه خاصی 
پاسداران سبب شد در سال 61 به این نهاد انقالبی بپیوندد. اهل مادیات نبود و حقوق ناچیزی 
را که از سپاه دریافت می کرد ، تمام و کمال در اختیار مادر می گذاشت و با وجود تصمیم 
خانواده برای نامزدی اش بعد از بازگشت به خانه ، به مادر گفت: مادرجان ! من احتیاجی به 
این پول ندارم. هرطور که خود صالح می دانی حقوقم را بگیر  و هر طور الزم است مصرف 
کن. شهید رجبی عقیده داشت یک جوان باید زود ازدواج کند تا از گزند شیطان در امان 
باشد و نباید به علت مشکل زندگی ازدواج را به تاخیر بیاندازد زیرا که خدا روزی رسان 
است. کافی است دو قلب پیوند بخورد ، به دنبالش خداوند روزی را می رساند. این شهید 
واالمقام حتی در زمانی که در تهران حضور داشت ، وسایل الزم را به جبهه می فرستاد و 
اگر لباس ، کاله ، اورکت و ... در  جبهه به او می دادند ، آنها را نگه می داشت و پس از 
بازگشت به منزل بار دیگر از طریق مسجد محله به جبهه می فرستاد. روزی اورکتی را پدرش 
برای او خرید اما با وجود سرمای هوا آن را از تن درآورده و تقدیم به رزمندگان نمود. شهید 
رجبی در اسفند ماه سال 61 عازم جبهه شد. در نهم فروردین ماه سال 62 به خانه بازگشت و 
پس از ده روز بار دیگر به جبهه رفت و این بار به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت در راه 

خدا نائل شد و به دیدار معبود شتافت. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1344/03/24

 64/03/31

جزیره مجنون

تهران ، بهشت زهرا)س(  
قطعه 27 ، ردیف 89 ، شماره 1     
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 شهید داود رحمانی 

     شهید داود رحمانی در خرداد ماه سال 1344 در یکی از محله های جنوب تهران 
در خانواده ای مذهبی و متدین دیده به جهان گشود. پس از طی دوران کودکی ، در 
سن هفت سالگی راهی مدرسه شد و با کسب نمرات عالی مقاطع تحصیلی را طی 
نمود. او از همان دوران کودکی به اسالم و میهن خود عشق می ورزید و در یکی 
از یادداشتهای خودش که از او پرسیده بودند می خواهی در آینده چکاره شوی ؟ 
پاسخ داده بود : می خواهم تا کالس نهم درس بخوانم و پس از آن داخل ارتش 
گیری  اوج  با  همزمان   ، راهنمایی  مقطع  به  ورود  از  پس  وی  شوم.  تکاور  و  بروم 
نهضت اسالمی ، با شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات مردمی برضد رژیم ستمشاهی 
فعالیتهای انقالبی خود را آغاز کرد و در سنگر مسجد نیز حضور فعالی از خود نشان 
داد.پس از پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی و آغاز جنگ تحمیلی وارد 

بسیج شد و با نگهبانی و شرکت در ایست و بازرسی به تامین امنیت محله کمک
 می نمود تا اینکه دیگر نتوانست درسش را ادامه دهد اگرچه قصد داشت تحصیالت 
خود را بصورت شبانه طی کند. رفتار متین ، اخالق ایمانی و گفتار شیرین او همه را 
به خود جلب می کرد و لذا همیشه در نزد خانواده ، اقوام و دوستان از احترام خاصی 
برخوردار بود. شهید رحمانی پس از دیدن تجاوزات ددمنشانه رژیم بعث عراق به 
شهرها و روستاهای کشور تاب نیاورد و تصمیم گرفت برای دفاع از ناموس و خاک 
میهن اسالمی به جبهه برود . او در تاریخ 61/9/16 برای نخستین بار از سوی پایگاه 
اسالمشهر به منطقه اعزام گردید و پس از سه ماه در 61/12/12 به تهران بازگشت.                                                           
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      زمانی که می خواست به عنوان بسیجی به جبهه اعزام شود   پدر به او توصیه کرد:  
در حال حاضر برادرت سرباز است. اجازه بده او بازگردد و بعد شما برو. شهید در 
پاسخ گفت : برادرم در حال حاضر سرباز است و باید این کار را انجام دهد و االن 

امام به ما بسیجی ها نیاز دارد و من می روم.                                  
      او پس از مدتی حضور در محیط خانه و ادامه تحصیل ، در تاریخ 62/8/7 با 
گرفتن گواهی از مدرسه ، به خدمت مقدس سربازی رفت. سه ماه آموزشی را در 
لشگر 77 خراسان طی نمود و بعد از آن به منطقه اعزام گردید. این شهید واالمقام در 

31 خرداد ماه سال 64 در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1341

1361

خرمشهر  

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید ابراهیم رشوانلو پور 

      شهید ابراهیم رشوانلوپور در یکی از روستاهای کالت نادر از توابع استان خراسان 
بدنیا آمد. از همان دوران کودکی هیچگاه باعث رنجش خاطر اطرافیان خود نمی شد 
و روحیه ای آرام و متین داشت . سعی می کرد از آنچه که دارد به دیگران نیز بذل و 
بخشش نماید. پدر شهید مدتی در معدن ذغال سنگ کار می کرد و نتوانست ابراهیم 
را در زادگاهش برای تحصیل به مدرسه بفرستد. بعد از گذشت چند سال خانواده 
تحصیل  به  و  رفت  مدرسه  به  ابراهیم  تهران  در  نمودند.  مهاجرت  تهران  به  شهید 
پرداخت تا اینکه انقالب اسالمی شکل گرفت. وی در تمام مراحل انقالب حضور 
فعالی داشت و در بسیاری از تظاهرات و راهپیمایی های مردمی شرکت  می کرد و 
از همان زمان با تمام وجود آرزوی شهادت داشت. لذا در این راستا به خودسازی هم 
اهمیت بسیار می داد و هیچگاه از نماز و روزه غافل نبود . پس از پیروزی انقالب با 
عضویت در بسیج بیشتر اوقات ، همراه با دوستانش از سطح محله محافظت و حراست 
می کرد و با این وجود همیشه از این ناراحت بود که برای انقالب کاری انجام نداده 
است. تمام فکر و ذکرش فدا شدن در راه هدف ، ایمان و ارزشهای اعتقادی بود و 
همین امر موجب شد تا از وابستگی ها و عالئق دنیوی دست بشوید. زمانی که جنگ 
از سوی رژیم عراق بر علیه نظام اسالمی تحمیل شد او در این شرایط حساس تصمیم 
گرفت خود را برای اعزام به جبهه آماده کند تا وظیفه اش را در قبال  دین و میهن 
ادا نماید . شهید رشوانلوپور در خرداد ماه سال1360 بعنوان سربازی فداکار به جبهه 
های جنگ اعزام شد.  او مدتی را در جبهه رقابیه حضور داشت و گاهی ضمن تماس 

با خانواده ، به معجزات و عنایات خاص خداوند نسبت به رزمندگان اسالم اشاره
 می کرد و می گفت : تنها در جبهه های جنگ می توان خدا را شناخت. همواره 
مهمترین خواهشی که در نامه هایش تاکید می کرد این بود که امام را دعا کنید و او 
را تنها نگذارید و می افزود : پدر ! چه بکشیم و چه کشته شویم ما پیروزیم چون در 

راه خدا شهید می شویم .       



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

 1365/10/24

نفت شهر -عملیات کربالی 6

مفقوداالثر 
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شهید حبیب سرکاری

متولد شد. در  تیرماه سال 1344 در شهرستان سراب        شهید حبیب سرکاری در یکم 
همان دوران کودکی بهمراه خانواده ، سراب را ترک کرد و به تهران مهاجرت نمود. پس 
را در دبستان ادب   ابتدایی  به سن هفت سالگی راهی مدرسه شد و تحصیالت  از رسیدن 
شهید  و  درگذشت  بیماری  اثر  بر  بزرگوارش  پدر   ، ابتدایی  دوران  اتمام  از  بعد  گذراند. 
سرکاری برای کمک به تامین مخارج خانواده در یک نانوایی مشغول بکار شد. اما در کنار 
کار و تالش درس خود را نیز ادامه داد. در همان دوران نوجوانی و همزمان با اوجگیری 
شاه  رژیم  علیه  بر  مردمی  اعتراضات  و  ها  راهپیمایی  در   ، امام  رهبری  به  اسالمی  نهضت 
شرکت می کرد و شعارهای انقالبی سر می داد. از خصوصیات بارز اخالقی شهید سرکاری 
و  همسایگان  به  هیچ کمکی  از  راه  این  در  و  بود  دیگران  به  و کمک  دوستی  نوع  حس 
نزدیکان دریغ نمی کرد. او رفتاری خوب و متواضعانه داشت. این شهید واالمقام با شروع 
جنگ تحمیلی درس و کار را رها کرد و داوطلبانه وارد ارتش شد. دوره آموزشی را در 
مناطق عملیاتی جنگ شد. وی سرانجام  اتمام دوره عازم  از  مشهد مقدس گذراند و پس 
پس از 23 ماه حضور دالورانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل ، در 24 دی ماه سال 1365 
در جریان عملیات کربالی 6 در حالی که بعنوان بی سیم چی مشغول انجام وظیفه بود ، در 
منطقه نفت شهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد اما پیکر مطهر او هرگز شناسایی نشد و به 

میهن اسالمی بازنگشت.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1350/01/11

 1367/06/14

سومار

تهران ، بهشت زهرا)س(
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غالم رضا سلیمانی پریدری

     شهید غالمرضا سلیمانی  در سال 1350 در جنوب تهران در خانواده ای باایمان 
و متدین به دنیا آمد. هفت ساله بود که امام به میهن اسالمی بازگشت.  با وجود سن 
کمی که داشت ، با پای پیاده از فرودگاه تا بهشت زهرا)س( همراه با کاروان استقبال 
امام )ره( طی مسیر نمود . بسیار حضرت امام)ره( را دوست داشت . در روز 12 بهمن 
سال 57 با بستن بازوبند گروه استقبال از امام ، با افتخار می گفت : من هم سرباز امام 
خمینی ام .پس از پیروزی انقالب اسالمی و در شرایطی که رژیم بعثی عراق جنگ 
تهران  نداشت. وقتی  قرار  ، شهید سلیمانی آرام و  نمود  میهن اسالمی تحمیل  بر  را 
موشک باران می شد می گفت: ما جوانها زنده باشیم و اینطور بر سر مردم موشک 
بریزند ؟! ما باید برویم به جنگ دشمن. او بعد از موشک باران برای کمک به مناطق 
آسیب دیده می شتافت و مردم را از زیر آوار بیرون می کشید ، اشک می ریخت و 
در حسرت انتقام از دشمن می سوخت. تا اینکه عزم جبهه کرد با وجود اینکه مادر 
از  رفتنش به جبهه راضی نبود . چرا که می گفت من غالمرضا را با نذر و نیاز از 
خدا گرفته ام . یک روز  پس از اتمام کار به خانه بازنگشت و هیچ خبری از او نشد. 
این وضعیت یک ماه ادامه یافت تا اینکه نامه ای از جانب او رسید. در نامه نوشته 
بود ماموران او را بعنوان سرباز فراری به پادگانی در کرج منتقل کرده اند . خانواده 
شهید بعد از اطالع از موضوع همراه با مدارک هویتی غالمرضا ، به آنجا مراجعه و 
از مسئوالن خواستند شناسنامه او را ببینند. چرا که او هنوز دو سال وقت داشت تا به 
سربازی برود. ماموران با دیدن قد و قامت غالمرضا شک کرده و او را به پادگان 
منتقل کرده بودند و او هم چون فرصت را برای رفتن به جبهه مناسب می دید ، چیزی                                                                         



از سنش به ماموران نگفته بود. مهمتر اینکه پس از مشخص شدن موضوع ، با وجود 
اصرار خانواده برای بازگشت به خانه ، شهید سلیمانی بازنگشت. دوستانش گفتند : 
بعضی ها را به زور هم نمی توانند به خدمت ببرند اما تو ، دو سال زودتر می خواهی 
به جبهه بروی ؟ غالمرضا دست بردار نبود تا اینکه مسئوالن پادگان گفتند ما دیگر 
اصراری نداریم. او خودش دوست دارد بماند. سرانجام سه ماه در آنجا ماند و سپس 
عازم جبهه سومار شد. شهید سلیمانی تنها یک ماه در جبهه حضور داشت و هیچگاه 
به مرخصی نرفت. پسر عمویش در جبهه فرمانده او بود و لذا خانواده آرامش بیشتری 
احساس می کردند. اما زمانی که پسر عمویش برای مرخصی به تهران آمد ، پس از 
بازگشت به جبهه خبر شهادت غالمرضا را به او دادند. پس از 14 روز پیکر شهید 

سلیمانی به خانه بازگشت، گویی نمی خواست برگردد.
 همرزمان شهید نقل می کنند:  وقتی پیکرش را در آمبوالنس گذاشتند ، نیروهای 
بعثی آمبوالنس را گلوله باران کردند و لذا امکان حرکت فراهم نشد. پیکرش را در 
قطار گذاشتند تا به این وسیله به تهران منتقل کنند اما قطار هم به خاطر نقص فنی 
متوقف ماند .                                                                                                                 

از       شهید غالمرضا در روزهای آخر جنگ تحمیلی شهید شد و چند روز پس 
آن ، جنگ برای همیشه به پایان رسید. او عاشق شهادت بود و لذا خداوند او را در 
واپسین فرصتهای باقیمانده از دوران جنگ به سوی خود فراخواند. از شهادتش مطلع 
بود و  مدتها پیش به آن اشاره کرده بود. مادر شهید نقل می کند : یک سال قبل از 
شهادت غالمرضا ،  پسر همسایه که دوست غالمرضا بود شهید شد. او را در گلزار 
شهدای یافت آباد دفن کردند. وقتی از مراسم برمی گشتیم ، غالمرضا گفت : وقتی 
شهید شدم مرا ببرید بهشت زهرا)س( ! گفتم : این چه حرفی است ! به شوخی گفتم : 
اصاَل تو لیاقت شهادت داری ؟ غالمرضا در جواب گفت : حاال می بینی ... ! او خیلی 
بهشت زهرا )س( را دوست داشت و بیشتر اوقات ،  وقتش را در کنار  مزار شهدا 

می گذراند. و همینطور هم شد و خود نیز برای همیشه در جوار همرزمان شهیدش 
آرمید و به دیدار معبود شتافت.         
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

45/10/20

65/3/26

کردستان

-
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شهید پرویزشیردرخشان

متدین  ای  خانواده  در   1345 سال  ماه  دی  بیستم  در  شیردرخشان  پرویز  شهید      
دوران  همان  از  وی  رفتاری  ویژگیهای  گشود.  جهان  به  دیده  تهران  در  مذهبی  و 
کودکی زبانزد بود. بسیار به مادرش احترام میگذاشت و برای او هر کاری می کرد.                                                                             
با موفقیت پشت سر گذاشت و تحصیالت  او دوران تحصیل را در مقاطع مختلف 
متوسطه را در هنرستان شهید رجایی ادامه داد. پیش از پیروزی انقالب حضور فعالی 
در تظاهرات مردمی و اعتراضات دانش آموزی بر علیه رژیم شاه در مدارس داشت. 
پس از آن نیز در اوائل انقالب با حضور در گشتهای شبانه تامین امنیت محله به وظیفه 
انقالبی خود عمل می کرد و حتی با حضور در صفهای طوالنی تهیه نفت ، به افراد 
نیازمند و مسن کمک می نمود. در شرایطی که دشمن بعثی ، میهن اسالمی را مورد 
تجاوز قرار داده بود درس را رها کرد و برای  نخستین بار در سال 61 از طریق بسیج 
به پادگان امام حسین)ع( اعزام شد.  پس از سه ماه حضور در جبهه مجروح شد و 
ترکش یکی از انگشتان پایش را قطع کرد و لذا مجبور شد به خانه برگردد. پس از 
از موعد می خواهم بروم سربازی. مجروحیت  : من زودتر  به خانواده گفت  مدتی 
شهید تازه خوب شده بود ، لذا پدر از او خواست بماند و به درس خود ادامه دهد. اما 
او در جواب پدر گفت : آنجا قیامتی برپاست ، آنوقت شما فکر درس من هستید ؟ 
امام خمینی گفته اند از هر خانه یک نفر باید به جبهه برود. او عاشق جبهه و شهادت 
بود. مادر شهید نقل می کند : روزی به مرخصی آمده بود و شهیدی را برای تشییع 

به محل آوردند.
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     حواسش نبود من کنارش ایستاده ام. آرام زیر لب گفت : خدایا یعنی می شود 
شربت شهادت قسمت من هم بشود ؟ در اواخر دوران سربازی ، خود را آماده شهادت 
کرده بود. یکبار زمانی که به مرخصی آمد ، اقالم زیادی را برای خانه خرید کرد از 
جمله روغن ، شکر ، چای و ... و گفت : اینها برای مراسم روضه خوانی مناسب است.  
گفتم : ما که مراسم روضه خوانی نداریم. جواب داد : باشد باالخره یک روز الزم 
می شود. در مرخصی آخر هم مقدار زیادی شکر خرید و یک سکه طال هم خرید 
و در بانک گذاشت و گفت : این را برای خودم خرج کنید. آن زمان با دخترخاله 
اش نامزد بود. پدر با شوخی به او گفت : یعنی برای مراسم عروسی آماده شویم ! 
پرویز گفت من در فکر چی هستم شما در فکر چی ! طولی نکشید  همه آن چیزهایی 
را که خرید کرده بود در مراسم شهادتش استفاده کردیم. حتی فکر شربت و چای 
مراسمش را هم کرده بود. مادر با بیان خاطره ای دیگر از فرزندش می گوید :  اواخر 
سربازی پرویز ، نوبت پسر دومم بود که به خدمت برود. به پرویز گفتم : سربازی تو 
که تمام شود نوبت برادرت می شود. اگر او هم در این اوضاع سخت جنگ بخواهد 
سربازی برود ، من چکار کنم ؟ گفت : نگران نباش ، او را سربازی نمی برند ! گفتم: 
یعنی چه ؟ او اگر دانشگاه برود و دکتر هم بشود باز هم باید به سربازی برود. پرویز 
در جواب گفت : نه ، نمی رود ! وقتی پرویز شهید شد و برادرش را به خاطر او معاف 
کردند تازه متوجه منظورش شدم. پرویز شب نوزدهم ماه مبارک رمضان به جبهه 
بازگشت و شب بیست و یکم ماه مبارک در شب قدر به شهادت رسید. مادر به نقل 
از همرزمان شهید می گوید : گروهی از منافقان در کردستان ، ایجاد ناامنی کرده 
بودند. به همین دلیل شهید صیاد شیرازی گروهانی را که پرویز هم عضو آن بود برای 
مقابل  ای در  مقاومت جانانه   ، اندک رزمنده  نیروهای  اعزام کرد.  منافقان  با  مقابله 
منافقان مسلح از خود نشان دادند اما در نهایت مجبور به عقب نشینی شدند. اما پرویز 
و 4 نفر دیگر از همرزمانش گفتند ما تا آخرین فشنگمان مقاومت می کنیم. آنها با 
به  پیوستن  برای  منافقان  پیشنهاد  منافقان درآمدند.  به محاصره  تمام شدن مهماتشان 
این گروه خائن را نپذیرفتند و در نهایت اسیر شدند. منافقان کوردل آنرا را به درخت 
بستند و همه را با رگبار آتش به شهادت رساندند. مادر در پایان اشاره می کند : به 
خدا هرچه به واسطه او از خدا خواسته ام برآورده شده . من شفای دخترم را با دعای 

پرویز از خدا گرفتم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1362/1/6 

فکه 

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید محمدرضا شیرزادی

    دانش آموز شهید محمدرضا شیرزادی در سال 1346 در تهران و در خانواده ای 
مذهبی و انقالبی دیده به جهان گشود . او در اوایل سال 1360 در حالی که دانش 
آموز بود همچون دیگر همسن و ساالنش به جبهه اعزام شد . شهید شیرزادی بعد از 
اعزام از طرف بسیج مسجد پیغمبر اکرم)ص( همزمان با شرکت در جبهه های جنگ 
به تحصیل خود ادامه داد . او زمانی که دانش آموز سال دوم هنرستان در رشته برق 
بود به شهادت رسید . تاریخ شهادت این شهید بزرگوار 6 فروردین ماه سال 62 است 
اما پیکر مطهر او پس از سالها چشم انتظاری در سال 72 به خانواده اش تحویل داده 

شد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345

 1362/1 

فکه-عملیات والفجر 1

بهشت زهرا)س(
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شهید علیرضا عباسی 

    شهید علیرضا عباسی در سال 1345 متولد شد. او فرزند نخست خانواده و بسیار 
با اخالق و مهربان بود بگونه ای که همسایه ها همواره از او در نزد پدر و مادرش 

تعریف میکردند. تحصیالت خود را در سن هفت سالگی آغاز کرد. 
هم درس  می خواتد و هم پیش دایی اش در نجاری کار می کرد. قبل از انقالب 
و در همان دوران کودکی اهل قرآن و مسجد بود. زمانی که انقالب پیروز شد 12 
سال داشت. او در آن شرایط به عضویت بسیج درآمد و روز و شب خود را در بسیج 
و مسجد می گذراند تا از آرمانهای نظام اسالمی دفاع کند. با وجود سن کمی که 
داشت بسیار مقید و متعهد بود. آن زمان نفت کوپنی بود و بچه های بسیج مسئول 
توزیع آن بودند. یکی از اقوام علیرضا که پیرمردی بود ، قسم می خورد و  می گفت :

: عمو جان  او گفت  اما   . بده  بیشتر  به من  لیتر  انداختم و گفتم چند  به علیرضا رو 
علیرضا  بگن  نگذار  نکن.  خرابم  مردم  پیش   ، داری  دوست  رو  بابام  و  من  اگر   !
رسد.                                                                                                                                              می  بیشتر  دوستانش  و  فامیلها  به  و  کند  می  سوءاستفاده  بودنش  بسیجی  از 
در زمان شروع جنگ تحمیلی 14 ساله بود اما از همان موقع اصرار داشت به جبهه 
برود. مادرش مریض احوال بود و به همین دلیل با رفتنش به جبهه مخالفت می کرد 
اما او دست بردار نبود. وقتی برای ثبت نام به یکی از پایگاههای بسیج مراجعه کرد 
به خاطر سن کم قبولش نکردند. او با دستکاری شناسنامه و تغییر سن تولدش به سال 
1340 ، در مسجدی خارج از محل زندگی اش ثبت نام کرد و به جبهه رفت. شهید 

عباسی هفت ماه در جبهه حضور داشت.



       یک بار که به مرخصی آمد پدر بزرگش از دنیا رفته بود اما او حاضر نشد برای 
شرکت در مراسم ختم چند روز بیشتر بماند و لذا دوباره به جبهه برگشت. این شهید 
واالمقام فروردین ماه سال 62 در حالی که حدود 17 سال داشت در ارتفاعات 143 
جنوب فکه به شهادت رسید. علیرضا به همراه پنج نفر از دوستان هم محلی اش به 
اما از پیکر علیرضا خبری نشد. سرانجام بقایای  جبهه رفت و همه آنها شهید شدند 
پیکر مطهرش بعد از 12 سال پیدا شد و در کنار دیگر همرزمانش در بهشت زهرا)س( 

بخاک سپرده شد. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید :                                                          

      با سالم و درود بیکران به رهبر کبیر انقالب اسالمی و سالمی گرم خدمت پدر و 
مادر عزیزم که سالها رنج و مشقت زندگی را بر دوش کشیدند. االن که این وصیتنامه 
را می نویسم ، ناراحتم که می خواهم از پیش شما بروم و شاید هم دیگر پیش شما 
نیایم ولی شما نباید افسرده باشید. باید غم و اندوه را از خود دور کنید چون من به 
این دنیا می روم. به سوی عشق خود و نزد او روزی می خورم. پدر  از  بهتر  جایی 
و مادرعزیزم ! جواب خون این همه شهید را من و شما باید بدهیم چون در قیامت 
جلوی ما را خواهند گرفت و ما باید حساب پس بدهیم. ما باید راه آنها را ادامه دهیم 
تا در قیامت سربلند باشیم و در مقابل خدای خود روسیاه نباشیم. بله ، با ریختن خون 
من و شما اسالم زنده می شود و به قول امام عزیزمان که فرمود : پیروزی را شمشیر 
نمی آورد. پیروزی را خون و ایمان می آورد. شما با یک دنیا دلبستگی مرا بزرگ 
کردید و آرزوهای زیادی برای من داشتید و می خواستید ازدواج کردن مرا ببینید. اما 
عروس من شهادت است . صفیر گلوله خطبه عقدم را خواهد خواند و من با پوششی 
از خون سرخ ، خود را زینت خواهم داد و در غلغله شادی مسلسلها و زیر بارش نقل 
گلوله ها ، ازدواجم را جشن خواهم گرفت. عروس من شهادت است و نام فرزند من 

و او ، جمهوری اسالمی است.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1346

 1367/1/11

ماووت عراق

-
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شهید سید رضا عرب 

    شهید سید رضا عرب در سال 1346 در جنوب تهران به دنیا آمد. او دو سال از 
برادرش مهدی کوچکتر بود. زمانی که سید مهدی به شهادت رسید عزم جبهه کرد. 
آنقدر سنش کم بود که خانواده با رفتنش به جبهه موافقت نمی کردند. حتی چندین 
بار برادرانش او را از ماشین اعزام نیروها به جبهه پیاده کردند اما او مصمم تر از این 
حرفها بود. در همین اثنا بود که مدتی خبری از او نشد و خانواده بشدت نگران شدند 
تا اینکه بعد از یک ماه تماس گرفت و گفت : آقا ! من بیایم خانه ؟ پدر گفت : تو 
که ما را از نگرانی ُکشتی ، این همه وقت کجا بودی ؟ پاسخ داد : برای گذراندن 
یک دوره آموزشی نظامی به کرج رفته بودم. وقتی هم به خانه آمد تعریف کرد : 
خواب مهدی را دیدم که به من گفت تو باید سالح مرا برداری. پدر به رضا توصیه 
تا  شود  بزرگتر  هیکلت  بگذار  حداقل  است.  زود  تو  برای  حاال   ! جان  رضا   : کرد 
دشمن از تو بترسد. اما او در جواب گفت : دشمن همین جوری هم از ما می ترسد.                                     
او باالخره با دستکاری شناسنامه اش به جبهه رفت و سه سال مداوم در جبهه بود. بعد 
از سالهایی که در جبهه حضور داشت ، برای گذراندن خدمت سربازی اقدام کرد. 
سه ماه به پایان سربازی اش مانده بود که امام فرمودند : واجب است جوانان جبهه ها 
را پر کنند. به همین دلیل شهید عرب دوباره به جبهه برگشت و اینبار به ماووت عراق 
عازم شد. از آنجا که تجربه بسیاری کسب کرده بود به عنوان فرمانده انتخاب شد. 
پدر شهید نقل می کند : هر وقت رضا برایمان نامه می فرستاد ، آخر نامه می نوشت : 
جواب نامه ، فوری ، فوری. اما نامه ای که دو هفته قبل از عید سال 67 برایمان فرستاد 
و آخرین نامه اش بود ، با نامه های دیگرش فرق داشت. خیلی خالصه و مختصر بود 

و دیگر از آن جمله پایانی هم خبری نبود.                        
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     مادر نیز می گوید : فروردین سال 67 به دلیل فوت عموی رضا به کرمان رفتیم و 
ده روز در آنجا بودیم. در آن شرایط هیچ خبری از رضا نداشتیم. زمانی که به تهران 
برگشتیم ، رفتار اطرافیان حس عجیبی در من ایجاد کرد. باالخص با خوابی که چند 

روز قبل دیده بودم مطمئن شدم رضا شهید شده است.          
      پدر به نقل از همرزمان شهید درباره شهادت فرزندش می گوید : یک شب باران 
شدیدی می بارید. آمبوالنسی که پیکر شهدا  و مجروحان را به پشت جبهه انتقال 
می داد ، در گل گرفتار شد. همه ما تا صبح بیدار بودیم و تالش می کردیم آمبوالنس 
را از گل بیرون بیاوریم. تا اینکه در وقت صبح موفق شدیم و تصمیم گرفتیم ما هم 
همراه آمبوالنس به عقب برویم. همه سوار شدیم اما رضا ناگهان پیاده شد و گفت : 
می روم گالن بنزینی را که در سنگر است بیاورم. اما همین که به سنگر رسید ، یک 
گلوله خمپاره به نزدیکی سنگر اصابت کرد و ترکش آن به پیشانی رضا خورد و در 
دم به شهادت رسید. شهید سید رضا عرب در یازدهم فروردین ماه سال 67 پس از 
سالها حضور دالورانه در مناطق عملیاتی به فیض واالی شهادت نائل شد و پیکر مطهر 

او پس از 14 روز تشییع و به خاک سپرده شد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1361/02/20

خرمشهر، عملیات بیت المقدس

-
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شهید سید مهدی عرب 

     شهید سید مهدی عرب در یکی از محله های جنوب تهران به دنیا آمد. او پسر 
کنار  در  و  بود  درسخوان  بسیار  داشت.  متین  و  اخالقی خوب  و  بود  خانواده  سوم 
درس کار هم می کرد. به تالوت قرآن و نماز بسیار اهتمام داشت و در نماز جماعت 
مسجد شرکت می کرد و موذن و مکبر مسجد بود. در روزهای قبل از انقالب ، با 
شجاعت و اعتقاد مکتبی که داشت همپای مردم در تظاهرات و راهپیمایی ها بر علیه 
رژیم ستمشاهی شرکت می کرد. با شروع جنگ تحمیلی بالفاصله به عضویت بسیج 
درآمد و با گذراندن آموزشهای نظامی در همان اوایل جنگ در حالی که 15 سال 
داشت ، عزم رفتن به جبهه کرد. دو بار بدون اطالع خانواده برای شرکت در جنگ 
اما به دلیل سن کم ، او را نپذیرفتند و به تهران برگرداندند.  به اهواز عزیمت کرد 
ببینی و تجربه کسب کنی.  باید آموزش   ، : تو هنوز کوچکی  او می گفت  به  پدر 
آخر آنجا دائم زیر آتش هستی. دشمن هم که کوچک و بزرگ نمی شناسد. مهدی 
دست بردار نبود و باالخره راه رفتن به جبهه را پیدا کرد و در 13 اردیبهشت سال 61 
با استفاده از کارت خدمت برادر بزرگترش که در کمیته خدمت می کرد به جبهه 
رفت و چون قباَل آموزش دیده بود مستقیم به نیروهای خط مقدم در عملیات بیت 
المقدس پیوست. او پس از 7 روز حضور در جبهه در 20 اردیبهشت ماه همان سال 
در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید. همرزمان شهید می گویند : مهدی روی 
خارکریز ایستاده بود که یک تک تیرانداز عراقی تیری به سمت چپ پیشانی او زد 
و مهدی از باالی خارکریز افتاد و روی خاکها غلت زد.                                                                                                
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فرزندش  شهادت  از  اما  داشت  جبهه حضور  در  زمان  همان  در  نیز  شهید  پدر       
دادند.                                                                           او  به  را  مهدی  شهادت  خبر  هفته  یک  از  پس  اینکه  تا  نبود  مطلع 
پانزده روز بعد از شهادت مهدی خرمشهر آزاد شد و این موجب خوشحالی خانواده 

شهید گردید بگونه ای که لباس سیاه را از تن درآوردند. 
       پدر شهید در این باره می گوید : وقتی خبر آزادی خرمشهر به ما رسید من دیگر 
لباس سیاه را از تن درآوردم چون هیچ خوشحالی باالتر از آن نبود. همه هدف ما هم 
از جبهه رفتن سرافرازی و آزادی کشور بود که در واقع آزادی شرف و عزت ما بود.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1341/4/14

1361

تهران

-
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شهید مرتضی غالمی نژاد 

از محله های جنوب  تیر ماه 1341 در یکی  نژاد در 14        شهید مرتضی غالمی 
تهران به دنیا آمد. او نخستین پسر خانواده بود. در همان اوایل دوره راهنمایی همراه با 
خانواده به محله تولیدارو نقل مکان کرد و با بچه های محله مراوده و ارتباط صمیمانه 
ای داشت. بسیار خوش اخالق بود و همه بویژه همسایه ها او را تحسین می کردند. 
اهل ایستادن در کوچه و خیابان نبود و کمتر در محل ظاهر می شد حتی هنرستانی 
که در آن تحصیل می کرد از محل سکونتش دور بود. مرتضی در هنرستان در رشته 
انقالب اسالمی به عضویت  نقشه کشی ساختمان درس می خواند. پس از پیروزی 
بسیج درآمد و از همان آغاز جنگ تحمیلی بطور مستمر در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل حضور یافت چرا که همواره در فکر شهادت بود. وی در همان شرایط به درس 
خود ادامه داد و تا پایان هنرستان تحصیل نمود اما قبل از اخذ مدرک دیپلم فنی ، در 
سال 61 در تهران به فیض شهادت نائل آمد. او پس از مدتها حضور در عرصه نبرد با 
دشمن بعثی ، در جبهه بشدت مجروح و انگشتهای پایش قطع شد و لذا مجبور گردید 
به تهران برگردد. در این شرایط فعالیت خود را در بسیج محل گسترش داد. با وجود 
معلولیت از ناحیه پا به دوستانش گفته بود : مدیون امام هستید اگر در ماموریتی من 
را بی خبر بگذارید. از این رو در یکی از ماموریتهای شهری ، دوستانش او را با خود 
بردند. در این عملیات که با عنوان عملیات 25خانه های تیمی اجرا شد وی جزء خط 
شکن ها بود. زمانی که مرتضی به همراه نیروهای بسیج به سوژه مورد نظر رسیدند 

کردند.  محاصره  خانه  در  را  منافقان  و  بستند  را  راهها  همه 
برای نفوذ تنها راه این بود که یک نفر خط شکن شود. شهید 
مرتضی این مسئولیت را پذیرفت و جلو رفت. آنها هم او را 

زیر رگبار گرفتند و وی در همان حال به شهادت رسید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1335/10/06 

                                                                                                                                            1361/02/15
                              

عملیات بیت المقدس 

-
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شهید منصور فیروزی                                                                                                                                           
                                                                                                                             

وصیتنامه ستوان یكم شهید منصورفیروزی: 
     بنام خداوندی که در دنیا به مؤمن و کافر رحم می کند و در آخرت برمؤمن رحم 
مي کند و با سالم و درود فراوان بر صاحب مقدس منجی بشریت ، مهدی موعود امام 
زمان )عج( و با درود بی پایان به نایب برحقش ) این ناخدای کشتی انسانیت ( امام 
خمینی و بر شهیدان تاریخ و سالم بر شما حامیان پشت جبهه که با کارهای ایثارگرانه 
خویش چه از نظر مادی و معنوی و چه از نظر اعزام عزیزان خود به جبهه نبرد حق 
علیه باطل پشت ابرقدرتها و جیره خوارانش را  به لرزه در آورده اید . خانواده مهربان 
و یاران دلسوز ! این وصیتنامه را در لحظاتی برایتان می نویسم که دقایقی بعد ، حمله 
بر قلب دشمن شروع می شود و همانطور که خداوند قول داده ، نصرت و پیروزی از 
آن لشگر اسالم است و ما پیروزیم . ای مادرمهربان ، پدر بزرگوار ، برادران ارجمند 
، خواهرمحبوب ، همسر عزیز ، فرزند عزیز و یاران خوبم ! من از میان شما می روم 
با همه وداع میکنم فقط میخواهم با خدای خود تنها باشم . خدایا بسوی تو می آیم ، 
مرا شهید واقعی راه خودت و امام حسین )ع( و خمینی بزرگ قرار بده . مادر و پدر  
من ازکنار شما می روم به راهی که خوبان رفتند ، دوستان رفتند ، علی اکبر رفت.  
و نمی دانم از زحمات شما چگونه تشکر کنم؟ فقط مي توانم بگویم که فرزندتان 
را به راه مقدسی اعزام کرده اید . به دانشگاه انسان ساز جبهه ، و من امانتی بودم از 
طرف خدا در پیش شما . حال مرحله امتحان فرا رسیده و من از شما وداع می کنم و 

مرا حالل کنید .                                                   
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       برادران ارجمندم ! شما را به صدیق وصمیمی بودن به هم وصیت میکنم و آرزو 
دارم که راه پاک شهیدان را دنبال کنید و در جامعه اسالمی احساس مسئولیت بکنید. 
خواهرم را زینب وار بزرگ کنید ، همیشه یار ستمدیدگان و مستضعفین باشید و از 
یاد خدا غافل نباشید . خانواده دلبندم ، و یاران دلسوزم وقتی که جنازه پاک و مطهر 
حسین )ع( در بیابانهای کربال در تیررس دشمن مانده بود ، خونش به من حرکت داد 
واحساس کردم که سالحش را برداشته و بر قلب دشمن بتازم . امید است که راه کربال 
با ریختن خون شهیدان باز شود و روح حسین عزیز شاد گردد . در پایان وصیتنامه ام 
که نمي خواهم به اتمام برسانم ولی کاروان شهیدان به سراغ ما آمده و باید رفت و از 
شما خداحافظی کرد. و به دوستان خودم میگویم که راه پاک شهیدان را دنبال کنید و 
هر چه خوبی و بدی از برادرکوچکتان دیدید حالل کنید و برای اینکه روحم آزرده 
نشود ، در زندگی احساس مسئولیت کنید و با مشت محکم خود بر دهان یاوه گویان 
بزنید و با نطق آتشین خودتان بر سرمزارم مسئولیت برادر یک شهید را ایفاء کنید .                                                                                                                                            
در پایان برادران مهربانم ! شما یک مرد هستید موقعیت زمان را بیشتر احساس و درک 
می کنید که اسالم به خون نیاز دارد ولی مادر که حب فرزندی بر او غلبه می کند و 
گریه و ناله و بی تابی میکند مواظب مادر پیرم باشید و دلداری دهید و از رشادتهای 
زنان صدر اسالم و مادر شهیدان برایش صحبت کنید. خالصه در پایان از همه شما 

وداع کرده و به پشتیبانی ازدستورات اسالم ، ائمه اطهار و امام توصیه می کنم .
                                                                                         والسالم  61/2/15   



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1348

 1362

ارتفاعات کله قندی

تهران ، بهشت زهرا)س( ،
 قطعه 27
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شهید احمدعلی قائم پناه

     شهید احمدعلی قائم پناه در سال 1348 به دنیا آمد . او بسیجی فداکار بود و دفاع از 
دین و میهن را بر هر چیز مقدم می شمرد . لذا در حالی که سال آخر دبیرستان درس 
می خواند ، در دوران جنگ تحمیلی از طریق سپاه پاسداران از منطقه جماران به جبهه 
های نبرد حق علیه باطل شتافت . او یک بار زمانی که با گروه جنگهای نامنظم شهید 
چمران در جبهه حضور یافته بود ، در سوسنگرد گرفتار نیروهای دشمن بعثی شد ولی 

به دست شهید دکتر چمران و همراهانش آزاد گردید.
      شهید قائم پناه در سال 62 در جریان عملیات والفجر 4 در ارتفاعات کله قندی به 
شهادت رسید و پیکرش در سال 69 به آغوش خانواده اش بازگشت و در قطعه 27 

بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1347/03/02

1366/7/28

ایالم

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید حسن قراگوزلو 

سرباز  او  بود.  فرزندم  دلسوزترین  و  مهربانترین  حسن   : گوید  می  شهید  مادر       
نیروی هوایی  ارتش بود و بعد از آموزش در پایگاه نوژه به ایالم منتقل شد. وقتی 
خبر زخمی شدن او را شنیدم سراسیمه خود را به بیمارستانی در شهر رشت رساندم. 
در کنار پیکر مجروح پسرم در آمبوالنس بودم تا به تهران بیاید . وقتی به مهرآباد 

رسیدیم دیگر حسن نفس نمی کشد وهمانجا به شهادت رسید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347/7/2

1366

در عملیات بیت المقدس 4 

مفقوداالثر
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شهید خلیل قربانی راد 

شهید از زبان مادر :
و  نمونه  اخالقی  نظر  از  و  ادب  با  بسیار  پسر  بود.  خانواده  دوم  فرزند  خلیل        
خودساخته بود. هیچیک از بچه هایم مثل او نبودند.  مخارج تحصیل خودش را با 
کار کردن تامین می کرد. هیچ وقت اجازه نمی داد حتی یک جفت از جورابش را 
بشویم. در کارهای خانه کمک حالم بود. پسر باهوش و عاقلی بود. پس از پایان دوره 
دبیرستان می خواست در کنکور شرکت کند اما زودتر از آن در کنکور شهادت 
پذیرفته شد. زمان پیروزی انقالب ده ساله بود. از نوجوانی به مسجد می رفت و در 
فعالیتهای بسیج شرکت می کرد. سال دوم راهنمایی بود که یک روز او و چند نفر 
از دوستانش غیبشان زد. هیچکس نمی دانست این بچه ها کجا هستند. تا اینکه یکی 
از دوستانشان آمد و گفت : بچه ها به من گفتند می خواهیم برویم خرمشهر. آنان 
دسته جمعی به پادگان قصرشیرین رفته و سر از مناطق جنگی درآورده بودند. پدرها 
با مهربانی و صمیمیت بچه ها را راضی به برگشت کردند اما این ماجرا پایان نیافت. 
چون از وقتی بچه ها به خانه برگشتند تا اعزام دوباره شان فقط 20 روز طول کشید. 
این بار با  اطالع خانواده ها به جبهه باختران رفتند.خلیل سه ماه در باختران خدمت 
کرد و به دلیل مجروحیت بر اثر اصابت ترکش به کتفش به خانه برگشت. بعد از 
بهبودی نسبی ، در تهران به درس خود ادامه داد. قصد داشت در کنکور شرکت کند 
اما دوباره دلش هوای جبهه کرد. پدرش گفت : تو نرو ، من جایت می روم. خلیل 
قبول نکرد و رفت. چند ماه در پادگانی نزدیک قم آموزش دید. آخرین باری که به 
جبهه اعزام شد بهمن ماه سال 66 بود.                                                                                                                
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     از آن موقع تا آخرین عملیات 6 ماه در جبهه بود. وقتی می رفت نزدیک عید بود. 
گفت : مامان ! عید نرو شهرستان تا من برگردم. عید شد اما از خلیل خبری نبود. . چند 
ماه در بی خبری بسر بردیم و هرچه گشتیم اثری از او نیافتیم. خلیل آخرین بار در 
عملیات بیت المقدس 4 شرکت کرد. همرزمانش تعریف کردند : ما در تپه کله قندی 
محاصره شدیم. خلیل در عملیات مجروح شد اما جراحت او آنقدر عمیق نبود که به 
شهادتش منجر شود. خلیل و بقیه مجروحان را به عقب منتقل کردیم. شب در چادر 
بهداری به عیادتش رفتیم و تا ساعت 8 شب کنارش بودیم و بعد به قرارگاه رفتیم. 
صبح که برگشتیم هیچ اثری از چادر ، مجروحان و پرستاران ندیدیم چون چادر با 
خاک یکسان شده بود. دشمن متجاوز آنجا را هدف گرفته و به خاکستر تبدیل کرده 
بود. خلیل از همان موقع مفقوداالثر شد و هیچ خبری از او بدستمان نرسید. پس از 
پایان جنگ تحمیلی و بازگشت اسرا به میهن اسالمی نیز اعالم شد هیچ  اسیر ایرانی 
در عراق باقی نمانده و لذا فرزندم شهید مفقوداالثر است. خلیل عاشق شهادت بود. 
از آرزویش برای شهادت حرف می زد و می گفت : خدا کند مثل خانم فاطمه)س( 
قبرم پیدا نشود.  نمی خواهم بعد از شهادت اسم و رسمی از من باقی بماند. ناراحت 
را  اینطور شهادت  : من  را می زنی ؟ گفت  این حرف  ! چرا  : خلیل  شدم و گفتم 
دوست دارم. تو چند تا پسر داری. نمی خواهی یکی از آنها را در راه خانم فاطمه 
زهرا)س( و حضرت علی)ع( قربانی کنی ؟ آخرین باری که می رفت حال و هوای 
خاصی داشت. مرا در آغوش گرفت و گریه کرد. گویی می دانست این بار رفتنش 
برگشتی ندارد. رفت و به آرزوی همیشگی اش رسید و همچون حضرت زهرا)س( 

مفقوداالثر شد.   



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347/4/31

1367/4/31

کوشک ، عملیات مرصاد

-
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شهید حسین کوچک تبار 

شهید از زبان پدر و مادر :        
     روز میالد امام حسین)ع( به دنیا آمد و به عشق ساالر شهیدان نامش را حسین 
با  اما  بود  سیما  و خوش  هیکل  پسری درشت  بود.  داشتنی  گذاشتیم. خیلی دوست 
بزرگتر خود  مقابل  بود. هیچ وقت  و حیا  با حجب  قامت رشیدی که داشت خیلی 
درشتی نمی کرد و در مقابل نصیحت و مواخذه ما هرگز در مقام جواب برنمی آمد.                                                                                               
مادر اضافه می کند : یک بار دیر از سر کار به خانه برگشت. بی اختیار به او گفتم 
و  انداخت  پایین  را  ؟ سرش  ای  افتاده  ناباب  دوستان  دنبال  نکند  ؟  آمدی  دیر  چرا 
اضافه کاری  مرا  بگو دیگر  به صاحبکارم   : صورتش خیس اشک شد. آرام گفت 
نگه ندارد ! پدر نیز درباره  فرزندش می گوید : باورم نمی شد گلوله ، خوب و بد را 
تشخیص دهد. می گفتم هر کس را در مسیرش باشد می زند اما وقتی حسین شهید 
شد ، باور کردم. چون بهترین فرزندم را انتخاب کرد. آخر حسین از همه عزیزتر بود. 
اگر در خانواده کسی به جان حسین قسم میخورد ، همه حرفش را باور می کردم.                                                                    
هیجده ماه از خدمت حسین گذشته بود که برای آخرین بار به مرخصی آمد. خودش 
هم فهمیده بود که آخرین دیدار اوست چون رفتارش با همیشه فرق داشت. قبل از 
رفتن با همه اقوام چه دور و چه نزدیک خداحافظی کرد. موقع رفتن اصاَل اجازه نداد 
بدرقه اش کنیم. 26 تیرماه به منطقه برگشت و دو روز بعد قطعنامه صلح میان ایران 
و عراق امضا شد. همان ایام به حسین مرخصی تشویقی داده بودند اما او به مرخصی 

نیامد. وقتی پیکرش را آوردند برگه مرخصی را در جیبش پیدا کردیم.
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ایران حمله  به  قطعنامه  امضای  با وجود  با حمایت عراق  منافقین      در آن شرایط 
با منافقان مزدور در  کردند و عملیات مرصاد شکل گرفت. حسین هم برای مقابله 
عملیات شرکت کرد با اینکه خواب شهادتش را دیده بود. یکی از همرزمان شهید 
نقل می کند : روز شروع عملیات دیدم حسین گوشه ای تنها و ساکت نشسته . علت 
را پرسیدم ، گفت : دیشب خواب دیدم در عملیات امروز شهید می شوم. گفتم : تو 
که مرخصی تشویقی داری ، برو خانه . اما حسین گفت : نه ، من در عملیات شرکت 
می کنم. اگر عمرم به دنیا باشد زنده می مانم وگرنه شهید می شوم. حسین طالب 
شهادت بود. وقتی مادر به او توصیه می کرد مراقب خودت باش . راضیم اسیر شوی.
می گفت : نه ، مامان من نمی خواهم اسیر شوم ، دوست دارم شهید شوم.                                             
       حسین و دو همرزم دیگرش مسئولیت یک تانک را برعهده داشتند و بعد از 
48 ساعت درگیری مداوم با نیروهای دشمن مجبور به عقب نشینی شدند. حسین که 
راننده تانک بود از شدت خستگی دیگر قادر به هدایت تانک نبود و لذا به فرمانده 
بی سیم زد و از او اجازه گرفت تا دو ساعت پشت خارکریز استراحت کند. قرار شد 
او و دو همرزمش به نوبت بخوابند و نگهبانی بدهند. در همان حال نیروهای عراقی 
رسیدند. حسین که خواب بود با حمله عراقی ها غافلگیر شد و به سرعت زیر تانک 
رفت اما فراموش کرد در تانک را ببندد. گلوله خمپاره عراقی ها داخل تانک افتاد و 
مهمات داخل تانک منفجر شد. در اثر انفجار ، دست و پای حسین قطع شد و در دم 
به شهادت رسید. چند روز بعد، غائله مرصاد نیز خاتمه یافت و آتش بس برقرار شد.                                             

حسین درست در روز تولد 20 سالگی اش به شهادت رسید.             



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

 1361/11/19

پاسگاه زید 

بهشت زهرا)س( 
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غالمعلی کوسه جمهور 

شهید از زبان پدر و برادر :
        غالمعباس اولین پسر خانواده بود. از نظر اخالق و ایمان نظیر نداشت. نماز شبش 

ترک نمی شد و عالقه زیادی به انقالب داشت. 
      برادر شهید می گوید : به دلیل عالقه ای که به هنر داشت به هنرستان رفت . چند 
تقدیر شد.  پس  او  از  نقاشی اش  به خاطر آثار  از طرف کانون پرورش فکری  بار 
از انقالب به عضویت بسیج درآمد. زندگی اش در بسیج و هنرستان می گذشت تا 
زمانی که جنگ شروع شد. مثل خیلی از بچه ها ، غالمعباس هم دفعه اول پنهانی به 
جبهه رفت. خانه ما پنجره ای رو به کوچه داشت. او دور از چشم خانواده از پنجره به 
کوچه پرید و رفت. من که از رفتنش با خبر بودم ساکش را به او رساندم. اواخر سال 
60 بود که همراه چند نفر از بچه های محل که بیشتر آنها شهید شده اند ، به پادگان 
دوکوهه اعزام شد. عباس برای رفتن به جبهه همه کار می کرد حتی شناسنامه اش را 
هم دستکاری کرد. از آنجا که عباس بیشتر شبها در پایگاه بسیج می ماند و از همانجا 
به هنرستان می رفت ، نیامدنش به خانه در شب اول و دوم عادی بود اما یکی از بچه 
ها که عضو بسیج بود موضوع رفتن غالمعباس به جبهه را به مادرش گفت و او هم به 
مادرم تا اینکه همه از ماجرا باخبر شدند. غالمعباس بعد از گذراندن دوره آموزشی 
در دوکوهه ، در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت کرد. بعد از 
فتح خرمشهر تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص( یعنی نیروهای فاتح خرمشهر که عباس 
هم میان آنها بود، برای مالقات با امام)ره( به جماران دعوت شدند. در آن موقع عباس 
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      برای اولین بار به مرخصی آمد. با اینکه در عملیات مجروح شده بود و در بدنش 
ترکش وجود داشت اما اصاَل بروز نمی داد. فقط 15 روز دوری از جبهه  را تحمل 

کرد و دوباره رفت. از آن موقع تا بهمن ماه سال 61 در جبهه بود.    
       پدر نیز درباره فرزند شهیدش می گوید : آن روزها بر اثر یک حادثه پایم زخمی 
شده بود. به او گفتم : پسر ! ببین پای من مشکل دارد. مادرت دل نگران است. تو باید 
مراقب خواهرهایت باشی. دیگر نرو ! اما غالمعباس قبول نکرد و گفت : باید برگردم.      
آخرین بار که به مرخصی آمد گویی می دانست شهید می شود. وقتی خداحافظی 
کرد و رفت ، از سر کوچه دوباره برگشت و به مادرش گفت : مادر ! برای من گریه 

نکنی ها ! شاید من دیگر برنگردم. مواظب خواهرهایم باش. 
هیچ  غالمعباس  از  بود  ماه  یک  آمد  عید  وقتی   : کند  می  اضافه  شهید  برادر     
والفجر  عملیات  شب   61 ماه  بهمن   18 شب  گفتند  می  دوستانش  نداشیم.  خبری 
شهادت  غسل  شب  آن  اند.  دیده  را  غالمعباس  که  بود  باری  آخرین  مقدماتی 
ندید.  را  او  کسی  دیگر  عملیات  شروع  با  اما  شود  آغاز  عملیات  تا  بود  کرده 
برای  جستجو  شد،  انجام  یک  والفجر  عملیات  که   62 سال  ماه  فروردین  اواخر  تا 
یک  اینکه  تا  ماند  نتیجه  بی  مقدماتی  والفجر  عملیات  شهدای  پیکرهای  یافتن 
شده.                                                                                                                                              مفقوداالثر  او  گفتند  و  دادند  تحویل  را  غالمعباس  ساک  آمدند  روز 
منتظر  همیشه  و  شده  اسیر  غالمعباس  فرزندم  کردیم  می  فکر   : گوید  می  پدر      
آزادگان  کاروان  شدند.  آزاد  اسرا  اینکه  تا  برگردد.  و  شود  آزاد  روز  یک  بودیم 
اما  به استقبالشان می رفتیم و دنبال عباس می گشتیم. همه اسرا آمدند  که می آمد 
از غالمعباس خبری نشد. تا اینکه در سال 73 در جستجوی پیکرهای مطهر شهدا از 
سوی گروههای تفحص ، پیکر تعدادی از شهدا ازجمله عباس پیدا شد. زمانی که 
برای شناسایی رفتیم ، چند تکه استخوان قابل شناسایی نبود و فقط از روی شانه و 
فقط 17 سال  موقع شهادت  عباس  شناسایی کردیم.  را  رادیو جیبی اش غالمعباس 
داشت و یک روز قبل از تاسوعای حسینی در سال 73 بقایای پیکر مطهرش در بهشت 

زهرا)س( در جوار دیگر همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1340

 1362

فکه 

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهیدعلی لشگری

       شهید علی لشگری در سال 1340 در تهران به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیالت و اخذ 
مدرک دیپلم وارد ارتش شد. پس از آغاز جنگ تحمیلی از طریق تیپ ذوالفقار ارتش به 
مناطق عملیاتی اعزام گردید. وی پیش از آن ازدواج نمود که حاصل آن سه فرزند پسر و دو 
دختر بوده است. شهید لشگری در سال 1362 بر اثر اصابت تیر به گلویش در منطقه فکه به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در بهشت زهرا)س( در جوار دیگر همرزمانش 

به خاک سپرده شد.



شهید از زبان مادر :                                    
       امیرعباس پسری شوخ طبع، خوش برخورد و در عین حال آرام بود. آنقدر با 
از شهادتش چهار  بعد  که  بود  محبوب شده  اقوام  و  فامیل  میان  در  اخالقی  خوش 
خانواده از فامیل، اسم او را روی بچه هایشان گذاشتند. همسایه ها همین حاال هم از 
حجب و حیا ، سربه زیری، چشم پاکی و خوش اخالقی امیرعباس تعریف می کنند. 
او را جور دیگری دوست داشتیم. همه خانواده به او وابسته بودیم. نمی دانستیم دلیل 
این همه انس و وابستگی به او این بود که قرار است خیلی زود او را از دست بدهیم.                                             
جنگ که شروع شد امیرعباس 13 ساله بود. کمی بزرگتر که شد به عضویت بسیج 
مسجد محله درآمد. آن روزها از روی دوچرخه به زمین افتاد و دستش شکست. یک 
روز هرچه منتظر شدم به خانه برنگشت. رفتم مسجد و دیدم در اتاقک بسیج نشسته 
و دارد برای اعزام به جبهه ثبت نام می کند. دست گچ گرفته اش را به مسئول بسیج 
نشان دادم و گفتم : آخر تو چه چیز این را می خواهی بفرستی جبهه ؟ گفت : چه 
کنم ؟ دست بردار نیست ! آن روزها مسافر مشهد بودیم. همگی رفتیم راه آهن اما 
امیرعباس فکرهایی در سر داشت. لحظه آخر گفت من نمی آیم. حریفش نشدیم. 
نمی دانستیم به تالفی اینکه از طریق بسیج نتوانسته بود راهی جبهه شود تصمیم گرفته 
بود زودتر از موعد به سربازی برود و از این طریق در جبهه حضور پیدا کند. از مشهد 
که برگشتیم فهمیدم برای سربازی به کرمان اعزام شده. طاقت نیاوردم و راهی کرمان 
شدم. آنجا فرمانده اش وقتی نگرانی مرا دید گفت : شما غصه امیر را نخورید. باور 
ماهی که در  فرمانده ماست. سه  این جوان 17 ساله  بگویم در واقع  اگر  نمی کنید 
کرمان بود اصاَل به مرخصی نیامد و ادامه سربازی اش را هم در مدت یازده ماه در 

مریوان گذراند.

نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  46/12/18

 65/7/18

مریوان  

-
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شهید امیرعباس مرادی
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       آخرین بار که به مرخصی آمد ، گویی خودش می دانست که آخرین دیدار است. 
رفتارش با همیشه فرق داشت. روزی کنارم نشست و گفت : اگر گفتی کدام درد از 
همه بدتر است ؟ گفتم چه می دانم. گفت : هیچ دردی بدتر از عاشقی نیست. گفتم 
حاال تو عاشقی ؟! گفت : برای من هنوز زود است. اینطور شنیده ام. به شوخی گفتم : 
هنوز گرسنگی نکشیده ای که عاشقی از یادت برود. در روزهای آخر به دیدار بعضی 
از اقوام رفت و بعضی را هم به خانه دعوت کرد. پسرعموی امیرعباس )نعمت اله( 
که پسر بسیار باخدا و با اخالقی بود مدتها پیش شهید شده بود. امیرعباس وقتی برای 
خداحافظی به خانه برادرم رفته بود ، به زن دایی اش گفته بود :  خواب نعمت اله را 
دیده ام. دیدم لب حوض ایستاده و وضو می گیرد. مرا که دید گفت:  امیر ! بیا وضو 
بگیر. بعد از وضو گرفتن ، مشتی آب از حوض برداشتم تا بخورم اما نعمت یک دفعه 
گفت : این آب خوردن نیست ! این حوض کوثر است. شربت شهادت است ! اما 
من از آب آن حوض نوشیدم. زن دایی ! این بار بروم دیگر برنمی گردم. امیرعباس 
در آخرین نامه اش نوشته بود : مادر عزیزم ! برای من گریه نکن. به جای گریه برای 
من ، برای امام دعا کن. مادر ! یک قالب یخ روی مزار من بگذار تا قطره قطره آب 
شود تا جایگزین قطرات اشک تو باشد . چهارده روز از رفتن امیرعباس به مریوان 
می گذشت که خبر شهادتش را به من دادند. از خود بیخود شده بودم چون امیرعباس 
همه زندگی من بود. اگر چه می دانستم که باید شهید می شد. امیرعباس با آن سن 
کمی که داشت بسیار مردمدار بود. روزی یک جفت کفش نو برایش خریده بودم 
اما وقتی به خانه مادرم آمد  همان کفشهای کهنه و رنگ و رو رفته اش را پوشیده بود. 
گفتم : پس کفشهای جدیدت کو ؟ گفت : نپرس ، جایش خوب است ! چند روز 
بعد آن کفشها را پای یکی از بچه های محله دیدم. گفتم : امیر ! کفشهایت پای فالنی 
چه می کرد ؟ گفت : می خواست برود عروسی ،کفش نداشت. من هم کفش هایم 
را دادم به  او ! خیلی دعا کردم سال تحویل بیاید خانه و کنارمان باشد. اتفاقاَ آمد اما 
نزدیک ساعت سال تحویل غیبش زد. چند ساعت بعد برگشت. گفتم کجا بودی ؟ 
جواب داد : رفته بودم یک مسافرت کوتاه. آنشب پسرعموی امیر به خانه مان آمد و 
گفت : امیر را دیدم برای دو دختربچه لباس می خرید. همسایه مان فوت کرده بود و 
همسرش هم ازدواج کرده بود. دو دختر کوچکش در واقع نه پدر داشتند و نه مادر. 
امیر خواسته بود دم سال تحویل دل آنها را شاد کند. وقتی که فهمید من دانسته ام 
، گفت : مدیونی اگر به کسی بگویی من برای آنها لباس خریده ام. یک ماه بعد از 
شهادت امیرعباس، پیرزنی غریبه به خانه مان آمد و گفت : تو چرا گریه می کنی ؟ 
من باید به حال خودم گریه کنم ! من اطراف تهران زندگی می کنم. از سر نداری و 
ناچاری گدایی می کردم که امیر مرا دید. از آن به بعد همیشه به من کمک می کرد 

و نمی گذاشت گدایی کنم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344/5/2 

1362/8/26

تپه کله قندی 

-
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شهید نعمت اله مرادی 

 شهید از زبان خواهر:
     نعمت اله سال 46 در تهران به دنیا آمد و سه سال از من کوچکتر بود اما همیشه 
پشتیبان ما بود و ما را ارشاد می کرد. از همان کودکی رفتار و حرفهایش حساب شده 
و بزرگتر از سن و سالش بود . خوش برخورد ، خنده رو ، متواضع و باگذشت بود . 
لباسهای ساده و آستین بلند می پوشید و می گفت : انسان باید پوشیده باشد . مرد هم 
باید لباس سنگین بپوشد . نماز را اول وقت بجا می آورد حتی اگر مهمان در خانه بود 
و سر سفره ، غذا پهن می شد ، می گفت: غذای روح از غذای جسم واجب تر است . 
سر سفره غذا خرده نانها را جمع می کرد و نمی گذاشت دور ریخته شود . می گفت:  
خوردن این نانها خیلی ثواب دارد . به خواهران همواره توصیه می کرد که حجابشان 
را حفظ کنند. او همیشه سر مزار شهدا می رفت و با آنها انس می گرفت . می گفت:  
آنها به گردن ما حق دارند . من به آنها قول داده ام نگذارم سالحشان زمین بیافتد . 
در سن 15 سالگی مادرش را از دست داد و غم سنگینی بر زندگی او سایه افکند اما 
توکل او بر خدا بود . اولین بار با دستکاری شناسنامه اش در سن 15 سالگی به جبهه 
رفت . زمانی که با مخالفت پدر روبرو شد گفت : پدر ! من وقتی به مناطق جنگی می 
روم و آنجا لباسها و چادر خواهرانم را که به اسارت دشمن درآمده اند ، روی خاکها 
می بینم ، وقتی جای ناخنهای آنها را که روی زمین کشیده شده می بینم ، نمی توانم 
آرام بگیرم ،نمی توانم راحت در خانه ام بنشینم. اگر ما به جبهه نرویم ، دشمن فردا 
به خانه های ما هم می آید . پدر ! من دستت را می بوسم. با رضایت دل به من اجازه 

بده به جبهه بروم تا آنجا نگران نباشم که پدرم و خانواده ام از من ناراضی هستند .
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      پدر وقتی این حرفها را شنید به گریه افتاد و گفت : باشد پسرم ، به همان راهی که 
دوست داری برو . زمانی که به جبهه رفت در کار خنثی کردن مین مشغول به فعالیت 
شد . نعمت اله در خنثی کردن مین تبحر خاصی داشت . در عملیاتها مسئول پاکسازی 
بود و به همین دلیل ترکشهای زیادی در بدنش وجود داشت . روزی به من سر زد و 
گفت : خواهر ! اگر یک روز برایت خبر بیاورند که برادرت شهید شده ناراحت می 
شوی ؟ گفتم : نارحت می شوم ؟! خود را می کشم . گفت : چرا ؟ شهادت که مرگ 
نیست . یک تولد دیگر است . انسانی که شهید می شود نمی میرد . همیشه زنده است. 
خانواده اش را می بیند و از احوال آنها آگاه است پس شما هم کاری نکنید که من با 
دیدن آن ناراحت شوم . آبجی ! اگر بعد از شهادتم خواستی گریه کنی جلوی چشم 
منافقان گریه نکن . در خفا و برای امام حسین)ع( گریه کن . نعمت اله در سال 62 در 
جریان عملیات والفجر 4 در منطقه تپه کله قندی در سن 18 سالگی به شهادت رسید 
و پیکر مطهرش بعد از ده سال در سال 72 به وطن و آغوش خانواده بازگشت . وقتی 

پیکرش را تحویل دادند گویی که تازه شهید شده بود .                    
فرازهایی از وصیتنامه شهید : 

با تو عهد بستم اگر در عهدمان کوتاهی کردم مرا ببخش و تا مرا  بارالها ! من       
نبخشیده ای از این دنیا خارج نکن و جانم را خودت بگیر ، همانطور که جان عاشقان 
خود را می گیری و قبل از مردن،  اعمالم را اصالح کن . ای خدایی که در شدتها و 

گرفتاری ها ذخیره و پشتیبانم هستی ... 
      از برادرم مجید می خواهم اگر خواست به جبهه بیاید مبادا برای انتقام بیاید . فقط 

برای رضای خدا و خالصانه بیاید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1363/4/23

باختران

-

ستارگان جاوید113اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید نعمت اله مرادی 

شهید از زبان خواهر :
        نعمت اله شش سال از من کوچکتر و سومین فرزند خانواده بود. مردم دار و همیشه 
به فکر کمک به دیگران بود. هیچ وقت نمی گذاشت کسی از دستش ناراحت شود. 
از همان ابتدا به کتابها و نوارهای مذهبی گرایش خاصی داشت. اخالق و رفتارش 
زبانزد بود. حجب و حیای خاصی داشت. در یک مجلس تا بزرگتر نمی نشست ، به 
خود اجازه نمی داد بنشیند. همیشه با وضو می خوابید. نمازش را اول وقت می خواند 
و بعد از نماز دستانش را بلند می کرد و از خداوند طلب شهادت می کرد. او همزمان 
با خدمت در جبهه ، درس هم می خواند و دانشجوی رشته اقتصاد بود. نعمت اله با 
ناامن آن مناطق به دلیل وجود  شروع جنگ تحمیلی به جبهه غرب رفت و در جو 
منافقان و کوموله ها ، سالها خدمت کرد. همزمان دو برادر بزرگترش هم در اهواز 
و جزیره مجنون خدمت می کردند. او به دلیل خدمات صادقانه اش به تدریج ترقی 
کرد و پس از مدتی مسئول مخابرات سپاه ناحیه باختران شد. مسئولیت خطرناکی را 
برعهده گرفته بود. چرا که منافقان در آن منطقه همواره در کمین نیروهای سپاه بودند 
و جنایات زیادی مرتکب می شدند. یکبار که نعمت اله عازم ماموریت مهمی بود ، 
از طرف منافقان با دفتر فرماندهی اش تماس گرفتند و ضمن تهدید ، او را از رفتن به 
آن ماموریت منع کردند اما نعمت در جواب آنها گفت : هرچه خواست خدا باشد 
همان می شود. ساعتی بعد ، در 23 تیر ماه سال 63 منافقان کوردل ، نعمت ، محافظ و 
راننده اش را از پشت پنجره دفترش به رگبار بستند و همه آنها را به شهادت رساندند.        



ستارگان جاوید114اولین کنکره شهدای منطقه 18

او در   ، نقل می کنند  بیت)ع( داشت. همرزمانش  اهل  به  نعمت عالقه خاصی       
لحظات آخر عمر گفت : جان دادن آسان اما کربال ندیدن سخت است. از دوستانش 
خواسته بود او را رها کنند وگفته بود : مرا روی زمین بگذارید ، آقااباعبداهلل)ع( به 
افتاد  اتفاقاتی   ، برادرم  از شهادت  بگیرد. پیش  بر زانویش  را  تا سرم  سویم می آید 
شیرینی  کرمانشاه  در  زمان  آن  پدرم  شود.  می  شهید  او  بودیم  مطمئن  ما  همه  که 
فروشی داشت. آخرین باری که نعمت به دیدار پدر رفت ، او مشغول آماده کردن 
شربت برای درست کردن نبات بود.  در همان حال نعمت به پدر گفت : این شربت 
ندارد.                                                                                                                                    برگشتن  رفتنم  این  شده  الهام  من  به  خورید.  می  شهادتم  مراسم  برای  را 
پدرم همیشه می گفت : نعمت اله امانت حضرت زینب)س( است. زمانی که خردسال 
بود ، به سبب بیماری سخت در بستر مرگ افتاد که با عنایت حضرت زینب)س( شفا 
پیدا کرد. او می گفت : از همان موقع به من الهام شد این بچه یک روز در راه خدا 
خواهد رفت. لذا در روز شییع پیکر مطهرش به همه می گفت : بعد از 22 سال ، امانت 

حضرت زینب)س( را به خانم بازگرداندم.
فرازهایی از وصیتنامه شهید :

      خداوندا ! خود دانی که وجود بی برکت من در این دنیا بی ارزش بود. پس بار 
خدایا ! نیست  مرا ارزش ده و برکت بخش. رحمانا ! از تو طلب مغفرت می کنم چون 
تو غفوری. رحیما ! رحم کن بر من. منی که سعی بر آن داشتم که منیت را از خود 
دور کنم. خدایا ! لغزشهایم را بر حسب نادانیم قرار ده. خدایا ! نفسم را از روحم جدا 
گردان زیرا ممکن است این نفس ، روحم را به پستی بکشد. خدایا ! کسانی هستند 
که با اینکه یگانگی و پاکی تو در فطرت آنها نمایان است و با اینکه به پاکی خون 
شهیدان آگاهند ، اما باز راه را به خطا می روند. آنها خود می دانند در اشتباه  هستند 
اما نمی خواهند قبول کنند.  خداوندا ! آنان را از غرور دور کن. آنان را نیرو بخش 

که به خود آیند و راه شهدا را ادامه دهند.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1339

 64/11/28

فاو ، عملیات والفجر 8

تهران ، بهشت زهرا)س(

ستارگان جاوید115اولین کنکره شهدای منطقه 18

 شهید مصباح آینه ده 

جهان  به  دیده  رودبار  توابع  از  ده  آینه  روستای  در   ، ده  آینه  مصباح  شهید        
بار  که  مادرش  از  داد  دست  از  را  پدرش  کودکی  سنین  در  که  زمانی  گشود. 
پایان  از  بعد  بایستد.  خودش  پای  روی  گرفت  یاد  بود،  گرفته  دوش  به  را  زندگی 
او  شد.  ساکن  برادرش  نزد  در  و  آمد  تهران  به  تحصیل  ادامه  برای  راهنمایی  دوره 
در سال 61 داوطلبانه به جبهه رفت و بعد از آن خدمت سربازی اش را هم در جبهه 
اما هیچ  بکار شد  بازرگانی مشغول  پایان خدمت در وزارت  از  بعد  مهران گذراند. 
مختار   : گوید  می  فرزندش  درباره  نیز  شهید  مادر  نیامد.  بیرون  جبهه  فکر  از  وقت 
مثل  گفت:  می  کرد.  می  کار  خدا  رضای  برای  کرد.  می  حفظ  مرا  احترام  همیشه 
مادر وهب باش که خودش پسرش را در کربال به میدان جنگ فرستاد و وقتی سر 
را  این  من   : گفت  و  کرد  پرتاب  میدان  طرف  به  را  آن  آوردند،  برایش  را  وهب 
بروید   : گفتم  می  و  شدم  می  ناراحت  من  گیرم.  نمی  پس  و  ام  داده  خدا  راه  در 
پدر   بدون  را  من شماها  نکنید. آخر  اذیت  این حرفها  با  مرا  اما  کنید  جبهه خدمت 
کرد.                                                                                                                                              کار  رضای خدا  برای  باید  فقط   ! مادر  می گفت:  مختار  اما  ام  کرده  بزرگ 
    14 روز از ازدواجش نگذشته بود که راهی جبهه شد و 45 روز طول کشید تا به 
مرخصی آمد. معلوم بود ماندنی نیست . دفعه بعد که می خواست برود ، فقط خودش 
را در آغوش  مادر   ، برای خداحافظی آمد  بار است. وقتی  این آخرین  می دانست 
با او خداحافظی گرمی کرد و بعد دستش را مثل میکروفون مقابل دهان  گرفت و 
مادرش گرفت و گفت : مادر شهید مختار مصباح ! نظرتان درباره شهادت پسرتان 
چیست ؟  مادر گفت : خدا نکند ،  انشاءاله همیشه سالم باشی.  بعدها فهمیدیم وقتی

 می خواست سوار ماشین شود به همسرش گفته بود: اگر من شهید شدم ، شما می 
توانید ازدواج کنید. 



آذر ماه سال 64 بود که  رفت و دیگر برنگشت. گرچه شهادت مختار شش ماه بعد از 
ازدواجش اتفاق افتاد اما در واقع آنها کمتر از دو ماه با هم زندگی کردند. شب 28 
بهمن ماه سال 64 یک گروه 30 نفری در عملیات والفجر 8 برای تخریب پل ام القصر

از  بود.  آنها  میان  هم  مختار  رفت.  فاو  به   ) عراق  دریایی  نیروهای  تدارکاتی  پل   (
آن جمع تنها یک نفر سالم برگشت. گویا دشمن از انجام عملیات مطلع شده بود. 
همرزمان شهید نقل می کنند : آن شب نیروهایی که داخل یک معبر تنگ پشت سر 
هم حرکت می کردند ، ناگهان با شنیدن صدای ناله متوقف شدند. وقتی برگشتند 
به  را  او  و  کرده  اصابت  قلبش  به  ترکش   ، افتاده  زمین  روی  که  دیدند  را  مختار 
عراقی  نیروهای  بعد  مدتی  بود،  آتش دشمن  زیر  منطقه  بود. چون  رسانده  شهادت 
با بولدوزر ، یک  بان گفته بود: عراقی ها  آن منطقه را تصرف کردند. بعدها دیده 
از  گروه،  یک  کردند.  دفن  آن  در  را  ما  شهدای  همه  و  کندند  جمعی  دسته  گور 
جریان عملیات فیلمبرداری کرد که صحنه شهادت مختار هم در آن ثبت شده بود.                                                                                                                                             
مختار خیلی از شهادت حرف می زد. برنگشتن پیکر مختار برای خانواده خیلی سخت 
بود اما وقتی وصیتنامه اش خوانده شد ، فهمیدیم این شکل شهادت آرزوی خود او 
بوده است. در وصیتنامه اش نوشته بود : دوست دارم مثل مادرم زهرا)س( شهید شوم، 
گورم پیدا نشود. 16 سال گمنامی پاداشی بود که مختار به پاس جهاد در راه خدا از 
او گرفت. سالهای اول جنگ ، جمعه ها بعد از ظهر هر بار در خانه یکی از اعضای 
فامیل جمع می شدیم و جلسه قرآن برگزار می کردیم. گرداننده این جلسات مختار 
و یکی از دوستانش به نام کریمی بودند. مختار قرآن می خواند و کریمی برایمان از 
اوضاع مملکت حرف می زد. این دو با ذوق و شوق زیادی که داشتند ، چنان جمع 
باصفایی را برای فامیل درست کرده بودند که همه انتظار روز جمعه را می کشیدند 
با  برایمان صحبت کنند. آنها همیشه  این دو جوان  تا دوباره دور هم جمع شویم و 
یکدیگر بودند تا  اینکه کریمی در عملیات خیبر شهید شد. دو سال بعد نیز مختار 
به شهادت رسید. آنها باز هم مثل یکدیگر بودند چون هر دو گمنام شدند و عجیب 
تر آنکه پیکر هر دو آنها در یک روز به خاک میهن بازگشت. شهید کریمی بعد از 
18سال و مختار بعد از 16 سال ، 28 صفر سال 80 وقتی به مصال رفتیم ، در کمال 
تعجب دیدیم تابوت آنها به فاصله یک تابوت ، روی هم قرار گرفته بود. آنها اینجا 
هم با یکدیگر بودند. سوم خرداد سال 80 مختار را در بهشت زهرا)س( و در جوار 

دیگر همرزمانش به خاک سپردیم.
فرازهایی از وصیتنامه شهید : 

پروردگارا ! ما به فرمان مبارکت ، به عشق تو ، برای رضای تو و برای اجرای حکم 
تو به جبهه آمدیم تا بهترین و کوتاه ترین راه رسیدن به تو را بپیماییم و برسیم به آنچه 

در آرزویش بودیم. ...
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

-

1365

فاو

-
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 شهید  داود معراجی نیا

      شهید داود معراجی نیا فردی مهربان، متدین و اهل نماز و مسجد بود. در سن 
16 سالگی تصمیم گرفت داوطلبانه عازم مناطق عملیاتی شود. او همواره می گفت : 
می خواهم راه عموی شهیدم را ادامه دهم. چون عمویش مفقوداالثر بود می گفت:

می روم، یا عمویم را برمی گردانم یا خودم هم شهید می شوم. پدر با رفتن او به جبهه 
موافق نبود و به همین علت در خانه را قفل می کرد تا نتواند بیرون برود. یک شب او 
از دیوار خانه باال رفت و تصمیمش را عملی کرد. خودش را به پایگاه بسیج مسجد 
رساند و همان شب به منطقه اعزام شد.  شهید معراجی نیا پس از نبردی بی امان با

 متجاوزان بعثی در حالی که دو ماه از حضورش در جبهه نگذشته بود، در سال 65 
به دیدار  و  نوشید  ناحیه سر، شربت شهادت  به  اثر اصابت ترکش  بر  فاو  منطقه  در 

معبود شتافت. 
پدربزرگ شهید نقل می کند : وقتی پیکر داود را دیدم، انگار آرام خوابیده بود. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

-

1364/12/27

مفقوداالثر

-
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عبدالمناف معراجی نیا

شهید از زبان پدر :                                   
      اسفند ماه سال 63 بود که مناف دوباره عزم رفتن کرد. مادرش گفت: تو که تا 
بیشتر شده، دخترت  بار رفته ای جبهه، دیگر بس است. حاال مسئولیتت  بحال 8-7 
کوچک است، فرزند دومتان در راه است، دیگر نرو! مناف در جواب گفت: فردای 
قیامت چطور می خواهی جواب خدا را بدهید! اگر از تو بپرسند : تو 7 پسر داشتی، 
آنوقت حتی یکی از آنها هم شهید نشده! و ادامه داد: من تا آخر جنگ از جبهه رفتن 
دست نمی کشم. یا جنگ تمام می شود یا من شهید می شوم. مادرش دیگر نتوانست 
چیزی بگوید.  مناف از نیروهای سپاه بود و در گروه تلویزیونی  سپاه  خبرنگاری  
بنی صدر یک روز در دانشگاه درگیری  اوایل جنگ و زمان ریاست جمهوری   .  
شد و مناف که به عنوان یک نیروی سپاهی خود را به آنجا رسانده بود، در جریان 
درگیری زمین افتاد و آسیب دید. در آن میان یک خانم بسیجی ایستاد تا به مناف 
کمک کند. آن اتفاق آغاز آشنایی آنها بود و مدتی بعد مناف گفت : ما به یکدیگر 
عالقمندیم و قصد داریم ازدواج کنیم. همسرش که بهیار بود و پشت جبهه خدمت 
می کرد بسیار با مناف همراه و هم عقیده بود. می خواستیم برای ازدواجشان جشن 
بگیریم اما آنها گفتند : می خواهیم عروسی مان در مسجد برگزار شود. مراسم عقد 
آنها در سال 61 در مسجد پیغمبر)ص( خیابان تختی برگزار شد. مناف تصمیمش را 
گرفته بود و حرفهای مادر هم نتوانست نظرش را عوض کند. در حالی که چشم انتظار 
فرزند دومش بود رفت. وقتی می رفت گفت : خواب دیدم خدا به ما پسری می دهد 
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که من اسمش را محمدحسین می گذارم. اگر او به دنیا آمد و من نبودم، نام او را 
محمدحسین بگذارید.. 

      محمدحسین روز عاشورای سال 64 چند ماه بعد از اعالم خبر مفقوداالثر شدن 
مناف به دنیا آمد. مناف هربار که برای ماموریتهای 10-15 روزه به منطقه می رفت، 
گزارشهای تصویری تهیه می کرد. ده روز می ماند و دوباره به جبهه برمی گشت. 
روزهای آخر سال بود و ما منتظر بازگشت او بودیم که یکی از همکارانم از قول 
یکی از بچه های محله که تازه از جبهه آمده بود، خبر شهادت مناف را داد. بعدها 
برایمان تعریف کردند، روز 26 اسفند ماه سال 64، مناف که ماموریتش تمام شده بود 
قصد بازگشت به تهران را داشت اما همکار جوان و تازه کارش از او خواست برای 
کمک به او یک روز بیشتر بماند. مناف هم پذیرفت. فردای آنروز برای فیلمبرداری 
با هم به مناطق عملیاتی رفتند و آنها مشغول فیلمبرداری از جریان عملیات بدر بودند 
که عراقی ها پاتک زدند و رزمندگان اسالم مجبور به عقب نشینی شدند. در همان 
میان، مناف در اثر اصابت ترکش بر زمین افتاد و به شهادت رسید. چون منطقه بشدت 
زیر آتش عراقیها بود، نیروهای ما نتوانستند پیکر مناف را با خود به عقب منتقل کنند. 
وقتی هم که عراقی ها پل ارتباطی را که در مسیر آنها قرار داشت منفجر کردند، پیکر 
بودیم  منتظر  مفقوداالثر شد. همیشه  و  ماند  ها  منطقه عراقی  باقی شهدا در  و  مناف 

برگردد، تا پایان جنگ، تا پایان تبادل اسرا بین ایران و عراق، اما... 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1345/01/10

 64/11/25

-

-
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شهید محمد مالحسنی 

وصیتنامه شهید محمد مالحسنی :                                                                                                                                                 
برپا  بشریت  عالم  منجی  بر  سالم  با  شهیدان   خون  حرمت  پاسدار  اهلل  نام  به       
دستگاه  زن  هم  بر  و  مستضعفین  یاور  و  یار  زمین  روی  در  عدالت  و  عدل  کننده 
امید   ، ناپذیرمان  سازش  امام  آن  برحق  نایب  بر  درود  با  و  مشرکین  و  ظالمین 
به  بیکران  و  فراوان  سالم  و  درود  با  و  عزیز  خمینی  جهان  مستضعف  توده های 
و  خمینی  برومندش  فرزند  کربالی  تا  حسینی  کربال  از  اسالم  شهدای  پاک  ارواح 
بزرگ خواستارم.                                                                                          از خداوند  گرانقدر شهدا  خانواده های  برای  را  استقامت  و  صبر 
آیم.                                                                                                         نائل  شهادت  فیض  به  باالخره  تا  میجنگم  و  میروم  جبهه  به  آنقدر 
ای جوانان نکند در غفلت بمیرید که موالیم علی)ع( در محراب عبادت به شهادت 
با  رسیده و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین در راه حسین)ع( و 
هدف شهید شد . ای مادران مبادا از رفتن نور چشمانتان به جبهه ها جلوگیری کنید 
شهید   72 تحمل  که  را  )س(  زینب  جواب  نمیتوانید  باریتعالی  محضر  در  فردا  که 
انشاءاهلل  تا  بفرستید  باطل  علیه  نبرد حق  به جبهه های  را  فرزندانتان   . بدهید  نمود  را 
هرچه زودتر کار صدام و صدامیان را یکسره کنند و انشاءاهلل همگی با هم به اتفاق 
خانواده های محترم شهدا و اسرا و جانبازان به حرم و صحن و صحرای حسین)ع( که 
مدتها آرزویش را داشتیم به آنجا برویم ، حرکت کنیم و قبر شش گوشه ابی عبد اهلل 
حسین)ع( را در آغوش بگیریم و با تمام وجود فریاد بزنیم السالم علیک یا ابی عبد 
اهلل. سالم بر تو ای حسین ، ای بنده خاص و برگزیده خدا ! سالم به تو و یاران تو !  
سالم بر تو و اصحاب تو !  سالم بر تو که با شهادت خویش درس آزادگی و شهادت 
را به ما آموختی و این چنین ما را عاشق شهادت نمودی ! درود و رحمت حقتعالی به 
تو و یاران شهید تو باد !                                                                                          
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     پدران و مادران ! همه فرزندانتان را همانند خاندان وهب به جبهه های نور علیه 
ظلمت بفرستید و حتی جسد آنها را تحویل نگیرید زیرا مادر وهب فرمود سری را 
که در راه خدا داده شود هرگز پس نمیگیرم . برادران ! دعا و استغفار را از یاد مبرید 
که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم 
تمام  در  ، چنین شخصی  باشد  برای خداوند  کارهایش  تمام  هر کسی  بردارید که 
کارهایش بر شیطان غلبه میکند و پیروز است . هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند 
و شما را از آن متعهد جدا نکنند که اگر کردند آن روز ، روز بدبختی و فالکت 
و روز جشن ابرقدرتهاست . حضورتان را همانند قبل در جبهه ها ثابت نگهدارید تا 
بدین وسیله روح شهدا را که شاد است شادتر کنید و انشاءاهلل به لطف خداوند تعالی 
و با یاری حضرت ولی عصر که حضورشان در جبهه جلوگر است بتوانیم به پیروزی 
نهائی دست یابیم . برادران و خواهران ! در امام بیشتر دقت کنید و سعی کنید عظمت 
او را دریابید و خود را تسلیم او سازید و سخنان او را که از قرآن مجید سرچشمه 
مي گیرد مو به مو اجرا کنید که اگر کردید ، دنیا و آخرت خود را بیمه کرده اید و 
خداوند را هم با این کارتان خوشحال نموده اید . سخنانی با پدر و مادرم : پدر جان و 
مادر جان ! خوشا به سعادت شما که همچنین افتخاری نصیبتان شد و فرزندانتان را در 
راه اسالم و قرآن به جبهه نبرد حق علیه باطل فرستادید و من شما را در پیشگاه خداوند 
حق و تعالی دعا میکنم. پدر و مادر ! اگر شهادت نصیب من شد ، وصیت من به شما 
این است که در شهادت من گریه نکنید چون با شهادت خویش از این دنیای فانی به 
دنیایی که حسین و اصحاب حسین)ع( در آنجا هستند پرواز کرده ام. مادر جان ! نکند 
برای من گریه کنی ! برای حسین گریه کن که در صحرای کربال شهیدش کردند . از 
تو میخواهم در قبال شهادت من همچون زینب )س( در برابر مصیبتها صبر و استقامت 
ورزی و از تو میخواهم ای مادر خوبم ، مبادا در برابر دشمنان اسالم گریه کنی تا 
بدین وسیله آنان را خوشحال نمائی. همچون سنگ محکم باش و هیچ ناراحتی به 
خود راه مده که خداوند بزرگ با ماست و از شما میخواهم که در این مدت عمر 
کوتاهم هر اذیت و آزاری بشما رساندم بخاطر خدا مرا ببخشید و حالل نمائید . و اما 
ای برادرانم ! شما ضامن خون شهدا هستید مواظب اعمال و رفتار خویش باشید که 
هیچ کاری خالف اسالم انجام ندهید و اسلحه مرا بر زمین مگذارید جای مرا پر کنید 
و انتقام خون شهدا را از مزدوران از خدا بیخبر بگیرید . و اما از کسانی که در این 
مدت با من آشنایی و رفت و آمدی داشتند از همگی آنها میخواهم که مرا به خاطر 
خدا حالل کنند و ای رفقا ! اگر تا دیروز در نادانی بسر میبردید امروز دیگر موقع 
آن رسیده که بخود آئید و از کارهای گذشته توبه کنید که خداوند بزرگ بسیار 
توبه پذیر و مهربان است و سعی کنید همیشه در خط امام حرکت کنید که خط امام 
، خط انبیاء و اولیاء خدا است و از شما میخواهم رهبری امام را از جان و دل بپذیرید 

که رهبری امام را نه ایران بلکه تمامی ملل مسلمان جهان پذیرفته اند ...                 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

-

 1362

ارتفاعات کله قندی

بویین زهرا ، گلزار شهدای 
روستای قلعه هاشم خان
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 شهید صفت اله نوروزی

شهید از زبان پدر و برادر : 
      صفت اله واقعا انسانی خوب ، شایسته و فعالتر از دیگر برادران بود و همیشه لبخند 
می زد. هیچوقت از موضوعی گالیه نداشت و پشتیبان و یاور پدر و مادرمان بود.  پدر 
نیز می گوید : 12 سال منتظر ماندیم تا پیکر فرزندمان را تحویل بگیریم. از روزی 
که خبر دادند صفت اله در ارتفاعات کله قندی شهید شده تا سال 74 که همراه 400 
شهید دیگر در نماز جمعه تشییع شدند روزهای سختی گذراندیم تا اینکه بعد از 12 
سال جنازه اش را تحویل دادند و در روستایمان قلعه هاشم خان بویین زهرا دفن شد. 
20 ساله بود که به جبهه رفت . آمده بود تهران کار کند . نجار بود و یک سال با پسر 

بزرگم قدرت اله کار کرد و داوطلبانه به جبهه رفت و دیگر برنگشت . 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1342

1358/9/18 

دهالویه 

-
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 شهید محمد وحید سوقه 

شهید از زبان مادر :                                                                                    
     محمد متولد سال 1342 بود. روزهای نزدیک بازگشت امام ، خواب و خوراک 
نداشت. با آن سن کم حرفهای بزرگ می زد. می گفت: می خواهم بروم استقبال امام 
تا خاک زیر پایش باشم. در روزهای نزدیک انقالب برای بچه ها تعریف می کردم

در  من  یاران  گفتند  ایشان   ، کردند  تبعید  و  دستگیر  را  خمینی)ره(  امام  که  زمانی 
گهواره اند. محمد با خوشحالی گفت : ما را می گفتند ، نه ؟ من آن موقع در گهواره 
با مردم  و  قیام کنیم. اخالق خوبی داشت  امام)ره(  یاری  برای  باید  االن  بودم. پس 
به فقرا کمک می کرد  . هزینه سوارشدن ماشین روزانه اش را  بود  خوش برخورد 
و مسافت طوالنی مدرسه تا خانه را پیاده می آمد. هیچوقت از پارتی بازی خوشش 
نمی آمد . هر وقت گوسفند قربانی می کردیم ، می گفت : گوشت قربانی را به همه 
به یک اندازه بده ، چه دخترت ، چه فامیل و چه به غریبه ها . قربانی برای رضای 
نباشد که کمی از آن را پخش کنی و بیشترش را بگذاری در  . این طور  خداست 
یخچال برای استفاده خودتان. بعد از پیروزی انقالب هم میدان را خالی نکرد. یا در 
مسجد و بسیج بود یا نمازجمعه . غسل شهادت می کرد و راهی نمازجمعه می شد. 

می گفت حاللم کنید شاید برنگشتم . از همان موقع داشت مرا آماده می کرد.
می گفت : اگر شهید شدم مثل زینب)س( باش که سرش را باالگرفت و پیام رسان 
برادر شهیدش شد . تو هم سرت را باال بگیر و سخنرانی کن . هرگز پیش منافقان 
گریه نکن . اگر می خواهی گریه کنی برای حضرت قاسم)ع( ، علی اکبر)ع( و علی 
اصغر)ع( گریه کن. می گفت : اگر صد سال هم عمر کنیم ، آخرش مرگ است اما 
هیچ مرگی مثل شهادت شیرین نیست .                                                                                 
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  آخرش مرگ است اما هیچ مرگی مثل شهادت شیرین نیست .                                                                                
    چیزی نگذشت که جنگ شروع شد . سال آخر دبیرستان بود. یک روز گفت: ما 
انقالب کردیم که پایش بایستیم . حاال که عراق به پشتیبانی آمریکا به ما حمله کرده 
نباید دست روی دست بگذاریم . اجازه بدهید بروم به جنگ عراقی ها. گفتم برادرت 
سرباز است ، بگذار او برگردد قبول نکرد . گفتم: پدرت تک فرزند است. در غیاب 
برادرت اگر تو هم بروی او تنها می شود . گفت : اگر بابا می خواهد تنها نماند ، بسم 
اهلل ! او هم بیاید با هم برویم جبهه . دائم دنبالم راه می افتاد. موقع ظرف شستن،   لباس 

شستن حرف می زد تا قانعم کند. می گفت : دوست نداری بروی بهشت ؟
می گفتم : چرا ؟ می گفت: دلت نمی خواهد بروی کربال ؟ می گفتم : چرا؟ 

می گفت : خب ما باید برویم و بجنگیم تا راه کربال باز شود . گفتم : خب حاال برو از 
یخچال میوه بردار و بخور . گفت : دیگر وقت آن شده که از میوه های بهشتی بخورم 
به جبهه رفت و در گروه  بود که  از شروع جنگ نگذشته  باالخره هنوز یک ماه   .
شهید چمران شروع به خدمت کرد . روز اعزام همراهش رفتم . صورت محمد از 
خوشحالی گل انداخته بود . با اینکه خداحافظی کرده بودیم ، از اتوبوس پیاده شد و 
آمد دوباره مرا بوسید و خداحافظی کرد . از حال و هوایش و از نگاه آخرش احساس 
کردم دیگر برگشتی نیست. فقط یک ماه در جبهه بود. در آن مدت دو نامه فرستاد 
که در یکی از آنها نوشته بود خواهرهایم برایم نامه فرستاده اند . به آنها بگو کمتر به 
من محبت کنند تا کمتر به این دنیا دل ببندم . بگذارید به خدای خودم نزدیک شوم . 
محمد در سومین ماه جنگ ، در 17 سالگی و در منطقه دهالویه همان جایی که شش 
ماه بعد شهید چمران به شهادت رسید ، شهید شد. مزار محمد هم در نزدیکی مزار 

فرمانده محبوبش است .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1341/03/05

 65/11/11

-

-
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شهید مصطفی یعقوبی

وصیتنامه  شهید مصطفی  یعقوبی :                                                                                                                                                     
بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                 
       وصیت نمودم اینجانب مصطفی یعقوبی فرزند محمد علی ساکن روستای محمود 
اقرار  و  متعال  به وحدانیت خداوند  اقرار  از  بعد  اکراه  بدون  با کمال صحت و  آباد 
به صد و بیست و چهار هزار پیغمبر که اول آنها حضرت آدم)ع( و آخر آنها خاتم 
االنبیاء حضرت محمد بن عبداهلل  صلی اهلل علیه و آله و اقرار به امامت دوازده امام 
که اول آنها حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السالم و آخر آنها حضرت 
ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه و اقرار به موت و حیات ، سوال قبر و صراط و حساب 
و قیامت ، با چشم باز به میدان نبرد داخل شدم و منافقین بدانند با مکر و حیله نمي 
توانند این قلب آکنده از خشم به کفر و نفاق ما را تسخیر کنند. ای پدر عزیزم و ای 
مادر مهربان ! اسالم امروز تنها است و کمک میخواهد. به اسالم کمک کنید با مال 
و جان . اگر من شهید شدم در انظار دشمنان اسالم و رهبر گریه نکنید.  امام عزیزم 
را دشمن شاد نکنید . به برادران و خواهران و عزیزان  و خویشان توصیه مي کنم که 
راه شهیدان را ادامه دهند . این دنیای فانی به کسی وفا نکرده و نخواهد کرد . با که 
وفا کرده که با ما کند . به صبر و شکیبایی توصیه میکنم . خدا ما و شما را ببخشد و 
بیامرزد . ای مادر عزیزم ! من انشاءاله شفای تو را اول از نیت خودم از امام حسین)ع( 

خواستم که انشاء اله برای جبهه کمک کنید.                  
                                                                                        والسالم  

                                                                                 مصطفی یعقوبی



شهدای محله 
فردوس





نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1346/04/08

  1363/12/22

جزیره مجنون

: بهشت زهرا قطعه 27 ردیف 114
شماره 1
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شهيد محمد ابراهيمی 

شهید از زبان مادر :                                                                                                                                                              
     محمد اولین پسر ما بسیار خوش اخالق و با حجب و حیا بود و بی دلیل از خانه 
بیرون نمی رفت. وقتی شهید شد ، برخی از همسایه ها تعجب کرده بودند. میگفتند : 
یعنی شما پسری به این بزرگی داشتید که به سن رفتن به جبهه رسیده بود! 15 ساله بود 
که تصمیم گرفت به جبهه برود. موقع نام نویسی، مسئول مربوطه با دیدن شناسنامه اش 
گفت: این کم سن و سال است اما از دیدن قامت مردانه و محاسن پرپشت او تعجب 
کرده بود. هرچه اصرار کردیم فعال نرو ، بی فایده بود. می گفت:  وقتی امام خمینی 
گفته اند باید جبهه ها را پر کنیم مخالفت شما کارساز نیست. او به همراه پسرخاله 
اش از طرف مدرسه به کردستان اعزام شد. زمانی که بدرقه اش کردیم به او گفتم : 
این بار که رفتی و برگشتی دیگر نرو. آخر اگه اتفاقی برایت بیفتد،  من چکار کنم ؟ 
محمد در جواب گفت : شما خدا را دارید. او در گردان تخریب خدمت می کرد و 
در کار خنثی کردن مین بود. اواسط اسفند ماه برای دومین بار به مرخصی آمد. گفت:  
برای عملیاتی که در پیش دارند قرار است آموزش غواصی ببینند و از کردستان به 

جنوب منتقل شوند. به او گفتم : محمد جان ! دو بار رفته ای . 
     اگر برای ثوابش بود هم دیگر بس است. می خواهم برایت عروسی بگیرم. گفت: 
من آن دنیا عروسی می گیرم! پیش از رفتن به من گفت: مامان ! اگر من شهید شدم 
شیون و زاری نکنی ها ! آبروی من را در محل نبری ها!  محمد در جریان عملیات 

بدر شیمیایی شد و به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید.
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فرازهایى از وصیتنامه پاسدار شهید محمد ابراهیمى :   
       خدایا تو را شکر می کنم که کمی فرصت عنایت فرمودی تا کمی به فکر آخرت 
و  نهادی  بر من منت  و  نروم  دنیا  از  توشه ای آماده کنم و در خاموشی مرگ  خود 
هدایتم فرمودی و دری از درهای جنت را که جهاد فی سبیل اهلل است به رویم باز 
کردی تا از راه گمراهی برگردم. اگر چه در جهاد اکبرت ضعیف هستم و بر نفسم 
اطمینان و  باعث  امام زمانت خمینی  نایب  به چهره  نگاه  تو و  یاد  نیستم لکن  مسلط 
آرامش قلبم می شود. و خوشحالم که در این قرن از اعصار امتحان به دنیا آمدم تا 
در این سن ندای حسین را لبیك گویم و برای چندمین بار از وطن خویش هجرت 
گزیده ام که در برابر کافران برای انسانیت و حفظ اسالم عزیز در راه اهلل جهاد بنمایم 
این  گردن  بر  است  شده  سپرده  اسالم  رزمندگان  دست  به  محمد)ص(  دین  اگر  و 
حقیر هم حقی است ، پس بگذارید تا گلوله ها و خمپاره های آتشین دشمن سینه ام 
را بشکافند و تا آخرین قطره خونم در برابرشان ایستادگی خواهم کرد تا دین اسالم 
و انقالب خونبارمان باقی بماند. ای امت عزیز ! بیدارید ، بیدارتر شوید و کوله بار و 
توشه آخرت را بردارید زیرا بدون توشه نمی شود از این دنیا هجرت نمود ، و مگر 
این نیست که شما با این دنیا فقط با یك نفس کشیدن در ارتباط هستید و هر لحظه 
ممکن است پرده مرگ  کنار زده شود و شما را در آغوش بگیرد . چه زیباست در 
آن وقت که به خون خود می غلتم. دوست دارم موالیم حسین مانند صحرای کربال 
زانو  بر روی  نیز   مرا  زانو می گذاشت سر  به روی  را  انصار خود  که سر یکی یکی 
خود بگذارد. و از شما برادران و خواهران  می خواهم که برادر حقیر خود را ببخشید 
خواهرانم ! یك حرف با شما دارم می خواهم بگویم که حجاب بهترین سنگریست 
که چشم منافقان را با سیاهی چادرتان کور می کنید و بدانید که سیاهی چادرتان پشت 
دشمنان اسالم و انقالب را به لرزه در می آورد. خیلی وقت است که دلم می خواهد 

پرواز کنم و سبکبال با روی خونین معشوق خود را  زیارت کنم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1348

1367/3/23 

شلمچه

بهشت زهرا قطعه 26 ردیف 79 
شماره 9 مکرر
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شهيد منصور اسماعيلی

      شهید منصور اسماعیلی در سال 1348 در تهران و در یك خانواده مذهبی و متدین 
دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن دوره طفولیت ، تحصیالت خود را تا مقطع 
اول دبیرستان ادامه داد و تا قبل از شهادت محصل بود. او در حین تحصیل در بسیج 
محل فعالیت چشمگیری داشت و در دوران جنگ تحمیلی 4 بار به مناطق عملیاتی 
جبهه اعزام شد. این شهید واالمقام در خرداد ماه سال 67 در مصاف با دشمن بعثی ، 

بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
فرازهایى از وصیتنامه شهید :                                         

     خداوندا ! ما را با شهید و شهادت آشنا بگردان. شهیدانی که خدایشان را شناختند و 
باالخره سوختند و با سوختن خود امتی را روشنایی بخشیدند. سالم و درود دارم بس 
فراوان به کلیه رزمندگان جانباز و همسنگرانم . ای عزیزانی که شب و روز در حفظ 
این انقالب اسالمیمان کوشا هستید. رزمندگانی که از کیان و شئون مملکت اسالمی 
که در آن چندین میلیون مردم مستضعف وجود دارد پاسداری می کنند و از خور و 
خواب خویش زده و به خاطر رضای خدا پا به میدان پیکار نهاده اند. در ابتدا سالمی 
دارم خدمت پدر صبور و شجاع و باایمانم . پدر جان ! از راهی دور با شما صحبت 

می کنم شاید که این راه دور نزدیك کربال باشد. پدر جان ! چه رنجها و مشکالتی را 
که برای تربیت ما ندیدید. پدر جان ! در مصائب و مشکالت شکیبا و بردبار باش و بر 
خدا توکل کن. و سالمی فراوان دارم بر مادر زینب گونه ام. مادری که با تمام سختیها و 
مشکالت و مشقات زندگی توانست فرزندانی تربیت کند که مفید این مملکت اسالمی 
شوند.                                                                                                                                                                              
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و  با شما درد و دل می کردم و گفتنیها  تمام مسائل  ! ای مادری که در  مادر جان 
پند و اندرزها را از شما می آموختم. وقتی حسین برادرم شهید شد یادتان هست که 
چگونه کوبنده و استوار سخنرانی کردید و با دست خود فرزندتان را بخاک سپردید 
مقاوم  و  استوار  پیش همچون کوه  از  بیش  برادرم  ناصر  نیز در شهادت  و همانطور 
ایستادید ! دوست دارم بر سر قبر بنده نیز آنچنان صحبت کنید که پشت حزب اله گرم 
و پشت کفار را سست و لرزان کنید و هرگاه به یاد این حقیر و حسین و ناصر افتادید ، 
قرآن را باز کرده قدری تالوت کنید. زیرا خداوند می فرماید : یاد من دلها را تسکین 
می دهد. این دنیا دنیای زودگذری است. بیاییم و این فرصتهایی را که همچون ابر 
می گذرد استفاده الزم و مطلوب را ببریم . بیاییم اگر تا بحال نبوده ایم ، حاال باشیم . 
هنوز دیر نشده.  ای برادران و بستگانم ! پشتیبان امام عزیز و در خط او باشید و حافظ 
به مساجد بروید.                                                                                                                                        از یکدیگر پیشی بجویید و حتما  باشید. در کارهای خیر  اماممان 
گفتنیهایی را که بایستی می گفتم، گفتم. باالخره نوشته ها را کم کنم. فقط بگویم 
نیازمندان  فقرا و  به  به مصلحت خودتان  بود آنرا  مانده  بنده بجای  از  که هر چیزی 
جامعه اسالمی کمك نمایید. ما که در این دنیا چیزی نداشتیم و از این بابت نیز خیلی 
خوشحالیم که نداشتیم و رفتیم. ما را با حاللیتتان خوشحال کنید. من زنده هستم و 

در کنارتان. 
خاطره ای به نقل از شهید :                                           

     )گویی در عالم خواب( با صفر برادر کوچکم می رفتیم. دیدم برگشت بطرف 
راست و داخل کوچه ای شد. خواستم وارد آنجا شوم ، دیدم ناصر از آن کوچه آمد 
بطرف من. دیدمش . گفتم : ناصر ، خودت هستی ؟ پیش خود گفتم شاید خیاالتی 
شدم و آن االن غیب می شود. دیدم نه مثل اینکه خودش است. روبوسی کردیم. بعد 
ناصر با تبسم و خنده گفت : منصور خوب بزرگ شده ای ! اندازه من شده ای ! گفتم:  
مگر تو بزرگ نشده ای ؟ گفت : نه . ما در بهشت همینطور می مانیم. بعد از مدتی 
من در مقابل ناصر آنقدر گریه و زاری کردم ، گفتم : چکار کنم که من بیایم ؟ دقیقا 

یادم نیست ولی مثل اینکه گفت : نگران نباش که تو هم می آیی.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1341/12/27

 1361/5/7

ميمه کوشک

تهران ،بهشت زهرا )س(
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شهيد حسين اسماعيلي 

      شهید حسین اسماعیلي سال 1341 در استان آذربایجان شرقي در یکي از روستاهاي 
میانه بدنیا آمد. در دوره کودکي با رنج و مشقت بزرگ شد و با تمام سختیها مبارزه 
کرد . تحصیالت خود را تا سوم راهنمایي ادامه داد. همیشه به فکر انقالب بود . از 

بچگي با رژیم مخالفت مي کرد. 
مادر نقل میکند: هر روز مي دیدیم وقتي به مدرسه مي رود دیر از مدرسه  مي آید.

به  نیست. مي گفت  موقع مدرسه  االن  ؟  دیر مي آیي  مي گفتم حسین جان،  چرا 
نگرفت  آرام  لحظه  انقالب حسین یك  شروع  با  بودم.  رفته  راهپیمایي  و  تظاهرات 
به عضویت سپاه  انقالب  پیروزي  با   . بود  بهتر شدن مملکت  برای  همیشه در تالش 
پاسداران درآمد و با شروع جنگ همیشه در بسیج و سپاه فعالیت مي کرد. هیچوقت 
در خانه او را نمي دیدیم. شبها در مسجد مي ماند و پاسداري مي داد و روزها به سپاه 
مي رفت. بعد از دوره ای که در پادگان امام علي)ع( دیده بود براي مأموریتي سه 
ماهه به جبهه رفت. حسین و دو برادر دیگر او جبهه بودند وقتي به آنجا رفت به برادر 
دیگر خود گفت حسن! تو مریض هستي برو . من به جاي تو اینجا خدمت مي کنم 
اما او قبول نکرد که بیاید. سه برادر در حمله کوشك شرکت کردند و پس از نبردی 
بی امان با نیروهای بعثی و رشادتهاي فراوان ، حسین در سال 61/5/7 در میمه کوشك 
در اثر اصابت تیر به ناحیه شکم به درجه رفیع شهادت نائل گردید. از میان سه برادر 

، حسین در آنجا به سوی معبود خود پرواز کرد.



 فرازهایى از وصیتنامه شهید حسین اسماعیلى  :     
     پدر جان ! من به تو افتخار می کنم که چنین فرزندی تربیت کردی و تحویل 
مملکت اسالمی دادی که خدا او را نزد خود دعوت کرد ... من به تو ای مادر افتخار 
می کنم و باعث سرافرازی من هستی، مادر تو مثل زینبی و فرزندی را بارور کردی 
که خدا او را درخواست کرده ، مادر االن که این نامه را می نویسم بسیار خوشحال 
هستم االن مالئکه با من در نظاره هستند و بسیار خوشحال هستم که مورد قبول واقع 
شدم. ای کسانیکه صدای مرا می شنوید نمیدانید که شهادت و کشته شدن در راه 
و آشنایان  برادر، دوستان  پدر،  مادر،   ! دارد  لذت  و چقدر  است  افتخاری  خدا چه 
ها  بهشتی  و  ها  و رجایی  اکبرها  و علی  اصغرها  مقابل علی  در  بدانید که خون من 
بدانید خود خدا وعده داده و  این را  ندارد.  امام حسین )ع(  هیچگونه ارجحیتی  و 
پیامبران گفتند آنان که در راه خدا شهید شدند مرده نیستند آنها زنده هستند و نزد 
ما روزی می خورند و بدانید همه از خدا هستیم و بسوی او باز خواهیم گشت. »انا 
هلل و انا الیه راجعون« وصیتی برای برادرانم دارم، درسهایتان را بخوانید و در بسیج و 
مرا هم دعا کنید.  انجام دهید و  را کامال  نمازها و عباداتتان  کتابخانه شرکت کنید 
را  دیگران  کنید  استفاده  آنها  از  شماست  برای  من  کتابهای  تمام  کنم  می  وصیت 
ارشاد کنید. برادران ، مادر جان و پدر جان ! در هنگام ظهور امام زمان)عج( من هم 
یکی از سربازان او خواهم بود و انتقاممان را خواهیم گرفت و اگر شما من را خندان 
دیدید که شما را دعوت می کنم به بهشت هیچگونه ناراحت نباشید من هم مثل سایر 
به دیگران روحیه بدهید مردم را ارشاد  باشید و  . استوار  شهدا شما را دوست دارم 
کنید نماز جمعه و دعای کمیل را حتما بروید. برادران بسیج از فرصت هایتان تمام 
استفاده را کنید نماز را با شکوه برگزار کنید از سخنان لغو بپرهیزید .امید ما و خون 
تفاوت  بی  برادران را کمك کنید  ادامه دهید دیگر  را  ما  راه  بر گردن شماست  ما 
نباشید . برادران آگاه باشید که بازوی سپاه شما هستید که انشاء اله با کارتان آمریکا 
را به زانو در آورید . کار کار تا استقالل . از طرف من از خدا طلب آمرزش کنید 
دیدار در بهشت. من زنده هستم و در کنارتان . مرا در بهشت زهرا)س( تنها نگذارید.                                                                                                                             
مسئولین !  شماها مال خودتان نیستید. شما مال 36 میلیون مسلمان هستید از خودتان 

مواظبت کنید .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1365/11/9 

شلمچه-عمليات کربالی 5

 بهشت زهرا قطعه 26
 ردیف 86 شماره 21
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شهيد ناصر اسماعيلی

      شهید ناصر اسماعیلی نودولقی در سال 1346 در تهران متولد شد. دروس ابتدایی 
را در کوی فردوس ، دوره راهنمایی را در سرآسیاب مهرآبادجنوبی و دوره متوسطه 
کارگر  پدرش  گذاشت.  سر  پشت  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دبیرستان  در  را 
تربیت  و  بود. شهید در یك خانواده مذهبی رشد  دار  مادرش خانه  و  سازمان آب 
یافت و ایمان و تقوا اساس زندگی خانوادگی آنها بشمار می رفت. شهید اسماعیلی 
نبرد حق  ثاراله عازم جبهه های  منطقه 1  پاسداران  از سوی سپاه  تاریخ 65/4/4  در 
علیه باطل شد و به واسطه تجربه های قبلی که از نظر نظامی داشت، آموزش ندیده و 
بطور مستقیم پس از سازماندهی در تیپ المهدی گردان فاطمه الزهرا )س( به جبهه 
رفت و مشغول حراست و پاسداری از میهن اسالمی گردید . او در منطقه جنوب و 
در محور عملیاتی اروندرود بر اثر اصابت ترکش خمپاره 60 از ناحیه پهلو مجروح 
گردید و پس از مداوا و بهبودی نسبی دوباره عازم جبهه شد. این شهید واالمقام در 
تاریخ 65/11/9 در جریان عملیات کربالی 5 در شلمچه به آرزوی دیرینه خود یعنی 

شهادت رسید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

 1367/3/29

مهران

مفقوداالثر
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 شهيد علی اصغر افتخاری

       شهید علی اصغر افتخاری در سال 1344 در یك خانواده مذهبی و متوسط جامعه 
تحصیالت  و  مدرسه شد  وارد  طفولیت  دوران  از طی  . پس  به جهان گشود  چشم 
خود را تا اول دبیرستان ادامه داد. پس از آن در یك مغازه آلومینیوم سازی مشغول 
بکار شد. او در دوران اوجگیری نهضت اسالمی همگام با دیگر جوانان انقالبی در 
راهپیمایی ها شرکت می کرد و پس از پیروزی انقالب نیز بواسطه عالقه شدیدی که 
از خود نشان  به عضویت بسیج محل درآمد و فعالیت چشمگیری   ، به نظام داشت 
داد اعتقاد راسخ به نظام اسالمی ، ایمان به والیت فقیه ، مهربانی و دلسوزی نسبت به 
دیگران از ویژگیهای شخصیتی او بود. وی در سن 18 سالگی برای دفاع از آرمانهای 
میهن اسالمی به خدمت مقدس سربازی رفت و در یگان ارتش مشغول به خدمت شد. 
او سرانجام در تاریخ 67/3/29 در منطقه مهران مفقوداالثر گردید و به آرزوی دیرینه 

خود رسید و با جامه ای خونین به لقاء معبود شتافت .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1348

 1365/10/10

شلمچه

تهران، بهشت زهرا
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شهيد محمد بامی 

      شهید محمد بامی در شهریور ماه سال 1348 در تهران دیده به جهان گشود. در 
سن 4 سالگی همراه با پسرعمه شهیدش پا به مهدکودک گذاشت و در آغوش گرم 
خانواده ای مذهبی و متدین تربیت شد. پیش از دوران ابتدایی نماز خواندن را آغاز 
کرد و هنوز دبستان می رفت که در مسجد محله به فراگیری قرآن پرداخت. پس از 
استعداد خوبی  به جبهه کرد.  بود که خود را آماده رفتن  طی مقطع سوم راهنمایی 
برای نقشه برداری داشت و به همین علت از طریق جهاد سازندگی استان تهران عازم 
مناطق عملیاتی جنوب شد. بعد از چند ماه که در آنجا بود ، جهت ادامه تحصیل به 
تهران بازگشت و دوره راهنمایی را به پایان رسانید و برای گذراندن تحصیالت در 
ادامه  از چندی  نام کرد. پس  ثبت  رزمندگان  ، در مجتمع آموزشی  متوسطه  مقطع 
تحصیل ، باز هم برای عزیمت به جبهه آماده شد . شهید محمد بامی معموال هر سال 
برای گذراندن تعطیالت تابستانی خود به نزد پدربزرگ و مادربزرگش به شهرستان 
اسفراین می رفت و این بار هم از همانجا به مناطق جنگی اعزام شد. او شش ماه در 
جبهه ماند و سپس برای دیدار خانواده به مرخصی کوتاهی آمد. پس از آن به یگان 
مربوطه بازگشت . عملیات کربالی پنج آغاز شده بود و لذا این شهید بزرگوار هم 
 : که  داشت  زبان  بر  را  این جمله  همیشه  او  یافت.  عملیات حضور  آن  در  مشتاقانه 
دوست دارم گمنام باشم . و سرانجام نیز در این عملیات در دهم دی ماه سال 65 به 
از سه سال گمنام  آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید ولی پیکر مطهرش پس 
بودن ، در آبان ماه سال 68 شناسایی و به میهن اسالمی بازگشت و در جوار دیگر 

همرزمانش آرمید.
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 وصیتنامه شهید محمد بامى :       
     شهادت ، چه کلمه زیبا و پرمعنایی ! کلمه ای که با اولین نظر به آن، انسان کلیه 
آرزوها و خواسته های خود را در آن می بیند و تمام عشقها و امیدهایی که به آن کالم 
زیبا خالصه می شود ، ولی چه امیدی و چه عشقی ؟ در این راه عاشق شهید است 
و معشوق خداوند و راه ، رسیدن به وصال شهادت و این عشق کاملترین عشقهاست 
و عاشق کاملترین انسانها. خداوندا ! ترا سپاس می گویم که این فهم و درک را به 
به دنبال آن باشم. شهادت را  انسان است و  تا بدانم شهادت تکامل  من عطا کردی 
من مانند دو بال می بینم که انسان می تواند با آن به سوی لقاءاله پرواز کند و بوسیله 
این مرگ  ! سپاسگذارم که  بشتابد. خداوندا  قله سعادت  اوج  به  و  نماید  آن عروج 
پرافتخار را نصیبم کردی و ما را در ردیف شهدا قرار دادی. پس خداوندا ! شهادت 
چیزهاست.  باالترین  تو  رضای  چون   ، داری  دوست  بیشتر  که  ده  قرار  طوری  مرا 
برادران و خواهران که این وصیتنامه را می خوانید و یا  می شنوید !  شاید در این لحظه

که  اسالمی  انقالب  این  از  کدام  هر  که  شما  و  نباشم  جهان  این  در  من  دیگر 
سعی  کنید،  می  پاسداری  نحوی  به  است  معلول  و  شهید  هزاران  خون  حاصل 
دنیا  فریبنده  ظواهر  باشید  مواظب  و  بسازید  هرجهت  از  مستقل  را  کشور  که  کنید 
دوست  دنیا  اگرچه   : اند  فرموده  حسین)ع(  امام  شهیدان  سرور  زیرا  نفریبد  را  شما 
است.  بهتر  و  زیباتر   ، تر  عالی  دنیا  از  خیلی  آخرت  خانه  اما   ، است  داشتنی 
است.                                                                                                                        موقتی  این  و  ابدی  آن  زیرا  باشید  آخرت  راحتی  و  زیبایی  دنبال  به  پس 
دانش آموزان عزیز ! شما که امیدهای آینده این انقالب و معماران آینده بنای ایران 
هستید همیشه در سنگر مدرسه بکوشید و از خداوند یاری بطلبید تا انشاءاله معلمان ، 
دکتران ، مهندسان و خدمتگزاران دلسوز فردای این میهن اسالمی باشید و کشورمان 
دهید.                                                                                                                                      سوق  تکامل  سوی  به  گذارد  می  سر  پشت  را  زمانها  ترین  پرحماسه  که  را 
پدر و مادر عزیزم ! خوشحال باشید و خدا را شکر کنید که مرگ فرزندتان با افتخار 
بود و این لطف پروردگار به من و شما بود. مادرم ! مواظب باشید و روحیه خود را 
امام  مظلومیت  برای  اگر هم خواستید گریه کنید  نکنید.  خوب حفظ کنید و گریه 

حسین)ع( باشد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1332

1360/2/31

تپه های اهلل اکبر 

تهران ، بهشت زهرا)س( ، قطعه 24
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شهيد محمد بختياری

      شهید بزرگوار محمد بختیاری در سال 1332 در خانواده ای متدین در خیابان 
دخانیات تهران به دنیا آمد. در شش سالگی قرآن را فرا گرفت و در نمازهای جماعت 
مسجد شرکت می کرد و همیشه به شوخی می گفت من نمازخواندن را زود شروع 
کردم و از خدا طلب دارم ! او فرزند بزرگ خانواده محسوب می شد و از نظر تقوا 
و دیانت زبانزد بود. فردی بسیار باگذشت و مهربان خصوصا نسبت به  پدر و مادر 
خویش متواضع و دلسوز بود. بعد از اتمام دوره ابتدایی و راهنمایی وارد دبیرستان شد 
و توانست مدرک دیپلم را در رشته ریاضی و فنی با نمراتی خوب اخذ نماید. بعد از 
پایان درس راهی خدمت مقدس سربازی شد و پس از بازگشت از خدمت ازدواج 
نمود که ثمره این ازدواج 2 فرزند دختر و پسر بوده است. او عاشق امام حسین)ع( 
بود. از کودکی در مراسم عزاداری آنحضرت و اهل بیت)ع( شرکت می کرد و با 
پرداخت. در  امامان معصوم)ع( می  نوحه سرایی در مصائب  به  دلنشین خود  آوای 
بر  انقالب اسالمی نقش موثری داشت و در تظاهرات و اعتصابات  پیروزی  جریان 
علیه رژیم منفور پهلوی حضور می یافت. پس از پیروزی انقالب و با آغاز جنگ 
تحمیلی در همان ماههای نخست جنگ در سال 59 داوطلبانه از طریق ارتش عازم 
میدان نبرد با دشمن متجاوز شد. خانواده شهید اصرار داشتند چون تازه ازدواج کرده، 
به جبهه نرود اما هیچکس و هیچ چیز نتوانست مانع رفتنش شود. او در پاسخ به اصرار 
خانواده اینگونه گفت : اگر هر کس بخواهد این فکر را بکند که فرزند دارد ، خاک 
 . ناموسمان اسیر دشمن می شوند  افتد و زن و  به دست مزدوران آمریکا می  میهن 
من وظیفه دارم اجازه ندهم که یك وجب از خاک کشور، شهر و خانه ام به دست 

دشمن کافر بیافتد.



       این شهید واالمقام یك ماه بعد از اعزام به جبهه های جنوب و حضور در لشکر 
16 زرهی ارتش قزوین در 31 اردیبهشت سال 60 در منطقه اهواز – سوسنگرد و در 
بلندیهای اهلل اکبر بر اثر اصابت گلوله کاتیوشا به آرزوی دیرینه اش رسید و شربت 
شهادت نوشید . وقتی برای آخرین بار به مرخصی آمد ، در عکاسی محل ، عکس 
زیبایی انداخت که خود شهید نیز آنرا ندید اما به خواهرش گفت : من مطمئن هستم 
این عکس را حتما در داخل حجله من قرار خواهند داد و همانطور هم شد. بعد از 
اینکه به جبهه رفت و شهید شد ، عکاس محله عکس او را در ابعاد بزرگ چاپ کرد 

و وقتی به شهادت رسید ،  روی حجله اش نصب شد .
کالمى از شهید بختیاری :

* همسر من ! زندگی هر چند شیرین است اما دوست دارم با تمام آرزو در راه انسانها 
بمیرم . دوست دارم که در شب جویبار زندگی ، قطره ای شفاف باشم در دل دریا 
بمیرم. * ای حسین جان ! اگر نبودم که یاریت کنم ، اینك دینت را یاری می کنم .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1342/04/24

 1361/11/19

فکه

بهشت زهرا)س( ، قطعه 28
ردیف 41 ، شماره 21
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شهيد عباس بهشتی 

      شهید بزرگوار عباس بهشتی در سال 1342 در تهران و در خانواده ای مذهبی 
چشم به جهان گشود. تحصیالت خود را در هفت سالگی آغاز کرد و تا سال چهارم 
متوسطه در رشته ریاضی ادامه داد. او در مسجد محله فعالیت چشمگیری داشت و 
بچه های محل را جهت شرکت در نماز جماعت ترغیب می کرد. پیش از انقالب 
حضور فعالی در تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز بر ضد رژیم ستمشاهی داشت و 
پس از پیروزی انقالب نیز با عضویت در بسیج به وظیفه خود در قبال نظام اسالمی 
عمل نمود. او به اجرای احکام الهی بویژه امر بمعروف و نهی از منکر و مسئله والیت 
فقیه اعتقادی راسخ داشت . همواره قرآن تالوت می کرد و از نظر شخصیتی فردی 
مهربان ، صبور ، باگذشت ، فداکار و مردم دوست بود. این شهید واالمقام همزمان با 
آغاز جنگ تحمیلی به فرمان ولی امر خود حضرت امام )ره( لبیك گفت و داوطلبانه 
از سوی بسیج به جبهه نبرد شتافت . نخستین بار در سال 61 به جبهه های غرب کشور 
اعزام شد و مدت یك ماه حضور داشت . بار دوم به منطقه دشت عباس و از آنجا 
به جنوب فکه عزیمت کرد. شهید عباس بهشتی در جریان عملیات والفجر مقدماتی 
در منطقه دشت عباس به هنگام نبرد با متجاوزان بعثی بر اثر اصابت گلوله و ترکش 

خمپاره به شهادت رسید .
 فرازهایى از وصیت نامه شهید عباس  بهشتى  :             

       پدر و مادر عزیز و گرامیم ! ممکن است وقتي که شما این نوشته را می خوانید 
من دیگر نباشم و از حالت مادی که دارم خارج شده باشم چون برای یك مسلمان 
مرگی وجود ندارد و این تحولی بیش نیست. امیدوارم زیاد بي تابی نکنید که این کار
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از اجر شما می کاهد. انسان برای گذراندن امتحان بخشیده شده و تمام کارها و مسائل 
برای امتحان انسان است و فرزنددار شدن هم جزئی از این امتحان می باشد. امانتی 
است پیش شما از طرف خداوند که در موقع الزم باید پس بدهید. وانگهی این مرحله 
برای همه می باشد. »انا هلل و انا الیه راجعون« و چه خوب است آدمی در راه خدا از این 
مرحله  بگذرد. و وصیتم به شما پدر و مادر عزیز . البته هدفم از نوشتن وصیتنامه برای 
ناراحت کردن شما نیست بلکه برای آگاهی هر چه بیشتر شما به حقیقت است ... پدرم 
! بدان و آگاه باش که فرزندت هرگز از فرمان باری تعالی سرباز نمی زند و مرگ 
در راه خدا را جز سعادت نمی داند و زندگی را جز جهاد در راه عقیده درست نمی 
داند و شهادت را جزو بهترین نعمتهای خداوند می داند. مادرم !  باالخره بر احساس 
مادرانه ات پیروز شدی و فرزندت را روانه  میدان نبرد کفار و مسلمین کردی و من 

به وجود تو افتخار می کنم که مادری از سالله فاطمه زهرا هستی. 
      ای برادران عزیزم ! پیوسته در راه اعتالی اسالم عزیز کوشا باشید و تمامی فرزندان 
اسالم را به جان و دل پذیرا باشید و زمان ، زمان حسین است و ایام عاشورا. خواهران 
عزیزم! حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قرار دهید و همیشه 
فاطمه وار و زینب گونه زندگی و مبارزه کنید و پیام شهیدان راه خدا را به گوش 
جهانیان برسانید و فرزندانتان را چنان تربیت کنید که هر کدام مبارزی باشند در راه 

خدا و ادامه دهنده راه شهیدان. 
بر همه دشمنان داخلی و  ، علی وار  به جان عزیزانتان  را  تو   !      ای امت مسلمان 
خارجی اسالم و این انقالب بخروشید و این انقالب را به سرتاسر گیتی برسانید چون 
هم اکنون ما پرچمدار اسالم هستیم و باید آن را همه گیر کنیم و برای حفظ این پرچم 
باید از جان و مال ناقابلمان بگذریم وگرنه وای به احوال ما اگر این انقالب به انحراف 

کشیده شود... پروردگارا گناهانم را ببخش و مرا در صف شهدا قرار بده.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347/02/03 

  1362/05/10

سر پل ذهاب

بهشت زهرا)س( ،  قطعه 28
 ردیف 109 ، شماره 9
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شهيد داود بيات  

      شهید داود بیات در سال 1347 در تهران در خانوادی این متدین و مذهبی چشم 
به جهان گشود . وی تحصیالت خود را تا کالس اول راهنمایی ادامه داد ولی بعلت 
شرایط اقتصادی خانواده درس را رها کرد تا بتواند با کار کردن ، کمکی از نظر مالی 
به خانواده خویش کرده باشد . او مدتی را در حرفه مکانیکی مشغول به کار بود تا 
اینکه جرقه های انقالب شعله ور شد . این شهید واالمقام در آن دوران ، فعاالنه و 
با  صادقانه در راه اهداف انقالب کوشید و با وجود سن کمی که داشت به مبارزه 
رژیم ستمشاهی پرداخت . پس از پیروزی انقالب یاران امام دریافتند که وارد مرحله 
جدیدی از مبارزه با استکبار جهانی شده اند لذا بعد از شروع جنگ تحمیلی شهید 
با  مبارزه  ، در صف نخست  انقالبی کشور  و  مبارز  نیز همچون دیگر جوانان  بیات 
متجاوزان بعثی ایستاد و از طریق بسیج به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. از 
بارزترین خصوصیات شهید این بود که به نمازش توجهی خاصی داشت. در سالم 
کردن همیشه پیشی می گرفت. در برخورد با دیگران و حتی کودکان تواضعی خاص 
از گونه هایش  ایشان اشك  برای  به هنگام دعا  و  امام عشق می ورزید  به   . داشت 
جاری می شد. همیشه کم می خوابید. نفس خود را ساخته بود و عشق به خدا در 
وجود او موج می زد و سرانجام نیز با همان عشق الهی به مالقات معشوق خود شتافت.  
او در تاریخ 62/5/10  همراه با یازده تن از دوستانش که از رزمندگان اطالعات و 
عملیات بودند ، در منطقه سرپل ذهاب پس از نبردی بی امان با دشمن متجاوز بعثی 

به شهادت رسید و به حریم قدس الهی بار یافت .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1348

1367/5/5

اسالم آباد غرب

مفقوداالثر
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شهيد علی بيژنی 

    شهید همیشه سرفراز سپاه اسالم علی بیژنی در سال 1348 در یك خانواده متدین و 
باایمان به دنیا آمد و تحت تعلیمات والدین خود قرار گرفت. در سن هفت سالگی به 
مدرسه رفت و تا پایان دوره راهنمایی تحصیالتش را ادامه داد. در دوران اوجگیری 
نهضت اسالمی به رهبری حضرت امام )ره( ، حضور گسترده ای در راهپیماییها و 
تظاهرات مردمی بر علیه رژیم شاهنشاهی داشت و در مسجد محل نیز فعال بود. او 
پس از ترک تحصیل به شغل تراشکاری روی آورد تا اینکه در سال 1366 به خدمت 
مقدس سربازی اعزام شد . وی از طریق سپاه پاسداران آموزش دید و به جبهه های 
با  نبرد  این شهید واالمقام در 67/5/5 در جریان  باطل عزیمت نمود.  نبرد حق علیه 
منافقین خائن در منطقه اسالم آباد غرب مفقوداالثر گردید و پیکر مطهرش هیچگاه 

بدست نیامد . 
      شهید بیژنی فردی بسیار مهربان ، از خود گذشته و معتقد به اسالم و اصل والیت 

فقیه بود و متانت و پرکاری از ویژگیهای بارز شخصیتی او به شمار می فت.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1339/08/01

1362/12/11

جزیره مجنون ، عمليات خيبر

-
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شهيد مصطفی پاليزبان 

فرازهایى از وصیت نامه  شهید مصطفى پالیزبان:  
     بنام آن خدائی که جانم در دست اوست ، زندگی کردنم برای اوست ، هستی ام 
از اوست ، معشوقم اوست ، دیوانه و حیران اویم ، همچون پروانه که بر گرد شمع 
مي چرخد و در او فانی میشود احساس میکنم با تمام اعضاء وجوارحم ، با ذره ذره 
از  لیکن آزادی  بالم بسته است  اما پرو   ، وجودم ، دوست دارم بسویش پرواز کنم 
این قفس را نزدیك می بینم. برادران و خواهران عزیزم ! امروز جهان ستم در برابر 
سنگین  وظیفه ای  لذا   . خداست  دین  نابودی  پی  در  و  کرده  علم  قد   ، عزیز  اسالم 
پیر  این   ، عزیزمان  امام  فرمان  به  گوش  و  باشید  هوشیار  و  بیدار   ، داریم  دوش  به 
انحراف  در آن  و  نباشید  اهلل  فی سبیل  و  اهلل  راه  در  اگر   . باشید  اسالم  دلیر  و  آگاه 
پیدا کنید و از این خط جدا شوید ، بدانید که به دامان کفر و الحاد و ظلم پیوسته 
تتقوا  ان   « که  کنید  پیشه  الهی  تقوای   ! عزیزم  خانواده  ای  شما  شده اید.  وابسته  و 
ابن  الشان اسالم علی  پیشوای عظیم  ببینید  و   » قرآن کریم   «  » فرقانا  لکم  اهلل یجعل 
ابی طالب )ع( در مورد تقوا و نظم میفرماید : » اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم «                                                                                    
مادر و خواهر گرامیم ! وقتی خبر شهادت مرا شنیدید صبر و استقامت پیشه کنید و به 
یاد زینب بیفتید و برای اینکه تداوم بخش خون شهداء باشید باید چون گذشته همیشه 
حجاب صد در صد اسالمی را سنگر خود قرار دهید ، هر وقت خواستید برای من 
گریه کنید ، برای امام حسین )ع( و علی اکبرش و دیگر شهدای حق و حقیقت گریه 
کنید و مطمئن باشید جایگاه شهداء نزد رسول اهلل و امام حسین و سایر ائمه مي باشد .  



     پدر زحمتکش و مادر رنجدیده ام ! بدانید من امانتی بودم در دست شما از طرف 
خداوند تبارک و تعالی . پدر عزیزم ! نه شما از امام حسین )ع( در نزد خداوند عزیزتر 
هستید و نه شما ای مادر مهربانم از فاطمه زهرا و زینب سالم اهلل علیهما و نه من حقیر 
از حضرت علی اکبر ، پس در منظر عام راضی نیستم برایم گریه کنید چرا که منافقان 
یاد حسین )ع(  به  . فقط  از روی کوری چشم و قلب و کری گوششان مي خندند 
. برادران عزیزم ! خود را وارد میدان کنید و از اسالم و قرآن و امام و  گریه کنید 
خدمتگزاران مورد تایید امام دفاع کنید ، هر کجا که دارید خدمت میکنید سعی کنید 
نیتتان خالص برای خدا باشد ، بدون چشمداشت به کسی. اگر مي توانید در بسیج 
مستضعفان شرکت کنید و به برادرم مي گویم که بیش از پیش به درسش اهمیت دهد 
و آنرا ادامه دهد تا در زندگی موفق و خدمتگزاری برای اسالم و جمهوری اسالمی 
گردد . از برادران بسیج مي خواهم در هیچ مساله ای جز به خدا و اسالم عزیز فکر 
نکنند که سعادتشان همین است و در مقابل کسانی که میخواهند به اسم سپاه و به اسم 
بسیج ضربه به بسیج و سپاه بزنند با کمال جدیت بایستند و نگذارند به این دو نهال 
صددرصد  انقالبی و مکتبی که به نظر من نور چشم امام عزیزمان هست ضربه زنند .                                                                                                                                                
چراغانی  برایم  حجله  زدن  جای  به  شدم  نائل  است  عظیم  فوز  که  شهادت  به  اگر 
قرمز  و  سبز  پرچمهای  خانه  سردر  بر  و  بمانید  پابرجا  استوار  کوهی  چون  و  کنید 
                                                                                       . آورید  در  اهتزاز  به  روز  چهل  بمدت  )ع(  حسین  امام  شهیدان  سرور  احترام  به 

اللهم نور قلوبنا بنوراالیمان و ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلك « 

                                                                               والسالم علی من التبع الهدی                                                                
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نام و نام خانوادگی: :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

1363/12/15

شرق دجله

 مفقوداالثر 
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شهيد مصطفی پاليزوانی 

      شهید مصطفی پالیزوانی در اسفند ماه سال 1344 در خانواده ای مذهبی و باایمان 
در یکی از محله های جنوب تهران دیده به جهان گشود. در دوران کودکی همراه با 
فراگیری علوم مختلف ، در دامن پر مهر خانواده بویژه پدرش به آموزشهای دینی و 
قرآنی پرداخت و در محافل مذهبی نیز شرکت می کرد. پس از ورود به مدرسه و با 
گذشت چند سال به همراه خانواده به شهر خون و قیام ، قم مهاجرت نمود و در همان 
دوران شکل گیری انقالب اسالمی با نحوه مبارزه و انگیزه های آن آشنا شد. وی در 
تظاهرات خیابانی که برای نخستین بار در دوران انقالب از قم آغاز شده بود شرکت 
کرد. پس از شکسته شدن خفقان رژیم پهلوی و با تداوم مبارزات انقالبیون همچون 
شهید پالیزوانی ، نظام اسالمی استقرار یافت اما شروع جنگ تحمیلی نقش دیگری را 
برای این شهید بزرگوار رقم زد. وی در این شرایط مدرسه را رها کرد و برای اعزام 
به جبهه سراغ بسیج رفت. پس از بهانه های متعددی که به دلیل سن کمش از سوی 
مسئوالن پایگاه مطرح می شد او سرانجام توانست در تاریخ 60/12/15 به عضویت 
رسمی بسیج مستضعفان درآید. این شهید واالمقام پس از پیگیریهای فراوان موفق شد 
پیش از عملیات بیت المقدس در جبهه حضور یابد و از آن به بعد در تمامی عملیاتها 
از جمله رمضان ، مسلم بن عقیل ، والفجر 1 و 4  شرکت کرد. وی سه سال تمام و 
شبانه روز با این انگیزه که می خواهم تا جنگ هست در جبهه بمانم ، در جبهه ماند 
و حتی بسیاری از اوقات از رفتن به مرخصی امتناع می نمود . در خالل این مدت به 



در  هر چند  تن کرد  به  را  مقدس  نهاد  این  لباس  و  درآمد  پاسداران  سپاه  عضویت 
حضور مردم و محل همیشه لباس بسیجی به تن داشت و در این میان از خودنمایی 
بشدت پرهیز می کرد. این شهید سرفراز سپاه اسالم پس از مبارزه ای بی امان با دشمن 
متجاوز ، در 15 اسفند ماه سال 63 در منطقه عملیاتی شرق دجله در حالی که با گلوله 
های آرپی جی اش سینه تانکهای دشمن را یکی پس از دیگری نشانه می رفت، 

همان  در  مطهرش  پیکر  اما  رسید  شهادت  به  و  گرفت  قرار  گلوله  اصابت  هدف    
بیابانهای تفتیده عراق باقی ماند و مفقوداالثر گردید.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1344/11/09

 1363/03/09

در مسير کردستان 

تهران، بهشت زهرا)س( ،
قطعه 27،ردیف 52، شماره 13
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شهيد علی اصغر  پورصباغ

      پاسدار شهید علی اصغر پورصباغ در سال 1344 در تهران متولد شد. او از همان 
دوران کودکی عاشق امام حسین)ع( بود و به آنحضرت عشق می ورزید. شبهای ماه 
محرم را در مساجد و تکایا به صبح می رسانید. عالقه و توجه خاصی نسبت به انجام 
فرائض دینی داشت بطوریکه در سن 6 سالگی در سحرهای ماه مبارک رمضان به 
همراه پدر و مادر  به مسجد می رفت، در نماز جماعت شرکت می کرد و از سن 
12 سالگی روزه می گرفت. این شهید واالمقام همزمان با اوجگیری انقالب اسالمی 
به رهبری امام امت)ره( در تظاهرات و راهپیمایی ها همراه با دیگر جوانان انقالبی 
فعاالنه شرکت می کرد . در روز 22 بهمن و همزمان با تسخیر پادگانها از سوی مردم  
اسلحه ای در دست گرفت و  با وجود سن کمی که داشت به مقابله با نیروهای رژیم 
شاه پرداخت. پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی شهید پورصباغ که شور و 
بیشتر شبها به گشت  به اسالم داشت عضو بسیج محل شد و  ناپذیری  شوق وصف 
زنی و نگهبانی از محل مشغول بود. وی بارها از سوی منافقین تهدید به مرگ شده 
بود تا اینکه یك شب به هنگام بازگشت از پایگاه بسیج به منزل ، از پشت با چاقو 
تا  افتاد  نیمه جان در کنار خیابان  مورد حمله عده ای خائن قرار گرفت و بیحال و 
اینکه مردم او را به بیمارستان رساندند. او با آغاز جنگ تحمیلی ، درس خود را نیمه 
تمام گذاشت و بارها از طرف بسیج داوطلبانه به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام 
شد و در بیشتر عملیاتهای بزرگ همچون عملیات رمضان ، والفجر مقدماتی 1 و 2 
شرکت داشت. وی در سال 62 به عضویت سپاه پاسداران درَآمد و پس از سه ماه 
دوره آموزشی در پادگان ، به کردستان اعزام شد.                                                                                                                           
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 بعد از چند ماه حضور دالورانه در کردستان برای دیدار با خانواده به مرخصی آمد 
اما بهنگام بازگشت در مسیر راه بر اثر حادثه تصادف به دیدار معشوق شتافت و به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وصیت نامه شهید على اصغر  پورصباغ :                   

پیمان                                           سر  از  نروم  من   ، برود  سر  گر  میدان        به  پشت  نکنم  هرگز   ، پاسدارم   
کسی که در راه خدا کشته می شود هرگز نمی میرد بلکه زنده است و نزد خدا روزی 
می خورد . و کسی که به جبهه حق علیه باطل می رود از روی آگاهی و ایمان قلبی به 
آنجا می رود و به هیچ زوری او را به جبهه نفرستاده اند بلکه خود آن فرد است که به 
حرف خدا گوش کرده است و ایمان به اهلل را انتخاب کرده است و به  سوی آن پرواز 
می کند و زور در مورد ایمان معنی ندارد . پس من وظیفه شرعی خود دانستم با ایمانی 
که به خدا و روز قیامت داشتم پای به عرصه جهاد گذاشته و در راه خدا جهاد کنم. 
شاید خدا یاریمان کرد و توانستم از گناهانم پاک شوم و به وعده خودمان عمل کرده 
باشم . سخنی برای پدر و مادر زحمت کشم : پدر و مادر عزیزم ! اینك که می رود تا 
انقالب اسالمی در تمام جهان گسترده شود و درخت اسالم پربار شود من هم به نوبه 
خودم می خواهم این خون ناقابل خود را به پای درخت اسالم بریزم شاید با این کار 
گناهانم بخشیده شود . پدر ، مادر عزیزم ! می دانم که داغ فرزند خیلی سخت است 
ولی این خونها در مقابل امام حسین)ع( و علی اکبر و علی اصغرها ناچیز است. پدر ، 
مادر عزیزم عمری را برای تربیت من صرف کردید و من را بزرگ کردید ولی بدانید 
که من امانتی در نزد شما بودم که اینك به سوی معبود خود پرواز می کنم و دیگر 
مقابل  استوار در  نکنید همچون کوهی  ناراحتی  اینکه در شهید شدن من هیچگونه 

دشمنان اسالم بایستید. دیدار در بهشت . من زنده هستم و در کنارتان.        
 اسالم پیروز است        منافق نابود است                                                                                                                                                            



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1366/8/26

شرهانی

بهشت زهرا)س( قطعه 40 
ردیف 19 ، شماره 20
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شهيد رضا جرئتی

      شهید بزرگوار رضا جرئتی در سال 1346 در یك خانواده دینی در تهران دیده به 
جهان گشود. دوران طفولیت خود را در آغوش گرم خانواده گذراند و در سن هفت 
سالگی پا به مدرسه گذاشت. تحصیالت خود را تا مقطع سوم دبیرستان ادامه داد و 
پس از آن به حرفه کفاشی مشغول شد.  وی در جریان جنگ تحمیلی ندای رهبر 
کبیر انقالب برای حضور حداکثری در جبهه ها را با جان و دل پاسخ گفت و در 
تاریخ 65/2/20 از سوی یگان ارتش جمهوری اسالمی و در قالب لشگر 21 حمزه به 
خدمت مقدس سربازی اعزام شد و پس از گذراندن یك ماه دوره آموزشی در رسته 
پیاده نظام، در جبهه جنوب کشور مستقر گردید . شهید جرئتی پس از 20 ماه حضور 
دالورانه و خدمت صادقانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در 66/8/26 در منطقه 
شرهانی بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه سر و گردن به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد. این شهید واالمقام پیش از شهادت ، در بسیج و مسجد محل فعالیت چشمگیری 
داشت و از نظر اخالقی مهربان ، دلسوز به دیگران و معتقد به نظام اسالمی و اصل 

والیت فقیه بود.
 شهید از زبان مادر :                                                                 

     رضا مهربانترین و دلسوزترین بچه من بود. نه تنها زحمتی برای من نداشت بلکه 
کمك حالم بود. دخترم کوچك بود و من هم مریض حال بودم . رضا بجای من همه 
کارها را انجام می داد. غذا می پخت ، لباسهای دخترم را می شست ، او را به مهد 
کودک می برد و ... خیلی به من و پدرش احترام می گذاشت. تا وارد اتاق می شدم 

از جا بلند می شد.
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 روزی پدرش داشت کوچه را جارو می کشید. دیدم رضا دوان دوان می آید. 
از   این کار را می کنید ؟ پس  ام که شما  : مگر من مرده  به پدرش رسید گفت  تا 
آخرین مرخصی و  بازگشت به جبهه ، از منطقه عملیاتی درخواست بهیار کردند. با 
توجه به اینکه رضا در بهداری خدمت می کرد داوطلبانه پذیرفت و به رغم مخالفت 
فرمانده ، او به همراه دو نفر دیگر از همکارانش به منطقه عملیاتی رفتند. در منطقه 
درگیری با عراقی ها ، فرمانده به آنان هشدار داد در تیررس عراقی ها هستند و نباید 
حرکت کنند اما رضا وقتی دید سه مجروح بد حال نیاز به کمك دارند دیگر طاقت 
نیاورد و به محض اینکه باالی سر مجروحان رسید ؛ او به همراه دو همکارش بر اثر 

اصابت ترکش و گلوله شهید شدند.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345

1365/10/20

شلمچه ، عمليات کربالی 5

مفقوداالثر
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محمدعلی جهانی 

به جهان  ایمان دیده  با        شهید محمدعلی جهانی در سال 1345 در خانواده ای 
گشود. وی پس از گذراندن دوران طفولیت وارد سنگر علم و دانش شد و تحصیالت 
خود را تا مقطع دوم راهنمایی ادامه داد. پس از ترک تحصیل عضو بسیج شد و از 
سوی بسیج رهسپار جبهه های نبرد با متجاوزان بعثی گردید. این شهید بزرگوار در 
حالی که پس از دو سال حضور دالورانه در مناطق عملیاتی ، خدمت مقدس سربازی 
خود را به اتمام رسانده بود ، بصورت داوطلبانه در عملیات غرورآفرین کربالی پنج 
شرکت نمود و سرانجام در تاریخ 65/5/21 بر اثر پاتك مزدوران دشمن در حوالی 

شلمچه مفقوداالثر شد و نشانی از پیکر مطهرش بدست نیامد. 
فرازهایى از وصیتنامه شهید محمدعلى جهانى :                                              

      وصیت بنده حقیر و محتاج و ضعیف درگاه حق تعالی به پدر و مادر و نزدیکان و 
آشنایان : در نظر داشتم چیزی بعنوان وصیت ننویسم چرا که خودم را جزء صالحان 
و پذیرفته شدگان درگاه حضرت حق تعالی نمی دیدم چون وقتی به گذشته ام فکر 
انداختم  الهی  به رحمت واسعه  اما وقتی نگاهی  می کنم سراسر معصیت می دیدم. 
دلگرم شدم. گفتم : خدایا ! گناه من بیش ، اما رحمت تو از گناهان من بیشتر و روی 
به جبهه  از رفتن  برای شهادت آماده کردم. مقصودم وهدفم  انگیزه ، خودم را  این 
یاری کردن احکام اسالم بوسیله شهادت که خلعت اهلل اکبر پوشیده ، است و در این 
راه گام زده ام و اگر خونم ریخته شد آنرا در راه مریدان امام هدیه کردم... برادران! 
استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه به یاد 
خدا باشید و در راه او قدم بردارید تا دشمنان نتوانند بین شما تفرقه بیاندازند.                                  
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دستنوشته هایى از شهید جهانى :                
     آنقدر به جبهه می روم تا شهید شوم. خدایا ما با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان 
راه برویم و بر پیمان خود استوار ماندیم. خدایا به رسول گرامیت محمد)ص( بگو 
که پیروانش حماسه آفریدند. به علی)ع( بگو شیعیان استوارت  قیامت بپا کردند و 

به حسین بن علی)ع( بگو که خونش در رگها همچنان  می جوشد.
! معبودا ! معشوقا ! حاضریم زنده شویم تا دوباره  ! پروردگارا  بارالها   !      خدایا 
از  بیش  بودند  حاضر  اباعبداهلل  یاران  عاشورا  روز  در  که  همانطور  شویم  شهید 
با خمینی  برای اسالم جان خود را فدای رهبرشان کنند. من  بار زنده شوند و   70
قرآن وفادار  اسالم و  به  او  او وفادارم زیرا که  به  و  ام  بسته  میثاق  الفدا  له  ارواحنا 
کشید.  نخواهم  او  از  دست  کنند  ام  زنده  و  بکشند  مرا  بار  چندین  اگر  و  است 
بارالها ! جنداهلل را که با سوگند به ثاراهلل در لشگر روح اهلل برای شکست عدواهلل 
کن.                                                                                                                         حمایت  است  اهلل  بقیت  جهانی  حکومت  ساز  زمینه  اهلل  حزب  استقرار  و 
سازید  تحمل  براهی  را  : خود  فرمود  سیدالشهداء  که  همانطور   ! پرور  شهید  امت 
شر  از  را  شما  که  اوست  تنها  و  شماست  پشتیبان  یکتا  قادر  که  دارید  قوی  دل  و 
دشمنان نجات می بخشد و عاقبت شما را به خیر می گرداند و دشمنان شما را به 
است  زودگذر  سختیها  و  مصیبتها  این  گرداند.  می  دچار  شکستها  و  عذابها  انواع 
ولی به پاداش این جانفشانی ها و فداکاری ها به نعمتهای ابدی و بی پایان خواهید 
به  زبان  هیچگاه  نشود  وارد  خللی  و عظمت شما  مقام  در  می خواهید  اگر  رسید. 
شکایت نگشایید و آنچه را که از قدر و منزلت الهی شما می کاهد به زبان نیاورید.                                                                                                                          
به خانواده گرامی شهدا احترام بگذارید و برای تبریك و تسلیت هرچند باری با آنها 
دیدار کنید. مخصوصا به فرزندان شهیدان که احتیاج به محبت دارند هم قلب آنان و 
رفتگانشان را شاد کنید. خداوند فرمود اگر کسی خانواده شهیدی را شاد کند من را 
شاد کرده و در آخرت دل او را شاد می گردانم و از خانواده شهدا همانطور که تا به 
حال صابر بودند باز هم در راه رسیدن به سعادت صابر باشند. نگذارید خون شهیدان 
را هیچ از خدا بیخبری به هدر دهد و محکم و استوار در خط امام با منافقین کوردل 

مبارزه کنید و بدانید همانطور که امام عزیزمان فرمودند منافقین از کفار بدترند.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1344/01/02

 1363/12/21

جزیره مجنون

بهشت زهرا)س( قطعه 27 ،
 ردیف 112 ، شماره 16
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شهيد حسين حبيبی

     شهید حسین حبیبی در دوم فروردین ماه سال 1344 در روستای باباخان از توابع 
بیجار گروس چشم به جهان گشود. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در روستا 
سپری کرد و همراه با برادر و پدر گرامیش به کار کشاورزی مشغول بود. در اوائل 
حسینی  محله   ، شهر  جنوب  مناطق  از  یکی  در  و  آمد  تهران  به  خانواده  با  انقالب 
فردوس ساکن شد. وی در این شرایط برای کمك به تامین مخارج خانواده به کار و 
تالش پرداخت و در یك نانوایی مشغول بکار گردید. آغاز جنگ تحمیلی موجب 
شد این شهید بزرگوار برای دفاع از میهن اسالمی و مقابله با دشمن متجاوز بعثی کار 
را رها کند. با دیدن صحنه های وحشیگری صدام و انهدام مناطق مسکونی شهرهای 
کشورمان او تصمیم گرفت خود را به عنوان داوطلب و سرباز وظیفه به ارتش معرفی 
کند و در سال 62 به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شود. شهید حسین حبیبی در 
چندین عملیات مهم شرکت نمود. آخرین عملیاتی که حضور یافت ، عملیات بدر 
بود. این شهید واالمقام در تاریخ 63/12/21 در منطقه جنوب کشور )جزیره مجنون( 
در درگیری با نیروهای دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.  حس کمك و نوع 
دوستی یکی از صفات بارز شهید حبیبی بود بطوری که در هر مکان و زمانی حتی 
در دوران سربازی به همنوعان خود کمك و یاری می رساند. او از نظر عبادی بسیار 
کوشا و مقید بود و همیشه نمازهایش را در اول وقت بجا می آورد. عشق و ارادت او 

به رهبر و مقتدایش امام خمینی)ره( مثال زدنی بود. 
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       مادر با بیان خاطره ای از فرزندش نقل می کند:  هنگامی که حسین در نانوایی 
کار می کرد ، در یکی از روزهای سرد زمستان ، با شخص فقیری برخورد کرد که از 
سرما می لرزید.آن شخص لباس مناسبی به تن نداشت. او که این حال و روز فقیر را 
دید ، بدون درنگ لباسهای خود را که تازه خریده بود به او بخشید. همچنین مقداری 
خریده  تازه  که  لباسهایی  پس   : پرسیدم  آمد  خانه  به  که  وقتی  داد.  پول  او  به  هم 
نیاز داشت بخشیدم.                                                       بودی کجاست ؟ او گفت : آن را به شخصی که بیشتر از من 
خاطره دیگر اینکه : در همسایگی ما خانمی بود که بچه دار نمی شد. این خانم جاری 
داشت که دارای چندین فرزند بود و چون خود بچه دار نمی شد ، به فرزندان جاری 
اش بسیار محبت می کرد و از انواع خوراکی و اسباب بازی برایشان می خرید. اما 
جاری اش از این کار ناراحت می شد و می گفت : چرا با بچه های من بازی می کنی 
و آنها را به خانه می بری ؟ تا اینکه روزی با او دعوا کرد. شهید حبیبی که از این 
تقسیم  بهنگام   ، رفت  سربازی  به  که  زمانی  شد.  ناراحت   ، بود  شده  مطلع  موضوع 
به زیارت امام رضا)ع( رفت  افتاد و لذا فرصت را غنیمت شمرد و  نیروها به مشهد 
و به نیت حل مشکل آن خانم نذر کرد تا خداوند اوالدی به او عنایت کند. پس از 
اینکه برای مرخصی به تهران آمد به آن خانم گفت : من نذری برای شما کرده ام 
که بچه دار شوی . وقتی بچه دار شدی به مشهد برو و کودک را هم ببر و قفلی را 
که برای شما بسته ام باز کن. من می روم جبهه و شهید می شوم و هنگامی که تابوت 
مرا آوردند ، شما روی آن گل بپاشید. ماجرا گذشت تا اینکه حسین به جبهه رفت و 
به شهادت رسید. در اربعین شهادت حسین بود که آن خانم به مراد خود رسید و نذر 

حسین قبول شد. او بچه دار شد و نامش را رضا گذاشت. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1322/07/16

1365/09/05 

قله های قالویزان 

بهشت زهرا قطعه 53 ،
 ردیف 80  شماره 11
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شهيد شعبان حبيبی 

      شهید بزرگوار شعبان حبیبی در اواخر زمستان سال 1322 در خانواده ای مذهبی 
و روستایی چشم به جهان گشود. در دوران کودکی از مهر مادری محروم شد و پس 
از آن با کوله باری از سختیها همراه با مادربزرگش به تهران مهاجرت نمود. دوران 
نوجوانی شهید جبیبی مصادف  بود با اوج استبداد رژیم ستمشاهی و قیامهای مردمی 
بر علیه شاه . این امر روحیه ظلم ستیزی را از همان دوران در وجود او تقویت کرد. 
وی در سال 1345 ازدواج نمود که ثمره آن شش فرزند بوده است. در زمان به دنیا 
آمدن نخستین فرزندش در تنگنای اقتصادی بسر می برد و ناگزیر بود روزها را در 
یك کارخانه و شبها را نیز با آوردن کار در منزل به کسب درآمد بپردازد. وی دارای 
روحیه ای مذهبی و ظلم ستیز بود لذا در همان محیط کاری خود ، با عضویت در 
دوران  در  نمود.  می  تالش  کارگران  حقوق  احقاق  جهت  در  کارگری  سندیکای 
اوج گیری مبارزات مردمی بر علیه رژیم شاهنشاهی به جریان  مبارزه پیوست و در 
تظاهرات مردمی و اعتصابات کارگری حضوری فعال داشت. پس از پیروزی انقالب 
و تشکیل نماز شکوهمند جمعه همواره در این مراسم عبادی سیاسی شرکت می کرد. 
وی بعد از تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام )ره( به عضویت این نهاد انقالبی 
درآمد و از سوی دیگر عضو انجمن اسالمی کارخانه نیز بود و بمانند خاری در چشم 
مدیران لیبرال و وابسته اجانب عمل می کرد بگونه ای که همکارانش او را در انجمن 
الگوی تقوا و متانت می دانستند. از خصوصیات بارز شهید اخالص در عمل بود و 

کارهای خود را بدون چشم داشتی انجام می داد.         



      پس از آغاز جنگ تحمیلی با وجود داشتن زن و فرزند اما به شوق جهاد در راه 
خدا عازم جبهه شد. در اوج درگیریهای نظامی ، شهید حبیبی از انجام هیچ کاری 
پرداخت. وی  انجام وظیفه می  به  تیرانداز  تا تك  تدارکات گرفته  از  نداشت  ابایی 
بعد از سه ماه حضور در مناطق عملیاتی به تهران بازگشت اما پیش از آن به پابوس 
موالیش امام رضا)ع( شتافت. او که هر سال به زیارتش مشرف می شد، مدت پانزده 
روز در مشهد ماند و بعد از آن به تهران آمد. روزهای محرم فرا رسیده بود که بار 
دیگر روانه جبهه های نبرد حق علیه باطل شد اما این بار به خانواده اش گفت : دیگر 
نمی آیم و  با فرزندانش در مورد شهادت سخن گفت. این شهید واالمقام در روزهای 
سرد زمستان سال 65 در قله های قالویزان به َآروزی همیشگی اش رسید و با نوشیدن 

جام شهادت به مالقات معبود خود شتافت .
وصیتنامه  شهید شعبان حبیبى :                                                                                                                                                  
به  انقالب  کبیر  رهبر  امر  ولی  از  اطاعت  با  که  دانستم  وظیفه شرعی خود  من       
یاری رزمندگان جبهه های حق علیه باطل بشتابم تا دین خود را نسبت به انقالب و 
حرمت خون شهیدان و دین مقدس اسالم ادا کنم . به شما برادران دینی خود و به 
خصوص فرزندانم توصیه میکنم که هرگز امام را تنها نگذارید و همیشه پیرو خط 
والیت فقیه باشید شما را به تقوی و پرهیزکاری توصیه میکنم که خداوند فرمود: » ان 
اکرمکم عند اهلل اتقیکم « . اما خدمت سروران گرامی ام ، همکاران عزیزم :  به شما 
توصیه میکنم که وحدت خود را هرچه بیشتر حفظ کنید و هرگز فریب سودجویان 
و دنیاپرستان را نخورید . دسیسه گران استعمار همواره درصددند که انقالب اسالمی 
ما را که با نثار خون هزاران هزار شهید گلگون کفن بدست آمده است از بین ببرند و 
این شمائید که باید پاسدار این ثمره خون شهیدان باشید . در کارتان دقت کنید و آن 
را به خاطر رضای خدا انجام دهید ، نه بخاطر خواسته های دنیوی . خدمت فرزندانم 
عرض میکنم که همیشه عبادت خود را درست و به موقع انجام دهید و وحدت خود 
را حفظ کرده و با هم باشید به مادرتان احترام بگذارید . اما اگر خداوند لطفی به ما 
بکند که من به درجه رفیع شهادت برسم شما هم خوشحال باشید چون مردی که در 
بستر بمیرد مردار است من این مرگ را نمی پسندم . مراسم تشریفاتی را من دوست 
ندارم تا میتوانید مختصر باشد و من همیشه در جمع بیشتری بودم و میخواهم در بهشت 

زهرا گلستان شهداء باشم. 

ستارگان جاوید157اولین کنکره شهدای منطقه 18



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1340/10/23

 1366/01/21

شلمچه ، عمليات کربالی 5

-
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شهيد علی حسين خانی 

وصیت نامه  شهید على حسین خانى: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                     

     با سالم ودرود به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت آقا امام زمان )عج( و نایب بر 
حقش خمینی بت شکن و خانواده ام وامت شهیدپرور ایران آغاز می نمایم. بار الها ! مرا 
به پیشگاه خویش پذیرا باش ،باشد که از شهدای خوب درگاهت قرار بگیرم. با سالم 
مجدد به خانواده ام که عزیزان من هستند و امید است که پس از شهادتم که به درگاه 
حق تعالی است ، رهروان تمامی شهدا باشید. باری عزیزانم ! من این راه پرصالبت را 
انتخاب کرده و با چشمی باز این راه را آغاز و انتهایش جز شهادت نخواهد بود. بنابر 
وظیفه شرعي ام که بایستی وصیتم را تنظیم کنم همانگونه که رضای مرا برآورده می 
سازد که رضایت خدا نیز درآن است انجام پذیرد . خواهشمندم جنازه مرا در ِده به 
خاک بسپارید ... خوب این دقیقه آخر الزم دیدم که از کلیه خانواده با حاللیت از 
عزیزانم از جمله مادرم و همسرم عذر خواهی کنم به خاطر کارهایی که نخواسته در 
مورد شما مرتکب شدم . خداحافظ و نگهدار شما عزیزان  ، دوستدار همیشگی شما 
علی حسین خانی دعا به جان امام را هرگز فراموش نکنید ان شاء اهلل                                                                                                                                      

                                                                      
                                                         محل امضا : علی حسین خانی                       

                                                        29 /12 /65  آخرین روز سال
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1340/10/23

1361/1/2

دشت عباس

 بهشت زهرا)س( قطعه 24
 ردیف 133 ،شماره 30
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شهيد  ميرشهاب حسينی

       شهید میرشهاب حسینی در سال 1340 در نوده یکی از روستاهای شهرستان اردبیل  
بدنیا آمد . پدرش با کشاورزی و زحمت فراوان زندگی فقیرانه شان را تامین می کرد. 
دوران کودکی او با خفقان و حکومت جابرانه و دیکتاتوری شاه همراه بود. شهید 
میر شهاب در سال 47 روانه مدرسه شد و در میان همکالسی هایش دانش آموزی 
ممتاز ، پاکدامن و کنجکاو بود و قاطعیت و شجاعت وی در تمامی سالهای تحصیل 
دیگران را به تحسین وامیداشت . او در سال 1352 بهمراه دو برادرش عازم تهران شد.  
تا پنجم ابتدایی در یکی از مدارس تحصیل نمود و پس از اتمام دوره ابتدائی بخاطر 
ضعف مالی دست از تحصیل کشید و در یك کارگاه جوشکاری مشغول بکار شد و 
در زمان کوتاهی به مهارت الزم در این حرفه رسید  اما پس از دو سال فعالیت بخاطر 
بی توجهی که به عقاید دینی در کارگاهشان وجود داشت از آنجا بیرون آمد و به 
شرکت صنعتی ساراول رفت. در این شرکت بود که با شهید رجب رزمی آشنا شد 
و همچون دو برادر در کنار هم به کار و تالش پرداختند. در میان همکاران محبت 
و عالقه این دو به یکدیگر زبانزد همگان گردیده بود. در همان زمان بود که انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( اوج گرفت. در انقالب نیز این دو شهید بزرگوار 
امام شرکت داشتند.  دوشادوش یکدیگر در تمامی تظاهرات و پخش اعالمیه های 
پس از پیروزی انقالب نیز در پی فرمان تاریخی امام امت مبنی بر تشکیل بسیج 20 

میلیونی ، به فرمان امامشان لبیك گفته و در بسیج کارخانه عضو شدند . 
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      شهید میرشهاب یکی از بنیان گزاران انجمن اسالمی شرکت بود و همراه شهید 
با  و  مسجد  در  را  نماز  میکرد  سعی  همیشه  داشت.  انجمن  در  فعال  شرکت  رزمی 
جماعت ادا نماید و در ساختن مسجد سید الشهداء)ع( فعالیت چشمگیری نمود. او 
در تاریخ 1359/7/18 به همراه شهید رزمی عازم خدمت مقدس سربازی گردید و 
سه ماه آموزشی را در پادگان عجبشیر تبریز گذراند. یکروز قبل از تقسیم بندی ، 
شهید میر شهاب و شهید رجب داوطلبانه خدمت در جنگ حق علیه باطل در خط 
مقدم جبهه را انتخاب کردند و راهی جبهه شدند . هر دو در یك سنگر برضد کفار 
بعثی 15 ماه به رزم خستگی ناپذیر ادامه دادند . شهید میرشهاب با انهدام 12 دستگاه 
تانك و 4 دستگاه نفر بر دشمن نقش موثری در پیروزی رزمندگان در جبهه های 
نبرد داشت. یك بار نیز در حمله محمد رسول اله )ص( هنگامی که 15 تن از افراد 
مجروح گردان شان در محاصره بعثی ها قرار گرفته بودند به همراه شهید رزمی و 
چند تن دیگر از همرزمانش ، پس از هالکت 6 بعثی و زخمی کردن 12 تن دیگر 
مشترک  ستاد  اینکه  با  دادند.  نجات  را  محاصره   در  مجروح  رزمندگان   ، آنها  از 
ارتش از لشگر سرفراز 84 خرم آباد بارها خواسته بود که برای مدتی به پادگانهای 
پشت جبهه بازگردند اما این لشکر شهیدپرور که میرشهاب و رجب جزء شهدای این 
لشکر فداکار بودند با خدا و رهبر خویش پیمان بسته بودند که تا پایان جنگ علیه 
متجاوزین به رزم بپردازند . آن دو در تاریخ 1360/12/10 برای شرکت در حمله فتح 
المبین داوطلبانه به دزفول اعزام شدند.  میر شهاب تنها دو آرزو داشت یکی زیارت 
کربال و دیگری شهادت در راه خط امام . او همیشه دلی آکنده از نفرت منافقین در 
دل داشت و هرگاه با آنان روبرو می شد بشدت با آنها برخورد می کرد . وی در دوم 
فروردین ماه سال 61 ساعت 9 صبح پس از شهادت دوست و برادر همرزمش رجب 
رزمی، در ساعت 4/15 بعداز ظهر همان روز در صحرای سوزان کربالی خوزستان 
یعنی دشت عباس پس از شکار تانکهای فراوانی از دشمن و رشادتهای بی شمار بر 

اثر برخورد با یك خمپاره جام شهادت نوشید و به لقاء معبود رسید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1307

1364/1/12 

تهران 

بهشت زهرا)س( قطعه 27
 ردیف 69 ، شماره 11
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شهيد نرگس حصاری

       شهیده نرگس حصاری در سال 1307 در بندر انزلی متولد شد. او فردی مومن و 
بسیار رئوف بود و بیش از خود به مسائل و مشکالت دیگران توجه داشت. در تشکیل 
بانوان  بهتر جلسات قرآنی  جلسات قرآنی و مذهبی فعال بود و در برگزاری هرچه 
تالش می کرد تا افراد بیشتری با معارف این کتاب الهی آشنا شوند. حاصل زندگی 

مشترک وی چهار فرزند دختر و چهار پسر می باشد.    
بازگشته  از زیارت مشهد مقدس  از شهادت  پیش  این شهیده واالمقام ساعاتی       
بود. فرزندانش در طول راه متوجه بی تابی هایش در قطار شده بودند. وقتی به تهران 
رسیدند قرار شد در ابتدای شب به کرج بروند. در آنجا اقوام به دیدارشان آمدند و 
پس از مدتی به خانه خویش در تهران بازگشتند. ساعت، یك بعد از نیمه شب 12 
فروردین را نشان می داد. بمباران هوایی جنگنده های رژیم بعث عراق آغاز شد و او 
بر اثر اصابت بمب به محل سکونتشان در میان خرابه های خانه ای ویران شده همراه 

با دو تن از فرزندانش عباس و محبتعلی عباسی به دیدار معبود شتافت.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1338

1363/4/8 

آبادان

بهشت زهرا)س( قطعه 27
 ردیف 69 ، شماره 11
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شهيد محمد خدمتی

     شهید محمد خدمتی نوجه در سال 1338 در شهر تهران دیده به جهان گشود. 
وی پس از طی دوران طفولیت در سن هفت سالگی به مدرسه رفت و تا مقطع پنجم 
ابتدایی ادامه تحصیل داد و پس از آن ترک تحصیل نمود و در یك مغازه تعویض 
روغنی خودرو مشغول بکار شد. وی در سن 18 سالگی از طریق ارتش به خدمت 
مقدس سربازی اعزام شد و پس از رشادتهای فراوان در مصاف با دشمن متجاوز ، 
در منطقه عملیاتی کوشك در تاریخ 63/4/8 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض 
شهادت نائل شد. این شهید واالمقام از نظر اخالقی بسیار خوش برخورد ، مهربان و 
دلسوز بود و با اعتقاد راسخی که به نظام اسالمی و اصل والیت فقیه داشت ، دفاع از 

آن را از اهم واجبات می دانست.
شهید از زبان پدر :

     شهید خدمتی قبل ازورود امام به میهن اسالمی در تمام تظاهرات بر علیه رژیم 
شاه شرکت داشت و تمام دوستان و خانواده را تشویق می کرد که بر علیه شاه قیام 
کنند. فرزندم در موقع ورود امام به تهران آرام و قرار نداشت و همان شب 12 بهمن 
از خوشحالی به خانه نیامد و شب تا صبح را در میدان آزادی بیدار ماند. او در سال 
62 داوطلبانه به خدمت مقدس سربازی  اعزام شد و بعد از گذراندن دوره آموزشی 
به جبهه عزیمت کرد . هر بار که به مرخصی می آمد از او سوال می کردیم که چه 
آرزو و هدفی برای آینده خود داری ؟ در آینده چگونه زندگی خواهی کرد ؟ به 

هیچکدام از سوالهای ما جواب نمی داد و سکوت می کرد... . 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1341/2/10

1361/11/22

مندلی

 بهشت زهرا)س( قطعه 28 
 ردیف 69 ، شماره 12
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شهيد عباس حقه لو 

      شهید عباس حقه لو در سال 1337 در یکی از محالت جنوب تهران به دنیا آمد. 
او در خانواده ای متدین و مستضعف رشد کرد و در سن هفت سالگی روانه مدرسه 
شد. روزها به دبستان می رفت و بعد از ساعات مدرسه در یك کارخانه گچ بری 
که گچ کاری مدارس را برعهده داشت کار می کرد. با این شرایط او توانست فقط 
تا کالس چهارم ابتدایی ادامه تحصیل دهد و پس از آن به کار و تالش مشغول شد.                        
وی پیش از انقالب در سال 1356 در حالی که مادرش از بیماری مزمنی رنج می برد. 
 به خدمت سربازی اعزام گردید. در این شرایط هر چه از فرمانده خود اجازه مرخصی 
میخواست موافقت نمی شد و او همچنان نگران مادر بود . از این رو بعد از سه ماه 
رهبری  به  اسالمی  نهضت  اوجگیری  دوران  در  او  کرد.  فرار  سربازی  از   ، خدمت 
امام)ره( تمام وقت خود را در راهپیمایی ها و پخش اعالمیه های امام سپری نمود . هر 
بار مادر می گفت : عباس جان ! تو پنج خواهر داری و برادر هم نداری . به فکر پدر 
و مادر و خواهرانت باش . او پاسخ می داد : من هم به همین فکر می کنم.  اگر امام 
بیاید و من هم شهید شوم ، خواهرهایم اگرچه برادر نخواهند داشت ، در عوض دین 
خواهند داشت. پس از پیروزی انقالب شهید حقه لو مشغول بکار شد تا اینکه در سال 
1359 برای گذراندن خدمت مقدس سربازی به کرمانشاه اعزام گردید. پس از مدتی 
به مرخصی آمد و از همسر یکی از شهدای جنگ که در سوسنگرد به شهادت رسیده 
تصمیم  بعد  برسان  پایان  به  را  سربازی  خدمت  گفت:  او  اما  کرد  خواستگاری  بود 
خواهم گرفت.  شهید حقه لو تا سال 61 در مناطق مختلف  عملیاتی از  جمله میمك
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 سرپل ذهاب ، قصرشیرین، گیالنغرب ، سومار ، مندلی انجام وظیفه نمود و در خط 
مقدم جبهه حضور داشت. در آذر ماه سال 61 پس از بازگشت به تهران بار دیگر به 
همسر شهید پیشنهاد ازدواج داد و این بار جواب مثبت شنید. پس از مدتی به جبهه 
بازگشت با این تفاوت که فرمانده اش گفت : چون تو همسر یك شهید را گرفته ای 
و او هم فرزندی دارد ، تو را به آشپزخانه انتقال می دهم و فقط روزی سه ساعت به 
خط مقدم می روی و غذا بین رزمندگان توزیع می کنی و بازمی گردی. وی پس 
از چهل روز ، در 6 بهمن ماه 61 به مرخصی آمد اما پس از 12 روز در 18 بهمن ماه 
از خانواده خویش خداحافظی کرد و به هنگام رفتن به همسرش گفت : این آخرین 
مرخصی من بود به دیدن شما آمدم. از تو می خواهم همانطور که بعد از شهادت 
همسر اولت ، زینب گونه بودی از این به بعد هم همانطور باشی و وقتی فرزندم را 
به دنیا آوردی ، اگر پسر بود نامش را علی اصغر و اگر دختر بود زینب بگذاری و 
به او یاد بدهی که چگونه باید پاسدار خون شهدا و یاور امام خمینی بت شکن باشد 
. در ضمن وقتی من شهید شدم به هیچ عنوان گریه نکن و افتخار کن چون تو مادر 
شده ای . این شهید بزرگوار در 22 بهمن ماه سال 61 زمانی که غذا را بین رزمندگان 
توزیع کرد و به سوی آشپزخانه بازمی گشت مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن قرار 

گرفت و به جمع شهیدان گلگون کفن میهن اسالمی پیوست.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1340

                       1361/1/2

کرخه

بهشت زهرا)س( قطعه 24 
ردیف 115 ، شماره 37
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شهيد محمدرضا داداشی             

فرازهایى از وصیتنامه  شهید محمدرضا داداشى :           
... نه شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی ، مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی        
مرگ بر همه ی استعمارگران و این شعار شهیدان ماست . و این شعار را باید با خون 
خود پاس بداریم ...آری ما همه فرزند اسالم هستیم . فرزند قرآن هستیم و فرزند دین 
و فرزند خمینی هستیم . از انقالب محمد )ص( تا انقالب روح اهلل ، خونهای زیادی به 
دست ظالمین به زمین ریخته شد . با کشته شدن ما یك برگ به درخت اسالم اضافه 
می شود بنابراین درخت اسالم تنومندتر می شود . چه آرزویی بهتر از اینکه ما هم 
یکی از آن کشته ها باشیم و شهادت تنها سعادتی است برای یك فرد مسلمان . و این 
وصیت به پدر و برادر و اقوام و فامیلهایم : در برابر دشمنان اسالم همچون کوه استوار 
بدانند که تالش آنها  منافقین و کفار  بر کنید و  را  منافقین و ظالمین  تا ریشه  باشید 
بیهوده است و اسالم بیش از این است که شما فکر آن را می کنید . حزب اهلل در مقابل 
منافقین و کفار همچون کوهی استوار است و من یك وصیت دارم برای مال پرستان : 
ای مال پرستان دنیا ! آنقدر دنبال مال دنیا نباشید و آنقدر دم از ثروت نزنید آخر عمر 
باید به زیر خاک بروید باید فکر یك کفن باشید . یك پیام به مسئولین بسیج دارم 
این است که کسانی که در بسیج اسم می نویسند آنان را برای سربازی همچون سرباز 
واقعی امام زمان بسازید و در خط امام خمینی باشند و از والیت فقیه اطاعت کنند 
و اسالمی)قرآنی( باشند و یك پیام به جوانان دارم: آری ای جوانان! استوار باشید تا 
اجنبی بر شما غلبه نکند و گول منافقین را نخورید و یك پیام به ملت شهید پرور و 
همیشه در صحنه جمهوری اسالمی ایران دارم : همیشه در سنگر اسالم باشید و تنها 
امام و روحانیت دفاع کنید. اگر من شهید شدم به دیدار خدا  از  خواهشی که دارم 
می روم به دیدار امام زمان و به دیدار امام حسین)ع( می روم اگر موفق شدم قبر امام 

حسین را زیارت خواهم کرد و خیلی سفارش می کنم که امام را دعا کنید .

                                                



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1342

                    1364/12/1

فاو

بهشت زهرا)س( قطعه 53 ، 
ردیف 77 ، شماره 9
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شهيد علی اکبر دلشاد            

فرازهایى از وصیتنامه شهید على اکبر دلشاد :             
     ... ما مسلمانها که به خدا و پیغمبرش و کتاب آسمانی و نوشته هایش اعتقاد داریم 
پس باید آن را خوانده و به آن عمل کنیم . اکنون که ولی امر بر  روی زمین مشخص 
پیروی کند.  نیست  او و سخنانش که جز حق  از  است وظیفه هر مسلمان است که 
بیایید سر تعظیم برای خدا فرود آریم و سپاسگزاری کنیم از این که چنین رهبری 
برای ما ارزانی داشته است که ما هم جهت سپاسگزاری ، قدر این رهبر را بدانیم و 
فرمانبر خوبی باشیم تا در روز قیامت جد او شفیع ما باشدو موالی متقیان ما را از فشار 
قبر نجات دهد . ای امت شهید پرور ! بدانید وآگاه باشید که روزی خواهد رسید به 
نام قیامت که مرگ هرکس در آن روز فرا می رسد و خواه و نا خواه خواهیم مرد . 
خوش به سعادت آن کس که خودش دنبال مرگ برود و چه بهتر که این مرگ در 
راه خدا باشد . عزیزان من ! این دنیای فانی برای مومن به منزله زندان است چراکه 
خداوند فرموده هرکس در این دنیا عذاب بکشد و به دیگران نیکی کند به بهشت 
ابدی میرود و هرکس طالب خوشیهای این دنیا باشد ما هم وسیله خوش در اختیارش 
فراموش  را  ها  بیاییم گذشته  . پس  ابدی می رود  به جهنم  دنیا  و در آن  میگذاریم 
کنیم و توبه کنیم چرا که خداوند بخشنده و توبه پذیر است. این دنیا و خوشیهای 
زودگذرش ارزش این را ندارد که انسان خداو خالق خود را فراموش کند و تا ابد 
حسرت بخورد و در آتش دوزخ بسوزد . بیایید با هم و در کنار هم برادرانه زندگی 
کنید ، خدا را سپاسگزاری کنید ، نعمت هایی که به شما داده اسراف نکنید و اگر 
با  میکنیم  امتحان  را  انسانها  ما  فرموده  خداوند  زیرا  نکنید  ناسپاسی  بود  کم  چیزی 

سختیها . بسازید و در همه حال خدا را شکر کنید.
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       به یکدیگر دروغ نگویید و تهمت نزنید و غیبت نکنید . سعی کنید در  روز 
حداقل یك ساعت مطالعه کنید یا به صحبتهای کسانی که عملشان بیشتر است گوش 

کنید و یا فکر کنید . 
      سخنی چند با برادران معلم دارم : برادران ! این بچه ها که به شما سپرده شده 
همچون  شکوفایی  درحال  ها  غنچه  این  هستند  اسالمی  مملکت  سازان  آینده   ، اند 
گل کوزه گری بنام معلم است که می تواند هر شکلی به آنها بدهد . برادران من!  
وظیفه سنگینی بر دوش شما گذاشته شده است شما را به جان مهدی)عج( قسم می 
دهم موا ظب این کودکان باشید . مواظب باشید که خدایی ناکرده عناصرگروهکها 
در بین شما رخنه نکند که ضربه بزرگی به ایران واسالم خواهند زد. عاجزانه از شما 

درخواست می کنم هر چه در توان دارید به دانش آموزان رسیدگی کنید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1343/5/2

1361/11/19

فکه ، علميات والفجر مقدماتی 

بهشت زهرا)س( قطعه 50 
ردیف 41 ،  شماره 1
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شهيدخيراله رجایی      

شهید از زبان پدر و مادر :        
       خیراله مثل همه شهدا خیلی باهوش و شجاع بود. از 14 سالگی وقتی هنوز امام 
به ایران نیامده بودند در فعالیتهای انقالبی شرکت داشت. آن زمان همراه بچه های 
مبارز محله ، بارها با منافقان درگیر شد. یك روز که مردم محل برای تظاهرات به 
خیابانها ریخته بودند و تکبیر می گفتند ، خیراله هم با شنیدن صدای آنان خواست 
به جمعشان بپیوندد اما من دِر خانه را قفل و کلیدش را پنهان کردم. خیلی ناراحت 
شد و گفت : مادر جان ! امام زمان)عج( را می شناسی ؟ گفتم : یعنی چه ؟ گفت : 
اگر امام زمان را می شناختی من را در خانه زندانی نمی کردی ، آن هم وقتی که 
مردم دارند در خیابان تکبیر می گویند. حرفش تکانم داد. وقتی در را باز کردم ، مثل 
پرنده ای از قفس پرید ، از خانه بیرون دوید و به مردم ملحق شد.  با خودم گفتم: 
خیراله ، من دیگر جلویت را نمی گیرم . تو مال خدایی . پدر نیز از فرزند شهیدش 
می گوید : اوایل جنگ 15-16 ساله بود . یکروز همراه چند تن از دوستانش بدون 
اطالع ما به جبهه غرب در منطقه ایالم رفت. هرچه اصرار کردیم برنگشت. 45 روز 
در آنجا بود و پس از آن برای مدتی به مرخصی آمد. حضور دوم خیراله در جبهه 
در جریان فتح خرمشهر بود که در آنجا در مصاف با متجاوزان بعثی مجروح شد و 
به خانه برگشت. بعد از مدتی فهمید گروهی برای تبلیغ عازم سوریه و لبنان هستند و 
لذا با همان پای مجروح تصمیم به رفتن گرفت و چهار ماه در آنجا ماند و به میهن 
بازگشت. خیراله در عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشت. اما پس از عملیات از 

او هیچ خبری بدست نیامد.



       یکی از همرزمان شهید نقل می کند : در شبی که من و خیراله قرار بود همراه با 
دیگر رزمندگان به دشمن تك بزنیم ، خیراله آرام و قرار نداشت و خوابش نمی برد. 
گفت : عمو ! برو از هر جا شده کمی حنا پیداکن.  من رفتم و از بچه ها حنا گرفتم. 
خیراله آن شب دست و پا و موهای جلوی سرش را حنا گذاشت. گویی چیزی به 
او الهام شده بود. مادر اشاره می کند : خیراله قبل از جبهه رفتنش مرا برای شهادتش 
این شعر را می خواند :کنار سنگرم و  آماده کرده بود. مدام در خانه راه میرفت و 
: دوست  به من می گفت  من  مادر  ای سربلند  تو  به  من  لحظه های آخر من سالم 
ندارم در رختخواب بمیرم. می خواهم پیکرم غریب باشد. همینطور هم شد و 14 سال 

مفقوداالثر بود.
توصیه های شهید خیراله رجایى در نامه های ارسالى به خانواده : 

     نماز از یادتان نرود و از کارهای زشت و دعوا دوری کنید.خواهر عزیزم ! دعای 
کمیل یادتان نرود. هر پنجشنبه شبها به دعای کمیل بروید و رزمندگان اسالم را دعا 
و هرچه که می گویند دروغ  ندهید  بیگانه گوش  رادیوهای  به  هیچ وجه  به  کنید. 
جبهه  به  منظور  یك  به  و  است  بوده  آرزویم  که  ام  رفته  بجایی  من  است.  محض 
آمده ام و آنهم پیروزی اسالم است. خداوند مواظب من و رزمندگان اسالم است و 
هرکس که خداوند مواظب آن باشد دیگر نباید غمی داشته باشد.بچه ها ! درسهایتان 
را بخوانید و به بزرگترها احترام کنید و نمازتان را سر وقت بخوانید و دعا کنید که 
ناراحتی کرده و  ابراز  نامه ای از رفتن او به جبهه  اسالم پیروز شود.  پدر شهید در 
گله می کند که چرا در حال مریضی آنها را تنها گذاشته و به جبهه رفته است اما 
به من احتیاج  بیشتر آن هفتصد هزار نفری  از همه   : نویسد  شهید در پاسخ پدر می 
دارند که زیر بمبهای اسرائیل قتل عام شدند و یکسری بچه هایی که یتیم مانده اند و 
اینکه گفته بودید چراغی که بر خانه واجب است بر مسجد حرام است ، باید بگویم 
که حضرت علی)ع( چراغ خانه اش را به خاطر اسالم داد. همینجا در ایران خود ما ، 
پدر و مادری که هفت بچه اش را بخاطر اسالم داده اند و می گویند که اگر باز هم 
فرزند داشتم حاضر بودم که بخاطر اسالم بدهم ولی شما غیر از من چهار فرزند دیگر 
هم دارید. درباره اینکه 18 سال زحمت مرا کشیدید ، من نمی توانم قول بدهم که 
در این دنیا جبران کنم ولی حدیث شریفی هست که می فرماید : در آن دنیا )شهید( 

اگر بخواهد می تواند پدر و مادر و 
اهل خانواده را شفاعت کند و خدا 
آنها  هم که شده  او  احترام  بخاطر 
را وارد بهشت خواهد کرد. بله من 
در آن دنیا جواب زحمتهای شما را 

خواهم داد. ان شاءاله  
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1341/2/14

1360/10/14

: سوسنگرد

بهشت زهرا قطعه 24 
ردیف 122 شماره 23
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شهيد مرادعلی رجبلو

وصیتنامه شهید مراد على رجبلو :    
 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                         
اناهلل و انا الیه راجعون                                                                                                                                                   

       این تن که تشکیل شده از گوشت ، استخوان و خون در هر جا که باشد آخر 
مردن و از بین رفتن است و خوشا آن تنی که در راه خدا صاحب مال داده شود. خوشا 
آن استخوانی که در راه خدا شکسته شود و خوشا آن خونی که در راه خدا فدای 
ثاراهلل باشد و خوشا آن روحی که شاهد باشد . من که این راه را با اراده آزاد انتخاب 
کردم ، می دانم که انتهای آن به روح اهلل می پیوندد و راهی باالتر از این راه نیست 
که راه امامان و راه حسین )ع( ماست و مقامی باالتر از این نیست که در راه خدا باشد. 
شهید شاهد است. خون شهید ثاراهلل است و بهتر از راه شهید راهی نیست راه صراط 
برویم قدرتی  این دنیا  از  از آنکه  به ما جوانان قبل   ! . خدایا خداوندا  مستقیم است 
عنایت فرما که تا بتوانیم با آن ، برنفس شیطانی خویش غلبه و به راه انسانیت پی ببریم.  
و خدایا خداوندا ! اگر خواستی شاهد دیگری بر شهدا اضافه کنی مرا انتخاب کن 
که راه حسین )ع( است و خدایا خداوندا ! اگر خواستی ارفاق دیگری بر گناهکاران 
بدهی مرا انتخاب کن که از همه گناهکارترم و خدایا خداوندا ! اگر خواستی محبتی 
بر ما ارزانی داری مرا انتخاب کن که از این دنیا محبتی ندیدم و بارالها ! مرا هدایت 
کن که به راه خودت که مستقیم ترین راه است و خداوندا ! مرا در ردیف شهدا قرار 
بده و خدایا خداوندا ! خون مرا در راه حق که راه اسالم و امام خمینی است نایب امام 
زمان )عج( بریز که در راه او این خونها چیزی نیست . باری پدرجان ، اشك از گونه 

هایت پاک کن  که راهی پیدا کرده ایم .                    
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آزرد                                                                                                          مرا  تو  از  بیش  که  افسرد                   ترا  مادر  غم  پدرجان 
غم من که را شاد گرداند                                     که آرزوی مرگ در خانه چرا بود                                                            
پژمرده                                                                                    کی  خدا  عشق  گل  بوده             خدا  تو  از  من  خریدار  که 
در آخر از برادران می خواهم که راه خدا را ادامه بدهند که امام اول ما در میدان 

کارزار است و امام را تنها نگذارید.                  
                                                                                                    علی رجبلو        



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1340/10/8

1361/1/2 

دزفول

بهشت زهرا)س( قطعه 24 ، 
ردیف 122، شماره 47
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شهيد رجب رزمی   

       شهید رجب رزمی در تاریخ 8 دی ماه سال1340 در فردوس یکی از جنوبی ترین 
محالت شهر تهران بدنیا آمد. پدرش با شغل کارگری به سختی زندگی خانواده اش

 را اداره می کرد. شهید رجب در سال 47 راهی مدرسه شد و در میان همکالسی 
هایش شاگردی فعال ، مومن ، پاکدامن و منطقی بحساب می آمد. قاطعیت و شجاعت 
وی در همان دوره نوجوانی نمایان بود . او بخاطر شرایط اقتصادی خانواده و کمك 
به تامین مخارج آن در سال 54 پس از طی کالس دوم راهنمایی ترک تحصیل کرد 
مشغول  کارگاه جوشکاری  در یك  دستمزد  ریال   70 روزی  با  و  کار شد  روانه  و 
بکار گردید. پس از یکسال به کارگاه دیگری با حقوق روزی400 ریال رفت و به 
تاسیس  در  بطوریکه  تکایا عشق می ورزید  و  مساجد  به  او  پرداخت.  و تالش  کار 
بنای مسجد سید الشهداء)ع( نقش بسزائی داشت و تمام جوشکاریهای آنرا به عهده 
گرفت. پس از یك سال و نیم به شرکت ساراول رفت و در آنجا زمینه آشنایی دو 
عاشق اهلل یعنی شهید رجب رزمی و شهید میر شهاب حسینی فراهم گردید. در میان 
دوستانشان عالقه و محبت این دو به یکدیگر زبانزد همگان بود.  پس از مدتی نهضت 
دو  این  نیز  انقالب  در  گشت.  آغاز  خمینی)ره(  امام  خردمندانه  رهبری  به  اسالمی 
شهید واالمقام دوشادوش یکدیگر در تمامی مبارزات ضد ستمشاهی شرکت کردند 
و در پی فرمان تاریخی امام امت مبنی بر تشکیل بسیج بیست میلیونی ، عضو این نهاد 
ارزشی و مردمی شدند . پس از آغاز جنگ تحمیلی شهید رزمی بهمراه شهید میر 
شهاب عازم خدمت مقدس سربازی شدند و سه ماه خدمت آموزشی را در پادگان 

عجبشیر به انجام رساندند.



       یکروز قبل از تقسیم ، این دو شهید بزرگوار داوطلبانه خدمت در جبهه را انتخاب 
کردند و راهی جبهه های نبرد شدند و در خط مقدم جنگ با صدامیان و کفار بعثی 
15 ماه به رزم پرداختند. شهید رجب رزمی در حالی که از خدمتش در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل چند ماه باقی مانده بود ، در یك عملیات شبیخون از سوی دشمن  
حمله  جریان  در  همچنین  کرد.  اصابت  وی  پای  به  خمپاره  ترکش  و  شد  مجروح 
از پای ننشست و  باز هم  اما  ناحیه دست تیر خورد  از  با رمز محمد رسول اهلل)ص( 
توانست یك نفر از افراد زخمی گردانشان را که در محاصره افراد بعثی قرار گرفته 
بود پس از رشادتهای بی شمار و کشتن ده ها تن از افراد بعثی به همراه یار همیشه 
در سنگرش شهید میرشهاب نجات دهد. با اینکه بارها ستاد مشترک ارتش از لشگر 
سرفراز خرم آباد خواسته بود که برای مدتی به پادگان پشت جبهه بازگردند اما این 
لشگر شهیدپرور و مقاوم که شهید رجب و شهید میر شهاب جزء شهدای این لشگر 
بودند ، با خدای خود پیمان بسته بودند که تا آخر جنگ علیه دشمن متجاوز به جهاد 

خواهند پرداخت.
     شهید واالمقام رجب رزمی در تاریخ 1361/12/10 ساعت 7  صبح و در جریان 
عملیات دیدبانی در دشت عباس ، پس از رشادتهای بی شمار و شجاعتهای بسیار ، 
جان را به جان آفرین تسلیم کرد و شربت شهادت نوشید.                                                         

ستارگان جاوید174اولین کنکره شهدای منطقه 18



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1350/05/03

1366/2/27

شلمچه

گلزار شهدای یافت آباد 
 جلوی ميدان ، مزار 4
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اسماعيل رستمی جارچی 
کندی

شهید از زبان خواهر :                   
      اسماعیل پسر اول و سومین فرزند خانواده بود. به قرآن و مسجد عشق می ورزید. 
ورزشکار و اهل فوتبال بود. در کنار تحصیل به کار و تالش هم می پرداخت و در 
یك خیاطی کار می کرد. در دوره راهنمایی دبیر قرآنی به نام کرمانجانی داشت که 
بعدها شهید شد. او آنقدر برای اسماعیل و دوستانش از اسالم و قرآن و جهاد گفت 

که آنها را شیفته این راه کرد. وقتی معلمش شهید شد دیگر آرام و قرار نداشت.
 می گفت : من باید بروم جبهه. اسماعیل که حساسیت و مخالفت پدر و مادرم را 
برای رفتن به جبهه می دید ، همیشه بیخبر به جبهه می رفت. اسماعیل از نیروهای 
شهید همت بود. بار آخر که به جبهه رفت سال 65  در عملیات کربالی 5 در منطقه 
شلمچه شرکت کرد. همرزمانش تعریف کردند : در خط مقدم و پشت خارکریزها 
نشسته بودیم که وقت نماز شد. اسماعیل بلند شد نماز بخواند. گفتیم که االن وقت 
نماز خواندن نیست ، هر لحظه ممکن است دشمن حمله کند. اما او گفت : امشب 
شب شهادت امیرالمومنین )ع( است ، شب عزاداری است. آنها حمله نمی کنند. از 
آن گذشته من برای علی اکبر)ع( و علی اصغر)ع( به جبهه آمده ام. او به نماز ایستاد 
اما دشمن حمله کرد و زیر آتش جنگ ، گلوله ای به پهلوی اسماعیل اصابت کرد 
ناجوانمردانه دشمن  با حمله  اما  بود  اسماعیل آرپی جی زن  به شهادت رسید.  او  و 

فرصت پیدا نکرد دست به سالح ببرد و در حال نماز به شهادت رسید.



فرازهایى از وصیت نامه شهید اسماعیل رستمى :                                  
       در آغاز از خداوند متعال سپاسگذارم که این نعمت بسیار عظیم را به این بنده حقیر 
و خانواده محترم عطا کرده . اگر در آن رابطه کمی فکر کنیم درخواهیم یافت که 
شهادت یکی از نعمات بزرگ الهی به شمار میرود که از طرف خداوند به اشخاص 
میخواهم کارهای  از شما  و خواهران!  برادران  میشود...  عطا  معین  درجاتی  با  معین 
خود را با فکر شروع کنید و از این دنیای فانی بریده و به دنیای باقی بنگرید در رابطه 
با آنروز ، روز قیامتتان فکر کنید . از خواهران گرامی مي خواهم به حجاب خود از 
همه بیشتر اهمیت بدهند که حجاب خواهران با خون شهید برابر است. از برادران و 
خواهرانی که در سنگر مسجد در حال فعالیت هستند درخواست مي کنم قوه جاذبه 
خویش را پیش از قوه دافعه خود به کار ببرند که االن اسالم احتیاج به نیروی الهی 
و حزب اللهی دارد.  از شما میخواهم که سعی کنید تمام کارهایتان فقط برای برای 
اهلل باشد که اگر غیر از این باشد پشیمان خواهید شد. و به  نماز و روزه خدا اهمیت 
فراوان بدهید که ستون و پایه دین محمدی و اسالم می باشد و این همه جنگ و جدال 
به خاطر همین نماز و غیره است . همه میدانیم )ان الصلوه عمودالدین( بدرستیکه نماز 
ستون دین است و اگر آن مورد قبول واقع شود مابقی اعمال مورد قبول و اگر  رد 
شود مابقی اعمال هم رد خواهد شد... از خداوند متعال میخواهم به مادر و پدر گرامی 
در همه حال صبری زینب وار بدهد و انشااهلل که خواهد داد و این جمله را واقعا از ته 
قلب می گویم ، خوشحال باشید که توانستید در امانتداری به درجه عالی برسید و مرا 
اینگونه در دامن خود پرورش داده و به جبهه بفرستید و در آخر به صاحب اصلیم 
باز گردانید و این را بگویم که گریه کنید زیرا که گریه و دلشکستگی انسان را به 
خدا نزدیکتر می کند مخصوصا گریه به امام حسین)ع( و به مصیبت دو بزرگوار زهرا 
برابر  نباشند ما در  اطهر)س( و زینب کبری)س( که اگر این بزرگواران دستگیر ما 
خدای خود شرمسار خواهیم گشت زیرا خود خدا میگوید انبیا، امامان وسیله تقرب 
بندگان من است و ای برادران و خواهران و ای کسانیکه این سخن مرا میشنوید به 
خدای یگانه قسم که راهی جز این نداریم و مقامی باالتر از این تصور نمي کنیم که 

دنباله رو شهیدان و انبیا و امامان باشیم و اگر غیر از 
این رفتار کنیم سخت در گمراهی هستیم این را به 
وضوح و آشکارا می توانیم دریابیم...      66/2/18  
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345 

1362/8/28

پنجوین

مفقوداالثر
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شهيد محمد رسولی

شهید از زبان پدر و مادر :                                         
      راست می گویند شهدا با بقیه فرق داشتند . محمد جور دیگری بود. بی سر و 
صدا ، مظلوم و بی ادعا . آنقدر از خودش و کارهایش کم حرف می زد که ما از 
فعالیتهایش بی خبر بودیم. بعد از شهادتش فهمیدیم معلم قرآن بوده و در محل جلسه 
قرآن برگزار می کرده . همسایه دیوار به دیوار خانه مان بعد از شهادت محمد گفت:  
همیشه بعد از نماز صبح صدای قرائت قرآن می شنیدیم . چند روز دقت کردیم و 

فهمیدیم محمد است که در  بهارخواب خانه تان قرآن  می خواند. 
       پدر نیز درباره فرزند شهیدش می گوید : در مبارزات پیش از انقالب نوجوان بود. 

اما با همان سن و سال کم ، همراه برادرهایش در مبارزات  مردمی شرکت داشت.
می گفتم: نرو! برای آنها کوچك و بزرگ فرقی ندارد. به طرفت تیراندازی می کنند، 
کشته می شوی ها ! در جوابم می گفت : اینکه مردن نیست. آدم فقط منزل عوض 
می کند. می گفتم : آخر شما به آنها که سرتا پا مسلح هستند سنگ پرت می کنید،  

اینکه اثر ندارد ! می گفت : چرا دارد.
     وقتی انقالب پیروز شد فهمیدم راست می گفت ، اثر داشت. مادر رشته کالم را 
در دست می گیرد و ادامه می دهد : یك سال مانده بود درسش تمام شود که گفت :

بگذار   : گفتم  بودند.  جبهه  در  بزرگترم  پسر  دو  موقع  آن  جبهه.  بروم  خواهم  می 
برادرانت از جبهه برگردند ، بعد. تا آن موقع درس تو هم تمام شده. گفت : تو چه 
شما  با  انقالب  این  در  من  که  بگویی  اسماعیلی  شهیدان  مادر  به  خواهی  می  جور 
شریکم ؟ باالخره رفت و ثبت نام کرد. برای عقدکنان برادرش در اصفهان بودیم. به 

محض تمام شدن مراسم عقد ، محمد خداحافظی کرد و رفت. 



     ما هم پشت سرش به طرف حیاط دویدیم. کفشهایم را پوشیدم و به طرف در 
رفتم. انگار پر زده و رفته بود. دیگر ندیدمش . رفت و دیگر هیچگاه برنگشت. سه 
ماه از رفتن محمد گذشته بود که خبر شهادتش را آوردند. در این مدت مرخصی 
نیامد و فقط یك نامه فرستاد که در آن نوشته بود : مادر ! دیدار ما به قیامت .  محمد 
این کار گردانش را هم عوض  برای  برای رفتن و شهید شدن عجله داشت ، حتی 
کرد. بچه های محل که با محمد اعزام شده بودند می گفتند : همه ما در یك گردان 
بودیم اما گردان ما به خط مقدم نمی رفت. محمد گفت : من که نیامده ام جبهه بیکار 
بنشینم! آمده ام حرکتی ، فعالیتی بکنم. به همین دلیل گردانش را عوض کرد و به خط 
مقدم رفت. یکی از همرزمانش  تعریف می کند : در منطقه پنجوین عراق بودیم. از 
ناحیه کتف تیر خوردم. محمد خواست زخم مرا ببندد. بلند شد ، یك دفعه صدایش 
خاموش شد. فکر کردم رفته دنبال چیزی اما وقتی برگشتم دیدم روی زمین افتاده و 
خون از سرش جاری است. هیچکس نبود کمکمان کند. حتی نتوانستم پیکرش را به 
عقب بیاورم. کاری از دستم ساخته نبود. سینه خیز خودم را به عقب رساندم اما پیکر 
نتیجه  یافتن پیکر محمد بی  برای  باقی ماند. جستجو  محمد در همان پنجوین عراق 
ماند و سرانجام در سن 17 سالگی به شهادت رسید و مفقوداالثر شد و فقط ساک نیم 
سوخته اش را برای خانواده آوردند. یك روز در مسجد نشسته بودم. خانمی پریشان 
حال آمد و گفت : من دنبال خانواده شهدا می گردم. گفتم : با آنها چکار داری ؟ 
گفت : مشکلی دارم ، می خواهم به آنها بگویم از شهیدشان بخواهند بین من و خدا 
واسطه شود تا مشکلم حل شود. فهمید که مادر شهید هستم و خواست برایش دعا 
کنم. پیش خودم به محمد گفتم : محمد جان ! من که نمی دانم تو کجایی ، هر جا 
که هستی از خدا بخواه مشکل این خانم حل شود. دو هفته بعد ، آن خانم دوباره به 
مسجد آمد اما این بار خوشحال بود. یك شیشه گالب هم دستش بود . می گفت : 
گالب را برای مزار محمد نذر کرده اما محمد که مزار نداشت. آن گالب هم قسمت 

نمازگزاران شد.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1334

            1366/1/18 

شلمچه ، عميات کربالی 5

مفقوداالثر
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شهيد داود رضازاده آذری                                                                

  وصیت نامه بنده حقیر داود رضا زاده آذری :
     به نام نامی اهلل صاحب خون شهیدان و با آرزوی دیدار جمال مبارک امام زمان 
امام  برای  عمر  آرزوی طول  با  و  بر کفر جهانی  اسالم  پیروزی  آرزوی  با  و  )عح( 
خمینی عزیزم از خداوند تعالی درخواست دارم به خانواده شهدا صبر عنایت فرماید. 
        من نمی دانم چگونه در برابر حرمت بزرگ مرد تاریخ امام امت و مردانه ایستادن 
او و شاگردان خلفش سخن بگویم، همانان که مردانه و جاودانه و خداپسندانه با نثار 
خون خویش از اسالم و قرآن و امام و ناموس مسلمین دفاع کردند و تنها در مورد 
احساس عاجزانه ام در برابر این خونهای پاک و صبر خانواده هایشان چند کلمه ای 

که نمی تواند حق را ادا کند عرض می کنم. 
     هرگاه به یاد این شیران روز و زاهدان شب می افتادم احساس شرم می کردم، 
می کردم،  احساس حقارت  دیدم  می  داده  شهید  مادران  در جمع  را  مادرم  هرگاه 
هرگاه فرزندان شهدا را می دیدم اشك سرد بر گونه ام سرازیر می شد، آنچنانکه 
نمی توانستم به چشمان بی گناه این عزیزان نگاه کنم. هرگاه به یاد نیمه شب خانواده 

شهدا فکر می کردم خودم را نابخشودنی می پنداشتم و هرگاه ...
      زمانی که چهره مبارک رهبرم را در تلویزیون می دیدم که غم اسالم و انقالب او 
را پیر کرده خرد می شدم که چرا از دست من کاری ساخته نیست. وصیت من به همه 
دوستان و آشنایان، به پدر و مادرم و به همسرم، به برادرم، به برادر کوچکم رضا و به 

دوستانم در بسیج و دوستانم در کارخانه این است که حسین زمان را تنها نگذارید. 



و  دنیا  شرمنده  و  گذاشتند  تنها  را  )ع(  حسین  کربال  عاشورای  در  کسانی  که  چرا 
آخرت شدند و این فرصت نصیب شما شده، فرصت را غنیمت شمرده و امام را در 
عمل و نه در حرف یاری کنید تا خدا شما را یاری کند. خواب بس است، غفلت 
بس است، دیگر باید بیدار شویم تا کی خداوند به ما رحمت کند و ما ناسپاسی کنیم! 
مگر ما نبودیم که آرزوی عاشورای کربال را داشتیم، امروز عاشورایی دیگر و ایران 
کربالیی دیگر است...  مردم حرکت کنید تا کربالی امام حسین )ع( را زیارت کنید. 
مگر نه این است که کربال رفتن خون می خواهد، مگر نه این است که ما شیعه امام 
علی )ع( هستیم، ما را چه شده که از دینمان غافل شده ایم، چرا امام زمان )عج( ظهور 
نمی فرمایند، چرا چشمان گنهکار ما به جمال مبارکش روشن نمی شود، به اعتقاد من 

فقط عمل ما باعث این مطلب است. فراموش نکنید فرمایش امام امت را که فرمود:
» سعادت را آنها تحصیل کردند که شتافتند. « و سفارش دیگر برای دوستان و آشنایان 
دارم و آن این است که به بچه های یتیم و بی سرپرست خدمت و محبت کنید که 
رضای خداوند متعال را موجب می شود، دیگر عرضی ندارم. عزیزان، مرا ببخشید، 

امام و انقالب و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.
                                                                                          ) دیدار در قیامت (

                                                                                                  والسالم
                                                                                           امام را یاری کنید
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345 

1366/1/28

سردشت

گلزار شهدای یافت آباد 
 پشت ميدان ، مزار 5
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شهيد رسول زمانی 

شهید از زبان مادر : 
      خیلی فعال بود . در بیست سال زندگی اش زیاد پیش ما نبود. تا 12 سالگی سرگرم 
درس و مدرسه بود و در همان روزها بود که وارد مبارزات انقالبی شد و روز و شب 
نداشت. همیشه با یك سالح سر خیابان مشغول نگهبانی و  حفاظت از امنیت مردم 
بود. تا شب 22 بهمن دو شب به خانه نیامد. رفتم و پیدایش کردم گفتم : بیا برویم 
انقالب هست من خانه نمی آیم. گفتم : آخر تو پسر ما  تا مبارزات   : خانه . گفت 
هستی ! گفت : اگر هر کس تنها پسرش را نفرستد که مملکت از دست می رود ! 
انقالب که پیروز شد به عضویت بسیج درآمد و از آن به بعد شب و روزش در مسجد 
می گذشت. خیلی اوقات شب تا صبح در محله نگهبانی می داد. چیزی نگذشت که 
جنگ شروع شد و همان روزهای اول عزم رفتن کرد. گریه های من و مخالفتم به 
خاطر سن کم او ثمری نداشت و در 14 سالگی راهی جبهه جنوب شد و هفت سال 
مدام در جبهه های جنگ حضور داشت و ما همیشه چشم به راهش بودیم. زیاد به 
مرخصی نمی آمد. چند بار مجروحیت باعث شد به اجبار از جبهه جدا شود. آن ایام 
که در تهران بود مدام در فکر رسیدگی به وضعیت خانواده شهدای محله بود. دو سال 
دوندگی کرد تا توانست برنامه هفتگی برای انتقال خانواده شهدای محله فردوس به 
بهشت زهرا)س( و نماز جمعه را پایه ریزی کند. . از آن زمان تابحال هر هفته پنجشنبه 
ها برای رفتن به بهشت زهرا)س( و جمعه ها برای شرکت در نماز جمعه اتوبوس در 

محله برای خانواده شهدا مهیاست.
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       با اینکه رسول را در گلزار شهدای یافت آباد دفن کردیم اما هنوز هم خانواده 
های شهدای محله می گویند هر وقت به بهشت زهرا)س( می روند ، برای شادی روح 

او دعا می کنند. 
     پدر نیز درباره فرزند شهیدش می گوید : 2-3 سال از جبهه رفتنش می گذشت 
که به استخدام سپاه درآمد. در ایامی که در تهران در مجموعه سپاه مشغول فعالیت 
بود ، عصرها به محل استقرار خانواده های جنگ زده می رفت و برایشان غذا می برد.

دومین  خدا  وقتی  نرو.  جبهه  اینقدر  مایی.  پسر  تنها  تو   : گفتم  می  رسول  به  همیشه 
پسرمان را به ما داد ، انگار رسول به خواسته اش رسید. وقتی برادرش را دید لبخند 
ناراحت  اگر من شهید شدم  داری که  پسر  . حاال دیگر  را شکر  : خدا  زد و گفت 
نشوی. گفتم : این حرف را نزن . هر گلی یك بویی دارد. اما او انگار می دانست خدا 
برادرش را به جای او به ما داده است. آخرین حضورش در جبهه همزمان با عید سال 
66 بود که همراه همسایه مان که با کامیونش به جبهه رفت و آمد داشت به اندیمشك 
رفتم تا رسول را ببینم. در کوههای اندیمشك پیدایش کردم. چند ساعت با هم بودیم 
اندیمشك  بعدالظهر برای همیشه خداحافظی کردیم. چند روز بعد رسول که در  و 
مسئول آموزش نیروها بود برای عملیات سردشت اعزام شد. سه روز و سه شب در 
عملیات بود و چشم بر هم نگذاشت. وقتی به عقب منتقل شدند اعالم شد یکی از 
مناطق با کمبود مهمات مواجه است. رسول برای انتقال مهمات داوطلب شد. در مسیر 
حرکت به آن منطقه بود که ماشین حامل وی هدف گلوله دشمن قرار گرفت و منفجر 

شد و او به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346/8/27

1365/10/21

شلمچه ، عمليات کربالی 5

بهشت زهرا)س( قطعه 53
ردیف 29 ، شماره 6
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شهيدحميدرضا ستارپناه

      شهید حمیدرضا ستارپناه در تاریخ 46/8/4 در شهر تهران دیده به جهان گشود و 
در دامان پدر و مادری با ایمان  تربیت شد. دوران ابتدایی را در محله مهرآباد جنوبی 
گذراند و در دوران راهنمایی که همزمان با پیروزی انقالب اسالمی بود همراه با پدر 
امام)ره( داشت. در  به  بر ضد رژیم شرکت می کرد و عالقه خاصی  در تظاهرات 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی پرداخت  به  با عضویت در بسیج  دوران دبیرستان 
و شبها به نگهبانی و حراست از محله مشغول شد. در همین رابطه بر اثر درگیری با 
عوامل ضد انقالب ، تعدادی از دندانهایش شکست و مجروح شد. این شهید بزرگوار 
به شهادت عشق می ورزید بگونه ای که رفتن به بهشت زهرا)س( و قرائت فاتحه و 
تجدید میثاق با شهیدان حتی در نیمه های شب از برنامه های همیشگی او بود. در 
خاصی  اهمیت  شب  نماز  به  و  داشت  شرکت  مذهبی  مراسمات  و  جمعه  نمازهای 
به  ابراز می کرد و نسبت  امام زمان)عج(  به  ناپذیری  می داد. عشق و عالقه وصف 
ترک محرمات و انجام مستحبات اهتمام داشت. حتی از خوردن غذاهای کراهت دار 
خودداری می کرد و آنرا زمینه دیدار با امام زمان می دانست. اهل مطالعه کتابهای 
مذهبی بود و قرآن را با صوتی زیبا تالوت می کرد. شیفته امام حسین)ع( بود بطوری 
که در وصیتنامه خود می نویسد ، در صورت شهادت در باالی سنگ مزارم نوشته 
شود : فدائی امام حسین)ع(. اصرار او برای دفاع از میهن اسالمی موجب شد با وجود 
مخالفت خانواده ، در سن 17 سالگی به جبهه برود و در نخستین حضور به شلمچه 
اعزام شود .او در عملیات والفجر 8 به عنوان تك تیرانداز  انجام وظیفه نمود. پس از 

آن ، تا زمان شهادت سه بار دیگر به جبهه رفت.  
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وی قبل از شهادت در خواب دیده بود همچون علی اصغر)ع( گلویش بریده می شود
به  ترکش  اصابت  اثر  بر  پنج  عملیات کربالیی  در  تاریخ 65/10/22  در  و سرانجام 

گلویش به فیض واالی شهادت نائل شد.
فرازهایى از وصیتنامه شهید حمیدرضا ستاره پناه :                                             

به  را  حق  جبهه های  در  حضور  نعمت  این  که  میگویم  شکر  را  تو   ! خدایا   ...      
این حقیر گناه کار عطا نمودی تا بتوانم در راه تو قدم بردارم و به یاری کفرستیزان 
عاشقت بشتابم. خدایا ! اگر چیزی از جان باالتر داشتم بر تو هدیه میکردم ولی چه 
سود که از جانم باالتر ندارم خدایا بپذیر.  پروردگارا ! چگونه تو را شکر کنم ای 
معبود بی همتاه ستایش تو راست که مرا در ایران به دنیا آوردی و با چشم خود پیروان 
بزنم.                                                                قرار گیرم و در لشگرش شمشیر  اهلل  یاران روح  ببینم و در زمره  را  تو  واقعی 
جهان از ابتدای پیدایش انسانها شاهد ستیزی بی وقفه میان نیروهای الهی و اهریمنی 
پیروان طریق هابیل و قابیلیان ،منادیان حق و سایه گستران باطل بوده است و بارها شده 
است که چند صباحی دم چرکین قابیلیان سینه های فراخ هابیلیان را نشانه رفته اند و 
آنان را به خاک و خون کشیده اند اما هرگز پایدار نمانده و همواره خون گرم حماسه 
آفرینان تاریخ به مانند رودی سرخ که از چشمه ساران فجر سرچشمه میگیرد اهریمنان 
و اهریمن صفتان را در خود غرق کرده و بار دیگر پرچم حق را به اهتزاز درآورده 
و ابر تیره ظلم و فساد را از شهر هستی زدوده اند و امروز ،زمان شاهد یکی دیگر از 
این حماسه سازیهاست و این بار نوبت جند اهلل است که با سوگند به ثاراهلل در لشگر 
روح اله برای شکست عدواهلل و استقرار حزب اهلل زمینه ساز حکومت بقیه اهلل شوند و 
پرده های حجاب باطل را پاره کنند تا تاللو و درخشش خورشید حق عالم را فرا گیرد. 
امروز طنین ندای مظلومی از 14 قرن پیش به گوش میرسد که هل من ناصر ینصرنی و 
هر کس این ندا را بشنود و لبیك گو به موالی خود نباشد براستی جایگاهش دوزخ 
است. برای کشته شدن حاضریم و با خدای خویش عهد نموده ایم که دنباله روی امام 
خود سید الشهداء باشیم. آری این است هدف من ... بخدا مادر ! من آرزوئی ندارم 
که برایش زندگی کنم. من عاشق حقم و او هم در این سرا نیست باید فراتر روم از 
این زمین . مادر پیامم را به تمام جوانان برسان و بگو پسرم برای دیدن معشوق رفت. 
بگو گامهایش استوار بود. بگو پسرم نترسید و رفت چون می خواست خدا را مالقات 
را  جا حجاب  همه  همیشه   ! خواهرانم  شما  و  کن.  افتخار  و  مادرم  بگو  .آری  کند 
سالح خویش قرار دهید تا مشت محکمی باشد بر دهان یاوه سرایان و ابر جنایتکاران.                                                                                                                                      
      ای امت قهرمان ایران ! لحظه ای در برابر ستم و ظلم سکوت نکنید و سخنان رهبر 

بیدارمان را آویزه گوش قرار دهید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347/04/30

1365/10/21

شلمچه ، عمليات کربالی 5

بهشت زهرا قطعه 50
 ردیف 43 شماره 1
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شهيد علی سلطانی 

      شهید واالمقام علی سلطانی در سال 1347 در تهران و در یك خانواده مسلمان 
و متدین متولد شد و تحصیالت خود را تا کالس سوم راهنمایی در مدرسه شهید 
صدوقی )نظام مافی سابق ( سپری کرد. وی پس از ترک تحصیل به همراه پدرش در 
شغل آزاد به کار و تالش پرداخت و در همان زمان عضو غیر رسمی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز بود. پیش از پیروزی انقالب اسالمی با وجود سن کمی که داشت 
در  پخش اعالمیه های امام در بین مردم مشارکت داشت و در تجمعات مردمی بر 
علیه رژیم شاه حضور می یافت. این شهید واالمقام پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و در دوران جنگ تحمیلی از سوی بسیج عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. 
او یك بار در تاریخ 63/3/15 در مصاف با دشمن بعثی از ناحیه پا مجروح شد اما 
هیچگاه از پای ننشست و سرانجام در تاریخ 65/10/21 در منطقه عملیاتی شلمچه بر 
اثر اصابت گلوله توپ دشمن بعثی شهید شد و پیکر مطهرش در خط مقدم جنگ 
برجای ماند و پس از مدتها به پشت جبهه منتقل شد. شهید سلطانی فردی مومن و 
خوش خلق بود و در همه کارها سعی می کرد با دیگران مشورت کند و به این  امر 
بسیار اهمیت می داد. او همچنین در انجمن های اسالمی و نماز جماعت مسجد محل 
حضوری فعال داشت . در یکی از نامه های خود به خانواده اینچنین آرزو می کند : 

به امید زیارت کربالی حسینی و باز شدن راه بسته شده کربال به دست 
تنومند رزمندگان اسالم و

 به امید زیارت قدس .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1343/03/01

1364/11/24

فاو ، عمليات والفجر 8

بهشت زهرا)س( قطعه 53  
ردیف 77 ، شماره 7
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شهيد حميدرضا شریفی

فرازهایى از وصیتنامه شهید حمید رضا شریفى :                         
     … اینکه که قلم در دستم روی کاغذ می لغزد به یاد دارم بارها قلم را به دست 
گرفتم و بروی کاغذ لغزاندم و وصیت نامه نوشته ام به این امید که زنده باز نگردم ولی 
توفیق  بار  این  امیدوارم که خداوند  اکنون  نمی گشت هم  نصیبم  چه کنم سعادتش 
شهادت در راهش را نصیبم گرداند.انشاءاهلل . البته میدانم که رسیدن به درجه و مقام 
لقاء اهلل و زیارت خداوند مختص افراد صالح و متقی است و عاصیان را در آن جایگاه 
و مقام راهی نیست لکن در اینجا توبه و ندامت خود را با کمال سرافکنده و خجلت 
به پیشگاه حضرت باریتعالی و رحمت نامتناهی او می برم و امیدوارم که به حق محمد 
و آل محمد خداوند بر حقیر تفضل و ترحم نماید و از گناهان و تقصیراتم درگذرد 
نائل فرماید. المهدی )عج(  ابا صالح  به شفاعت حسین )ع( و وساطت موال  و ما را 

ای خدا ما را ببخش بخاطر شاکر نبودنمان و ما را ببخش بخاطر قدردانی نکردن از 
ببخش  را  ما  و  احکام و دستوراتت  به  بی اعتنائی  بخاطر  را  ما  ببخش  و  نعمت هایت 
بخاطر فراموش کردن خودمان که چه بودیم چه شدیم و چه خواهیم شد. تذکراتی 
چند خدمت تمامی عزیزان و سروران و بستگان و آشنایان و دوستان دارم که شاید 
خود عامل نبودیم و از این موضوع بسیار متاسفم و لکن مي دانم موارد انجامش خیلی 
از آتش جهنم خواهد شد. مولی علی )ع( میفرماید: خوشا  خوب و موجب نجات 
بحال کسانی که در تمام احوال اخالص برای خدا را فراموش نکنند و تمام کارهای 
بند شیطان و  از   خود را مخلصانه برای او انجام دهند که این کار باعث رها شدن 

نجات پیدا کردن از آتش جهنم مي باشد. 
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       بدانید که اخالص محك شناخت متقی و مومن از غیر مومن و غیر متقی است 
لذا اخالص در امور را پیشه خود قرار دهید و عملتان را هر چند که قلیل باشد برای 
از  آسانتر  عمل  انجام  چراکه  نگهدارید  خالص  همیشه  آنرا  و  گردانید  خالص  خدا 
نگهداشتن آن است. آگاه باشید جائی که اخالص نباشد اختالف است و جائی که 
اختالف باشد خودپرستی و هوی و هوس و در همانجا شیطان )ام الفساد( وجود دارد.  
نکته دیگر این است که انسان باید راحتی را یا در دنیا دنبال کند و یا در آخرت اگر 
در آخرت جویا باشد نباید در دنیا دنبال آن بگردد و اگر در دنیا بجوید در آخرت به 
آن نمیرسد .عزیزانم در جمیع حاالت به فکر و ذکر خداوند باشید. ذکر خداوند به 
هر شکلش همیشه بر لبان و یادش در قلبتان باشد در مشکالت و مصیبت ها از خاندان 
محمد و آلش استعانت و استمداد بطلبید و خود را به امام مهدی )عج( نزدیك کنید. 
همیشه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد را خیلی زیاد بگوئید که بیمه کننده سالمت 
. در پاک کردن نفس خود جدیت خرج دهید که وقت تنگ است و   روح است 
نماز را  باشید  با وضو  . حتی االمکان همیشه  بانگ چاوش هر لحظه بگوش میرسد 
بوقت بخوانید و دروغ نگوئید حتی به شوخی، صادق باشید که صداقت مقدمه حیات 
و هدایت و ضامن نجات و سعادت است . با خدا و خلقش همیشه با صداقت رفتار 
کنید همیشه متواضع باشید. با مخلوقین خدا تندی نکنید زودتر به همه سالم کنید و 
خود را از همه کوچکتر بدانید و از تکبر و غرور و خودخواهی  دوری ورزید که 
ابطالگر اعمالتان خواهد بود . آن از اعمال شیطان است که بواسطه آن از درگاه خدا 
ابتدا امیدوارم سالم ناقابل   . با پدر و مادر عزیز و مهربانم  رانده شده است . سخنی 
فرزندتان را بپذیرید و از اینکه سالها باعث رنج و زحمت شما شده ام مرا ببخشید ... با 
جان و مال و دادن فرزند ، خود را در این اجر عظیم الهی شرکت بدهید و این توصیه 
را به همه بنمائید و در فراغ من گریه برای اصحاب و مصیبت حسین )ع( بکنید که 
شاید گریه شما باعث آمرزش گناهان من نیز بشود . پدر عزیزم در تربیت من بسیار 
زحمت کشیدی . از اینکه تربیت تو مرا به راه اسالم قرآن کشانده و عاقبت مرا عاقبتی 
خیر گرداند از شما بسیار متشکرم و امیدوارم که خداوند شما را در ثواب شهیدان 
راهش شریك و به بهشت اعال یش واصل بگرداند . الهی العفو ! خدایا ! نمیروم در 
حالی که از من راضی نیستی . ای وای که سیه روز خواهم شد. ای خدا ! ای معبود 
من ! چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی ! هیهات که نفهمیدم خون باید میشدی 
و در رگهایم جریان میافتی و سلولهایم یارب یارب می گفت. یا ابا عبداهلل شفاعت                                                                                                                                            
دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم به جمعی روشنائی بخشم تا که خود تنها 

بسوزم.
                                                   به تاریخ 1364/2/28   به هنگام عزیمت به جبهه



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1328/05/01

1362/1/23 

فکه ، عمليات والفجر مقدماتی

بهشت زهرا)س( قطعه 50 
 ردیف 29 ، شماره 5
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محمد شيخعلی محمدی

فرازهایى از وصیتنامه شهید محمد تقى  شیخعلى محمدی :
     خداوندا !  تو را شکر می کنم که به من توفیق و توان شرکت در جهاد و نبرد 
حق علیه باطل را عنایت فرمودی . اگر خداوند در این راه شهادت را نصیب گرداند، 
سعادت دنیا و آخرت را نصیب گردانیده و چه سعادتی باالتر از اینکه انسان با خداوند 
معامله نماید که خداوند مشتری و انسان خاکی فروشنده باشد. خدایا ! ما را از سربازان 
واقعی امام حسین )ع( قرار بده )آمین(. سخنی با پدر و مادر و فرزندانم:پدر و مادرم 
را که برای بنده زحمات فراوانی کشیده اند به صبر و شکیبایی دعوت می کنم و به 
آنها عرض میکنم واقعه عاشورا و کربال بزرگترین مصائب را داشت که قهرمان صبر 
از شما طلب  . من  است  الگوی همه بخصوص شما عزیزان  ، حضرت زینب )س( 
حاللیت می کنم و از شما می خواهم که صبر کنید که خداوند صابران را دوست 
دارد. به فرزندانم نصیحت و وصیت می کنم از آموختن علم غافل نباشید بخصوص 
تحمل  و  شکیبایی  و  صبر  ضمن  باید  شما   . شرعیه  تکالیف  انجام  و  اسالمی  علوم 
مشکالت افتخار کنید که پدر شما جزو انصار ابی عبداهلل)ع( بوده است و هرگز شما 
با گریه و زاری در اجتماع ، دل دشمنان انقالب را شاد نکنید . خدا نگهدار شما باشد. 
اکنون که به حمد خداوند متعال این فرصت را برای بنده بوجود آورده تا در این نبرد 
مقدس که همانا راه حسین)ع( است شرکت کنم .از خداوند متعال طلب پیروزی هر 
چه سریعتر اسالم را می نمایم و از ایزد منان می خواهم که بنده را در این امر خیر 
موفق بدارد. اگر افتخار شهادت نصیب بنده شد ، بنده را در بهشت زهرا دفن نمایند تا 

از شهدایی که در آنجا دفن هستند ثوابی نیز نصیب اینجانب گردد.
انشاء اله                                                                                   امضا : محمد تقی 

 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346/03/04

1366/3/28 

زبيدات 

بهشت زهرا قطعه 29 
ردیف 140 شماره 14
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شهيد اصغر صفری

وصیتنامه شهید اصغر صفری :
بسم اهلل الرحمن الرحیم                 

       با سالم و درود فراوان به پیشگاه حضرت ولی عصر امام زمان )عج( و نایب بر 
حقش خمینی کبیر و با سالم به شهدای از صدر اسالم و با سالم و درود به خانواده 
گرامی و مهربانم . پس از 11 ماه خدمت مقدس سربازی به دیدار معشوقم شتافتم تا 
اینکه معشوقه خود را در آغوش گیرم و دنباله رو شهدای اسالم و همدوش با دیگر 
برادران و همسنگرانم به دیدار خدای مهربانم برویم . ای پدر و ای مادر ! شما افتخار 
کنید که چنین فرزندی را به اسالم هدیه کرده اید و شما ای خواهر و ای برادر ! نگرانم 
نباشید و همچو زینب)س( و علی)ع( اسالم را به دیگران معرفی فرمایید و شادمان 
باشید که چنین برادری شجاع داشتید و به اسالم حقیقی اهدا نموده اید . دوست دارم 
انتخاب کرده اند  در کنار شهدای عزیزمان که در بهشت زهرا)س( جای مقدسی را 
باشم . بر سر قبرم گریه نکنید که در قبر شادمان باشم. شبهای جمعه فراموشم نکنید 
و در سر قبرم بیائید . شاید در زمان حیاتم کسی از من ناراحت شده باشد بجای من 
از تك تك آنها معذرت خواهی کنید . لباسهایم را به مستضعفین بدهید. در هنگامی 
که به خاک می سپاریدم ، انگشتری را که از مادرم به من هدیه رسیده از دستم بیرون 
نیاورید آنچه را دارم به مادرم هدیه می دهم ... . در آخر از برادران رزمنده ام تقاضا 
دارم که تا پیروزی نهایی سنگرها را خالی نکنید و امام عزیزمان را تنها نگذارید.                                      



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345/6/1

1364/11/21

فاو ، عمليات والفجر 8

گلزار شهدای یافت آباد ، 
قطعه پشت ميدان ، شماره 5 
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شهيدحسين عبادالهی 

       شهید واالمقام حسین عبادالهی در شهریور ماه سال 45 در خانواده ای زحمتکش 
و مذهبی در شهر هشترود به دنیا آمد. با وجود اینکه خانواده بضاعت مالی اندکی 
داشت اما همیشه به درگاه خداوند سپاسگذار بود . پس از پیروزی انقالب و آغاز 
جنگ تحمیلی او احساس مسئولیت و تعهد خاصی نسبت به حفظ آرمانهای مقدس 
نظام و دفاع از کیان اسالمی داشت و لذا در پی پیامهای امام)ره( مبنی بر پر کردن 
سنگر جبهه ها ، با شور و شوق فراوان در تاریخ 64/1/31 لباس مقدس سربازی را به 
تن کرد و به مناطق عملیاتی جنوب کشور رفت . وی پس از طی یك دوره آموزشی 
در رسته پیاده نظام ، به مناطق جنگی اعزام شد. این شهید واالمقام همانطور که آرزو 
می کرد در جریان عملیات والفجر 8 همراه چند تن از همرزمانش در یگان عملیاتی 
نائل  به درجه رفیع شهادت  بعثی  نیروهای متجاوز  با  لشکر 21 حمزه ، در درگیری 

گشت.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1344/06/05

1362/8/12

پنجوین عراق

 بهشت زهرا)س( قطعه 50 
ردیف 35 ، شماره 7 
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شهيد یحيی عبدی

شهید از زبان پدر :        
      یحیی سومین فرزند ما بود. در روستای زمهریر از توابع مرند به دنیا آمد. 9 ساله 
بود که به تهران و شهرک فردوس نقل مکان کردیم. مثل همه فرزندانمان با ایمان 
بود. در زمان مبارزات انقالب ، یحیی 12 سال داشت اما از انقالبیون فعال بود . ما 
زیاد از کارهایش خبر نداشتیم تا اینکه دو شب خانه نیامد. نیمه های شب زنگ خانه 
را زدند. ژاندارمری که پشت در بود گفت : یحیی در کالنتری بازداشت است. او که 
فکر می کرد خانه ما خانه تیمی است با نگاه کنجکاوش همه جا را وارسی کرد و بعد 
به کالنتری رفتیم. رئیس کالنتری مقدار زیادی اعالمیه و کتابهای غیرمجاز ) به زعم 
آنها ( نشانم داد و گفت : اینها را از پسر تو گرفته ایم. گفتم : من اصال خبر نداشتم. 
گفت : این بار تو را می بخشم ، با خودت ببرش. اما آن شب به علت درگیریهای 
خیابانی مجبور شدم در کالنتری بمانم. فردا صبح هم یحیی را به من تحویل ندادند 
و گفتند خودشان او را به خانه می آورند. هر چه در خانه منتظر شدم خبری نشد. به 
ناچار دوباره به کالنتری برگشتم اما یحیی آنجا نبود. بعد از پرس و جو فهمیدم او را 
به زندان منتقل کرده اند. به مالقات رئیس زندان رفتم اما او گفت : از آزادی خبری 
نیست. آنها خرابکارند. در اتاق رئیس خانمی حضور داشت که به نظر می آمد مقام 
باالیی داشته باشد به رئیس گفت : اینجا پر شده از زندانی ، حتی نوزاد و نوجوان 
هم می آورند . دیگر جا نداریم. هر کس را که پدر و برادرش سراغش آمده آزاد 
کنید. باالخره حکم آزادی یحیی صادر شد اما او تا پیروزی انقالب اسالمی به مبارزه 
ادامه داد.                                                                                                                 



بعد از پیروزی انقالب او عضو بسیج شد و روز و شبش را در پایگاه بسیج می گذراند. 
جنگ تحمیلی که آغاز شد ، 17-16 ساله بود که به جبهه رفت. در یك سالی که در 
جبهه بود فقط یك بار به مرخصی آمد ، آنهم به اجبار چون مجروح شده بود. وقتی 
کمی حالش بهتر شد دوباره عزم رفتن کرد.هرچه گفتم : دیگر بس است نرو ، قبول 
نکرد و یك روز از سرکار برگشتم دیدم رفته و نامه ای برایمان گذاشته است. در آن 
نامه از ما خداحافظی کرده بود و نوشته بود : بر می گردم جبهه و حتما شهید می شوم. 
اگر خبر شهادتم را شنیدید ناراحت نشوید. به من سفارش کرده بود: مراقب مادرم 
باشید. همانطور که خودش گفته بود ، ما دیگر او را ندیدیم تا ده سال بعد. مدتی از 
رفتن دوباره اش به جبهه گذشت و خبری از یحیی نشد. تا اینکه به محل اعزامش 

مراجعه کردم و از خبر شهادتش مطلع شدم. 
      یحیی سال 62 در 18 سالگی در جریان عملیات کربالی 4 و در منطقه پنجوین 
عراق به شهادت رسید و مثل بسیاری از شهدای آن عملیات ، پیکرش همانجا ماند 
پیکر  بود. سال 72 در جریان جستجوی گروههای تفحص  تا ده سال مفقوداالثر  و 
از طریق پالکی  به خانه آوردند و گفتند  را  پیکرش  تاسوعا  پیدا شد و شب  یحیی 
که به گردن داشته ، او را شناسایی کرده اند. روز تاسوعای حسینی او را در بهشت 

زهرا)س( در جوار دیگر همرزمانش به خاک سپردیم.               
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1310/10/09

1362/1/21

فکه ، عمليات والفجر مقدماتی

بهشت زهرا)س( قطعه 27 
ردیف 9 ، شماره کنار 5
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شهيد فتح اله عزیزی

وصیتنامه شهید فتح اله عزیزی :                               
 » اذا اصابتهم مصیبة قالو انا هلل و انا الیه راجعون «              

     با سالم بیکران بر رهبر کبیر انقالب ، بت شکن زمان ، یادگار امامان ، درهم کوبنده 
ستمگران ، روشنگر رزمندگان ، پیر جماران ، نایب امام زمان)عج( و منجی بشریت ، 
حضرت امام خمینی و با سالم بر روان تمام شهیدان 7 تیر ، 8 شهریور و تمام شهیدان 
روحانیت و تمام شهدای گمنام و باالخره تمام شهیدان از هابیل تا حسین بن علی)ع( 
و از حسین بن علی)ع( تا حال و به امید ظهور منجی بشریت عالم امکان ، قلب تپنده 
امت های زمان ، امام زمان)عج( . و با سالم بر خانواده های شهیدپرور و تمام صابرین 
، معصومین و پاکان . و با عرض سالم بر خانواده عزیزم . سالم بر خانواده عزیزی که 
بعد من به امید خدا خواهد توانست اسوه ها و مردان و زنان همچون حسینان و زینبیان 
تربیت نماید . خانواده عزیز ، امیدوارم بعد از من بتوانید راه امام عزیزمان که همان 
خط خونین حسین است ادامه دهید. خانواده ما هر لحظه بر مصادق آیه » ولنبلونکم 
بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصابرین « 
) 151 - بقره ( امتحان شده . آری ، خانواده عزیز ! امیدوارم که فرزندانم را هر لحظه 
برای جانفشانی برای انقالب آماده کنید. این را بدانید که من با ایمان و عزم راسخ و با 
عقیده خودم پای به این میدان گذاشتم و در آخر لحظه باز از تمام افراد فامیل و تمام 
شما خواهشمندم اوال امام را دعا کنید. دوم تبعیت از والیت فقیه را بر اصل » اطیعوا 
اهلل و اطیعوا الرسول  و اولی االمر منکم « انجام دهید. سوم در شهادت من صبر داشته 

باشید که خداوند با صابرین است »ان اهلل مع الصابرین «.   



       چهارم امیدوارم که شما همیشه در نماز جماعت شرکت نمایید که باز دست خدا 
با جماعت است » ان اهلل مع الجماعه «. در آخر دیگر چیزی از شما نمی خواهم فقط 
دو خواهش ، یك همیشه بیاد شهیدان گمنام باشید دوم من چهارده روز قضا دارم 
که امیدوارم آن را ادا نمایید . خطاب به پسر عزیزم : بعد از من مسئولیت خانواده را 
بعهده داری امیدوارم که از این مسئولیت با افتخار بیرون آیی. در آخر امیدوارم که 
فرزندانت در راه اسالم و بخاطر اسالم کار کنند. با رفقای ناباب معاشرت نکن که 
خدا یارت باد . در آخر مرا در بهشت زهرا دفن نمائید و خواهش دارم که در مرگ 
من نگریید و خودتان با افتخار تمام مرا در قبر قرار دهید خدا یارتان باد .                                                                                                                  

                                                                 
                                                             والسالم من التبع الهدی            

                                                               61/8/9  فتح اله عزیزی 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1332/04/11

1362/1/23

فکه و عمليات الفجر مقدماتی

: بهشت زهرا)س( قطعه 50 
ردیف 44 ، شماره 1
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شهيد قربانعلی عسگری

شهید عسگری از زبان همسر :                                              
      علی به همه بویژه نسبت که کسانی که نیاز به کمك داشتند بسیار مهربان بود. 
یادم می آید یك روز زمستانی از اداره می آمد. جلوی در ، پالتو را درآورد و به یك 
نیازمند داد. گفتم چرا این کار را کردی ؟ گفت : خیلی سردش بود. بعد از ازدواج 
تمام پتوهایی را که برایمان چشم روشنی آورده بودند به جبهه داد. وقتی به او گفتم : 
اجازه می دهی طالهایم را برای کمك به جبهه هدیه کنم ؟ آنقدر خوشحال شد که 
حد نداشت. گفت : تو چنین کاری بکنی و من ناراحت شوم ؟  علی کارمند شرکت 
نفت در جزیره الوان بود. همانجا در مبارزات پیش از انقالب حضور فعال داشت. 
یك بار عکس شاه و خانواده اش را پاره کرد و تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار 
این حال اصال  با  تهران آمد.  به  تعطیلی آن  اعتصاب کارکنان شرکت و  با  گرفت. 
بعد هم  میکرد.  انقالبی شرکت  فعالیتهای  و  تظاهرات  دائم در  نمی دیدیمش چون 
که جنگ شروع شد ، سه روز از جنگ می گذشت که داوطلبانه به آبادان رفت. با 
پایان ماموریتش هم برنگشت و به خرمشهر رفت. از آن به بعد مداوم در جبهه بود. 
علی می گفت : شهادت نصیب هر کسی نمی شود. باید خیلی خوب و باخدا باشی 
که شهادت قسمتت شود. و همیشه به من ابراز می کرد : اگر من شهید شوم ، حتما 
تو را هم با خودم به بهشت می برم، می آیم و شفاعتت می کنم. آخرین باری که به 

مرخصی آمد ، نزدیك عید بود. 
دیدارمان  آخرین  این  فهمیدم  می  خواندنش  نماز  نوع  و  رفتار   ، از حرکات  کامال 

است.
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    پیش از رفتن گفت : من دیگر نیستم ، تو هم تنها از عهده کارها بر نمی آیی.  
زینب  بود  اگر دختر  و  را  حسین  اسمش  بود  پسر  فرزندمان  اگر  سفارش کرد که 
بگذارم. سال نو آمد تا اینکه خبر شهادتش را پس از سه هفته به ما دادند. علی 23 
فرودین ماه سال 62 به شهادت رسید. وقتی در عملیات والفجر یك در منطقه شرهانی 
فکه شهید شد ، پیکرش همانجا ماند و بعد از 12 سال در سال 74 پیکرش را برایمان 
آوردند. علی همیشه در کنار ماست. مدتی پیش مادرم بیماری سختی داشت. از ته 
دل از علی خواستم شفایش را از خدا بگیرد. گفتم : رحمت بچه های تو را مادرم 

کشیده ، باید شفاعتش را بکنی ! خدا را شکر مادرم شفا پیدا کرد. 
فرازهایى از وصیتنامه شهید قربانعلى عسگری :                                                                                                                                         
     همسر عزیزم ! سالم علیکم. امیدوارم که انشاءاهلل اگر با شهادت من روبرو شدی 
بتوانی از این امتحان الهی سربلند بیرون آیی و اگر بخاطر دوری من ناراحت هستی 
میتوانی با خواندن قرآن و مطالعه و یاد خداوند بزرگ  این مشکالت را تحمل کنی.  
نمازهایت را اول وقت بخوان و سر نماز دعا کن و معنی آنرا درک کن. سعی کن 
نماز شب بخوانی و در اصول اسالم مطالعه کن . با خدا صحبت و راز و نیاز کن و به 
بچه هایت هم یاد بده و به فقرای واجد شرایط صدقه بده و از رهنمودهای رهبر کبیر 
انقالب در مورد خودسازی کامال اطاعت کن تا یك انسان متقی باشی یعنی مالئك 
سجده ات نمایند. همیشه ذکر و شعارت این باشد خدایا تنها تو را عبادت مي کنم و 
تنها از تو یاری مي جویم. هیچ کس پس از شهادتم سیاه نپوشد و گریه نکند. عوض 
گریه امام را دعا کنید و دعای فرج امام زمان )عج( بخوانید و از خدا بخواهید که 
ظهور حضرت مهدی )عج( را سریعتر نماید... پدر و مادر عزیزم ! مبادا در سوگ 
من ناراحتی کنید اگر ناراحت شدید بروید نزد پدر و مادر بقیه شهدا و از آنها درس 
صبر بگیرید. به حزب اهلل کمك کنید چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی.  التماس 

دعا دارم .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

-

                                                     1362/1/15

فکه ، عمليات والفجرمقدماتی                     

بهشت زهرا)س( قطعه 28  
ردیف 111 ، شماره 11
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شهيدجواد علياری                                 

فرازهایى از وصیتنامه شهید جواد علیاری :                    
       من در این دنیا چیزی ندارم که در راه قرآن و اسالم بدهم جز اینکه جان خود 
را در این راه هدیه کنم و امیدوارم که اسالم مرا پذیرفته باشد و تو ای پدر و مادر ! 
از شما می خواهم که امام را یاری کنید و پرچم اسالم را در جهان برافراشته کنید.  
اینکه من از این دنیا می روم برای من گریه نکنید بلکه برای علی اکبرها وعلی  از 
اصغرها گریه کنید ، برای عاشورای حسینی گریه کنید که سرش را از بدنش جدا 
کردند. باری ، برادر جان تو هم باید راه همه شهدای انقالب اسالمی را ادامه بدهید 
تا صهیونیسم جهانخوار را ریشه کن کنیم . باری مادر !  می دانم که برای من گریه 
می کنی چون مادر طاقت این را ندارد که فرزند خود را مرده در برابر چشمش ببیند. 
از تو خواهشم اینست که طاقت بیاوری و گریه نکنی تا منافقها از گریه کردن شماها 
سوء استفاده نکنند. باری دوستان ! امید است که راه ما و دیگر شهدا را ادامه بدهید 
بر کفر.  پیروزی رزمندگان اسالم  امید  به  از شما می خواهم که مرا حالل کنید.  و 

»والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته«
      اشعاری چند از زبان پدر شهید به فرزند عزیزش که جان خود را در راه اسالم 

فدا کرده است : 

ای جواد ای گل سر سبز گلستان پدر           شکر هلل به خون آغشته شدی در سنگر    
زد تو را عشق شهادت به جوانی در سر                  پیکر گلگون تو گشته فدای اکبر             



در ره دین و هدف پیکر تو شد پرپر                حجلگاه تو شد ای نوخط من خاک لحد
تا که رهبر بتوگفت جمله هل من ناصر                 نو عروس تو بود حوری حالن ابد 
گشتی اندر عشاق حسینی ظاهر                               ورد هر آن تو اهلل و احد لم یولد
گر چه از دست من ای نوگل خندان رفتی              سایه طوبی و آغوش ملك بر سر تو
سر زده عاشق و مستان به میدان رفتی                     تاج اهلل الصمد هدیه بود در سر تو

ترک کردی زپدر زپیش عزیزان رفتی 
                                                      خوش بخواب ای گل من درصف عشاق حسین
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                                                                              1349

                                            1366/1/9

ماووت                                                                                                                     

بهشت زهرا)س( قطعه 40 ، 
ردیف 46 ، شماره 13
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اسماعيل فراهانی واشقانی

شهید از زبان مادر : 
     اسماعیل دومین فرزند ما ، پسر خوش اخالق و فعالی بود. از کودکی در رشته 
کشاورزی  به  زیادی  عالقه  بود.  رشته  این  قهرمان  و  کرد  می  فعالیت  ژیمیناستیك 
داشت و تابستان پابپای پدربزرگش در روستا روی زمین کار می کرد. از ده سالگی 
به نماز و روزه مقید بود. در مدرسه هم دانش آموز خوبی بود اما از وقتی که جنگ 
شروع شد دیگر هوش و حواسش به  درس نبود. 13-14 ساله بود که فکر رفتن به 
جبهه به سرش افتاد. یك روز کاغذی به دستم داد و گفت : مامان این رضایتنامه را 
امضا کن می خواهم بروم جبهه. گفتم : برای تو خیلی زود است ، پدرت هم راضی 
به  و  شد  شهید  دوستانش  از  یکی  فاصله  آن  در  اینکه  تا  سال گذشت  نیست. یك 
همین دلیل دیگر طاقت ماندن نداشت. اخالق عجیبی داشت .خیلی راحت از شهادت 
حرف می زد گویی برایش عیان شده بود بزودی شهید می شود. روزی برای تشییع 
پیکر شهیدی رفته بودیم ، وقتی به خانه برمی گشتیم به من گفت  : یك وقت بعد از 
شهادت من ، جیغ و داد و شیون نکنید ها ! یك بار هم به خواهرم گفته بود: خاله ! من 
خواب شهادت خودم  را دیده ام. اسماعیل سرانجام اسفند ماه 65 به کردستان رفت 
و سه ماه در آنجا بود. اما دوست داشت خط مقدم برود. پس از بازگشت به تهران 
چند ماه به درس خود ادامه داد و باز تصمیم به رفتن گرفت. هرچه اصرار کردم بماند 
قبول نکرد. اسماعیل برای بار دوم ، دهم آذر ماه سال 66 به جبهه رفت و 2 ماه بعد 
در حالی که 17 سال سن داشت ، در 2 بهمن ماه سال 66 در مرحله تکمیلی عملیات 
بیت المقدس 2 در منطقه ماووت در خاک دشمن به شهادت رسید.                                     



      همرزمانش نقل کردند : بالفاصله بعد از پایان عملیات ، 45 نفر که اسماعیل هم 
نیروهای  رفتند.  نیروهای دشمن  به سمت  دوباره  و  داوطلب شدند   ، بود  آنان  جزو 
دشمن که متوجه حضور آنها شده بودند آن منطقه را بمباران کردند و بجز دو نفر 
همه آنها را به شهادت رساندند و  پیکر هر 43 نفر در خاک دشمن ماند. پس از هشت 

روز پیکر اسماعیل و همرزمانش در آن منطقه شناسایی و به عقب بازگردانده شد. 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1344/05/10 

                                                                                     1365/10/22

شلمچه ، عمليات کربالی 5 

گلزار شهدای یافت آباد 
 پشت ميدان ، مزار 7
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رحيم قاسم نژاد آالشتی                                                             

فرازهایى از وصیتنامه شهید رحیم قاسم نژاد آالشتى :          
     ... مادر عزیزم ! این را میدانم که یك مادر چقدر زحمت فراوانی مي کشد که 
امیدوارم  شدم  شهید  و  داشتم  لیاقتی  من  اگر  عزیزم  مادر  میکند.  بزرگ  بچه  یك 
 ! گرامیم  مادر  شوند.  بیخبر خوشحال  خدا  از  منافقان  این  که  نکنی  گریه  زیاد  که 
این  چون  کند  نمي  فراموش  را  شما  زحمات  خداوند  شدم  شهید  اگر  اینکه  دیگر 
شما بودید که بزرگم کردید و تحویل این اجتماع دادید . خدمت پدر عزیزم سالم 
. پدر عزیزم میدانم که پدر و مادر  نباشید  امیدوارم که زیاد ناراحت  عرض میکنم 
چه زحمت فراوانی مي کشند و فرزند بزرگ میکنند امیدوارم که تا اندازه ای حق 
شما را ادا کرده باشم اگر هم ادا نکردم امیدوارم که مرا ببخشید. پدر عزیزم ! شما 
همواره تالش کردید که مرا به جایی برسانید و از این زحمات شما متشکرم . برادرانم 
امیدوارم که درسهایتان را خوب بخوانید و قبول بشوید و به درس هم خیلی اهمیت 
دهید چون استعمار میخواهد از همین راه ما را شکست دهد که همان راه فرهنگ 
ما است ... دیگر اینکه شما را چند سفارش میکنم : همیشه یاد خدا باشید و سر وقت 
نماز بخوانید و امام را تنها نگذارید. پدر و مادر گرامیم ! اگر شهید شدم من را هم مثل 
سایر شهدای گلگون کفن  در بهشت زهرا تهران دفن کنید اگر هم جنازه من پیدا نشد 
امیدوارم که زیاد دولت را زیر فشار قرار ندهید . پدر و مادر عزیزم ! من آگاهانه به 
جبهه آمدم و کسی مرا اجبار نکرد. دیگر اینکه به دوستان کارخانه من سالم برسانید 

و از آن حاللییت بطلبید . 
      دیگر مزاحم وقت گرانبهای شما نمی شوم و شما را به خدای بزرگ می سپارم ، دعا 
برای امام و رزمندگان یادتان نرود.                                                                                                                                                     



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1341/01/15

67/05/04

-

تهران ، بهشت زهرا)س( ،
 قطعه 27
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شهيد رحيم قاسمی                                                                                  

فرازهایى از وصیتنامه شهید رحیم قاسمى :              
      اسالم  پیروز است . قلبم گواهی مي دهد فجر نزدیك است . درخت اسالم وقت 
شکوفایی آن است . خون عزیزانمان ثمر داده اند اما باز هم خون میخواهد تا بارور 
استوار   ، بماند  استوار  تا  میخواهد  . خون  نگردد  تا خشك  میخواهد  . خون  گردد 
همچنان کوه خروشان ، چون دریای جوشان . چون چشمه نار مي رود تا تمامی کفر 
، نفاق ، شرک ، عناد ، جدل ، فحشا ، خودخواهی ، فسادها ، کبر، غرور و خالصه 
تمام شیطانها را در کام حق بسوزاند و نوای دلنشین توحید را در سراسر جهان گیتی 

توسعه دهد و تمام عالم از پرتو هدایت و نور آن بهره مند گردند انشاهلل.         
      ... بدانید که آگاهانه در این راه قدم نهاده ام چرا که شهیدان و جانبازان این راه 
را از هابیل تا شهدای کربالی حسینی از شهدای کربال تا هزاران هزار شهید انقالب 
و از آنجا تا عزیزان در خون خفته کربالهای ایران زمین شروع به جوش و خروش 
نمودند و چون سیلی خروشان به پیش می رفتند و در سر راه خود هرگونه فحشاء ، 
بی دینی ، بی حجابی ، جهل بی ایمانی ، بی ناموسی همه را واژگون نموده و تا جائی 
که کلیه آثار استعمار ، استثمار ، استبداد ، وابستگی و خودکامگی را از بین برده و 
در روز 22 بهمن این روز فراموش نشدنی و سرنوشت ساز انقالب اسالمی در ایران 
این جوانه ها به بار نشسته و ثمره چندین سال مبارزه و حرکت را به بار آوردند. آری 
در آن زمان انقالب نیاز به حراست و حفاظت از شر دشمنان و خودفروختگان شرقی 
و غربی داشت و این بود که کم کم از درون این توده مظلوم که هم اکنون خود را 

آزاد می بینند.
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      جوانانی با عزم راسخ و ایمانی کامل و پیروی از رهبری حسین گونه زمانشان 
شروع به تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نمودند و این نهاد انقالبی در آن آغاز 
رسالت ، جوانان صحنه کربال را بخاطر سپرده و کمر همت را بسته و به میدان مبارزه 
و رشادت و ایثار آمده و تا دیگر بار نگذارند که پیام آن شهیدان همیشه جاوید به 

دست فراموشی سپرده شود .
       مادر عزیزم!  بخدا قسم نمی دانم چگونه خوبیها و مهرباني هایت را توصیف نمایم 
توانستی  که  باش  و شکرگزار  بدهد  را  اجرت  فاطمه)س(  گویم حضرت  می  فقط 
ادامه راه حسین )ع(  با  نیز  تو   ! برادرم  امانت خدا را صحیح و سالم تحویل بدهید. 
همچنان که بوده ای دنباله رو راه شهیدان باش . خواهرهایم زینب وار پیام شهیدان 
را به گوش جهانیان برسانید . پدر بزرگ و مادر بزرگم شما نیز با صبرتان به دشمن 
بلکه  نگوئید  قدیم  بفهمانید که دیگر وقت مرگشان رسیده و دیگر قصه های  دین 
بگوئید.  را  شهیدان  و  حسین)ع(  و  جنگ   ، جبهه   ، ایثار   ، شهامت   ، شهادت  قصه 
تقوا را پیشه خود کنید و از محرمات خدا دوری کنید و واجبات را بجا آورید. در  
جماعات مذهبی دعای کمیل ، توسل، نماز جمعه و ... شرکت فعاالنه داشته باشید. 
و اما همسرم!  نمی دانم چطور برایت بگویم که چه حالی دارم . بهتر بگویم عاشق

 شده ام . عاشقی که دنبال گمشده اش میگردد . عاشق اهلل ، عاشق حسین)ع( ، عاشق 
کربال ، عاشق شهادت. معشوقم نیست جز مرگ در جبهه. خدایا شهادت در راهت را 

نیز نصیب این بنده حقیرت بنما     



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1339

 1361/7/12

سومار ، عمليات مسلم بن عقيل

مفقوداالثر
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شهيد محمدرسول قاسمی

شهید از زبان مادر :                         
       پیش از پیروزی انقالب با اینکه به سن سربازی رسیده بود ، می گفت : من برای 
این شاه لعنتی سربازی  نمی روم. حتی اگر مرا بکشند. انقالب که شد گفت : حاال 
دیگر مملکت متعلق به خودمان است نه آمریکا. من باید به سربازی بروم و به مملکتم 
خدمت کنم. آخرین ماه سربازیش بود که جنگ شروع شد. هرچه اصرار کردیم ، 
برنگشت. یك سال و نیم در مناطق جنگی ماند. طوری شد که به فرمانده اش نامه 
نوشتیم و خواستیم او را برگرداند. یك ماه بعد رسول همراه فرمانده اش به خانه آمد و 
فرمانده قول داد تا عید قربان رسول را با برگه تسویه حساب به خانه بفرستد. او خوش 
قولی کرد و رسول دقیقا شب عید قربان کنار ما بود. همان روزها به پیشنهاد یکی از 
اقوام ، رسول به خواستگاری رفت و شب عید غدیر در سالگرد روز تولدش ازدواج 

کرد. شش ماه از زندگی شان می گذشت که .... 
     سالروز آزادسازی خرمشهر بود که رسول گفت می خواهم برگردم جبهه. من 
مخالفت کردم و گفتم : آن موقع که می رفتی ، فقط خودت بودی اما حاال مسئولیت 
یك نفر دیگر برعهده توست. تازه ، تو به قدر کافی جبهه بوده ای. به عروسم هم 
سفارش کردم رضایت ندهد اما دو روز بعد رسول را ساک به دست دیدم که عازم 
جبهه است . آن ، آخرین دیدار ما بود. شش  ماه گذشت ولی هنوز رسول به مرخصی 
نیامده بود. روزها می گذشت و هیچ خبری از رسول نداشتیم در حالیکه همه اهالی 
محل فهمیده بودند رسول شهید شده. پسر کوچکم که با رسول در یك منطقه بودند
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      هم می دانست رسول مفقوداالثر شده. پیش از اینکه از شهادت رسول مطلع شوم،   
نامه ای از رسول به دستمان رسید که آن را شب عید قربان نوشته بود. در آن نامه 
اینگونه نوشت : دوست دارم شهید گمنام شوم تا از روی خاک من عبور کنید و به 
زیارت امام حسین)ع( بروید. مادر جان ! تو را به خون حسین)ع( قسم می دهم وقتی 

خبر شهادت آوردند، گریه نکن. وضو بگیر و نماز شکر بخوان تا دشمن شاد نشود.
       هیچ کس چیزی به من نمی گفت تا اینکه تصمیم گرفتم خودم بروم و از رسول 
خبر بگیرم. ابتدا به پزشکی قانونی و پس از آن به خانه شهید رفتم. زمانی که خبر 
شهادت رسول را به من دادند ، گفتم : صد تا مثل رسول من ، فدای علی  اکبر امام 
حسین)ع( . به خانه که رسیدم همانطور که رسول سفارش کرده بود وضو گرفتم و 
نماز شکر خواندم. رسول شب عید غدیر به دنیا آمد ، شب عید غدیر ازدواج نمود و 

شب عید غدیر هم به شهادت رسید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                                      1344/03/03

                                                                                                         1365/12/12

شلمچه ، عمليات کربالی 5                                                                                    

بهشت زهرا)س( قطعه 53  
ردیف 141 ، شماره 10

ستارگان جاوید206اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهيد ابوالفضل قربانی                                                                                                  

فرازهایى از وصیتنامه شهید ابوالفضل قربانى :              
    پروردگارا ! به خودت قسم که از قهر و عذابت جز به فضل و کرمت به چیزی 
دیگر چشم ندوخته ام . وقتی به یاد روز حسابرسی یوم تبل السرائر می افتم نمیدانم چه 
حالتی در درونم ایجاد میشود. موالی من ! ای خالق و غنی و عزیز ، به بنده و فرستاده 
زینب  و حضرت  )ع(  امام حسین  آخر  دیدار  لحظه  به  اکرم )ص(،  رسول  خودت 
)س( ، موال ! به لحظه ای که اسرا  را از کنار قتلگه عبور میدادند ، به وقتی که سر ابا 
عبداله را در سینی جلوی اسرا گذاشتند و به ائمه اطهارت قسمت مي دهم که ما را 
نجات دهی و اعمالمان را خالص گردانی ... آمین.  خداوندا ! امیدوارم که این جان 
ناقابلم را از من روسیاه گناهکار قبول کنی و خدایا امیدوارم که توانسته باشم با نثار 
خون خود جزء خونهایی که چون سیل ، درخت پائیز اسالم را آبیاری میکنند شده 
باشم و به تو پناه می آورم از روزی که سرنوشتی بجز سرنوشت شهدا داشته باشم.                                                                                                                             
آری جبهه جائی است سراسر عشق و ایمان و حوادثی از امدادهای غیبی که موجب 
ایمانشان و نورانیت و صفا در روحشان مي شود ، چرا که  استواری رزمندگان در 
اینان دست قدرت حضرت حق را هم با چشم سر و هم با چشم دل مشاهده مي کنند.

 ای عزیزان ! مگر نه این است که در عالم معنا از ما پیمان گرفته شد که به او ایمان 
متعال  خدای  با  که  پیمانهائی  به  نسبت  که  باید  پس  بکنیم  را  او  بندگی  و  بیاوریم 
حالمان  شامل  الهی  هدایتهای  و  غیبی  امدادهای  بدون شك  باشیم.  وفادار  بسته ایم 
خواهد شد .  بله، جبهه جائی است که ره صد ساله را می شود یك شبه رفتن و شهد 
شیرین وصال یار را چشیدن ...                                                                                                                                      



برقراری  و  فساد  و  ظلم  نابودی  برای  که  مائی   ! اسالمی  جمهوری  دولتمردان  ای 
حکومت اسالمی قیام کرده ایم باید بدانیم که مهمترین عاملی که موجب جلب یاری 
خداوند مي شود وحدت است . باید که در برخورد با دشمنان اسالم به سختی و با 
قهر و خشم تمام بجنگیم که ترحم به این ستمگران خیانتی است بر تمام مظلومان و 
مسلمانان. آری ! ما تا زمانیکه انسانی در کره خاکی مورد ستم قرار میگیرد ، تا فریاد 
ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل )ص( در جهان طنین افکن نشده مبارزه را ادامه میدهم 
و تا این مبارزه هست همه امت حزب اهلل و لشگر جنداهلل پیشتازان این نبرد مقدس 
خواهند بود ... آری کسانیکه پیرو حسینند چنین هستند و ما حسینیان هرگز در ذلت 
و خواری زندگی نمی کنیم و در برابر ستم ، قیام حسینی میکنیم. آری واقعه کربال 
هر مؤمن جهادگری را بر این برنامه میدارد که زندگیش را در خط حسین )ع( اسوه 
تقوی و جهاد آورده و گرد شمع وجودش پروانه وار به پرواز درآمده و گفتار پاکش 
کنار  در  اصلی  محبوب  به وصال  را  تا خود  نموده  عمل  و  تمام وجود درک  با  را 
موالیش حسین )ع( برساند و توفیق شهادت که هدیه ایست الهی از جانب خداوند و 

برترین معراج عشق است را بدست آورد.                             
کسی نیست آزاد کند مرغ دلم را                  عمری است مرا مونس نام حسین است

 دل خواست که در سایه این نام بمیرم                دل خسته و سربسته در این کام بمیرم 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                           1339/01/12

                                                                      1361/7/12

سومار

-
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شهيد فرمانعلی قربانی                                             

وصیتنامه شهید فرمانعلى قربانى :                
     من طلبی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی 
و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی  دیته فانا دیته  

)حدیث قدسی( 
        به یاری اهلل به جبهه جنگ  حق علیه باطل می رویم تا به یاری اهلل دشمنان دین و 
قرآن را شکست دهیم تا از این راه به فلسطین و قدس عزیز برسیم و آنها را از دست 
برای مظلومین  بفهمانیم که دین اسالم  به دنیا  صهیونیستهای غاصب نجات دهیم و 
جهان است. می روم تا به معبود خود و امام زمان )عج( و نایب بر حقش لبیك گویم 
چراکه وعده اهلل است که با دشمنان خدا بجنگم که پیروزی از اسالم است. به جبهه 
دانند  نمی  به مردمی که  بپذیرد  ناچیزم اگر خداوند بزرگ  نثار خون  با  تا  می روم 
باید  بیاموزم که همه کارها  به آنها  بیاموزم و  زندگی یعنی چه زندگی شرافتمندانه 
برای خدا باشد هر کاری که می کنید برای خدا باشد من به جبهه می روم و شاید 
دیگر بر نگردم. از شما عزیزان می خواهم که از من راضی باشید و بسیار زحمت 
کشیدید. مخصوصا مادر مهربانم اگر شهید شدم شما زیاد برای من بی تابی نکنید و 
برای من گریه نکنید و خانواده های شهدای دیگر  را در نظر بگیرید. با خانواده شهدا 
رفت و آمد کن و شما مادر جان و خواهرانم و برادرانم ! قدمی که بر می دارید در 
راه اهلل باشد و فقط و فقط برای خدا کار کنید هرکاری که باشد نق نزنید که چرا 
چنین است و چنان است. باید صبر کرد انقالب ما جهانی می شود.                                           



        از تمام فامیلها و دوستان و آشنایان حاللیت می خواهم. شما ای دوستان انقالبی 
و حزب اهلل ! راه انبیاء را در پیش گیرید چون بهترین راه است. امت شهید پرور ایران 
! امام را دعا کنید که تا انقالب مهدی خدا او  را برای جهانیان نگهدارد . مادرجان!  
برای  کنید  گریه  اسالم  صدر  شهدای  برای  نکنید  گریه  من  ارزش  بی  جسم  برای 
تن گریه کنید که همه شان مظلوم شهید  برای شهدای 72   . حسین)ع( گریه کنید 

شدند .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1339

                                                                                                                                       1365/2/12

فاو ، عمليات والفجر 8                                                                                                                                            

بهشت زهرا)س( قطعه 53  
ردیف 140 ، شماره 10
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شهيد محمدحسين قربانی                                                                                                                                     

شهید از زبان پدر :                    
      در آغاز جنگ حسین دانش آموز سوم دبیرستان بود. یك روز مادرش به من گفت 
: حسین برای سربازی ثبت نام کرده .گفتم : حسین ! هنوز یك سال وقت به سربازی 
ات مانده ، چه عجله ای داری؟ درس و مدرسه را چه میکنی ؟ حسین گفت : آقا جون 
! دزد به خانه مان آمده ، باید اول دزد را بیرون کنیم ، بعد درسمان را بخوانیم. وقتی 
فهمید خدمتش را باید در پادگان نیروی هوایی مهرآباد بگذراند ما راضی بودیم اما 
او نه . می گفت : برای سربازی ثبت نام کردم که بروم جبهه، اینجا که کاری نمی 
توانم بکنم. چند روز بعد دیدم خوشحال است. گفت : می روم دزفول! جایم را با 
یك سرباز متاهل عوض کردم. گفتم: کاش همینجا می ماندی.گفت: جلوی سعادت 
مرا نگیرید. رفت و دو سال خدمتش را در پایگاه شکاری دزفول گذراند. حسین به 
اینکه صرفا در مناطق جنگی حضور داشته باشد رضایت نمی داد ، او می خواست در 
خط مقدم باشد. لذا بعد از مدتها وقتی به مرخصی آمد همراه با دوستانش به عنوان 
بسیجی داوطلب ، به جبهه رفت و در عملیات رمضان شرکت کرد که در آنجا بشدت 
تا شهادتش  بعد  به  از آن  بازگشت.  به جبهه  بهبودی نسبی  از   اما پس  مجروح شد 
پیوسته در جبهه بود. حسین بعد از شرکت در عملیات والفجرمقدماتی و والفجر1  ، 
به عنوان معاون دوم گردان ادوات تیپ 5 رمضان انتخاب شد و بعد مدتی به لشکر 

محمدرسول اهلل)ص( رفت و در قسمت مخابرات مشغول خدمت شد. 
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      بعد از عملیات والفجر 8 و تصرف فاو هر شب چند نفر از نیروها برای کمین می 
رفتند تا مانع پیشروی نیروهای عراقی شوند. حسین چهار شب متوالی برای کمین رفته 
بود و آخرین شبی که می خواست برود گفت : به نیت پنج تن ، فقط همین امشب را 
می روم بعد جایم را به دیگران می دهم. پیش از رفتن به کمین ، حسین در یك قبر 
خوابیده بود . یکی از همرزمانش به شوخی گفته بود : حسین چقدر بهت می یاد ! 
حسین گفت : راست میگی ؟ پس دعا کن با همین لباس شهادت نصیبم شود. حسین 
همان شب بر اثر اصابت یك خمپاره به محل کمین به آرزوی خود یعنی شهادت 

رسید. 
فرازهایى از وصیتنامه شهید :                   

      اگر با مرگ من شب تار مظلومی پرنور تر می شود ، پس هزاران بار مرا بمیرانید. 
اگر جدایی من از خانواده ام ، دلهایی را به یاد خدا خاشع می گرداند ، پس ای بهترین 
کسانم ! از من دوری جویید. اگر با ریخته شدن خونم ، انسانی آگاه می گردد ، پس 
بهای آگاهی تمام انسانها را با قطرات خونم بپردازید. اگر با گمنام مردن من آیین خدا 
جاوید می گردد ، پس جنازه ام را در دوردست ترین نقاط غربت ، خوراک گرگان 
کنید. اگر پیکر خونینم باید وسیله ای برای یاد خدا گردد ، پس وای بر من اگر در 
خون خود ، خدا را نیابم. ای خدای بزرگ ! این افتخار مرا بس که تو خدای من باشی 
و این عزت مرا کافی که بنده تو باشم. خدایا ! تو آنچنانی که من می خواهم ، پس 

مرا آنچنان کن که خودت می خواهی . 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                  1340/08/04

                                                                                  1359/12/22

سوسنگرد 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 24، 
شماره 61 ، ردیف 19
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شهيد مرادعلی کی پور                                                                

      شهید مرادعلی کی پور در سال 1340 در محله فردوس تهران به دنیا آمد. زمان 
پیروزی انقالب عضو همیشگی راهپیمایان بر ضد رژیم شاه بود ، گروه تظاهرکنندگان 
با تشکیل انجمن قدس،  را رهبری میکرد و بر روی دوش مردم شعار می داد. وی 
به عضویت بسیج درآمد  انقالب  از  بعد  مخفیانه فعالیت فرهنگی و عقیدتی داشت. 
فرماندهی  نداشت  بیشتر  سال   18 که  حالی  در  میکرد.  فعالیت  آن  در  روز  شبانه  و 
بسیج محله را که مرکزیت آن در پایگاه بسیج مسجد محل بود به او سپردند. شهید 
کی پور در 27 بهمن ماه سال 1359 به جبهه رفت و به عنوان بی سیم چی در گروه 
جنگهای نامنظم شهید چمران مشغول خدمت شد. وی برای پاکسازی به جبهه مالکیه 
فیض  به  و  مین رفت  بر روی  اسفند سال 59  بود که در 22   اعزام شده  سوسنگرد 

عظمای شهادت رسید.
از  اعم  همه  با  بود.  اخالق  مراد خیلی خوش   : می گوید  فرزندش  درباره  مادر      
کوچك و بزرگ دوست بود و به نیازمندان توجه خاصی داشت. در اوائل انقالب 
که کمبود نفت داشتیم به خانه می آمد و هر چه نفت بود با خود می برد. می گفتم: 
پس خودمان چی ؟ میگفت : عیبی ندارد. این نفت را می برم برای کسانی که هیچ 

چیز ندارند.
 فرازهایى از وصیت نامه شهید مرادعلى کى پور :       

         ... پیامی دارم برای مادر عزیزم که بیانگری باشد برای تمام مادرها . االن مادرها 
باید هوشیار باشند و کمی از احساس مادری که حقشان هم هست کنار گذاشته و در   

راه اسالم کار کنند  که آن کار بدین صورت می باشد  مانند شیر زنان  پسران خود



را ایثار کنند و در این امر به تمام مادرها بگویند که این حق است و این راه پیروزی 
برای فرزندانشان می باشد و من به کار مادرم تحسین میکنم که راه خود را انتخاب 
کرده و به امر اسالم و امام گوش داده است و بدانید که این قدم را باید پدرها بیشتر 
مادری در  احساسات  تا  مادرها، کوشش کنید  و  تا رستگار شوند  بگذارند  بیشتر  و 
ایمانتان نفوذ نکند. بدانید زنده ماندن پسرانتان با ننگ ، نخواهد گذاشت تا رستگار 
شوند و پیامی برای جوانان دارم که با آگاهی و با تحقیقات خود، راه خود را انتخاب 
کرده و کوشش کنند . ولی نظر من اسالم بوده و شیعه که میدانم بحق است و تا پای 
جان در این راه خواهم رفت و انشاء اهلل تمام این جوانان چه از پسر و دختر راه را 
تشخیص داده و امام امت را یاری دهند تا این انقالب را به حکومت عدل اسالمی به 

رهبری حضرت مهدی)عج( بر قرار نمایند ... 
                                                    »والسالم علیکم و من اهلل توفیق«    59/11/27
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1329

                                  1360/8/13

آبادان 

بهشت زهرا)س( قطعه 24 
ردیف 107 ، شماره 119
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شهيد محمد محسنی راد

فرازهایى از وصیتنامه شهید محسني راد :          
    ... امروز مثل همیشه تاریخ ، انقالب اسالمی ما را خطر فرصت طلبان و ماجراجویان 
مرام   هر  و  لباس  هر  در  را  طلبان  فرصت  کند.  می  تهدید  شدت  به  خودخواهان  و 
میتوان دید و نمی توان بر گروهی یا دسته ای به طور کامل اطمینان کرد چرا که در 
هر انسانی در مقام و موقعیت ، زمینه های انحراف وجود دارد و همواره به تعبیر قرآن 

انسان با نفس لوامه خود در ستیز است. 
      ... جمهوری اسالمی ایران که ثمره تالش شهیدان تاریخ از زمان آدم تا زمان خاتم 
و از عاشورای حسینی تا 22 بهمن خونین خمینی امانتی گرانقدر و سنگین است که 
از امروز حراست و حفاظت از این خونها بعهده برادران و خواهران مسلمان این عصر 
حاضر سپرده شده است. که نتیجه تالش انبیاء ابراهیمی است که در وجود امام و امت 
و انقالب اسالمی ایران تبلور یافته است. همانطوری که پیروزی انقالب به شهادت 
و جانبازی مسلمین انجامید ، حراست و تداوم آن، صدها برابر به ایثار و جانفشانی 
ما نیازمند و محتاج است که بر نگهبانی از آن شهادت الزم است و باز هم خون باید 
داد. در حال حاضر استکبار جهانی و غارتگران بین المللی چه غرب و چه شرق به 
کمك سازمانهای جاسوسی خود با تمام نیرو  برای از بین بردن جمهوری اسالمی با 
مزدوران داخلی وحدت بوجود آورده همکاری می نمایند. مزدوران شرق و غرب 
با چهره های منافقین و مشرکین و خودفروختگان ملی گرا و لیبرال آمریکایی برآنند 
تا بر مسیر خروشان امت اسالمی سد شوند و به خیال خام خویش این منشاء حیات و 

حرکت را به مردابی که جایگاه کرمها و عفونتها است. مبدل سازند غافل  از اینکه
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 این انقالب اسالمی را قدرتی ما فوق قدرتهای پوشالی ظاهری نگهبان است و کسی 
را یارای تجاوز به قلمروش نیست و هر روز که میگذرد نبرد سهمگین و غرورآفرین 
رزمندگان حق علیه استکبار جهانی همچون قلب توفنده انقالب، حیات و زندگی به 
رگها و شریانهای امت ما می دهد تا با توان و نیروی بیشتری برای تحقق آرمان واالی 
الهی خویش و آماده ساختن زمینه ظهور منجی بزرگ انسانهای دربند تاریخ ، امام 
مهدی )عج( به پیش می تازد تا جمهوری اسالمی در سر تا سر جهان به رهبری آن 

منجی و نائبش امام خمینی به تحقق برسد به امید آن روز .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345/05/18 

1366/1/18 

شلمچه ، عمليات کربالی 5                                                          

بهشت زهرا)س( قطعه 29 
ردیف 105 ، شماره 3
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شهيد فرهاد مروتی                          

شهید از زبان مادر :         
       فرهاد از همان دوران کودکی مومن و با خدا بود . شب و روزش با قرآن و مفاتیح 
می گذشت. میگفتم : برو بخواب ، فردا مدرسه داری ! میگفت : نمی دانی این قرآن و 
مفاتیح  چیست ! اینها گنجینه نور خدا هستند. کمك حال من بود و در همه کارهای 
خانه به من کمك می کرد. محمد دانشجوی رشته ادبیات بود. سال 65 دانشگاه را 
رها کرد و به جبهه رفت و در عملیات کربالی 5 در فاو شرکت کرد. شش ماه در 
جبهه بود و در قسمت توپخانه خدمت می کرد. عاشق شهادت بود. میگفت : دفعه 
پیش که خدا مرا قبول نکرد. دوست ندارم مجروح یا اسیر شوم ، فقط می خواهم 
شهید شوم. به من می گفت : حاال که می خواهم به جبهه بروم از خدا یك خواسته 
دارم و آن اینست که به تو صبر ایوب دهد. آخرین بار در عید نوروز به مرخصی آمد 
و هشت روز بعد به جبهه بازگشت و در 19 فروردین ماه سال 66 در سن 21 سالگی 

در عملیات کربالی 8 به فیض واالی شهادت رسید.
فرازهایى از وصیتنامه شهید فرهاد مروتى :      

     ... اکنون ای برادر و ای خواهر! بر عهده تك تك ماست که زمینه ظهور موال را هر 
چه باشکوهتر آماده سازیم و این کار نیز با پیروی از نایب بر حقش رهبر کبیر انقالب 
اسالمی ایران امکان پذیر است...  باری  پدر و مادر عزیزم ! من این راه مقدس را با 
بینایی و آگاهی کامل انتخاب نموده و با قطرات خونم نیز آن را امضا کرده ام و این 
درس را نیز از سرور آزادگان جهان حسین بن علی )ع( آموخته ام .                               



آری ، درس عشق و شهادت درسی که بسیار انسانهای پاک آن را فراگرفتند و آن را 
به دیگران نیز آموخته اند که چگونه زندگی کنند و چگونه مرگی را انتخاب کنند... 
نگهداری  را  آن  نیکو  چه  شما  و  شما  دست  در  خداوند  طرف  از  بودم  امانتی  من 
نمودید و پرورش دادید و سپس آن را به صاحب اصلیش بازگرداندید و بنابراین باید 
قرائت  زیارت عاشورا  توانستید دعای  ... هروقت  افتخار کنید  امانتداری خویش  بر 
کنید و زیاد هم بخوانید زیرا که چیز بسیاری در آن هست . همیشه به یاد خدا باشید 
القلوب. هرگز  اهلل تطمئن  بذکر  اال  یاد خدا آرام می گیرد  با  تنها  دلها  بدانید که  و 
خواندن قرآن را فراموش نکنید و به سخنان این کتاب بزرگ آسمانی گوش فرا دهید 
و گفته های آن را در زندگی خویش به اجرا درآورید و بدانید هرگاه از آن دست 

بردارید به دره نیستی سرنگون خواهید شد...
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1329/04/10

 1362/08/05

بانه ، عمليات والفجر 4

-
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شهيد نصرت اله مصطفی

فرازهایى از وصیتنامه شهید نصرت اهلل مصطفى :
بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                    

       بار الها ما را خلق کردی و بسوی خود باز میگردانی این بر تمام مسلمانان که به 
آخرت ایمان دارند یقین است . ما هم جزئی از بندگانت هستیم که به پیغمبری رسول 
خدا محمد بن عبداهلل )ص( و دوازده امام و مذهب شیعه معتقد هستیم و به یگانگی 
خداوند ایمان داریم . من با قلب پُر از ایمان خداوند منان ، برای رضای حق و ادای 
تکلیف دست از همه چیز کشیده و رو بسوی تو آورده ام و در راه تو قدم برداشته ام. 
امیدوارم که این وظیفه مورد قبول تو قرار گیرد . خدایا ! تو شاهدی برای رضای خدا 

و جهاد فی سبیل اهلل به این منطقه قدم گذاشته ام .
      من تمام فامیل و آشنایان را حالل می کنم و از آنها هم حاللیت می طلبم. نادان 
بودیم ، خطا کردیم بخشش از بزرگهاست مرا ببخشند .توفیق همه را از خداوند متعال 
خواستارم. در آخر میخواهم در سر نمازهاامام امت و پیرجماران این قلب تپنده اسالم 
را دعا کنند...  هر که به او لبیك گفته او از وارثان حسین )ع( است . امیدوارم که او 
از ما راضی باشد که راضی بودن او باعث رضایت امام حسین )ع( است و رضای امام 

حسین )ع( رضای خداست.                                         
    62/5/10   در منطقه غرب



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347

1365/12/1

سومار-عمليات کربالی 6

گلزار شهدای یافت آباد ، 
پشت ميدان ، مزار 4   
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محمدعلی موسی زاده 

وصیتنامه شهید محمدعلى موسى زاده                                               
اینجانب محمدعلی موسی زاده  انسان را اشرف مخلوقات قرارداد.  نام آنکه  به       

فرزند یداله متولد 1347 چشم به جهان گشودم. 
برادرانم  ازشما   ، اویم  حقیر  و  چیز  بی  بنده  که  مسلمان  یك  عنوان  به  من        
وخواهرانم تقاضادارم به عنوان یك مسلمان شهید، نگذارید دشمنان به آب وخاک 
به تمام تکالیف شرعی و  به عنوان مسلمان  شما تجاوزکنند. من از شما می خواهم 
دینی خود عمل کرده و همواره به یاد خدا باشید. در آخر از شما می خواهم به پدر و 

مادرخود احترام بگذارید و امیدوارم همواره درکارهایتان موفق باشید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1343/05/27 

 67/02/26

ماهوت عراق

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهيد مجتبی معراجی

 شهید از زبان پدر و مادر :                                                                                                                                                                   
      سال 1343 در شب شهادت امام حسن مجتبی)ع( به دنیا آمد به همین دلیل نامش 
را مجتبی گذاشتیم. خیلی خوش اخالق و شوخ طبع بود. با اهالی محل رابطه بسیار 
خوبی داشت. برای خرید نان که بیرون می رفت، وقتی که برمی گشت فقط یك 
کف دست، نان باقی مانده بود چون به همه کسانی که سر راهش می دید نان تعارف 

می کرد. صدای خوبی داشت و مداحی می کرد. دهه محرم اصال ً نمی دیدمش.
بعدازظهر روز عاشورا که به خانه برمی گشت دیگر صدایش درنمی آمد.

بچه  پسر  از  پر  ما  خانه  حیاط  شد  شهید  وقتی  هم هست.  قرآن  معلم  دانستیم  نمی   
هایی بود که می گفتند: شاگرد کالس قرآن مجتبی هستند. پدر شهید نیز می گوید: 
اوایل انقالب و در درگیری های کردستان با اینکه فقط 15-16 سال داشت از طریق 
بسیج سه ماه به آن منطقه رفت. سال 67 وقتی امام)ره( دستور بسیج عمومی را برای 
حضور در جبهه ها دادند تصمیم گرفت به جبهه برود. گفتم: تو وظیفه ات را وقتی 
که کردستان رفتی انجام دادی. تو بمان من می روم، مادرت هم تنهاست. مجتبی که 
تصمیمش را گرفته بود جواب داد: هرکس وظیفه خودش را انجام می دهد. درباره 
مادرم هم اوال خدا هست بعد هم برادرهای دیگرم... مادر شهید ادامه می دهد: اوایل 
موافق رفتنش نبودم. می گفت:  دلت نمی خواهد بری کربال؟ من می خواهم برم راه 

کربال رو باز کنم. آن موقع 23 سالش بود گفتم: نرو می خواهیم برایت زن بگیریم.
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      با همان شوخ طبعی همیشگی اش گفت: حیف حوری های بهشتی نیست که با 
زن های این دنیا ازدواج کنم؟ آن روزها که حرف جبهه رفتنش بود دائم می گفت: 
این کوچه به نام  من می شه و عکسهایم را به در و دیوار کوچه می چسبانند، حاال 
می بینید! می دانست شهید می شود. پدر شهید اضافه می کند: مجتبی 16 روز بیشتر 
در جبهه نبود. روز 26 اردیبهشت سال 67 برای آخرین عملیاتی که پیش از آتش 
بس انجام شد، مجتبی و همرزمانش در قالب یك گروه 30 نفره به عنوان خط شکن 
برای شناسایی به منطقه ماهوت رفته بودند. آنها بعد از 9 روز پیاده روی در مناطق 
کوهستانی با نیروهای عراقی درگیر شدند. از آن جمع 30 نفره فقط دو نفر برگشتند. 
از شهادتش  قبل  نبود چون چند شب  منتظره  برایم غیر  شنیدن خبر شهادت مجتبی 

خواب دیده بودم شهید می شود.
فرازهایى از وصیتنامه شهید مجتبى معراجى :                                                                                                                                       
      الهی و ربی من لی غیرک. ای معبود من و ای پروردگار من! جز تو که را دارم؟ 
سالم علیکم بر پدر و مادر عزیز و گرامی. سالم بر برادرانم و خواهرم امیدوارم زیر 
سایه حضرت پروردگار ایزد متعالی موفق و پیروز باشید. دوستان و عزیزانم همه ما 
باریتعالی بوده و پشتیبان حضرت امام  باید عاشق به اهلل و مطیع فرمان حضرت حق 
امت و ندای )هل من ناصر ینصرنی( او باشیم. برای نصرت دین مبین اسالم و قرآن 
با  بیائیم  نوجوانان  و  جوانان  بیت عصمت و طهارت کوشش کنیم خصوصاً  اهل  و 
منزل  سر  تا  مسلمین  و  اسالم  برای  آماده  را  خود  و  ببندیم  پیمان  دوست  حضرت 
سعادت ابدی تالش کنیم گرچه آلوده به خطا و اشتباه هستیم ولی انشااله که حضرت 
حق به فضل بخشش و رحم خود ما را می بخشد انشاهلل. پدر و مادر عزیزم برادرانم 
و خواهرم! حاال که خداوند متعال توفیق داده که در این راه قدم بردارم و به جبهه 
های نور علیه ظلمت بشتابم اگر از این جانب بدی و خطایی سر زده است به بزرگی 
خودتان ببخشید. اگر از دنیا رفتم مرا در بهشت زهرا)س( در کنار عزیزان همسنگرم 
دفن کنید. پدر و مادر جان! برای من گریه نکنید زیرا دشمن اسالم شاد می شود برای 
خدا و آقا امام حسین گریه کنید. در ضمن عزیزان! مساجد و تکیه ها و هیئت های 
امام شرکت  فرمان  به  راهپیمائی  باشکوه  های  مراسم  در  و  نگذارید  خالی  را  قرآن 

نموده و امیدوارم که همیشه در کارهای مثبت و خیر موفق و موید باشید. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1320/11/26

1361/8/25

سومار

بهشت زهرا)س( قطعه 28 
ردیف 58 ، شماره 6
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شهيد سيدعلی هاشمی پور

وصیتنامه شهید  سیدعلى هاشمى پور:
      پدرم ، برادرم و خواهرانم وهمسرم ! اینك این حقیر دفعه سوم است عازم جبهه 
نبرد با دشمنان اسالم هستم. از شما تقاضا دارم اگر از من بدی یا ضعفی دیدید به 
بزرگی خودتان ببخشید. آنچه مسلم است در این سفر دشمنان اسالم)ارتش کفر( را 
نابود کرده و با پیروزی نهایی و سرافرازی به خانه و کاشانه برمیگردیم ودر کنار شما 
عزیزانم دست در دست هم برای ادای تکلیف وخدمتگزاری به اسالم )در ادامه این 
راه الهی( تاجایی که در توان داریم انجام وظیفه مینمائیم . و یا اگر به درجه شهادت 
مفتخر گردیدم شما را به خدا بر مزار من گریه و زاری نکنید ، لباس سفید بپوشید و 
بر شهادتم شاد وخوشحال باشید چون میدانید که شهادت مردن نیست بلکه انتخاب 
یك زندگی بهتر و واالتر از این دنیای زودگذر است. در تربیت فرزندانم کوشا باشید 
که انشاء اهلل از ادامه دهندگان این راه مقدس و گوش بفرمان امام باشند و در جنگ 
با دشمنان قرآن سالحم را بر دوش گیرند . پس از بزرگ شدن دخترانم ، آنها را به 
افرادی مومن و متعهد وانقالبی شوهر دهید. عزیزانم ! همیشه و در همه حال به یاد 
خدا باشید و برای رضای خدا انجام وظیفه نمائید. مطیع امر امام بزرگوارمان باشید . 
در خاتمه از خدای تبارک وتعالی سالمتی و طول عمر امام امت را خواهانم . سپس 
جان شما و جان فرزندانم . اول خدا بعد امام بعد شما عزیزانم . خرج زیادی نکنید 

اسراف است . از قبیل حجله گذاشتن و... .   حجله مال جوانان است .
                                                                                                               والسالم 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                      1340

1361/8/11

سومار ، عمليات محرم      

بهشت زهرا)س( قطعه 26 
 ردیف 35 ، شماره 27
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شهيدکوروش نظافتی 

شهید از زبان مادر :
     کوروش پنج ساله بود که برادرش به مدرسه رفت. از آن موقع بی تابی هایش 
با  و  رفتیم  مدرسه  به  باالخره  مدرسه.  بروم  خواهم  می  هم  من  میگفت  شد.  شروع 
اصرار ما و برخالف خواست مسئوالن مدرسه او را در کالس اول ثبت نام کردیم. بر 
خالف تصور ، او دروس اول بستان را با نمرات عالی گذراند. آنقدر باهوش بود که 
همه معلمان از او تعریف می کردند. تا دیپلم به همان خوبی درس خواند. کوروش با 
همه بچه ها فرق داشت. از نظر  اخالق و ایمان نمونه بود. در خانه همه کار می کرد. 
لباسهای برادرش را می شست ،کفشهایش را تمیز می کرد. خیلی مرتب و منظم بود. 
کمی که بزرگ شد اجازه نداد دیگر لباسهایش را بشویم. به ورزش عالقه داشت و 
فوتبالیست هم بود. در دوران جنگ تحمیلی همه زندگی اش خالصه شده بود در 
جبهه. 5-6 ماه جبهه می ماند و فقط چند روز مرخصی می آمد. نمی گذاشت برایش 
رختخواب پهن کنم. روی زمین میخوابید. وقتی بالش زیر سرش می گذاشتم، گریه 
می کرد. می گفت: چرا من باید سرم را روی بالش بگذارم در حالی که بچه ها در 
جبهه سرشان را روی خاک می گذارند. دلم پیش بچه هاست. حدود 28 ماه در جبهه 
بود. آخرین بار که به مرخصی آمد با خوشحالی گفتم : دیگر یك ماه مانده سربازی 
ات تمام شود. اما در جوابم گفت: تا وقتی جنگ هست من هم سربازم . همیشه ورد 
که  روزی  آن  رسید  باالخره  کن.  من  نصیب  را  شهادت  خدایا  که  بود  این  زبانش 
با سختی بزرگش کرده  برای من که بدون پدر و  انتظارش را می کشید.  کوروش 
به  به سرش  اثر اصابت ترکش  بر  بودم خیلی سخت بود. گفتند در جریان عملیات 

شهادت رسیده.                                                                            



     کوروش شش ماهه بود که سخت بیمار شد. مرحوم پدرش خیلی برای بهبودی 
او تالش کرد. طوری که همه می گفتند چرا اینقدر خرج این بچه می کنی ؟ پدرش 
می گفت : فقط همین بچه به درد من می خورد ! همینطور هم شد. بعد از شهادت 
کوروش ، پدرش به خواب عروسمان آمده و گفته بود : کوروش شفاعت مرا کرد.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                             1346/03/01

1359/08/17

-

-
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علی نظامی خلوصی                                                                  

شهید از زبان پدر و مادر :             
       علی فرزند اول ما و از نظر اخالقی نمونه بود. وقتی با پدرش همقدم می شد ، 
هیچ وقت جلوتر از او نمی رفت. هر وقت پدرش وارد می شد ، بلند می شد و  تا او 
نمی نشست ، به خودش اجازه نشستن نمی داد. عاشق قرآن و نفر  اول منطقه در قرائت 
قرآن بود. هر سال دو بار قرآن را ختم میکرد. یکی به نیت افراد بی وارث و دیگری 
به نیت پدر و مادر.  برخالف برخی جوانها اصال به ظواهر اهمیت نمی داد. یك بار 
گفتم : سفارش داده ام برایت کت و شلوار بدوزند. دیگر بزرگ شده ای . باید برای 
شرکت در مجالس مذهبی و قرآنی لباس رسمی مناسب داشته باشی اما علی گفت : 
اگر برای خودتان هم می دوزید ، قبول می کنم وگرنه اصال نمی پوشمش. همینطور 
هم شد ، هیچوقت آن کت و شلوار را نپوشید و وقتی شهید شد ، آنرا هدیه کردم.  
مادر می گوید : علی زمان انقالب 14-15 ساله بود و از همان زمان وارد مبارزات 
شد. اواخر مهر سال 59 ، دو ماه از شروع جنگ گذشته بود و عالوه بر خرمشهر که 
توسط عراقی ها تصرف شد ، آبادان هم در محاصره قرار داشت. علی یکروز آمد 
و گفت : می خواهم خداحافظی کنم بروم جبهه. گفتم : برای تو هنوز زود است. 
گفت:  رهبر دستور داده به جبهه برویم. پدرش که آمد ، رفتیم مسجد تا بدرقه اش 
کنیم. علی وقتی دید گریه می کنم گفت: آبروی مرا نبرید. همه کسانیکه اینجا هستند 
می خواهند بروند جبهه. مگر اینها مادر ندارند ؟ بعد دستش را دور گردنم انداخت و 
گفت : به خدا فقط بیست روز می روم ، دوره ببینم و برگردم قول می دهم سر بیست 

روز برگردم.



ستارگان جاوید226اولین کنکره شهدای منطقه 18

رفت و به قولش وفا کرد و بیست روز نشده برگشت اما ...
    علی عضو گروه جنگهای نامنظم شهید چمران بود و در عملیات شکست حصر 
آبادان مجروح شد و خمپاره از پشت به گردنش اصابت و نخاعش را قطع کرد. خود 
تعریف کرد : در عملیات شکست حصر آبادان با کمبود نیرو و اسلحه مواجه شدیم 
اما بنی صدر اجازه نداد نیروهای کمکی و مهمات به ما برسد. من آخرین گلوله آر 
پی چی ام را زدم و همان وقت خمپاره ای از طرف دشمن به گردنم اصابت کرد. 
و وقتی به بیمارستان منتقل شد ، فردای مالقات با علی تماس گرفتند و گفتند : حال 
جراحات  شدت  اثر  بر  فهمیدم  رسیدم  بیمارستان  به  وقتی  است.  شده  وخیم  علی 
به شهادت رسیده. او دقیقا بیست روز بعد از اعزامش  در 17 آبان ماه سال 59 به 

شهادت رسید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                                                  1344/02/01

                                                                                                           1367/4/31

حاج عمران ، عمليات مرصاد                                          

گلزار شهدای یافت آباد
 جلوی ميدان ، مزار 7
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شهيد اسماعيل نظری                                                                                         

شهید از زبان مادر                      
از  به نماز اول وقت اهمیت زیادی می داد.       اسماعیل خیلی خوش اخالق بود. 
جلسات قرآن و دعا غافل نمی شد. خیلی دلسوز مردم بود. بعد از شهادتش دوستانش 
گفتند: اسماعیل نیمی از حقوقش را صرف کمك به افراد نیازمند می کرد. یك بار 
دیدم از جعبه پس اندازش مقدار زیادی پول برداشت. وقتی سوال کردم گفت : یك 
نفر که پدر و مادر هم ندارد امشب عروسی اش است، می خواهم ماشینش را گل 
بزنم تا پیش دوستانش سربلند شود. وقتی کالس نهم را تمام کرد سر کار می رفت. 
یك شب وقتی برگشت حال عجیبی داشت . گفت : مامان ! شنیده ای چه خبر شده؟  
نیروهای عراقی در آبادان چند دختر و عروس را اسیر کرده اند و با خود برده اند! 
مامان من دیگر نمی توانم تحمل کنم و همین جا بمانم . آنها هم خواهران و ناموس 
ما هستند. یك بار نیمه شب ما را از خواب بیدار کرد و گفت : بچه های مسجد دارند 
می روند جبهه ، من هم میخواهم همراهشان بروم. شوکه شده بودیم. پدرش گفت : 
تو هنوز یك بار هم سالح دستت نگرفته ای ، آموزش ندیده ای ! چطور می خواهی 
جبهه بروی ؟ نشست گریه کرد. آنشب به هدفش نرسید اما یك هفته بعد بدون اینکه 
به ما بگوید رفت و چند روز بعد نامه ای برایمان فرستاد و از این بابت عذرخواهی 
تا آخرین روزهای جنگ در جبهه حضور داشت.  یعنی  تا دو سال  اسماعیل  کرد. 
همیشه از شهادت حرف می زد و می گفت : نمی خواهم مجروح و جانباز شوم. برایم 

دعا کن فقط شهید شوم. شهادت  افتخار است. همیشه می گفت : مامان ! 



مادر  بیاور.  یاد  به  را  نفر  آنموقع یك   ، برایت آوردند  مرا  پیکر  اگر یك روز       
حضرت علی اکبر)ع( را که وقتی پیکر علی اکبرش را آوردند دیگر رمق نداشت و 

اگر هم گریه می کنی برای آنها گریه کن نه برای من.   
     در حین عملیات مرصاد که از سوی منافقان شکل گرفت ، نیروهای رزمنده مجبور 
به جابجایی شدند. همه سوار بر خودرو آماده جابجایی بودند که همرزم و دوست 
صمیمی اسماعیل زخمی شد و جا ماند. اسماعیل پیاده می شود تا به او کمك کند. 
دوستش می گوید مرا رها کن و برو، تو را هم می زنند. اسماعیل در جوابش
 می گوید :  من آمده ام جبهه که شهید شوم دیگر. در همان حین دوستش دوباره تیر

می خورد و روی دوش اسماعیل شهید می شود. اسماعیل هم در حال حمل او هدف 
گلوله منافقین قرار گرفته و قبل از رسیدن به خودرو به شهادت می رسد.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1337

                                                                                  1366/1/18

شلمچه  ، عمليات کربالی 5                                                                 

بهشت زهرا)س( قطعه 29 
 ردیف 106 ، شماره 3
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شهيد ذبيح اله نظری                                                                          

فرازهایى از وصیتنامه شهید ذبیح اله نظری :         
        ... خدا را سپاس که به من توفیق داد که در جبهه های حق علیه باطل شرکت 
باشد  قلبی سالم  دارای  انسان  اگر  بدهم.  ادامه  را  راه شهیدان  بتوانم  انشاءاهلل  تا  کنم 
درمی یابد که بدون شك این قیام و انقالب تا به حال مورد امداد و نصرت الهی بوده 
است و اگر چه دشمنان اسالم همگی یکپارچه در مقابل آن صف کشیده اند اما هر 
روز بیش از گذشته انقالب ما جهانی شده و در کشورهای دیگر نفوذ میکند بگونه 
بر  این شرایط حساس من  اند. پس در  افتاده  به وحشت  ای که همه دشمنان اسالم 
خود واجب دیدم که به فرمان رهبر لبیك گفته و اگر از زندگی ام تا به حال کاری 
مثبت برای اسالم نکرده ام حداقل با خونم ذره ای برای حفظ اسالم مفید بوده باشم و 
تصمیم گرفتم همچون امام حسین)ع( زندگی خونین و با شرف را بر زندگی با ذلت 
و خواری بدون رهبری و اسالم ترجیح داده باشم. و همچنین به همه کسانی که ادعای 
اسالم و مسلمان بودن را دارند سفارش می کنم که اسالم در دست ما امانت است 
و باید جاناً و ماالً تا سر حد جان از آن دفاع کرده و قدر آن را بدانیم. و اال تا ابد نه 
اسمی از اسالم خواهد ماند و نه نشانی و تا قیامت اسباب شرمندگی از محضر خدای 
تبارک و تعالی و همچنین شرمنده در پیشگاه خانواده های شهیدان خواهیم شد. بنده 
نامه مرا می خوانند یا می شنوند وصیت می کنم در هر  همه کسانی را که وصیت 
سنگری که هستند به دفاع از انقالب و خون شهدا مشغول باشند و پرچم انقالب را 

همیشه برافراشته نگه دارند .             



شهدای محله 
 بهداشت
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

       شهید ابراهیم زاده در سال 1330 در شهر ساری متولد گردید. تحصیالت خود 
را تا پنجم ابتدایی ادامه داد و به دلیل مشکالت اقتصادی از تحصیل بازماند. پس از 
آن همراه پدر در مزرعه به کشاورزی پرداخت . وی از همان دوران کودکی گرایش 
خاصی نسبت به مسائل دینی داشت بطوریکه در کالسهای قرآن همواره شرکت

می کرد و در مراسم دعاها از جمله کمیل ، دعای توسل و ندبه حضور داشت. در 
مسجد محل اقدام به برگزاری کالسهای عقیدتی و سیاسی می کرد. از نظر اخالقی 
فردی متواضع و بامتانت بود بگونه ای که با رفتارش دیگران را تحت تاثیر قرار

 می داد. پیش از انقالب در راهپیماییها بر علیه رژیم شاه شعار سر می داد و اعالمیه و 
نوارهای های امام را توزیع می کرد و نزدیک به چهارصد نوار از سخنرانی های امام 
را پخش نمود. همیشه پیشاپیش جریانات انقالب بود و در نمازهای جمعه و جماعت 
حضور فعالی داشت تا اینکه به خدمت سربازی رفت. دو سال خدمت را با موفقیت 
طی کرد و به تهران عزیمت نمود و در کارخانه ایران یاسا مشغول به کار شد. وی  
پس از مدتی با آغاز جنگ تحمیلی داوطلبانه به جبهه عزیمت نمود و در سال 1360 

در منطقه مریوان در مصاف با دشمن بعثی به شهادت رسید. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید رمضان ابراهیم زاده :              

       چه گوارا است و چه خوب است و چه شیرین است شربت شهادت . زندگانی 
نه آنقدر شیرین است که انسان شرافت را به خاطرآن بفروشد و نه مرگ آنقدر تلخ 

است که انسان از مرگ هراسی داشته باشد.

رمضان ابراهیم زاده                                                                                                                                      

                                                                        1330

1360/1/28

مریوان                              

بهشت زهرا)س(

ستارگان جاوید
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      آنچنان که پیامبر اکرم )ص( می فرماید : ما مانند مسافری هستیم که چند ساعتی 
زیر سایۀ درختی استراحت می کنیم و سپس به راه خود ادامه می دهیم ، پس چه 
خوب است که در استراحت نیز  بر نفس خود غلبه کنیم و هیچگاه خالق خود را 
یوم  است که کل  این  ما  اینکه شعار  نه  ! مگر  . آری همسر عزیزم  نکنیم  فراموش 
عاشورا و کل ارض کربال ! پس اگر در راه خدا شهید شدم غمگین مباش . تو ای 
همسر خوبم برخیز نمازت را از سر گیر و دعا کن که همرزمانم و مخصوصا رهبر 
کبیر انقالبمان امام هر چه زودتر پیروز شوند . همسرم ! می دانم که همانطوری که 
من به جهاد اهلل می روم در سنگر حجاب با تمام دنیا دوستان مبارزه میکنی . چنانچه 

این کار را کردی تو هم شهید هستی و در آن دنیا هم با هم هستیم .

ستارگان جاوید
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

ابروتن در سال 1331 در روستای صدرآباد شهرستان ساوه دیده       شهید حسین 
به جهان گشود. او سه خواهر و دو برادر داشت. دوره ابتدایی تحصیل خود را در 
روستا  گذراند و پس از آن همراه با پدر به کشاورزی در روستا مشغول شد. وی با 
صوت دلنشینی قرآن می خواند و در مراسم جشن یا ختم در روستا قرآن تالوت می 
کرد. شهید ابروتن در سن چهارده سالگی به تنهایی به تهران آمد و در نزد خواهرش 
به کارهای نظامی داشت جذب  به خاطر عالقه ای که  از مدتی  زندگی کرد. پس 
 ، اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پرداخت.پس  از مرزهای کشور  دفاع  به  و  ارتش شد 
وی به عنوان کوماندوی نیروی زمینی ارتش فعالیت خود را در جهت دفاع از میهن 
گسترش داد و پس از آغاز جنگ تحمیلی جزو اولین کسانی بود که از طریق ارتش 
مصطفی  دکتر  و  منتظری  محمد  شهیدان  با  بزرگوار  شهید  این  شد.  اعزام  جبهه  به 
لبنان  به کشور  برای دوره های نظامی ، همراه آنان  بنا بود  ارتباط داشت و  چمران 
عزیمت کند که قبل از آن ، در بیستم آذر ماه سال 59 درحالی که سه ماه از آغاز 
جنگ تحمیلی گذشته بود ، در منطقه سر پل ذهاب در حمله نیروهای بعثی به درجه 
رفیع شهادت نائل شد.وی در طول این سه ماه فقط یک بار به مرخصی آمد . این 
شهید بزرگوار خیلی به مادرش عالقه داشت و مادر هم در حق او بسیار دعا می کرد.  
در   آخرین نامه ای که به برادرش فرستاد می نویسد : به مادرم توجه و احترام بسیار 
کنید که هر چه داریم از دعای مادرمان است . اگر در جبهه شهید شوم و برنگردم 
هم می دانم که از دعای خیر مادرم است زیرا اوست که سعادت دو دنیا را برای من 

می خواهد. 

شهید حسین ابروتن

1331/03/14

1359/09/20

سرپل ذهاب

بهشت زهرا)س( ، قطعه 24 ، 
شماره 14، ردیف 82                                                                                                          

ستارگان جاوید
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

وصیتنامه شهید قباد اسدى :                                                                                                                                                                
بسمه تعالی                                                                                                                                                                                       

      اینجانب قباد اسدی بنا به وظیفه شرعی خود وصیت می نمایم که بعد از فوت من 
از دارایی ام برای خرج دفن و کفن و مراسم عزاداری به اندازه کافی برداشته شود و 
بقیه دارایی ام طبق احکام شریفه قرآن بین همسر و فرزندانم تقسیم گردد . در ضمن 
مقدار قرضی که معلوم است از دارایی ام توسط فرزند بزرگم ادا گردد و همچنین 

مقداری طلب دارم که توسط فرزند بزرگم وصول شود .

شهید قباد اسدى 

1316/08/09

 66/01/22

-

-
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

       شهید کریم افشاری در 1341/1/1 در دهکده کرزان در شهرستان تویسرکان 
به دنیا آمد. او تحصیالت ابتدایی را در دهکده تمام کرد و سپس به تهران مهاجرت 
به  کار  کنار  در  و  شد  کار  به  مشغول  شاهین  سازی  پالستیک  کارخانه  در  و  نمود 
ورزش و ادامه تحصیل پرداخت . او پیش از انقالب همواره در فعالیت بر علیه رژیم 

طاغوت شرکت داشت و به پخش اعالمیه و شرکت در تظاهرات می پرداخت.
این شهید بزرگوار، در تاریخ  60/8/18 به خدمت سربازی رفت و بعد از گذراندن 
، وارد هوابرد  توانایی های جسمی که داشت  و  دلیل ورزیدگی  به  دوره آموزشی 
شیراز شد. در آن مقطع ، هوابرد و لشگر حضرت رسول)ص( همواره درعملیاتها خط 
شکن بودند از جمله عملیات فتح المبین. شهید افشاری که به عنوان شکارچی تانک 
با آر پی جی معروف بود ، در این عملیات یکی از خط شکنان بود بگونه ای که تن 
به تن با نیروهای بعثی درگیر شد و چون به ورزش رزمی کانگ فو مهارت داشت و 
رزمی کار بود ، تعداد قابل توجهی از نیروهای بعثی را به اسارت درآورد. دراین باره 
خود شهید می گوید : » مثل بّره ، نیروهای بعثی اسیر ما می شدند و نمی توانستند هیچ 

مقاومتی در برابر لشکر اسالم داشته باشند».
 ، عباس  دشت  آزادی  و  المبین  فتح  برعملیات  عالوه  افشاری  کریم  شهید       
درعملیاتهای مهمی همچون بیت المقدس در آزادسازی خرمشهر و عملیات مسلم 
بن عقیل در سومار حضور داشت و خط شکن بود که سرانجام پس از 10 ماه حضور 
نائل آمد.  به درجه رفیع شهادت  در مناطق جنگی درهمان عملیات مسلم بن عقیل 
دو ساعت قبل از شهادت در نامه ای به برادرش که او نیز در جبهه بود ، می نویسد :

 » برادر جان ! چه کیفی دارد آر پی چی زدن. ما شهرمندلی ، االن زیر پایمان است و 
نیروهای بعثی بطور کلی جرات ندارند جلوی ما بایستند ».

شهید کریم افشارى

1341/01/101

1361/07/14

سومار،عملیات مسلم بن عقیل

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 ،
 شماره 11 ، ردیف 97 
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نیازمندان      از مهمترین خصوصیات اخالقی شهید افشاری این بود که به ضعفا و 
بسیار کمک می کرد. با اینکه در تهران زندگی می کرد اما هرگاه فرصتی می یافت 
به روستای زادگاهش سر می زد و به افراد نیازمند و بی بضاعت روستا کمک می کرد 
که هنوز یاد و خاطره آن ، در میان اهالی روستا باقی مانده است. او از دوران نوجوانی 
در کارخانه شاهین پالستیک در نزدیکی محله ، کار می کرد و برای خود درآمدی 
داشت. بسیار با اعضاء خانواده بویژه مادرش مهربان بود. با وجود اینکه مادر در روستا 
زندگی  می کرد اما از هر فرصتی برای دیدار مادر بهره می برد و به روستا می رفت. 

مادرش بارها می گفت : اخالق و خصوصیات کریم با دیگران خیلی فرق داشت.
این شهید بزرگوار در سفارش خود به دیگران ، پیروی از رهبری و والیت فقیه و 

حمایت از آن را بسیار مورد تاکید قرارداده است. 
شهید از زبان مادر :

از  یکی  در  کردم.  بزرگش  سختی  و  رنج  با  کرد.  فوت  پدرش  که  بود  ساله  دو 
روستاهای تویسرکان زندگی می کردیم. وقتی به کالس ششم رسید ، برای کار به 
تهران آمد. روزها کار می کرد و شبانه درس می خواند. بین بچه هایم که همه خوب 
هستند ، او از همه بهتر بود. خیلی خوش اخالق و با ادب و دلسوز بود. برادر که رابطه 
ای صمیمانه با کریم داشته ، دنبالۀ حرف مادر را می گیرد و می گوید : از نظر اخالقی 
در خانواده  ما از همه سر بود. وقتی برای دیدن مادر به روستا می رفت ، پولهایی که 
در آن مدت جمع کرده بود ، به پیرزنان و زنان بیوۀ روستا کمک می کرد. مادر بهتر 
از هر کسی از خوبیهای فرزندش با خبر است . در تایید حرفهای پسرش سر تکان 
می دهد و می گوید : همه حقوقش را به من می داد. اصاًل اهل ولخرجی نبود. دفعۀ 
آخر هم که به مرخصی آمد 5 هزار تومان از ساکش درآورد و گفت این فوق العاده 
را به ما داده اند . 500 تومانش را در جیبش گذاشت و بقیه اش را به من داد. بعد از 
شهادتش یکی از همرزمانش که ساک او را آورده بود گفت : وقتی پیکر کریم را 
به پشت خط منتقل می کردیم در جیبش 500 تومان پیدا کردیم. آن را به یک قرآن 
خوان دادیم تا برای کریم قرآن بخواند. برادر دوباره رشتۀ کالم را به دست می گیرد 
و می گوید : کریم ورزشکار هم بود. کونگ فو کار می کرد و بدنی ورزیده داشت. 
به همین دلیل در عملیات فتح المبین و بیت المقدس که کار به درگیری های تن به 
تن کشید ، حضور موثری داشت.هیچ کس نمی داند بر آن جوانان در آن بیابانهای 
داغ چه می گذشت که از همه تعلقات دنیا می بریدند و آنقدر مشتاق وصال دوست 
بودند. مادرنیز می گوید: کریم هم بی تاب  می شدند که هر لحظه آماده شهادت 
شهادت بود می گفت با خدا پیمان بسته ام نه مجروح شوم و نه اسیر و فقط شهید شوم.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

شهید محسن آقابابائیان 

1344/10/9

1364/11/29

بندر فاو ، عملیات والفجر 8 

: بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 5 ، ردیف 64

     شهید محسن آقابابائیان در سال 1344 در محله شهرک ولیعصر تهران به دنیا آمد.او 
تا مقطع سوم دبیرستان در رشته علوم انسانی و دبیرستان استقالل واقع در پل ساوه ادامه 
تحصیل داد. بسیار به کار کردن عالقه داشت و جوان پرتالشی بود بطوریکه همزمان 
با تحصیل ، در مشاغل مختلفی کار می کرد. ابتدا در یک کارخانه مواد غذایی در 
از مدتی وارد حرفه صافکاری ماشین شد.  محله همایونشهر مشغول بکار شد. پس 
همچنین در بخش پوشاک و حتی کارهای ساختمانی و بنایی نیز فعالیت نمود. وی 
پس از آغاز جنگ تحمیلی به خاطر رفتن به جبهه درس را رها کرد و سه بار به جبهه 
اعزام شد. بار آخر که بازگشت ، درس خود را ادامه داد و توانست دیپلم بگیرد. پس 
از اخذ دیپلم ، خود را برای گذراندن دوره سربازی به سپاه معرفی کرد و در 17 آذر 
ماه سال 64 بعنوان پاسدار وظیفه به جبهه رفت. دورۀ آموزشی خود را در پادگانی 
نزدیک میدان امام حسین تهران گذراند و پس از آن به پادگان دوکوهه اعزام شد. 
70 روز در جبهه بود که در جریان عملیات والفجر 8 در منطقه فاو به دلیل بمباران 
شیمیایی دشمن بعثی ، به مقام رفیع شهادت نائل آمد. وی قبل از شهادت نیز یک 
بار به طور خفیف شیمیایی شد که برای استراحت به او مرخصی دادند اما او حاضر 
نشد به خانه برود و ترجیح داد در جبهه بماند. قبل از شهادت پالکش را گم کرد و 
به دوستانش گفت : اگر من شهید شدم ، آدرس خانه مان را با ماژیک روی سینه ام 
بنویسید تا از این طریق شناسایی شوم. زمانی که پیکر مطهر شهید را برای تشییع به 
محل آوردند ، آدرس منزل بر روی سینه اش نوشته شده بود. از خصوصیات این شهید 

بزرگوار این بود که لباس مجلل و نو نمی پوشید  و بسیار به مردم کمک می کرد . 
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      نمازش را اول وقت در مسجد المهدی بجا می آورد. شبها برای حفظ امنیت محل 
به گشت زنی و ایست بازرسی می پرداخت. در نمازهای  جمعه شرکت می کرد و 
پای منبر حاج آقا انصاریان حضور می یافت. مادرش نقل می کند : در ماه مبارک 
رمضان تمام شبها به سخنرانی حاج آقا انصاریان می رفت و قبل از سحر زمانی که در 

حال آماده کردن سحری بودم ، به خانه بر می گشت.
وصیتنامه شهید :

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
    قال رسول اهلل )ص( : فوق کل زی بِّر، بّر حتی تقتل فی سبیل اهلل فارا فی سبیل اهلل 
فلیس فوقه بّر. گفت فرستاده خداوند )ص( ) درود خدا به او و خاندانش ( : باالی 
هر خوبی و نیکوئی خوبی دیگری است اما به جز اینکه در جبهه انسان در راه خدا 
کشته شود دیگر فوق این پاداش و ثوابی نتوان پیدا کرد .بنام اهلل پاسدار حرمت خون 
شهیدان و با سالم به یگانه منجی عالم بشریت و نایب برحقش امام خمینی و با صبر 

جزیل برای خانواده های شهداء ، مفقودین و جانبازان .
امیدوارم مرا حالل  : باری پدر و مادر عزیزم  به خانواده عزیزم  با عرض سالم       
کنید که بدون اجازه شما به جبهه رفتم و این را میدانم که شما خیلی برایم زحمت 
کشیدید و مرا بزرگ کردید و خود بهتر میدانید که چه شبهای را بی خوابی کشیدید 
تا من آسوده باشم ولی این زمان مسئله مهم حفظ دین است .دینی که پیامبر اسالم 
)ص( و خاندانش در راه آن چه سختیها کشیدند تا بلکه این دین را به ما بفهمانند ولی 
متأسفانه هنوز که به اطراف خود مینگریم می بینیم که تعداد معدودی تابع این دین 
مبین هستند و بقیه مردم به دنیا دل بسته اند آیا اینان نمی دانند که این دنیا فانی شدنی 

و این اعمال انسان است که در آخرت همراه او میباشد .
آیا اینان این حدیث معروف را شنیده اند که : 

الدنیا مزرعه االخره ) دنیا کشتگاه آخرت است ( . آیا شنیده اید که دنیا مانند پلی 
است که فقط انسان از آن عبور میکند که به آخرت برسد .آیا میشود در روی پل 
خانه ساخت تا به حال کدام عاقلی را دبده اید که در روی پل خانه بسازد پس به 
فکر آخرت خود باشید .آری پدر و مادر عزیزم این را بدانید که من به حکم دفاع از 
کشور و ترویج دین اسالم و قرآن ، پا در میدانهای نبرد گذاردم و با خدای خود عهد 
نموده ام تا پیروزی کامل بر مستکبران این گروههائی که همچون زالو خون انسانهای 
مستضعف را می مکند از پا نخواهیم نشست ، مگر اینکه در میان راه ، مثل موالیمان 
امام حسین )ع( بدنم تکه تکه شود و هر تکه از جسمم ندا دهد ، » نکند زیر بار ظلم 

و ستم بروید زیرا شما آزاد آفریده شده اید »... .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

شهید کیوان امانی

1345

61/11/21

فکه ، عملیات والفجر 1 

قطعه 28 ، شماره 6 ، ردیف 66
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به  بهمن سال 1361  بدنیا آمد و در21  امامی شهریور سال 1345       شهید کیوان 
درجه رفیع شهادت نایل شد.وی در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود و تا 
کالس سوم راهنمایی به تحصیل ادامه داد ولی به علت فقر نتوانست ادامه تحصیل 
رها  را  تحصیل   ، مادر  و  پدر  زندگی  مخارج  به  کمک  جهت  دلیل  همین  به  دهد 
کرد و روزها به کار مشغول شد و شبها به کالس می رفت. او در زمان اوج گیری  
اینکه از نظر سنی نوجوان بود ولی همیشه در تظاهرات شرکت  با  انقالب اسالمی  
میکرد وعالقه زیادی به انقالب بخصوص امام داشت. نمازش هیچگاه ترک نمی شد 
و توصیه او این بود که امام را دعا کنید. به علت عالقه وافری که به انقالب داشت 
در همان اوایل انقالب به عضویت بسیج مستضعفان درآمد و وقت خود را درمسجد 
محل امام هادی)ع( میگذراند. بعد از شروع جنگ نیز همواره در فکر جبهه بود تا 
اینکه تصمیم گرفت به جبهه برود. او در تاریخ 21 بهمن سال 61 به آروزی دیرینه 

خود یعنی شهادت رسید.         
آخرین نامه شهید به خانواده :

     با سالم  به امام امت و امت شهیدپرور و با سالم فراوان بر پدر و مادرم پدر و مادر 
عزیزم ! امیدوارم که حالتان خوب باشد و از مرگ من هیچ نگرانی نداشته باشید و 
برای من اصال نمی خواهد گریه کنید چون من در بهشت هستم و با حضرت علی 
اکبر و حضرت علی اصغر خوش می گذرانیم.  و از شما پدر و مادر و خواهرم  و 
اما  ام  رفته  فانی  دنیا  این  از  اگر من  و  باشید  استوار  میخواهم همچون زینب  برادرم 
خدای من اینجا هست و از شما حمایت خواهد کرد و من از تو پدر و مادر می خواهم 
که از همه  فامیل و دوستان وآشنایان من طلب حاللیت کنی و برای من نمی خواهد 

غذا و یا خرجی برای من کنی و حجله نگذارید.   



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

شهید اسداله امینی

1338/07/01

66/01/01

فکه ، عملیات والفجر 1 

قطعه 28 ، شماره 6 ، ردیف 66
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فرازى از وصیتنامه شهید :
      امام را تنها نگذارید چون خداوند این نعمت بزرگ را به ما عطا فرموده که ما را 
دوباره زنده گرداند که بحمداهلل خداوند به این وسیله ، روحی و جانی دوباره به این 

مملکت و افرادش داد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

شهید محمد بحرى

1342

1361/9/2

عین خوش

قزوین ،  گلزار شهدا
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       شهید واالمقام محمد بحری در سال 1342 در شهر قزوین دیده به جهان گشود. 
پس از گذراندن دوران طفولیت وارد مدرسه شد و تحصیالت خود را تا پنجم ابتدایی 
طی نمود. بعد از ترک تحصیل همراه با برادرش به شغل بنایی روی آورد و به کار و 
تالش مشغول شد تا بتواند در تامین هزینه های خانواده کمک پدر باشد. او همواره 
در فعالیتهای دینی و مذهبی شرکت می کرد و با وجود کمی سن در راهپیمایی های 
ضد رژیم شاهنشاهی حضور می یافت و شعار مرگ بر شاه سرمی داد. ایثار و گذشت 
از  پس  است.  بزرگوار  شهید  این  بارز شخصیتی  ویژگیهای  از  میهن  و  دین  راه  در 
پیروزی انقالب و با رسیدن دوران خدمت مقدس سربازی وی که مصادف با جنگ 
تحمیلی عراق بر علیه کشورمان بود از طریق ارتش به جبهه های نبرد حق علیه باطل 
با مزدوران بعثی در منطقه  شتافت. او سرانجام پس از رشادتهای فراوان در مصاف 

عملیاتی عین خوش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

شهید رجبعلی بکشلو 

1338/3/1

1365/12/11

شلمچه ، عملیات کربالى 5

بهشت زهرا)س( ، قطعه 53.
 شماره 8 ، ردیف 154
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        شهید حاج رجبعلی بکشلو در سال 1338 در شهر شهیدپرور تاکستان در
 خانواده ای مسلمان و متدین دیده به جهان گشود . دوران کودکی و نوجوانی او با 
حضور در محافل دینی و مذهبی و هیئت های عزاداری آقا ابا عبداهلل الحسین )ع( 
امرار معاش و خودسازی ،  با کار و تالش جهت  او  . دوران جوانی  سپری گردید 
ورزش و کسب معرفت معنوی ، اجتماعی و سیاسی گذشت و از آنجایی که لطف 
خداوند همیشه شامل حال انسانهای موحد و صالح است ، ایشان در سال 1357 در 
حضوری انقالبی به عنوان سربازی فداکار در کنار پیر جماران به دنبال اهداف بلند 
امام خمینی قرار گرفت و با حضور در تمامی صحنه های تظاهرات و راهپیمایی ها و 
اعتصابات و تسخیر پادگانها ومراکز نظامی نقش بسزایی در پیروزی انقالب بر عهده 
داشت. او در سال 1359 به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آمد و به عنوان 
محافظ تیمهای حفاظتی شخصیتهای سیاسی انجام وظیفه نمود.  او مردی خودساخته 
، عاشق اسالم و انقالب اسالمی بود و در مراحل مختلف با حضور در جبهه جنگ ، 
دین خود را به اسالم ادا نمود. وی بعد از فراگیری آموزشهای الزم در پادگان ولی 
عصر)عج( که در اصل عقبه لشگر 27 رسول اهلل )ص( بود راهی جبهه های نبرد حق 
علیه باطل شد. شهید بکشلو به همراه گردان 9 به جبهه غرب اعزام شد و در عملیاتهای 
متعددی در غرب کشور، رشادتهای فراوانی از خود نشان داد. تا اینکه در اسفند ماه 
1359 در منطقه سرپل ذهاب در عملیات بازی دراز ، بر اثر اصابت گلوله آرپی جی 
، چشمهای خود را از دست داد و نابینا شد. اما به لطف حق و با درمان پزشکان و 
به دست آوردن درصدی از بینایی خود ، در شرایطی که پزشکان اعتقاد به درمان 
کامل او نداشتند در حین قرائت دعای جانبخش کمیل در مهدیه تهران بینایی خود 

را بازیافت.



      وی پس از بهبودی ، بار دیگر راهی جبهه ها شد و در عملیاتهای متعددی حضور 
یافت و رشادتهای فراوان از خود نشان داد تا جایی که با آر پی جی به دنبال تانکهای 
عملیاتها حضور  بیشتر  در  بکشلو  شهید  کرد.  می  را شکار  آنها  و  دوید  می  دشمن 
عقب  به  و  گردید  می  مجروح  عملیات  اول  شب  چند  همان  در  معموال  و  داشت 
بازگشت داده می شد. او سرانجام در تاریخ 65/12/11 در ادامه عملیات کربالی 5 
در منطقه شلمچه در حالی که فرماندهی یکی از گردانهای لشگر27محمد رسول اهلل 
را بر عهده داشت ، در نقطه رهایی رزمندگان که نیروها از ماشین پیاده می شدند، بر 
اثر اصابت ترکش توپ ، همان چشمهای زیبای و حق بین را که خداوند به او هدیه 
کرده بود، بار دیگر در راه خدا تقدیم کرد و به لقای معبود شتافت و با نوشیدن شربت 

گوارای شهادت در نزد پروردگارش جای گرفت. 
وصیت نامه شهید رجبعلی بکشلو :

به نام خداوند بخشنده و مهربان .به نام کسی که جانم و مالم و وجودم و زندگانیم 
در ید قدرت اوست .

انا هلل و انا الیه راجعون 
      ما برای خدا آمدیم و برای خدا می رویم .خدایا این چهارمین و یا پنجمین وصیت 
نامه ای است که نوشتم و می نویسم با کمال شرمندگی  چرا ؟ چرا ؟ خیلی چرا در 
اینها هست و اما می گویم چرا؟ برای اینکه خودم را اصالح نکردم و آن توفیق را 
پیدا نکردم که فقط بندگی خدا را بکنم . ای خدای من توفیق بده که بتوانم فقط بنده 
تو باشم و بس نه دیگری. این مسئله برای خود من یقین شده که لیاقت پیدا نکنیم و 
توفیق پیدا نکنیم ، نمی توانیم پیش امام حسین)ع( برویم. خدایا تو را به حق بندگان 
صالح خودت و خدایا تو را به حق پاکان درگاهت ، خدایا بحق حسین)ع( مرا ببخش 
و  توام  عاشق  دانی  می  نصیبم کن.خدایا خودت  را  و هم شهادت  پاکم کن  و هم 
معشوقم تویی و وجودم تویی و امیدم تویی و یاورم تویی.  خدایا ذکرم تویی ، خدایا 
هر دو جهانم تویی ، خدایا از تو عذر می خواهم. تا امروز بنده خوبی برای تو نبودم. 
خدایا شرمنده ام که آنطوری که باید بنده خوب و بنده شکرگذار و بنده مطیع تو 
باشم نبودم.خدایا تو به ما همه چیز داده ای اما خدا ما نتوانستیم در مقابل این نعمتهای 
تو انجام وظیفه کنیم. خدا همینقدر که به من توفیق داده ای که من در دنیا ازهمه چیز 
دست بکشم بیایم در این بیابانهای تو سرگردان شوم ممنون.خدایا تو این سعادت را 
نصیب هر کسی نمی کنی. این مائیم و من گناه کارهستم که قدر این نعمتهای تو را 
نمی دانیم. خدایا بهترین دوستان ما ، بهترین بندگان آمدند نزد تو و حسینت. خدایا 

ما مانده ایم دراین دنیای فانی... .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1340

1362/8/7

مریوان

بهشت زهرا)س( ، قطعه 28 ، 
شماره 15 ، ردیف 15
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شهید موسی رضا بنایی

      شهید بنایی در سال 1340 در بروجرد به دنیا آمد و پس از سپری کردن دوران 
کودکی همراه با خانواده به تهران آمد و ساکن شد. او تا اخذ دیپلم در رشته تجربی 
تحصیالت خود را ادامه داد. وی در سال 62 پس از رفتن به خدمت مقدس سربازی 
، از سوی ارتش به مناطق عملیاتی جنگ اعزام  گردید و در منطقه مریوان حضور 
یافت. زمانی که پادگان سنندج توسط  دشمن بمباران شد ، وی به همراه یکی از 
همرزمان شهیدش برای تفحص و یافتن اجساد شهدای پادگان سنندج به آن منطقه 
اعزام شد که در اثر بمباران مجدد این پادگان توسط نیروهای بعثی ، در اثر اصابت 
ترکش دشمن ، وی نیز به خیل شهدای این پادگان و شهیدان دفاع مقدس پیوست 
به  به شهادت رسید. وی در همان حضور نخست خود در جبهه  و در همان منطقه 
را  مادر  نمود.  وداع  اعضاء خانواده  همه  با   ، اعزام  از  قبل  آمد.  نائل  فیض شهادت 
در آغوش گرفت و گفت : من به جبهه می روم و اگر برنگشتم مرا حالل کنید و 
مگذارید اسلحه من بر زمین بماند و راه مرا ادامه دهید. موسی رضا در روزهای قبل 
و  انقالبی  اجتماعات  در  فعالی  تشویق جوانان محل حضور  با   ، انقالب  پیروزی  از 
تظاهرات برعلیه رژیم ستمشاهی شاه داشت و شعارهای انقالبی سرمی داد. آن روزها 
نیازمندان محل تالش وافری داشت. زمانی که نفت جیره  به  در امر کمک رسانی 
بندی شده بود ، او به همراه دوستانش نفت تهیه می کرد و میان سالمندان و افراد بی 
بضاعت محل توزیع می نمود.شهید بنایی در مجالس مذهبی و بسیج محل حضور 
فعالی داشت. او فردی صبور و خوش برخورد بود و با همه می جوشید. به والدین 
خود احترام خاصی قائل بود بطوری که در کارهای انبار شرکت و جابجایی وسایل 
همواره به پدرش کمک می کرد و در حالی که لباس سربازی به تن داشت ، به پدر 

می گفت : پدر جان ! تو خسته می شوی ، بگذار من وسایل انبار را جابجا می کنم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1362/08/12

پنجوین عراق ، عملیات والفجر 

بهشت زهرا)س( ، 
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اسداهلل بهرامی

        شهید اسداله بهرامی در سال 1346 در خانواده ای متدین در تهران چشم به جهان 
بطوریکه  به مسائل دینی و مذهبی داشت  بسیاری  از همان کودکی عالقه   . گشود 
سعی میکرد در نمازهای جماعت مسجد و جلسات قرآن شرکت داشته باشد. بسیاری 
از اوقاتش را صرف مطالعه کتابهای دینی میکرد . بسیار ساده و خوش صحبت بود و 
اخالق نیکش همه را جذب او می کرد . با وجود سن کمی که داشت همواره تالش 
می کرد سهمی در پیروزی و حفظ انقالب داشته باشد . از جمله کارهای او فعالیت 
در انجمن اسالمی مدرسه بود . پس از تشکیل بسیج ، در همان مدرسه آموزش نظامی 
را فراگرفت . عالوه بر این به مدت سه سال هم در بسیج مسجد امام هادی)ع( حضور 
داشت . او در سال 1361 به کردستان و منطقه بوکان رفت . سه ماه در بوکان بود . بعد 
از بازگشت به تحصیل ادامه داد و تا دوم راهنمایی درس خواند اما بعد از امتحانات 
تخریب  گردان  در  )ص(  اهلل  محمدرسول  لشگر  در  و  شد  جبهه  راهی  ماه  خرداد 
فعالیت نمود . در جبهه چنان لطف و صمیمیت و نورانیتی پیدا کرده بود که گویی 
راهش را برای شهادت پیدا کرده است . او پس از چند ماه برای تشییع جنازه دوستان 
شهیدش به تهران بازگشت و در پایان مرخصی در حالی که مادر را ندیده بود به مادر 
بزرگش سفارش کرد : دعا کن تا من شهید بشوم . وی سرانجام پس از ماهها نبرد 
با صدامیان کافر ، در جریان عملیات پیروزمندانه والفجر 4 در پنجوین عراق پس از 

چند ساعت راهپیمایی و مبارزه سخت، تیری به او اصابت می کند . 
همرزمانش او را  به پناهگاهی کشانده و پانسمان می کند اما او به آنها گفت:  شما 
 ، همرزمانش  شدن  دور  و  لحظه  چند  گذشت  از  بعد   . شوم  می  شهید  من  بروید، 
ترکشهای خمپاره به سر و صورتش  اصابت نمود و به آنچه که آرزو داشت نائل شد 

و به فیض شهادت رسید .
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شهید از زبان پدر :                                                                                                                                                               
       بچه خیلی خوبی بود . اهل مسجد ، بسیار با ایمان و با محبت ، دلسوز مردم و 
عاشق انقالب بود . وقتی مبارزات انقالبی برضد رژیم شاه علنی شد با خانواده در 
تظاهرات ضد حکومتی شرکت می کردیم و رحمت اله و اسداله همیشه همراه ما 
بودند . اسداله کمی گوشه گیر بود . همیشه سرش به درس و کتاب گرم بود . وقتی 
شهید شد خیلی از همسایه ها می گفتند ما نمی دانستیم که پسر دیگری هم داشتید.  
البته او در مسجد و بسیج خیلی فعال بود، چون در کنار بچه هایی قرار می گرفت 
که راه و عقیده شان با او یکی بود . اسداله محصل اول راهنمایی بود که گفت عزم 
جبهه رفتن دارد . گفتم : پسرم ! تو از نظر جسمی ضعیف هستی . گفت : من باید 
بروم . اگر شما رضایت بدهید که چه بهتر اما اگر رضایت هم ندهید ، می روم . وقتی 
فهمیدم عازم کردستان است گفتم : می دانی کجا می خواهی بروی ؟ آنجا منافقان 
ناجوانمردانه ، بی رحمانه سر از بدن رزمندگان جدا می کنند . گفت : همه اینها را 
می دانم و با چشم باز می روم . رفت و نزدیک عید بود که برگشت . دوباره مشغول 
درس و مدرسه شد . پایان خرداد ماه که کارنامه قبولی اش را گرفت گفت : برای 
عضویت در گروه تخریب ثبت نام کرده ام .مرا قانع کرد و رفت ، برای آخرین بار .                                                                                                                              
یکروز نزدیک اذان صبح خواب دیدم چشم راستم نابینا شده . چند روز بعد وقتی از 
کار برگشتم یکی از بچه های محله بی مقدمه گفت : از اسداله چه خبر ؟ یک دفعه 
دلم آشوب شد . سراغ یکی از دوستانش رفتم . او خبر داشت اما بروز نداد و فقط با 
اصرار من گفت: فرمانده شان زخمی شده و در بیمارستان بستری است . به بیمارستان 
رفتم و پیدایش کردم و گفتم : ما وقتی بچه هایمان را به جبهه فرستادیم حساب همه 
چیز را کردیم ، پس راستش را بگویید . او مکثی کرد و گفت : به شما تبریک و 
تسلیت می گویم . اسداله شهید شد . با صحبتهای او فهمیدم درست در همان زمانی 

که من آن خواب را دیدم ، اسداله با اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسیده بود .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1363/12/16

سومار 

بهشت زهرا)س( 
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رحمت اهلل بهرامی

شهید از زبان پدر :                                                                                                                                                        
     اهل مسجد ، بسیار با ایمان و با محبت ، دلسوز مردم و عاشق انقالب بود . پیش 
اله و اسداله  از انقالب وقتی در تظاهرات ضد حکومتی شرکت می کردم رحمت 
همیشه همراه ما بودند . رحمت اله مردمدار بود ، حتی با بچه های دردسرساز محله 
هم خوش و بش داشت ، هرچند هیچوقت با آنها همراه نمی شد . بعد از پیروزی 
انقالب و تشکیل جهاد سازندگی به این نهاد پیوست و در خدمت مردم نیازمند بود . 
از پیرمردان و پیرزناِن تنها دستگیری می کرد و در کارهای کشاورزی به روستاییان 
کمک می کرد . با تشکیل بسیج فعالیتهایش را در پایگاه بسیج محله متمرکز کرد تا 
اینکه جنگ شروع شد. از آن به بعد با وانت جهاد ، به محله های مختلف می رفت و 
کمکهای مردمی را برای جبهه جمع آوری می کرد. برای رحمت اله رفت و آمد به 
جبهه عادی ترین کار شده بود. زمانی که برادرش اسداله در جبهه شهید شد گفتیم 
حاال که برادرت شهید شده، تو بمان و قوت قلب مادرت باش. می گفت: او ِدین 
به سربازی می  باید   . به وظیفه خودم عمل کنم  باید  . من هم  ادا کرده  را  خودش 
رفت.  به خاطر مادرش معافیتش را گرفتم اما جبهه رفتن او تابع این چیزها نبود . از 
طرف دیگر ، خودم هم وقتی بچه هایم در جبهه نبودند احساس حقارت می کردم 
در برابر آنهایی که فرزندانشان در جبهه می جنگیدند و شهید می شدند. یک روز از 
خیابان شنیدم صدا می زدند کمک به جبهه ! به حاج خانم گفتم : رحمت اله از جبهه 
برگشته؟ گفت : نه ، اما صدایش شبیه صدای او بود . به طرف خیابان دویدم . بله ، 

خودش بود که مشغول جمع آوری کمکهای مردمی بود .
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      گفتم حداقل اول به خانه می آمدی ، کمی استراحت می کردی ! گفت : نه ، اینها 
نیازهای حیاتی جبهه است و باید زودتر ارسال شود . نیم ساعت بعد به خانه آمد . تا 
وارد حیاط شد ، دوستم به طرفش رفت و به حالت نصیحت گفت : دیگر بس است. 
شهادت برادرت ، مادرت را بی تاب کرده . دیگر نرو . رحمت اله تا این را شنید 
دیگر اصال داخل خانه نیامد . از همان دم در گفت : خداحافظ ، من رفتم . رفت و 
یکی دو ماه طول نکشید که خبر شهادتش را آوردند . مادر نیز درباره فرزندش می 
گوید : بعد از شهادت رحمت اله بسیاری از خانواده های شهدا به خانه مان آمدند . 
گریه می کردند و می گفتند : پسر ما شهید شده ، نه پسر شما ! می گفتند : رحمت 
اله همیشه به دیدار ما می آمد ، مشکالتمان را حل می کرد و برای بچه هایمان مراسم 

یادبود می گرفت . 
فرازهایی از وصیتنامه شهید :                                       

محفل  در  جدا  پیکر   ، جدا  سر  رفتن  یار  لقای  در  خونین  فرق  با  خوشا  چه       
خودش  راه  در  جهاد  بار  سومین  برای  که  گویم  می  سپاس  را  خدا  رفتن.  دلدار 
تو   ! خداوندا  شدم.  باطل  علیه  حق  های  جبهه  عازم  من  و  کرد  من  نصیب  را 
برای  فقط  جنگم  می  تو  بخاطر  و  آمدم  جبهه  به  تو  رضای  برای  من  که  میدانی 
                                                                                                                           . بکنی  من  نصیب  را  خودت  راه  در  شهادت  که  میخواهم  تو  از  تو،  رضای 
. شما که اسم خود را  بر دوش شماست  بار سنگینی  بدانید که   ! بسیج  برادران  ای 
بسیجی گذاشته اید . ای برادران بسیج بدانید که هرگاه یکنفر از این پایگاه شهید می 
شود مسئولیت شما سنگینتر می شود .  مبادا از بسیج بیرون بروید که مشکل است روز 
قیامت جواب خون شهدا را دادن و برادران بسیجی که از مسجد رفتید ، بدانید که 
فردای قیامت جواب خون شهدا را دادن بسیار مشکل است . فردای قیامتی هم وجود 
دارد . اگر به فیض شهادت نائل گشتم آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و 
به والیت او اعتقادی ندارند بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند ... سالم مرا 
به رهبر عزیز برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر اسالم را ترک نخواهم 
کرد . خداوندا ! با تو پیمان می بندم که در تمامی عاشوراها و در تمامی کربالها با 
حسین)ع( همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همه احکام اسالم در 

زیر پرچم اسالم و امام زمان)عج( اجرا گردد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346/2/3

1367/5/23

سر پل ذهاب 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 40 
 شماره 2 ، ردیف 112
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شهید فخرالدین بیاتلو                              

      شهید بیاتلو در سال 1346 در تهران چشم به جهان گشود. وی تحصیالت خود 
را تا ابتدایی ادامه داد و پس از آن وارد عرصه کار و تالش شد و در امر خرید و 
فروش آهن به فعالیت پرداخت. از همان دوران نوجوانی در تظاهرات و راهپیمایی 
ها بر علیه رژیم ستمشاهی شرکت می کرد. پس از پیروزی انقالب نیز شرکت در 
نمازهای جمعه و دعای ندبۀ بهشت زهرا)س( از برنامه های مورد عالقه او بود. شهید 
بعنوان  او  داشت.  توجه خاصی  دینی  مسائل  به  و  بود  مهربان  و  دلسوز  بسیار  بیاتلو 
در  پایان جنگ  تا  و  شد  عملیاتی جنگ  مناطق  وارد  ارتش  طریق  از  وظیفه  سرباز 
منطقه حضور داشت. این شهید بزرگوار بعد از حمله مرصاد زخمی شد. دکتر به او 
توصیه کرد استراحت کند و لذا به مرخصی آمد. ایام مرخصی مصادف بود با اعیاد 
قربان و غدیر خم. پدر به او گفت : امام اجازه داده اند که دو برادر همزمان در جبهه 
نباشند ، لذا صبر کن برادرت از جبهه برگردد. او در پاسخ پدر اینچنین گفت : او 
)برادرم( وظیفه خودش را دارد و من هم در قبال اسالم وظیفه خودم را دارم. من باید 
از مملکت و انقالبم دفاع کنم. مملکت در خطر است . خون ما از خون آنهایی که در 
جبهه برعلیه دشمن می جنگند رنگین تر نیست! این شهید بزرگوار سرانجام  پس از 
بازگشت به جبهه ، در حین پاکسازی مناطق عملیاتی در منطقه قصر شیرین ، بر روی 

مین رفت و دو روز قبل از محرم سال 67 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
 شهید از زبان مادر : 

     از بچگی قرآن را با صوت زیبا و دلنشین تالوت می کرد ، طوری که همسایه 
ها می ایستادند و به صوتش گوش می دادند. روزها کار می کرد و شبها درس می 

خواند. کالس پنجم را که تمام کرد ، رفت کنار پدرش مشغول کار شد.



      در مهربانی و خوش اخالقی نمونه بود. برای من و پدرش همه کار می کرد. عید 
که می شد می گفت : شما و بابا بروید عید دیدنی ، من می مانم و اگر مهمان آمد 
، خودم از آنها پذیرایی می کنم. از هیچ کاری ابا نداشت. خانه را جارو می کشید ، 

غذا می پخت و ...
      عروس بزرگ خانواده در این لحظه می گوید : آقا فخرالدین در فامیل زبانزد بود. 
آنقدر در خدمت مادرش بود که همه می گفتند حاج خانم دیگر غصه زود ازدواج 
کردن دخترش را نمی خورد. فخرالدین همه کارهایش را انجام می دهد. اما محبت 
فخرالدین در دایره خانواده محدود نمی شود ، دل او برای همه می تپید. مادر می 
گوید : همسایه مان شهید شده بود. همسرش که تنها مانده بود و شبها به خانه پدرش 
می رفت ، خانه شان را به فخرالدین می سپرد. به مدت 2 ماه زیر موشک باران که 
همه به پناهگاه می رفتند ، فخرالدین تک و تنها در خانه آنها میخوابید ، اما آنقدر 
مقید بود که حتی بالش و پتو را هم از خانه خودمان می برد. می خواهم به وظیفه ام 
عمل کنم فخرالدین دومین پسرم بود و 6 پسر کوچکتر از او داشتم. یک روز گفت 
می خواهم دفترچه خدمت بگیرم و بروم جبهه. گفتم : پسر جان ! برادر بزرگت جبهه 
است، من هم 6 تا بچۀ مدرسه ای دارم و دست تنها هستم. تازه امام خمینی )ره( هم 
گفته اند ، دو برادر هم زمان در جبهه نباشند. گفت : برادرم وظیفه خودش را انجام 
را می گیرد و  پدر  دنباله حرف  مادر  به وظیفه خود عمل کنم.  باید  ، من هم  داده 
می گوید : حتی حاج آقا به او گفته بود ، حاال که برادرت جبهه است بگذار برای 
تو آستین باال بزنم. فخرالدین دور از چشم حاج آقا به من گفت : االن موقع جنگ 
است ، وقت زن گرفتن نیست. اگر من بروم و شهید شوم ، زندگی دختر مردم چه 
می شود؟ من می خواهم بروم جبهه. پدرش می گوید : باالخره رفت و او هم مثل 
برادرش به منطقه جنگی اعزام شد. محسن در دهلران و فخرالدین در سر پل ذهاب 

خدمت می کردند. 
      بعد از امضای قطعنامه ، نزدیک عید قربان بود که هر دویشان به مرخصی آمدند 
، اما همه چیز دوباره خراب شد. روز عید قربان که تلویزیون نشان داد عراقی ها بر 
خالف قطعنامۀ صلح ، به مرزهای ایران حمله کرده و سر پل ذهاب را گرفته اند ، 
دیگر آرام و قرار از فخرالدین گرفته شد. گفت : باید برگردم منطقه.لحظات شیرین 
با هم بودن چقدر زود تمام می شود. خاطرات پدر این را می گوید : فخرالدین زخم 
معده داشت و حالش بد بود. گفتم : برویم دکتر تا برایت گواهی بگیرم و چند روز 
بیشتر استراحت کنی. گفت : نه ، مملکت در خطر است ، باید بروم. مگر خون من از 
خون آنهایی که در منطقه اند رنگین تر است ؟ فردا صبح هر دو به منطقه برگشتند. 

20 روز گذشت اما هیچ خبری از آنها نشد...
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344 /4

1364/11/30

بندر فاو ، عملیات والفجر 8

بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 
 شماره 3 ، ردیف 71
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شهید نادر بیرامی 

بیرامی در سال 1344 در شهرستان خلخال دیده به جهان گشود و        شهید نادر 
تحصیالت خود را تا ابتدایی ادامه داد. او پس از ترک تحصیل ، به کارگری و شغل 
مکانیکی مشغول شد و در سال 63 به عنوان سرباز از طریق سپاه عازم مناطق عملیاتی 
گردید . نزدیک دو سال در جبهه بود و بسیار کم به مرخصی آمد. بیشتر مدت دو 
سال را در جزیره مجنون به خدمت مشغول بود. فضای جبهه از جهت معنوی بسیار بر 
او تاثیر گذاشت. وی در نمازهای جمعه و جماعات شرکت می کرد. بار آخر که به 
مرخصی آمد ، با اقوام و نزدیکان عکس یادگاری گرفت. گوئی که خود می دانست 

این بار شهید می شود. 
      برادرش نقل می کند : زمانی که برای بدرقه برادرم به ایستگاه راه آهن رفتم، 
پس از رسیدن به ایستگاه در میانه راه ، نادر اندکی مکث کرد. تعجب کردم و از او 
پرسیدم : پس چرا مکث کردی ؟ گفت : االن یکی از آشناها را دیدم که مدتی پیش 
از من پول قرض کرده بود. می دانم فقیر است و وضع مالی خوبی ندارد و ممکن 
است از دیدن من شرمنده شود که نمی تواند پول را برگرداند. مکث کردم او رد 

شود تا مرا نبیند.
       برادرشهید می گوید : شب قبل از شهادت نادر، خواب دیدم عالمی نورانی 
همراه با شخص دیگری وارد خانه ما شدند. فرد عالم از شخص پرسید: شما که می 
گویید اینها آدم خوبی هستند و به اسالم عالقمندند ، بگو این دختر بچه کوچک را 
سر ببرند. من در آن حال در خواب، به یاد حضرت ابراهیم و ماجرای ذبح حضرت 

اسماعیل افتادم و گفتم شاید خدا می خواهد امتحان کند. 
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        چاقو را برداشتم که سر دخترم را ببرم  که آن عالم گفت : نمی خواهد سر ببرید،  
قبول کردم . فردای همان روز برادرم نادر به شهادت رسید. در عملیات والفجر 8 در 
جریان حمله شیمیایی صدام به منطقه فاو به شدت مجروح شد . بعد از شیمیایی، اول 
به بیمارستان شهید لبافی نژاد برای مداوا منتقل شد اما بعلت شدت جراحات همراه با 
چند تن دیگر از مجروحان ، توسط هواپیما برای مداوا به بلژیک منتقل شد که در این 
سفر خانم کروبی نیز برای پیگیری امر همراه آنان بود. در بلژیک خبرنگاران خارجی 
جمع شده و از نادر می پرسند به چه دلیل به جبهه رفتی ؟ آیا اجباری رفتی جبهه؟ او 
در پاسخ می گوید: من به خاطر وطنم و به خاطر اسالم به جبهه رفتم. خبرنگاری با 
تعجب می پرسد: چرا خودت را به این گرفتاری انداختی؟ شهید بیرامی یک سیلی به 
خبرنگار می زند و می گوید : این به تو مربوط نمی شود و پس از آن شهادتین را به 
زبان جاری می کند و به شهادت می رسد. صالبت و اقتدار شهید بیرامی بگونه ای در 
رسانه های داخلی و خارجی انعکاس یافت که آن زمان در خطبه نماز جمعه تهران،  

آیت اله هاشمی به این مسئله اشاره نمود. 
       همسر برادر شهید نقل می کند : لباسی برای او خریده بودم تا در فصل زمستان 
از زیر لباس کاموایی خود بپوشد. روز بعد  دیدم لباسی که به او داده ام تنش نیست. 
از او پرسیدم پس لباست را کجا گذاشتی ؟ او در پاسخ گفت : پیرمردی سردش بود.  

دیدم لباس مناسبی به تن ندارد. لباس را درآوردم و به او دادم.
 خبر شهادت شهید نادر بیرامی در خبرگزاری جمهوری اسالمی :  

یک مجروح شیمیایی در بلژیک به شهادت رسید.                                                                                                                               
تهران – خبرگزاری جمهوری اسالمی

      یکی از رزمندگان اسالم که توسط گازهای شیمیایی به کار برده شده توسط 
رژیم عراق مجروح شده بود در بلژیک به شهادت رسید. نادر بیرامي که به خاطر 
شدت جراحت وارده و عوارض تنفسی و چشمي ناشی از کاربرد سالح های شیمیایی 
بل ژیک  به کشور  با چند مجروح دیگر  برد همراه  به شدت رنج می  بعثی  ددمنشان 
اعزام شد ، لیکن معالجات انجام شده بر روی وی مؤثر واقع نشد و سرانجام دیروز 
در بیمارستان به شهادت رسید . ر             ژیم عراق در حمالت اخیر شیمیایی خود در منطقه 
عملیاتی والفجر 8 از انواع گازهاي شیمیایي استفاده کرد اما این جنایات نیز نتوانست 
از پیشروی رزمندگان اسالم جلوگیری کند.   شهید بیرامی ظهر دیروز)چهارشنبه( در 

بیمارستان شهر » گان » در بلژیک به شهادت رسید... .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                1343/2/23

                                                                1363/12/19

شرق دجله ، عملیات بدر                                                

 مفقود االثر
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شهید سعیدرضا پرنیان 

       پاسدار شهید سعیدرضا پرنیان در سال 1343 در خانواده ای مذهبی و انقالبی در 
تهران  دیده به جهان گشود. وی تحصیالت خود را تا دوم راهنمایی ادامه داد و پس 
از آن  وارد بازار کار شد. در دوران اوجگیری انقالب با اینکه در سن نوجوانی بسر 
می برد، در حرکتهای مردمی و تظاهرات بر علیه رژیم طاغوت شرکت می کرد و در 
امور تبلیغی و انقالبی بسیار فعال بود. بعد از پیروزی انقالب اسالمی و با تشکیل سپاه 
پاسداران به عضویت رسمی این نهاد درآمد و فعالیتهای خود را ادامه داد. با شروع 
به  میان، تصمیم  باطل شد. در همین  نبرد حق علیه  جنگ تحمیلی عازم جبهه های 
ازدواج گرفت که ثمرۀ این ازدواج یک فرزند پسر می باشد. این شهید واالمقام در 
واحد ضد زره، به دفاع از خاک میهن اسالمی پرداخت و پیش از شهادت، فرماندهی 
گردان انصار تیپ ذوالفقار سپاه را بر عهده داشت. او در سحرگاه اسفندماه سال 63 
در عملیات بدر در منطقه شلمچه ، هنگامی که در محاصره دشمن قرار گرفت، پس 
از فرستادن کامل افراد گروه به پشت خط مقدم، با وجود توصیه همرزمانش برای 
رفتن به پشت خط به تنهایی با تانک دشمن روبرو شد و پس از به آتش کشیدن تانک 
بر اثر اصابت گلوله مستقیم به پیشانی اش)همانطور که خود خواسته بود( در شرق 
دجله به شهادت رسید و پیکر مطهرش همانگونه که آرزو می کرد همچون زهرای 
اطهر، بی نشان ماند و درکنار امواج رود دجله مفقود گردید. یکی از دوستان شهید 
او  از دوستان صمیمی  بود. من که  بیشتر مواقع در ذکر  نقل می گوید: شهید عزیز 
بودم هیچوقت نفهمیدم که او از فرماندهان سپاه است. هیچوقت او را در لباس سپاهی 
ندیدم. شهید ازغیبت کردن بیزار بود و تا اسم کسی به غیبت برده می شد، بالفاصله 

خداحافظی می کرد و میرفت.
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 اهل نماز شب بود و همیشه نمازهایش را با سجده های طوالنی به جای می آورد. 
وقتی علت طوالنی شدن سجده هایش را می پرسیدم، سعید می گفت: پیشانیم را برای 
گلوله صیقل می دهم. و همان هم شد چون یک تیر بیشتر به او اصابت نکرد و آن هم 
به پیشانی او خورد. یکی دیگر از دوستان شهید نقل می کند: شهید پرنیان به جایی 
رسیده بود  که هرکس سیمایش را می دید، می دانست که خداوند به او مقبولیت داده 
و او هم می کوشد تا تدارک سفر ببیند و وقتی هم که شهید شد، هیچ کس تعجب 
نکرد چرا که همه می دانستند او به خواسته خود رسیده است. درهر جا و هر زمان با 
آوای خوش اذان به نماز می ایستاد. همیشه دائم الوضو بود. در قسمتی از خاکریز در 
دوکوهه نشسته بودم، دورهم جمع شدن عده ای توجه مرا به خود جلب کرد. جلو 
رفتم دیدم جوانی در مقابل معبود خود به نماز ایستاده، تمام وجودش تضرع و زاری 
سراپا اشک و دوستانش که دور او جمع شده بودند محو او هستند. پس از اتمام نماز 
و  دیگری که سن  نمود. دوست  ترک  را  آنجا  متوجه دوستانش شود،  اینکه  بدون 
سالی از او گذشته بود می گوید: وقتی برای نماز به مسجد المهدی)عج( می رفتم،

 می دیدم جوانی خوش سیما و نورانی وقتی به نماز می ایستد سرا پا در خضوع و 
خشوع است. می گفتم اگر این جوان نماز می خواند پس من چه می کنم؟ شهید در 
اواخر، خیلی از مشغولیات خود کم کرده بود و فقط در رفع حجابها )درونی(

 می کوشید. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید سعید پرنیان:                                        

      پدرعزیزم! درود بر تو که از اول با کار و کوشش زیاد، خود را خوی دادی و به 
سوی روزی حالل رفتی و چنین فرزندی را تربیت کردید تا به جبهه برود و خوشحال 
باشید و از مرگ فرزند خود ناراحت نشوید که این مرگ نیست، زنده شدن دوباره 

است. با عزم راسخ مشغول کار خود باشید که انشااهلل پیروزی نهایی نزدیک است.  
 مادرعزیزم! آفرین برتو که به احساس مادری غلبه کردی و در آمدن من به جبهه 
مشوق من بودی و می گفتی برو فرزندم که احتیاج است، پس اگر کشته شوم شهید 
هستم و راه خود را شناخته ام و شما هم سعی کنید با اعمال و کارهایتان درسی به 
جهانیان بیاموزید که ما در راه اهلل از جان و مال خود دریغ نمی کنیم و ای خواهرم! 
مانند زینب وارث  بایست  استوار  تو  از شهادتم،  بعد  از من،  بعد  باش و  مانند زینب 
خون شهیدان باشید هر چند سخت است ولی برای خداست. مرگ ما نابودی نیست 
بلکه سرافرازی و زندگی از نو است و برادران و دوستان و رفیقانم! بعد از شهادت 
من روحیه خودتان را حفظ کنید و قویتر وارد عمل شوید و راه همه شهیدان را ادامه 

دهید. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1348

1365/10/24

شلمچه ، عملیات کربالى 5

بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 10 ، ردیف 13
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شهید مهدى  تقی بیگلو 

ابتدایی       شهید مهدی تقی بیگلو در سال 1348 در تهران متولد شد. تحصیالت 
فعالی  فعالیتهای فرهنگی مدرسه حضور  نمود و در  تهران سپری  و راهنمایی را در 
داشت. شرکت در نماز جمعه و نماز جماعت مسجد و نیز امر بمعروف دوستان از 
ویژگیهای رفتاری او بود. وی فرزند ارشد خانواده بود و دو خواهر و دو برادر داشت.  
شهید بیگلو برای کمک به مخارج خانواده ، چند سالی در شرکتهای خصوصی و نیز 
مغازه پدر به نصب کاغذ دیواری و موکت  پرداخت و درآمد مناسبی بدست  آورد. 
این شهید بزرگوار زمانی که فرمان امام)ره( برای یاری رساندن به جبهه ها را شنید ، 
بی درنگ و  بصورت داوطلبانه از طریق بسیج به جبهه های حق علیه باطل شتافت و 
پس از سازماندهی در لشکر محمد رسول اهلل )ص( ، در گردان امام علی)ع( به عنوان 
خدمه آرپی جی زن مشغول خدمت شد.  وی با این حال از ادامه تحصیل غافل نبود 
و دروس امتحانی خود را در مقطع دبیرستان و رشته تجربی به هنگام حضور در جبهه 
بعنوان رزمنده در مجتمع آموزشی شهید ایمانی پشت سر گذاشت. این شهید واالمقام 
در تاریخ 1365/9/11 برای بار آخر به جبهه اعزام شد و پس از شش ماه حضور در 
باطل ، در تاریخ 1365/10/24 در جریان عملیات پیروزمندانۀ  جبهه های حق علیه 
کربالی 5 در محور شلمچه بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن از ناحیه چشم و سر ، به 

شهادت رسید.
 شهید از زبان پدر :

      مهدی در اولین روز ماه مبارک رمضان سال 1348 به دنیا آمد. فرزند دوم خانه 
بود. از همان کودکی با بقیه بچه ها فرق داشت . 



کوچک که بود با خودم می بردمش تظاهرات و وقتی می آمد می گفت : بابا ! 
می خواهم شهید بشوم. اخالقش بین بچه ها تک بود. هیچ وقت دوست نداشت لباس 
نو بپوشد. اوایل جنگ، کم سن و سال بود . یکی از خانمهای همسایه را در صف 
گوشت دیده بود ، آمد و با ناراحتی به مادرش گفت : من خجالت می کشم خانم 
همسایه که باردار است ، در صف می ایستد. مادرش گفت : کسی نیست این کار 
را برایش انجام دهد. مهدی گفت : من این کار را می کنم. از آن به بعد هر وقت 
کوپن اعالم می شد ، مهدی کاالها را برای آنها می خرید. آن بچه همسایه وقتی به 
دنیا آمد هیچوقت مهدی را ندید اما آنقدر در خانه شان حرف از مهدی بود که ورد 
زبانش شده بود : داداش مهدی. مهدی همیشه به پیشواز ماه مبارک رمضان می رفت. 
یک روز که به خانه آمدم، دیدم جلوی آفتاب نشسته و خیلی بی حال است. گفتم :

 روزه ای؟  گفت : بله. گفتم : پس زیر آفتاب ننشین که حالت بد نشود... .

آخرین دستنوشته شهید یک ماه پیش از شهادت : 65/10/17
بسم رب الشهدا

      این حقیر مهدی تقی بیگلو  از پدر ، مادر ، برادران  و  خواهران  و  از تمام دوستان 
و آشنایان  حاللیت می طلبم . پدر بزرگوارم !  اگر کسی از من پولی می خواست ، 
لطفا به او بدهید و پولهای مرا هم برای خودم ) هزینه مراسم شهادتم ( و در راه رضای 
خدا خرج کنید. از پدر و مادر بزرگوارم خیلی خیلی حاللیت می طلبم . ما شهیدان 

در پیش خدا روزی می خوریم . التماس دعا دارم . راهم را ادامه دهید.
کی می شود خون خدا ما همراه خدا             بوسه زنیم قبر تو را جانم حسین جان             
با آن که من ناقابلم عشقت نهفته در دلم        کردی به مهرت واصلم جانم حسین 
جان شبهای جمعه بانو زهرا بیاید کربال       گوید آه شور و شین  جانم حسین جان 
بنگرجوانان جبهه اند درخون خود آغشته اند     با خون خود بنوشته اند جانم حسین جان        
موال به جان مادرت آن مادر غم پرورت               ما را مرانی از درت جانم حسین جان   ای 
قبله اهل وال جانها به عشقت مبتال                     بگشا تو راه کربال جانم حسین جان 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1339

1364/6/4

تهران 

-
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شهید عبداله جعفرى

       شهید واالمقام عبداله جعفری در سال 1339 در خانواده ای مذهبی در یکی از 
روستاهای توابع اراک دیده به جهان گشود . پس از طی دوران کودکی مشغول بکار 
کشاورزی شد و به پدرش در این امر کمک می کرد. او به علت شرایط اقتصادی 
دینی  مسائل  می کرد  همان حال سعی  در  اما  بپردازد  تحصیل  به  نتوانست  خانواده 
بکار  مشغول  کاشیکاری  حرفه  در  تهران  به  مهاجرت  از  پس  فراگیرد.  را  قرآن  و 
شد. او در سال 57 و در جریان اوجگیری مبارزات انقالبی مردم بر ضد رژیم شاه 
در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت فعالی داشت. پس از پیروزی انقالب اسالمی 
نیز فعالیت خود را در مساجد محل و بسیج شدت بخشید و در همان اوائل جنگ 
تحمیلی عراق بر ضد میهن اسالمی داوطلبانه از سوی بسیج به جبهه های نبرد شتافت.  
وی بعد از شش ماه حضور در جبهه در حالی که بعنوان خمپاره انداز قصد داشت 
با خمپاره به دشمن بعثی حمله کند ، از سوی دشمن با گازهای اشک آور و سمی 
بشدت  ریه  ناحیه  از   61 سال  ماه  اردیبهشت  بیستم  در  و  گرفت  قرار  هجوم  مورد 
مجروح شد . این شهید واالمقام پس از تحمل سالها درد و رنج ناشی از این جراحت 
گردید.                                                                                                                                    نائل  شهادت  فیض  به  تهران  در  سرانجام  مجروحیت  درصد  هشتاد  با  و 
همسر شهید نقل می کند : یک روز که حالش بد بود و در خانه قدم می زدم ، به من 
گفت که دیگر عمر من به آخر رسیده .  من با او شوخی کردم و گفتم که تو فکر

و  داند  می  را  چیز  همه  او  که  دانستم  نمی  روز  آن  آمدی.  خدا  پیش  از  کنی  می 
به   را  او  ما  و  بد شد  . آن روز حالش  برود  او  پیش  قرار داشت که  با خدای خود 
بیمارستان ساسان بردیم اما دیگر عمرش به پایان رسیده بود و به درجه شهادت نائل 

گردید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1348

1361/12/3

عین خوش ، عملیات والفجر1

قزوین ، ضیاءآباد ، گلزار شهدا
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محمد علی جهانگیرى

     شهید محمد علی جهانگیری در سال 1342 در روستای ضیاءآباد قزوین دیده به 
جهان گشود. او اولین پسر خانواده بود و سه برادر و چهار خواهر داشت. تحصیالت 
ابتدایی خود را در روستا گذراند و تا مقطع دوم راهنمایی درسش را در روستا ادامه 
داد. پس از آن همراه با پدر به کشاورزی مشغول شد. او پیش از انقالب عالوه بر 
فعالیت در روستا ، همراه با دوستانش به قزوین می رفت و در راهپیمایی و تظاهرات 
بر علیه رژیم ستمشاهی شرکت می کرد. شهید جهانگیری در سال 58 و در سن 16 
سالگی به تهران آمد و در محله مهرآباد جنوبی به شغل شیشه بری پرداخت و پس از 
مدتی خانواده اش نیز به تهران آمدند.  این شهید واالمقام در اواخر بهار سال 61 برای 
به جبهه رفت.  لویزان  لشگر21 حمزه  و  ارتش  از طریق  گذراندن خدمت سربازی 
پس از تقسیم بندی نیروها برای اعزام ، وی به علت آشنایی با کارهای فنی ، برای 
کمکهای پشیبانی و فنی در پشت جبهه در منطقه اهواز انتخاب شد اما وی قبول نکرد 
و از افراد مافوق خواست که او را به خط مقدم جبهه بفرستند. وی گفت : من آمده 
ام برای جنگیدن و نیامده ام که در پشت جبهه کار کنم. جنگ برای جوانترهاست. 

خوش  عین  و  زید  شرهانی  پاسگاه  به  را  عزیز  شهید  این   ، وی  اصرار  با  سرانجام 
در جنوب کشور اعزام کردند. او بعنوان تیربارچی در جبهه مشغول به فعالیت شد 
منطقۀ  ، در همان  مناطق عملیاتی  ماه حضور دالورانه در  از هشت  و سرانجام پس 
خدمت ، در جریان عملیات والفجر به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شهید جهانگیری 
با پدر و مادر و خواهرها بسیار مهربان بود. تعصب و غیرت خاصی نسبت به ناموس 
داشت و از اینکه برخی جوانها سر کوچه می ایستادند ابراز ناراحتی می کرد. اگر 
کسی پشت سر دیگری حرفی می زد ، با او برخورد می کرد و از غیبت کردن بیزار 

بود.
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از  نفر دیگر  با چهار  زمانی که  بود.  را دیده  از شهادت، خواب شهادتش  قبل  روز 
همرزمانش در سنگر نشسته بود، به آنها گفت : من شب قبل خواب دیدم همین جا 
شهید خواهم شد و فقط من شهید می شوم و شما شهید نمی شوید. به آنها توصیه 
می کند اگر شهید شدم جنازه مرا زود به نزد خانواده ام برسانید چون که پدرم طاقت 
دوری مرا ندارد. دوستانش می خندند و می گویند چطور ممکن است ما با هم اینجا 
باشیم اما فقط تو شهید شوی ؟  ساعاتی می گذرد تا اینکه فرمانده برای یک ماموریت 
غیر منتظره ، چهار همسنگر شهید را فرا می خواند و آنها بالفاصله سنگر را ترک 

که  گذرد  می  ساعتی  باشند.  داشته  بیاد  را  علی  محمد  گفته  اینکه  بدون  کنند  می 
به سنگر اصابت می کند و محمد علی همانگونه که در خواب  ناگهان خمپاره ای 

دیده بود در سنگر به شهادت می رسد.
      یک بار که به مرخصی آمده بود ، شب هنگام وارد اتاق خود می شود و چراغ 

اتاق را خاموش می کند و بجای آن فانوس نفتی را روشن می کند.
      پدر از او می پرسد : پسرم چرا المپ اتاق را خاموش کردی ؟ او در پاسخ پدر

می گوید : االن در این وقت شب همرزمان من در تاریکی سنگر و زیر نور فانوس 
بسر می برند و من دوست ندارم در این شرایط زیر نور چراغ باشم. و اینگونه تا آخر 

شب چراغ را روشن نکرد و کارهای خود را زیر نور فانوس به انجام رساند.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346 /8/9

1362 /8 /13

سقز کردستان،عملیات والفجر4 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 28 ،
 شماره 11 ، ردیف 12
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شهید حسن جاللیان 

       شهید حسن جاللیان در سال 1346 در محله میدان شوش تهران دیده به جهان 
گشود. او فرزند اول خانواده بود و 2 برادر و 3 خواهر داشت. درسش را تا مقطع 
سوم دبیرستان ادامه داد و پس از آن مدت کوتاهی در کارخانه کفش ملی مشغول 
نیز شرکت می  امام هادی)ع(  فعالیتهای بسیج مسجد  با کار، در  بکار شد. همزمان 
کرد و بسیاری از شبها وقت خود را در بسیج می گذراند. وی از طرف بسیج ابتدا به 
مدت سه ماه به منطقه عملیاتی اندیمشک رفت و پس از آن برای بار دوم به کردستان 
اعزام شد. او بعنوان رزمنده در جبهه حضور داشت و 40 روز طول نکشید تا اینکه در 
جریان عملیات والفجر 4 بر اثر اصابت تیر دشمن بعثی به ناحیه قلب ، به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد. این شهید بزرگوار در بیان علت حضورش در جبهه می گفت : من 
به خاطر دینم ، به خاطر اسالم ، به خاطر حفظ ناموسم و چون امام خمینی فتوا داده به 
جبهه می روم. روزی در پاسخ به پدرش که گفته بود : نرو چون تو پشتیبان من هستی 
، پسر بزرگ من هستی ، اینگونه می گوید : من نروم پس چه کسی می خواهد برود 
و اسالم را حفظ کند !  شما ناراحت این نباشید که من دارم می روم ، شما برای من 
و همه بسیجیان دعا کنید. بار اول که به جبهه رفت ، از نظر روحی خیلی تغییر کرد. 
شبها را بیدار می ماند ، دعا و نماز شب می خواند . به مادر خود توصیه کرد : اگر 
شهید شدم  در تشییع جنازه ام زیاد گریه نکنید تا دشمن شاد نشود . مادران دیگر 
شهیدان را ببین و تو هم همانطور رفتار کن.در نامه ای که از جبهه فرستاده بود ، به  
خواهر و برادران خود تاکید نمود درس بخوانند و به یکدیگر یاد بدهند و نماز را 

هیچگاه فراموش نکنند.  

259
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     شهید جاللیان با دوست صمیمی خود در محل و همسنگر شهیدش کیوان امانی  
نان  اگر  ای  الذمه  مادر جان مشغول   : مادر می گفت  به  بود.  برادری خوانده  صیغه 
خشک خود را به نان خشکی بدهی . چون همین نان خشکی که دور می ریزید را ما 
در جبهه به آب می زنیم تا نرم شود و بعد  در سنگر می خوریم. زمانی که در مناطق 
زیر  در  نویسد:  می  چنین  خود  نامه  از  بخشی  در  داشت  حضور  کردستان  عملیاتی 

آسمان کبود هیچ خدمتی باالتر از خدمت کردن در کردستان نیست.
خاطرات جنگ از زبان شهید :

      من از تاریخ 62/7/5 با امیر بیاتی برای اعزام به النۀ جاسوسی رفتیم و قرار بود 
همه بریم لشگر ولی ما 8 نفر بودیم که داوطلب شدیم برویم سقز. حرکت کردیم 
و روز 62/7/8 ما مسلح شدیم و در گردان جنداهلل جای گرفتیم. من در روز 7/10 
به روستای کوهستانی رفتم و 5 روز در آنجا بودم. من آنجا در سنگر شهید مطهری 
بودم و هر شب 4ساعت پاس می دادم. بعد از آن به پایگاه برگشتم. در آنجا فرمانده 
ما یک کرد بود که کاکا عثمان نام داشت. من با دیگر برادران به دو روستای اطراف 
رفتیم و بعد از 9 ساعت به کوچ علیا بازگشتیم و در روز 7/16 به بانه رفتیم و چون 
شب اول ماه محرم بود ، مراسم سینه زنی و دعا و نیایش هر شب برقرار بود. ما یک 
هفته در بانه بودیم. طی این هفت روز سه بار جنگنده های عراقی به این شهر حمله 
کردند و بمباران کردند. یکی از بمبها نزدیک شهر و در روی یک قاب افتاد و گاو 
مردم کشته شد. راکتی هم به پایگاه قدس افتاد و یکی دیگر از آنان در شهر افتاد و 
خوشبختانه در خاک فرو رفت و یک خانه را خراب کرد و دو زن مجروح شدند.

ما در تاریخ 7/22 به پایگاه برگشتیم و عراق در تاریخ 7/23 شهر را بمباران کرد و 
تعدادی مجروح و کشته برجای گذاشت. ما در روز تاسوعا و عاشورا مراسم باحالی 
در پایگاه داشتیم.  در شب عاشورا یک روحانی برای ما سخنرانی کردند . در آن شب 
خیلی عزاداری کردیم و برادران ما از خود بیخود شده بودند. در روز عاشورا برادران 
در شهر عزاداری کردند ولی گروهان ما که گروهان نصر نام دارد ، آن روز عملیات 
بود و باید در پایگاه می ماندیم. ما در روز 7/26 برای عملیات والفجر 4 ، به طرف بانه 
حرکت کردیم ولی موقعی که به شهر رسیدیم نشانه ای از مردم شهر نبود. ما از آنجا 
به طرف پایگاه قدس که در جاده بانه – سردشت است حرکت کردیم. ما دو روز در 
آنجا بودیم. شب اول یک ساعت شب پاس دادم ولی شب دوم برای کمین رفتیم و 

شش ساعت پاس دادیم و این را هم بگویم که من کمک تیربار بودم... .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1347/6/25

 1366/1/21

شلمچه ،  عملیات کربالى 8

بهشت زهرا)س( ، قطعه 29 ، 
شماره 18 ، ردیف 88
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شهید صفدر چنگیزى
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        شهید صفدر چنگیزی در سال 1347 در یکی از روستاهای قزوین در خانواده 
ای مذهبی چشم به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی خود را در روستا گذراند و چون 
دوره راهنمایی در روستا نبود ، همراه با خانواده به تهران آمد و تحصیالت خود را 
در تهران ادامه داداز خصوصیات بارز شهید این بود که به نظافت اهمیت بسیاری می 
داد و تمیزی را جدای از ایمان نمی پنداشت. وی هیچگاه نماز جماعت اول وقت را 
در مسجد ترک نمی کرد. شبهای پنجشنبه در مراسم دعای کمیل شرکت می کرد و 
روزهای جمعه نیز به نماز جمعه می رفت. او حتی به خواندن نماز شب نیز مقید بود. 
خواهرش تعریف می کند : نیمه شب از جای خود برخاستم و دیدم برادرم صفدر 
در رختخواب نیست. وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم او در خارج از اتاق بدون اینکه 

کسی بفهمد نماز شب می خواند و با پروردگارش راز و نیاز می کند.
 پدر شهید می گوید : صفدر شور و شوق زیادی نسبت به جبهه داشت و چون من 
خودم بارها به جبهه رفته و برگشته بودم ، سواالت زیادی در مورد جبهه از من

می پرسید و من وقتی در مورد جبهه برایش توضیح می دادم ، او سرا پا به صحبتهای 
دانش  از طرف مدرسه   : به من گفت  و  اینکه یک روز آمد  تا  داد  من گوش می 
آموزان را به جبهه می برند. من چه کار کنم ؟ در جوابش گفتم : 15 سالت تمام شده 
و دیگر اختیار با خودت است. فکر کن برایت جبهه رفتن بهتر است یا ادامه تحصیل. 
دو روز بعد، او در جواب من گفت : هر دو به نظر من بهتر است ولی من جبهه رفتن 
را ترجیح می دهم. چون پس از بازگشت از جبهه می توانم به درسم ادامه دهم. او 
دوره آموزشی را در پادگان امام حسین)ع( گذراند و بعد از آموزش برای اولین بار 

به کردستان اعزام شد و مدت سه ماه در آنجا بود.
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     پس از آن به خانه برگشت اما جبهه چنان تاثیری روی او گذاشته بود که تاب 
ماندن در خانه را نداشت و دوباره پس از مدتی برای دومین بار به جبهه جنوب اعزام 
شد و در عملیات کربالی 2 شرکت نمود. زمانی که از جبهه برگشت ، خاطرات خود 
را چنان با شور و شوق تعریف میکرد که نشان می داد دوباره به جبهه باز میگردد 
پس از گذشت کمتر از سه ماه ، برای سومین بار به جبهه های جنوب رفت و در 45 
روز اول در بخش پدافند هوایی خدمت کرد. وی پس از آن به مرخصی آمد. ده روز 
نخست فروردین ماه سال 66 در کنار ما بود و بعد از آن در روز دوشنبه 66/1/11 
به جبهه بازگشت. او خودش می دانست که این آخرین دیدار با خانواده است حتی 
خودش چندین بار به ما گفت. شب قبلش چنان شور و شوق داشت که تمام وسایلش 
را آماده کرد که صبح زود راه بیافتد. ساعت 7 صبح راه افتاد و رفت.  در 13 فروردین 
وصیتنامه اش را نوشته بود. وی پس از شرکت در عملیات کربالی هشت در منطقه 
شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره به دست و بدن ، به درجه رفیع شهادت نائل 

گشت و عاشقانه به سوی پروردگار خود شتافت. 
وصیت نامه شهید :  

ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم                           گر جان طلبید دریغ از جان نکنیم 
  دنیا اگر از یزید لبریز شود                                      ما پشت به ساالر شهیدان نکنیم 

اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمد رسول اهلل و اشهد ان علی ولی اهلل
     با درود بر پیامبر اسالم حضرت محمد )ص( و با سالم و درود به پیشگاه حضرت 
و  با سالم  )عج(.  مهدی  ، حضرت  وعدالت  پرچمدارعدل  یگانه  و  االعظم  اهلل  بقیه 
درود به فرمانده کل قوا حضرت امام خمینی )ره( و با سالم و صلوات بر ارواح طیبه 
شهدای اسالم از کربال حسینی تا کربالی خمینی . با حمد و ستایش خداوند باری 
اقیانوس عظیم  باشم در کنار  بیایم و قطره ای  به جبهه  تعالی که دوباره موفق شدم 
لشکر اسالم . هم اکنون که فرصتی پیش آمد  می خواهم آنچه در دل دارم بر نوک 
قلم آورده و روی ورق بنویسم . امام عزیز! ما یکبار دیگر با تو عهد و پیمان می بندیم 
نخواهیم  تنها  را  تو  دارد  رگهایمان جریان  در  تا خون  و  داریم  بدن  در  تا جان  که 
گذاشت و به ندای حسین گونه تو لبیک خواهیم گفت. ای امام عزیز! ما بسیجیان ، 
دیگر مردمان پیمان شکن کوفه نیستم که از فرمان تو سرپیچی کنیم و تو را   بی یار 
و یاور بگذاریم. امام عزیز! اگر تک تک ما در زیر تانکهای دشمن قطعه قطعه شویم  

هر قطعه ای از بدنمان ندا در خواهد داد لبیک یا خمینی ... .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1340 /4/1

1376 /6/18

بیمارستان ساسان تهران 

تهران ، گلزار شهداى یافت آباد 
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شهید ابوالقاسم چهاردولی 
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     شهید چهاردولی در اول تیر ماه سال 1340 در روستایی به نام ازج واقع در همدان 
به دنیا آمد. شش ساله بود که همراه با خانواده به تهران مهاجرت نمود. دوران تحصیل 
را تا پایان مقطع دبیرستان در محله امامزاده حسن گذراند. با شروع جنگ تحمیلی 
ادامه دهد. وی شخصیتی  نتوانست درس را  به جبهه معطوف شد و دیگر  توجهش 
خوش اخالق و خوش برخورد داشت و با پدر و مادر بسیار صمیمی بود. وی نماز 
خواندن را از سن 7 سالگی آغاز کرد و بسیار به این عمل عبادی عالقه داشت و به 
با  ایام محرم  آن بسیار تاکید می نمود که حتما اول وقت خوانده شود. همواره در 
دوستانش هیئت ده روزه عزاداری برپا می کرد. بیشتر فعالیت انقالبی وی در مسجد 
محل بود و با عضویت در بسیج و سپاه فعالیت خود را گسترش داد. شهید چهاردولی 
پیش از انقالب نیز حضور فعالی در تظاهرات بر علیه رژیم ستمشاهی داشت و اعالمیه 
های حضرت امام)ره( را پخش می کرد. این شهید واالمقام همواره به امام زمان)عج( 
متوسل می شد. وی تعریف می کرد : شبی حضرت را در خواب دیدم. ایشان به من 
گفتند : برای چه مانده ای ! بیا برویم بیا .شهید چهاردولی در عملیاتهای متعددی از 
جمله عملیات والفجر 8 ، کربالی 5 ، والفجر 2 و کربالی 3 شرکت داشت. او بعنوان 
معاون تعاون ، تدارکات و فرمانده گردان در مناطق عملیاتی فعالیت کرد. مدت سه 
عملیاتی  مناطق  در  که  زمانی  فرزندانش  از  یکی  حتی  بود  ها  جبهه  در  مداوم  سال 
حضور داشت ، به دنیا آمد. خواهر شهید نقل می کند: زمانی که از مراسم شب هفتم 
از  برای من  بود.  از جبهه آمده  او  بازگشتیم  بهشت زهرا)س(  از  از دوستانش  یکی 
جبهه تعریف می کرد و در حالی که گریه و زاری می کرد ، شعری به من داد که 

نوشته بود:



مرا عشق حسین دیوانه کرده                                 در قلب من از بیگانه کرده حسین جانم           
من از کودکی شدم بی اراده                            ارادتمند برای خانواده حسین جانم 
مرا با عشق فطرت داده مادر                             مرا شیر محبت داده مادر حسین جانم 

در ادامه شعرش گفت :
هرکس در این دنیا امیدی دارد و امید ما به دست توست حسین جان

      خواهر با بیان خاطره ای از برادر گفت : دو شب قبل از شهادتش در بیمارستان 
در کنار او بودم. به من گفت : خواهر ، یادته پول به من دادی. من رفتم برای بچه 
های جبهه چیزی تهیه کنم. گفتم : یادمه که یک مقدار آجیل و مقداری لباس گرم 
خریدی و برای سربازهای خودت مسابقه گذاشتی که در صورت برنده شدن به آنها 
بدهی. 15 روز قبل از شهادت ، او را از بیمارستان به خانه آوردند. من به همسرش 
نمی  و چیزی  نیست  : حالش خوب  او گفت  او شدم.  احوال  و جویای  زدم  زنگ 
خورد. بعدازظهر خوابیده بود. ما خودمان را رسانیدم. شروع کرد با ما دعوا کردن و 
گفت : نمی گذارید من بروم ! یک سال است مرا معتل کرده اید هی نذر ونذورات 
تاخیر می  به  مرا  ، عجل  نذری می کنید  : وقتی شما  برای من می کنید. می گفت 
اندازید. با حالت خیلی تندی با ما صحبت کرد. گفتم : قاسم ! گفت : چیه ؟ گفتم : 
این حرفها را کی یادت داده ؟ گفت : خواب دیدم . گفتم : کی رو خواب دیدی ؟ 
گفت : آقا امام زمان)عج( را خواب دیدم . گفتم : چه گفت ؟ گفت : اون رو بهت 
نمی تونم بگم ، فقط اینو بگم که من دیگه اینجا موندنی نیستم ، رفتنی هستم. قبال 
اگر می خواستیم او را دکتر ببریم لجاجت می کرد و دکتر نمی آمد. اما پس از آن 
گفت : هرجا دکتر بگویی ، پاشو برویم. یک بار هم به من گفتند : خواب دیدم آقا 
امام زمان)عج( ظهور کرده اند. می گفتند: من بقیه اهلل هستم. بعد من از اینجا حرکت 
کردم ، نمی دانم چطور حرکت کردم به دِر مکه رسیدم. دستم را دراز کردم به آقا 

سالم کردم. آقا جواب من را دادند که در این میان حسین پسر کوچکشان گریه
می کنند و او از خواب بیدار می شوند و ناراحت شدند که چرا نگذاشتی خواب ببینم. 
آب خواستند و خانمشان آب آورد. وضو گرفت و نمازش را خواند. روبرویش آینه 
ای بود. در آن نگاه می کرد و می گفت : بدبخت ، بیچاره ! آخر خطی . پس چی 
توی دستت باقی مانده، دست خالی داری می ری ، تهی دستی !  من با او صحبت 

کردم و گفتم : برادر من ، دستت تهی نیست. 
اگر دستت تهی بود این حرفها را نمی زدی... .
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                                                                                                1334

                                                                                        61/7/4 

شلمچه                                                                                          

-
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جهان  به  دیده  سراب  شهرستان  در   1334 سال  در  زاده  یعقوبعلی حاجی  شهید      
گشود. وی تحصیالت خود را تا ششم ابتدایی ادامه داد و پس از آن به کار کشاورزی 
مشغول شد تا کمک حال پدرش باشد. پسری دلسوز که همیشه به امور خانواده بویژه  
تکلیف  از سن  قبل  و  بود  قرآن  و  نماز  اهل  بود رسیدگی می کرد.  پیر  پدرش که 
تهران مهاجرت  به  با خانواده  از مدتی همراه  نماز کرد. وی پس  به خواندن  شروع 
کرد.  به دلیل عالقه ای که به امور نظامی داشت پس از رسیدن به خدمت سربازی در 
سال 1354 به استخدام ارتش درآمد و مدتی عضو گروه حفاظت کاخ سعدآباد بود. 
شهید با دیدن رفتارها و سبک سریهای خاندان پهلوی بویژه ولیعهد همواره با افسوس 
می گفت : ببین آینده کشور ما می خواهد دست چه کسی بیافتد! این رژیم رفتنی 
است ! او از همان دوران خواهان استقرار نظام اسالمی در میهن بود. بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی در ناآرامی های کردستان و فتنه های منافقان در آن منطقه حضور 
یافت و به مقابله با فتنه گران پرداخت . پس از آغاز جنگ تحمیلی نیز بالفاصله در 
همان روزهای نخست جنگ در اوائل مهر ماه سال 59 به جبهه جنوب اعزام شد و 
تا زمان شهادتش دائم در جبهه ها حاضر بود. به دلیل سابقه ای که در امور نظامی 
داشت فرماندهی گروهان را بر عهده داشت. او زمانی که با درخواست پدرش برای 
بازگشت از جبهه مواجه شد در پاسخ به او گفت : من داوطلب نیستم ، نظامی ام و 
اگر به منطقه جنگ نروم خیانت به کشورم محسوب می شود. حتی حاضر به ازدواج 
نمی شد و می گفت : یک نظامی باید زمان جنگ به فکر دفاع از کشورش باشد. 
این شهید واالمقام بارها مجروح شد اما باز راهی جبهه می شد. بار آخر که بشدت 
مجروح گردید پزشکان او را از رفتن دوباره به جبهه منع کردند اما زیر بار نرفت و 

دوباره عزم رفتن کرد.               
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را همراه خودت  : پدرت  فرزندش گفت  به  بود  ناراحت  بابت  این  از  مادر که      
ببینند چه پدر پیری داری و باید بمانی و مراقب او باشی ! شهید در  به جبهه ببر تا 
جواب گفت : کسانی هستند که 4 پسرشان شهید شده . از پدر من هم پیرتر هستند 
اما خودشان هم آمده اند جبهه و با دشمن می جنگند. او در پاسخ به اصرار مادر از او 
خواست : بگو اهلل اکبر، خمینی رهبر و دو بار تکرار کرد. مادر نیز تکرار نمود . سپس 
گفت : مادر دستت را بگذار روی قلبت . ببین چقدر آرام شد !  این شهید واالمقام 
پس از بازگشت به جبهه در حالی که در تاریخ 61/6/28 تازه به درجه استوار 2 نائل 
گشته بود ، در لشکر 21 حمزه مشغول نبرد با دشمن بعثی گردید . دوستان شهید نقل 
می کنند : بعد از انجام عملیات ، یک گروه فیلمبرداری به منطقه شلمچه آمد تا از 
منطقه عملیاتی گزارش و تصویر تهیه کند. شهید حاجی زاده هم به عنوان فرمانده 
گروهان و فرد مطلع از اوضاع منطقه با آنان همراه شد تا توضیحات الزم را به آنها 
ارائه کند. حین تهیه گزارش ، خمپاره ای در محل استقرار گروه فرود آمد و بر اثر 
انفجار آن ، شهید یعقوبعلی پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات از ناحیه 

ُشش ، کمر و نخاع به شهادت رسید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1354

1373/3/6

پادگان عجبشیر

بهشت زهرا)س( ، قطعه 71 ، 
شماره 67 ، ردیف 41 
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       شهید عباس حبیبی در سال 1354 در محله مولوی تهران متولد شد. او اولین 
فرزند خانواده بود و 2 برادر و یک خواهر داشت. تحصیالت خود را تا مقطع اول 
دبیرستان در مدرسۀ یاسر واقع در نزدیکی امامزاده زید)ع( سپری نمود و پس از آن 
وارد حرفۀ تراشکاری شد و تا زمان خدمت سربازی در همان حرفه به کار و تالش 
پرداخت. وی کمتر از نه ماه در خدمت مقدس سربازی انجام وظیفه نمود و سرانجام 

به آرزوی خود رسید و به مقام شهادت نائل آمد.                            
شهید از زبان مادر :

       عباس عالقه عجیبی نسبت به خواهر و برادرهایش داشت ، طوری که وقتی شهید 
شد احساس کردم سرپرست بچه هایم را ازدست دادم. حتی پسر کوچکم را احساس 
می کنم به عوض او برایم به یادگارمانده است. عباس با آن سن و سال کم ، مثل 

سرپرست خانواده رفتار می کرد و مراقب تمام اعضای خانواده بود.
 دنیا جای فرشته ها نیست عباس فرزند ارشد خانواده ، به خوش اخالقی و خوش 
رویی معروف بود. ذره ای کینه نسبت به کسی در دل نداشت. دوست داشت هرچه 
دارد با دیگران قسمت کند. با ویژگی های اخالقی که داشت مثل یک فرشته بود. 
ظاهر  بر خالف  میفهمیدم  بود.  نشده  خلق  دنیا  این  در  زندگی  برای  که  ای  فرشته 
اما  دارم  سن  سال  هیجده   : گفت  می  گاهی  دارد.  دلش  در  بزرگی  غم   ، شادش 

احساس می کنم 60 ساله ام ، آنقدر در این دنیا به من سخت می گذرد ! 

  



انگار زندانی بود.
در بسیج مسجد حضور داشت. و برای نماز جماعت به مسجد المهدی)عج(می رفت. 
هنوز هجده سالش نشده بود که یک روز با دفترچه نظام وظیفه به خانه آمد. شوکه 
او گفت:    ! نیستی  تو که هنوز سرباز   ، بودیم. گریه کردم و گفتم: زود است  شده 
تصمیمم را گرفته ام. سعی کن مادرخوبی باشی و روزی که می خواهم بروم خودت 
مرا راه بیندازی ، اما یادت باشد فقط تا جلوی در خانه ! چون اگر تا کنار  اتوبوس 
بیایی ، من هرگز نمی توانم از تو خداحافظی کنم.                                                                                        
      در آن هجده روزی که تا اعزامش طول کشید اصال آرام و قرار نداشت. انگار 
قلبش رفته و خودش مانده بود. انگار زندانی بود. دائم گوشش به زنگ در و زنگ 
تلفن بود. از خانه بیرون نمی رفت. انگار قراربود دنبالش بیایند. وقتی خواست برود،   
مثل سرپرست خانواده ، سفارش بچه ها را به من کرد. دست و سرم را بوسید ، خم 
شد پایم را بوسید ، اما نگذاشت ببوسمش. گفت : می خواهم از محبتت به من کم 
نشود. آخر می ترسم بعد از من نتوانی تحمل کنی . به فکر بقیه بچه ها باش ، به آنها 
توجه کن ! عباس به کردستان اعزام شد و تا پروازش به ملکوت فقط 25 روز طول 
کشید. وقتی می رفت ، گویی امیدم از او قطع شد. احساس کردم برای همیشه رفت.

قبل از رفتن به پادگان ، در عکاسی محل چند تا عکس گرفت و آنها را به من داد 
و خواست که آنها را نگه دارم. من از او پرسیدم : عکسها را برای چه می خواهی ؟ 
کی از پادگان برمی گردی ؟ او در جواب گفت : رفتنم با خودم است اما آمدنم با 

خداست . چند وقت دیگر عکسهای من برای اعالمیه هایم الزم می شود.
یک شهید به استقبالش آمد

پسر خواهرم که خیلی با عباس دوست بود درعملیات فتح خرمشهر شهید شد. یک 
روز که با عباس درباره او حرف می زدیم ، گفت : من یک روز می روم پیش او . جا 
خوردم و گفتم : یعنی چه ؟ چطوری ؟ گفت : وقتی رفتم ، می بینی ! دو سال طول 
نکشید که عباس حرفش را عملی کرد. من در تشییع پیکر عباس ، خواهرزاده ام را 

دیدم که جلوتر از همه زیر تابوت عباس را گرفته بود.
 اشعارى از شهید عباس حبیبی:

این دست من از خاک است                                                 هم خاک شود روزی
این خط از کاغذ                                                                    هم پاک شود روزی
هر کس که مرا داند                                                                  این خط مرا خواند
شاید که کند یادی                                                                      افسرده شود روزی
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 1346/1/15

 1362/12/14

جفیر ، عملیات خیبر

بهشت زهرا)س( ، قطعه 27، 
شماره  12، ردیف 10
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از        شهید داود حسنی در سال 1346 در خانواده ای مذهبی و متدین در یکی 
محله های جنوب تهران دیده به جهان گشود. خانواده وی از نظر اقتصادی در حد 
متوسط بود. شهید در دوران کودکی فردی باهوش و کنجکاو بود و از همان دوران 
نوجوانی به حالل وحرام بسیارتوجه و تقید داشت. تواضع ، مهربانی و خوش اخالقی 
او در میان دوستان و اقوام زبانزد بود. وی پس از پیروزی انقالب در حالی که یازده 
سال سن داشت ، جذب مسجد محل شد و با فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر تشکیل 
شرایط  علت  به  بزرگوار  شهید  این  درآمد.  بسیج  عضویت  به   ، میلیونی   20 ارتش 
اقتصادی خانواده ، در دوره راهنمایی ترک تحصیل نمود و در کارخانه کفش سه 
ستاره مشغول به کار شد. او شبها به مسجدآل محمد)ص( می رفت و به گشت زنی و 
ایست و بازرسی در سطح محل می پرداخت. در بسیج مسجد محله و برپایی مراسم 
دینی از جمله جشنها و اعیاد اسالمی حضور فعالی داشت. بیشتر اوقات ، نمازش را 
در مسجد می خواند  و هیچگاه نمارش ترک نمی شد. همیشه می گفت : نماز اول 
وقت ارزش دیگری دارد. با شروع جنگ تحمیلی ، شهید حسنی همانند دیگر جوانان 
انقالبی و مومن ، پس از گذراندن آموزشهای نظامی و رزمی از طریق سپاه پاسداران 
و در قالب لشگر محمدرسول اهلل ، به جبهه های حق علیه باطل شتافت. وی در مدت 
شش ماه حضور در جبهه به عنوان خنثی کننده مین ، خدمات شایسته ای به میهن 
اسالمی نمود و سرانجام در دهم اسفند ماه سال 62 در جریان عملیات خیبر در منطقه 

جفیر بر اثر اصابت ترکش به پشت سر به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید.
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و  پدر  از  فراوان  احترام  ادب و  با  نامه هایش  : داوود در  نقل می کند  خواهرشهید 
مادر خود یاد می کرد و نسبت به خواهرها و برادرش کمال محبت را داشت و چون 
آنزمان محصل بودیم سفارش به درس خواندن می کرد و می گفت : درس هایتان 
را خوب بخوانید چون که ما درموقعی قرارگرفتیم که دشمن فقط می خواهد از ما 
علم و دانش مان را بگیرد و می خواهد اسالم را از ما بگیرد ، به خاطر اینکه فساد 
در کشورمان رواج پیدا کند . لعنت بر تمام ابرقدرت ها و دشمنان اسالم بخصوص 
دولت بعثی عراق. امیدوارم که هر چه زودتر دشمنان اسالم نابود و سرنگون شوند. 
این شهید واالمقام به پدر و مادر خود توصیه می کند : پدر و مادر عزیزم ! در از دست 
دادن من هرگز اشک نریزید، با این کاِرشما ، دشمنان خوشنود خواهند شد و بدانید 
که من به آروزی خودم که همان شهادت بود رسیدم و آن چیزی نیست جز همنشینی 
با سیدالشهداء. در یکی از نامه هایش این شهید بزرگوار به برادر شهید همسایه می 
نویسد : تا جایی که بتوانم سعی می کنم راه برادرت را ادامه دهم و به مادر خود نیز 
سفارش می کند : راستی مامان! به پدر بگو که وقتی دعا می کنه رزمندگان اسالم را 
فراموش نکند و درآخر نامه اشاره می کند : از پدر و مادرم خیلی ممنون هستم که 
گذاشتند من به جبهه بیایم خیلی ممنون که مثل سد بزرگی ، استوار و محکم هستید. 

وصیتنامه شهید :
 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان. یا ایها الذین آمنوا تقوا هلل و ابتقوا الیه الوسیله 

و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون.
با سالم و درود به پیشگاه امام زمان)عج( و امام امت و همه خداجویان راه طریقت 
حق ، اینجانب داوود حسنی فرزند یوسف حسنی وصیت می کنم. من برای رضای 
باطل عازم  به جبهه حق علیه  ایران  از میهن عزیزم  تعالی و دفاع  تبارک و  خداوند 
شدم و اگر لیاقت شهادت را خداوند به من نصیب کرد که این وصیت نامه را برای 
ناله  قبر من  بر سر  اگر من شهید شدم  نویسم.  ام و دیگر دوستان خود می  خانواده 
ننمایید چون من برای رضای خدا به جبهه رفتم. اگر من شهید شدم راه مرا ادامه دهید 
و ای پاسداران عزیز امام ! از امام امت دفاع نمایید چون این سید جماران است که راه 
درست را از نادرست جدا کرده است . از آن جهت که این انقالب اسالمی را این 
پاسداران و ملت مسلمان ایران بوجود آورده اند و باید تا آخرین نفس از آن حمایت 
نمایند و من هم تا خون در بدن دارم می جنگم تا اسالم پا برجا باشد که خواهد ماند. 
ای خدای بزرگ ! من از تو سپاسگزارم که این ایمان قوی را به  من دادی تا بتوانم در 
جبهه حق علیه باطل با مزدوران بجنگم و اگر هم که تو خواستی در راه تو به درجۀ 
رفیع شهادت نائل گردم. در پایان وصیت خود ، از خداوند بزرگ خواهانم که امام 

عزیز را برای ما تا انقالب مهدی نگه دارد. این بود وصیت نامۀ من .

 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1329

1364/1/7

جاده ماهان – کرمان

بهشت زهرا)س( ، قطعه 99 ، 
شماره 28 ، ردیف 101
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شهید از زبان همسرش :
      پدر و مادر او در جریان زلزله سال 41 در بوئین زهرا از دنیا رفتند و او در دوران 
نوجوانی پدر و مادر خود را از دست داد. اولین دختر خود را خیلی دوست داشت 
و به من می گفت : او مادر من است . البته او )دخترش( بعد از شهادت پدر در اثر 
بیماری صعب العالجی از دنیا رفت. بسیار به دعای کمیل عالقه داشت و آن را از 
حفظ می خواند. خیلی به حجاب من تاکید می کرد . یک بار ایشان سوره نور را 
برایم تالوت کرد و تفسیر نمود و گفت مگر می شود آدم بتواند ناموس خود را به 
دیگران نشان بدهد ! و در همان جا چادری به من هدیه کرد. بسیار عاشق امام و پیرو 
انقالب بود. حضور بسیار فعالی در حرکتهای مردمی برعلیه رژیم شاه داشت. زمانی 
که با هم نامزد بودیم ) قبل از انقالب( روزی مرا به منزل خودشان دعوت کرد و 
بدون اینکه کسی بفهمد یکی از بالشهای خانه را باز کرد ، پرهای بالش را کنار زد و 
کتابی را برداشت و آنرا بوسید. من تعجب کردم و گفتم : چرا قرآن را داخل بالش 
گذاشته ای؟ او پاسخ داد : این قرآن نیست بلکه رساله امام خمینی است. امام مرجع 
تقلید من است. اگر کسی بفهمد حتما مرا دستگیر می کنند. پس از آن ، رساله را 
داخل بالش گذاشت و آن را دوخت. بعلت همکاری با انقالبیون بر علیه رژیم شاه 
بویژه در مسجد قبا ، دو بار دستگیر شد. در دوران جنگ نیز حضور فعالی در جبهه 
اروند رود و آبادان شرکت  بیشتر در مناطق عملیاتی  باطل داشت و  های حق علیه 

داشت.



اینجا چکار   : او می پرسد  از  تلویزیون آن زمان در جبهه  از خبرنگاران        یکی 
می کنی ؟ او پاسخ می دهد : بر علیه بعثی ها می جنگم و تا زمانی که این تفنگم بر 
زمین نیافتاده و تا جان در بدن دارم برای اسالم می جنگم. او مسئول خرید و تامین 
تدارکات در بخش پشتیبانی عملیاتهای جنگی بود . در آخرین ماموریتش قرار بود 
امکاناتی را به زاهدان منتقل کند که در میانه راه خودروی حامل ایشان و همسنگرش 

واژگون شد و پس از هفت روز در بیمارستان کرمان به شهادت رسید.
همسرش نقل می کند: 

     شبی خواب دیدم که مزار همسرم عباس در کنار حرم مطهرحضرت ابوالفضل 
این )شهید(  نباش  ناراحت   : . آنحضرت مرا خطاب کرد و گفت  العباس)ع( است 

کنار من است. 
در وصیت نامه شهید آمده است : 

     اگر من به شهادت رسیدم اوال از خدا می خواهم به این درجه نائل شوم و دوم 
اینکه اصال دوست ندارم برای من مراسمی گرفته شود. دوست دارم غریبانه شهید 

شوم.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1312

1361/1/28

دشت عباس ، اهواز

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 ، 
شماره 45 ، ردیف 39

شهید غالم عباس حمیدى                                                                               

       شهید حمیدی در سال 1312 در شهر اراک و در خانواده ای مومن و کشاورز به 
دنیا آمد. او از کودکی ضمن فراگیری درس قرآن در امر کشاورزی نیز به خانوادۀ 
خود کمک می کرد. این شهید بزرگوار تا پنجم ابتدایی تحصیل نمود.  وی در سن 
24سالگی به تهران مهاجرت کرد و دو بار ازدواج نمود که حاصل آن ده فرزند

در  پاسداران  سپاه  تشکیل  و  انقالب  پیروزی  از  پس  بزرگوار  شهید  این  باشد.  می 
مساجد و سپاه فعالیت چشمگیری داشت و از ابتدای جنگ ، بطور مستمر در جبهه ها 
حضور یافت. وی قبل از اعزام به جبهه در شغل رانندگی اتوبوس مشغول بکار بود و 
در زمان حضور داوطلبانه در جبهه که از طریق سپاه صورت گرفت ، به عنوان راننده 
بیت  عملیات  در جریان  در سال 61  پرداخت. شهید حمیدی  فعالیت  به  آمبوالنس 
المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد ، بر اثر اصابت خمپاره به آمبوالنسی که 

رانندگی آن را بر عهده داشت ، در  اهواز به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد.
 وصیتنامه شهید :                                                                             

      خدایا این وصیت نامه را درحالی می نویسم که با کوله باری از گناه ، راه به هیچ 
جا نبرده ام و فقط شرمنده و درمانده رو به تو آورده ام.  زیرا که دِر رحمت تو  همیشه 
باز است و  لطف و مهر تو چنان عظیم است که با این بارعظیم گناه ، باز بنده ات را 
می بخشی و او را می پذیری. این عبد عاصی هم اکنون به خواست خداوند بزرگ ، 
درهم کوبندۀ ستمگران است. آمادۀ یک عملیات می شود تا شاید خداوند نظر لطفی 

به من کند و به مهمانی بسیار عظیم و باشکوه پروردگارم راهم دهند .  
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      اگر لیاقت آن را داشته باشم. من با ایمانی که به خدا و روز قیامت داشتم  وظیفۀ 
شرعی خود دانستم که پا به عرصه جهاد بگذارم و شاید در راه خدا کشته شوم. من 
با خود می گفتم« خدایا چه می شد اگر من در  بود و  همیشه  این  همیشه آرزویم 
کربال بودم و در رکاب امام حسین )ع( شهید می شدم » اما می فهمیدم که لیاقت آن 
را نداشته و ندارم. حاال هم آماده ام تا در جبهه که در ادامه همان راه کربالست ، در 
راه خدا کشته شوم  ولی آیا کشته شدن مرا می توان شهادت نامید ؟                                                                                                                                 
خدایا ! نا امید نیستم ولی در خود هیچ لیاقت شهادت نمی بینم ولی آگاهم که تو ، 
توبه پذیری. من به درگاه شما توبه می کنم و هدفم جلب رضایت خداست. خدایا ! 
فقط از تو می خواهم که از من راضی باشی تا پاک از این دنیا بروم . هدفم شهادت 
نیست ، فقط جلب رضایت توست و تو می دانی که این شعر همیشه ِورد زبانم است. 
یکی درد و یکی درمان پسندد                   یکی وصل و یکی هجران پسندد 
من از درمان  و درد  و  وصل  و هجران                             پسندم آنچه را جانان پسندد

همانگونه که امام حسین )ع( در لحظات آخر سر به سجده گذاشت و فرمود :  الهی 
رضاً برضائک صبراً علی بالئک تسلیماً المرک یا غیاث الُمستغیثین         

      هم اکنون آماده ام که در راه تو ، یکباره جان دهم ، یا اینکه کم کم و به تدریج     
و یا آنکه در راهت معلول شوم و دست و پایم  از بدن جدا شود . به هر حال فقط 

رضایت تو  را می خواهم و بس.  بقیه را به خودت  واگذار می کنم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1348

1365/10/9

شلمچه ، عملیات کربالى 5 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 44 ، 
شماره 5 ، ردیف 18

 شهید حمید دهقانی 
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        شهید حمید دهقانی در سال 1346 در خانواده ای متدین و مذهبی در تهران 
متولد شد. او تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه شهید بهشتی واقع در منطقه 18 
پشت سر گذاشت و با تالش و استعداد فراوان مقطع راهنمایی را نیز با موفقیت در 
دبیرستان  در   ، داشت  که  تالشی  و  سعی  با  سپس  وی  نمود.  سپری  دیالمه  مدرسه 
استقالل در رشته ریاضی فیزیک تحصیل خود را ادامه داد و پس از آن در آزمون 
سراسری شرکت کرد و در رشته مهندسی متالوژی مواد در دانشگاه صنعتی شریف 
با تحصیل  قبول شد و به تحصیل در دانشگاه پرداخت. این شهید بزرگوار همزمان 
، داوطلبانه در فعالیتهای بسیج شرکت کرد و سرانجام از سوی سپاه به پایگاه مقداد 
معرفی گردید. او پس از عزیمت به جبهۀ نبرد ، در واحد تخریب لشگر 27 حضرت 
رسول اهلل )ص( مشغول انجام وظیفه شد. وی در سال 1365 در عملیات کربالی 5 در 
منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شهید دهقانی احترام خاصی به پدر و 
مادر خود قائل بود و همواره سعی می کرد در دعاهای کمیل و توسل مسجد شرکت 
هدفمند  و  پیمان  و  عهد  در  پایداری  بزرگوار،  این شهید  بارز  از خصوصیات  کند. 
بودن زندگی او بود . در این میان یکی از اهدافش درس خواندن بود . وی هر وقت 
برای مرخصی از جبهه به تهران می آمد از تمامی فرصتهای خود برای درس خواندن 
دانشگاه صنعتی  در  توانست  نهایت  در  و  استفاده می کرد  برای کنکور  آمادگی  و 

شریف در رشته مواد و متالوژی قبول شود ، با وجود اینکه در جبهه بود.
     معلم وی تعریف می کند : شهید حمید دهقانی و شهید کاشی از جبهه به تهران 
آمدند تا در آزمون سراسری کنکور شرکت کنند . آنها با همان لباس رسمی جبهه 

در جلسه امتحان حاضر شدند.   
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      من یکی از مراقبان حوزه امتحانی آن دو بودم . آزمون که به اتمام رسید، در همان 
محل آزمون پیش من آمدند تا خداحافظی کنند و به جبهه برگردند. پرسیدم: کی 
به تهران رسیدید ؟ کی می روید ؟ دعامون کنید. آنها در پاسخ گفتند : صبح برای 
کنکور رسیدیم و االن هم به جبهه برمی گردیم. گفتم : حتما خونه بروید. جبهه دیر 
نمیشه حاال حاال جبهه است. در جواب گفتند : ما از فرمانده اجازه گرفتیم به تهران 
بیاییم و فقط کنکور بدهیم. اجازه نداریم به خانواده خود سر بزنیم. در ضمن تمام 

بچه های جبهه دوست دارند خانواده های خود را بینند.
شهید دهقانی به پدر خود وصیت می کند :

      پدرجان من دراین مدتی که بالغ و مکلف شده ام و به جبهه رفته ام تاکنون نماز 
قضا نداشته ام اما اگر خواستید یکهفته برایم نماز قضا بخوانید. 4-5 سال بود مدام به 
جبهه می رفت. می گفت : بابا ! من که جوانم و زن و بچه ندارم ، باید بروم. نمی توانم 
با چشمهای خود ببینم که دشمن وارد خاک کشورم شده . یا من باید بمانم یا دشمن. 
بابا ! من تکلیف به گردنم است. پدرسری تکان داد و گفت : فقط 13 سالش بود که 
با دستکاری کپی شناسنامه اش ، مجوز اعزام به جبهه را گرفت. آنقدر شب و روزش 
را در مسجد و بسیج گذرانده بود که جبهه رفتنش برایمان طبیعی بود. یک سال از 
جنگ می گذشت که به جبهه رفت و 5 سال برای دفاع از مملکت با دشمن جنگید. 

همۀ خوبیها را با هم داشت. 
برنامه ریزی داشت. چند  برای لحظه لحظۀ زندگی اش   :      خواهرش می گوید 
سال پیش میان وسایلش برگه ای را پیدا کردم که برنامه یک روزش را  روی آن 
تمرین خطاطی،  و  و درس خواندن  استراحت  تا  گرفته  قرآن  قرائت  از  بود.  نوشته 
برای تمام کارهایش طبق ساعت برنامه ریزی کرده بود. به همین دلیل هم در تمام 
کارهایش موفق بود. قاری قرآن بود. به عنوان خطاط بخشی از فعالیتهای فرهنگی 
مسجد را بر عهده داشت. یک رکعت نماز قضا نداشت. دانش آموز بسیار زرنگی 
هم بود. کنار همه اینها ، از کارهای خانه هم غافل نمی شد. آن موقع من ، به عنوان 
تنها دختر خانواده کوچک بودم و این حمید بود که تمام کارهای خانه را انجام می 
داد. مادر که تا این لحظه در سکوت شنوندۀ گفتگوی ما بود ، دنبالۀ حرف دخترش 
را گرفت و گفت : عادت داشت نماز شب بخواند ،  اما وقتی نیمه های شب بیدار 
می شد ، چراغ را روشن نمی کرد تا مزاحم خواب دیگران نشود. نگاهم به تابلوی 
مدرک کارشناسی افتخاری حمید از طرف وزیر آموزش عالی است که خواهرش 
می گوید : با آن همه فعالیتهای مذهبی و فرهنگی و با وجود 5 سال حضور دائم در 
جبهه ، آنقدر خوب درس خواند که سال اول ، در رشتۀ مهندسی متالوژی دانشگاه 
شریف قبول شد. در دانشگاه ثبت  نام کرد اما قسمت نشد تحصیالت دانشگاهی اش 
را شروع کند. سال 74 از طرف وزارت آموزش عالی ، مدرک کارشناسی افتخاری 

رشتۀ مهندسی متالوژی به او اعطا شد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                             1344/10/1

                                                        1363/12/26

شرق دجله ، عملیات بدر                                              

مفقوداالثر

 شهید جعفر رجبی
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       شهید جعفر رجبی در سال 1344 در شب یلدا و شبی پربرف دیده به جهان 
گشود و کودکی خود را در خانه ای کوچک و محقر که بیش از هفت و نیم مترمربع 
مساحت نداشت سپری نمود. او درس خود را تا مقطع سوم راهنمایی ادامه داد ولی به 
علت تعداد زیاد فرزندان و نیاز مبرم مالی خانواده ، دست از تحصیل کشید و همراه 
اماکن و   ، بنّایی در خانه ها  به   ، قیام 15 خرداد سال 42 بود  پدر خود که مجروح 
مساجد مشغول شد تا کمک خرج خانواده باشد. او در ساخت یکی از مساجد واقع 
در محله فالح به نام مسجد سیدالشهداء از نظر بنایی تالش فراوانی نمود. جالب اینکه 
، شهید  آنان می آمد  پیش  برای کارگری  ای  فرد سالخورده   ، بنایی  زمان  اگر در 
رجبی به پدر می گفت : امروز من باید چند برابر زحمت بکشم تا به این بندۀ خدا 
فشار نیاید. در فصول زمستان و سرد سال که کارهای ساختمانی تقریبا کاهش

 می یافت او برای بدست آوردن روزی حالل ، به فروش وسایل سفال از جمله کوزه 
و گلدان می پرداخت و با وجود سرمای هوا از صبح تا دیروقت بیرون از خانه  مشغول 
کار بود. وی در سن هجده سالگی دفترچه آماده به خدمت گرفت و پس از گذراندن 
اولین دوره آموزشی خود در یگان آموزشی 05 کرمان ، در یک دوره فشرده 45 
روزه  تیپ 55 هوابرد آجودای شیراز نیز شرکت کرد. پس از آن برای یک دوره 15 
روزه به شهر اصفهان عزیمت نمود. این شهید بزرگوار 17 ماه در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل حضور داشت و آر پی جی زن بود. او در عملیات پیروزمندانۀ بدر در شرق 
دجله ، اتوبان بصره و بغداد حضور داشت. فرماندۀ ایشان گفته بود : جعفر جان در 
خارکریزها پناه بگیرید تا ببینیم وضعیت دشمن چگونه است. به گفته دوستان جعفر 
، در پاتک دشمن که بیش از 1500 تانک و نفربر شرکت داشت ، جعفر گفته بود: 
اگر قرار است با این آتش دشمن در اینجا به شهادت برسیم ، پس بهتر است که با 

دشمن مقابله کنیم. 
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به شهر اصفهان عزیمت نمود. این شهید       پس از آن برای یک دوره 15 روزه 
بزرگوار 17 ماه در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و آر پی جی زن بود. 
او در عملیات پیروزمندانۀ بدر در شرق دجله ، اتوبان بصره و بغداد حضور داشت. 
وضعیت  ببینیم  تا  بگیرید  پناه  خارکریزها  در  جان  جعفر   : بود  گفته  ایشان  فرماندۀ 
دشمن چگونه است. به گفته دوستان جعفر ، در پاتک دشمن که بیش از 1500 تانک 
و نفربر شرکت داشت ، جعفر گفته بود : اگر قرار است با این آتش دشمن در اینجا 
به شهادت برسیم ، پس بهتر است که با دشمن مقابله کنیم. فرماندۀ گردان که در این 
عملیات به شهادت رسید گفته بود هر کس به هر صورت که می تواند با دشمن مقابله 
کند. شهید رجبی پس از شلیک یک گلوله آرپی جی به سوی تانکهای دشمن ، در 

همان منطقه مفقوداالثر شد و به درجه واالی شهادت نائل آمد. 
نامه شهید به مادرگرامی اش :                                                                                                                                                               
خدمت مادر عزیزم سالم مادر مهربانم با اینکه مدت کمی است از شما دور شده ام 
، هیچ روزی نیست که به یاد شما نباشم و مهر و محبت مادری در نظرم جلوه گر 
نشود. گویا دوری و غربت هر عیبی داشته باشد ، بعضی خوبیها نیز دارد که ارزش 
چیزهای عزیز و دوست داشتنی را بیشتر بر آدم آشکار می سازد که بین آنها زیباترین 
محبتهای گرم خانوادگی و باالتر و گرامی تر از همه ، عطوفتها و مهربانی های مادر 
برای فرزندش  او را که  از مهر و زحمتهای طاقت فرسای  پر  است که وقتی چهرۀ 
بیاد  است  زندگی گذشته  از خوشیهای  او  و آسایش  راحتی  و جهت  تحمل کرده 
می آورد و از خاطر می گذراند ، نمی داند که چطور و چگونه جبران توان کرد 
از مهر شما را شاد سازم. دست شما و پدر  بتوانم خاطر پر  و آرزومندم که روزی 

بزرگوارم را بوسیده و خواهران و برادران عزیزم را سالم می رسانم.
دیگر مزاحم وقت شما نمی شود                                                 پسر کوچک شما 

نامه شهید به پدر بزرگوارش :
خدمت پدر عزیزم سالم پدر بزرگوارم ! اگر از دیدار آن پدر مهربان محرومم ، از 
الطاف بی پایان و محبت های پدری که همیشه در هر جای که هستم و بر سرم سایه 
افکنده است خرسند و خوشحالم و رنج دوری شما و مادر عزیز و خواهران و برادران 
مهربانم را با موفقیت و پیشرفت در امور خدمت سربازی خود هموار می سازم که در 
پرتو توجهات آن پدر برزگوار بتوانم خدمت سربازی خود را به بهترین وجه به پایان 
رسانم و نزد آن سرور گرامی ، سرافراز و مفتخر باشم و با موفقیت کامل برگردم 
و با خوشنودی به دیدار همگی نائل شوم. خدا گواه است که جز رضامندی خاطر 
آن ولینعمت، اندیشه و آرزویی ندارم. در پایان نامه ، درودهای خویش را نثار آن 
قبله دل و جان می کنم و از خدا می خواهم که سروری و سرپرستی آن پدر مهربانم 

پایدار و جاویدان باشد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1353/3/26

1368 /3/21

تهران ،حرم مطهر امام )ره(

بهشت زهرا)س( ، قطعه 40 ، 
شماره 2 ، ردیف 68

شهید افشین رحیم پور                                                                  
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      شهید افشین رحیم پور در سال 1353 در محله هفت چنار تهران دیده به جهان 
گشود. وی دومین فرزند خانواده بود و 2 برادر و 2 خواهر داشت. درس خود را تا 
پایان مقطع راهنمایی در مدرسۀ دیالمه ادامه داد و تا هنگام شهادت به تحصیل علم و 
درس خواندن مشغول بود. صبح روز هفتم ارتحال امام )ره( زمانی که برای شرکت 
از منزل  امام راحل در بهشت زهرا)س(  در مراسم عزاداری روز هفتم  خاکسپاری 
خارج شد ، در مسیر حرکت برای رسیدن به جمع عزاداران خمینی)ره( ،  از وسیله 
نقلیه سنگینی که برای خدمت رسانی به عزاداران در حال حرکت بود به زمین افتاد و 

به علت ضربه شدید مغزی ، ساعاتی بعد در بیمارستان به شهادت رسید.
 به نقل از مادر شهید :

      به امام خمینی)ره( عشق می ورزید و خیلی دوست داشت به جبهه برود . زمانی 
که خبر شهادت معلمش را به او دادند ، بسیار متاثر و ناراحت شد و تصمیم گرفت 
راه او را ادامه دهد و به جبهه برود اما به علت کمی سن با مخالفت خانواده روبرو شد.

او در بسیج و نماز جماعت مسجد محل حضور می یافت. بعد از اتمام جنگ و زمانی 
به میهن اسالمی بازگشتند گفت : خوشا به حال آنهایی که رفتند و شهید  که اسرا 
شدند اما ما جا ماندیم.خیلی شهادت را دوست داشت و همیشه می گفت : ای کاش 
از این بمبهایی که صدام  بر سِر ما  فرود می آورد ، ترکشی هم به من بخورد تا حداقل 
به این شکل شهید شوم.دوست نداشت پیر شود و در رختخواب بمیرد وهمواره آرزو 
داشت با جامۀ شهادت خدا را مالقات کند که اینگونه هم شد و به آرزوی خود رسید 

و در کنار شهدا آرمید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1334/01/02

 59/08/03

آبادان

تهران ، بهشت زهرا)س(
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محمد رشیدى ازندریانی 

       شهید بزرگوار رشیدی در سال 1334 در خانواده ای مومن و متعهد در شهر 
مالیر دیده به جهان گشود . او پس از قدم گذاشتن در سنگر علم و دانش ، نهایت 
دوره  اتمام  از  و پس  برد  بکار  در تحصیالت  موفقیت  را جهت کسب  تالش خود 
پیاده  رسته  در  را  خود  آموزش   1351 سال  در  و   شد  استخدام  ارتش  در  متوسطه 
به درجه ستوان 2 مفتخر  اتمام دوره در سال 59  از  . پس  در دانشکده شروع نمود 
گردید و پس از فارغ التحصیلی در یگانهای نقاط مختلف مشغول انجام وظیفه شد. 
او عاشق رهنمودهای حضرت امام )ره( بود و اعتقاد داشت همانطور که اطاعت از 
پیامبر و امام معصوم واجب است ، اطاعت از والیت فقیه نیز الزم می باشد. روزها 
گذشت و گویا این جهان برای روح بلندش کوچک بود و باالخره در حالی که در 

تاریخ 59/8/2  به درجه ستوان 2 نائل گردیده و در گردان 134 
لشکر 21 حمزه مشغول خدمت به میهن و کشور اسالمیمان بود  
آبادان  منطقه گردانی خود در شهر  تاریخ 59/8/3 در همان  در 
محبوبش  بسوی  روحش   ، ترکش  اصابت  و  انفجار  موج  اثر  بر 
پرواز نمود و دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش بر دوش 
همسنگران و همرزمانش با افتخار تمام در تهران به خاک سپرده 

شد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1349

1367/1/6

حلبچه

بهشت زهرا)س(، قطعه 28، 
شماره 4/5، ردیف 18

  شهید حسن رضایی
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      این شهید بزرگوار در سال 49 در تهران متولد شد و تحصیالت خود را تا پنجم 
ابتدایی ادامه داد. وی پس از انقالب در بسیج و محافل دینی مذهبی حضور فعالی 
داشت. تعهد نسبت به آرمانهای انقالب ، اخالص ، ایثار و گذشت از ویژگیهای بارز 
اخالقی این شهید بزرگوار بود که وصیتنامه وی نیز بیانگر آنست. وی از طریق بسیج 
عازم جبهه شد و در فروردین ماه سال 67 در منطقه عملیاتی حلبچه در اثر اصابت 

ترکش خمپاره به ناحیه کمر ، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید از زبان مادر :

      چهارمین فرزند ما بود و در میان پسرها ، اولی. قبل از او خدا 4 پسر به ما داده 
بود که هیچ یک زنده نماندند. حسن که به دنیا آمد ، برای خانم فاطمۀ زهرا)س( 
و آقا امام حسین)ع( نذر کردیم و به عنایت آنها ، خدا او را برایمان حفظ کرد و 
اینطور بود که حسن از همان کودکی در راه آن بزرگواران قدم برداشت. شرکت در 
مراسم دعا و عزاداری اهل بیت)ع( را ترک نمی کرد و همیشه در دهۀ محرم ، سقا 
می شد. نیازی به گفتن نیست که چنین پسری چقدر عزیز است. مادر هم چیزی در 
این باره نمی گوید اما کیست که نداند حسن برای پدر و مادر چیز دیگری بود. خیلی 
خوش اخالق و خوش رو بود. همیشه می خندید و دیگران را شاد می کرد. احترام به 

بزرگترها و کمک به دیگران را هرگز فراموش نمی کرد. 
اولین بار ، پنهانی به جبهه رفت . وقتی که فقط 16 سال داشت ، شاید فکر می کرد ما 

با جبهه رفتنش موافقت نمی کنیم. بعد از اعزامش خبردار شدیم.



      وقتی بعد از سه ماه برگشت ، یکی از خانم های اقوام که مهمانمان بود ، شروع 
کرد به سرزنش او و گفت چرا پدر و مادرت را ناراحت می کنی ؟ اگر بدانی آنها 
چقدر برایت زحمت کشیدند و با چه مصیبتی تو را نگه داشته اند... حسن در جواب 
آن خانم گفت : چرا ناراحت می شوند؟ مگر جای بدی رفتم ؟ من جایی رفتم که 

گلستان است ...
      در چهرۀ مادر ، آرامشی حاکی از رضایت موج می زند. برای او چه چیزی بهتر 
از اینکه پسرش راه درست زندگی را پیدا کرده بود : یک بار گفتم حسن جان ! من 

تو را از خدا گرفتم که کمک حالم باشی، نه اینکه اذیتم کنی ؟گفت :
 اذیت نمی کنم ، من به راه خدا می روم. فقط دعا کن نه اسیر شوم و نه مجروح، 
دعا کن فقط شهید شوم. آرامش مادر حاال با لبخند زیبایی تزیین می شود : برای آن 
سه ماه خدمت داوطلبانه ، 12 تومان ) که آن موقع پول زیادی بود ( به او داده بودند. 
دوستانش گفته بودند برو با این پول یک موتور برای خودت بخر. اما حسن به آنها 
گفته بود نه ، نمی توانم. این پول بیت المال است. وقتی به مرخصی آمد ، آن پول 
را به نیازمندان محل داد. بعدها شنیدم همانجا از همه خداحافظی کرده بود. همان هم 

شد ، چند روز بعد که رفت ، دیگر پا به آن محله نگذاشت..
      وقتی به مرخصی آمد ، زمانی بود که تهران را بشدت موشک باران می کردند. 
حسن در حیاط خانه مان که خیلی بزرگ بود ، یک پناهگاه ساخت و وقتی خیالش 
راحت شد ، دوباره عزم رفتن کرد. هرچه اصرار کردیم نرود نشد. گفت : باید بروم.  
آنجا برای من گلستان است و اینجا زندان. باالخره رفت و 7 ماه در جبهه خدمت 
کرد. در این مدت حتی یک بار هم به مرخصی نیامد. می دانست اگر بیاید دوباره با 
اصرار ما برای ماندن روبرو می شود. آنقدر نیامد تا پیکر بی جانش را برایمان آوردند.

       سیزده به در تمام شده بود. شب خواب دیدم خانمی با چادر مشکی آمده و بیدارم 
می کند و می گوید حسن شهید شده مبارک باشد! از خواب پریدم. ساعت یک نیمه 
شب بود اما دلم آرام نگرفت و همان موقع به خانۀ دوست و همرزم حسن که تازه 
از جبهه برگشته بود رفتم. بیدارشان کردم و از او پرسیدم پس حسن کجاست ؟ چرا 
اما وقتی فهمید شما خانه قدیمی  بیاید مرخصی ،  نیامد ؟ گفت حسن می خواست 
تان را فروخته اید ناراحت شد و دوباره به منطقه برگشت و به حلبچه رفت. حسن 
عالقۀ شدیدی به آن خانه دوران کودکی اش داشت . حسن وقتی به جمع همرزمانش 
برگشته بود گفته بود: بچه ها ! بیایید دور هم شاد باشیم. بچه ها که از رفتار حسن 
تعجب کرده بودند گفتند : امشب چه خبر است؟ گفته بود : امشب ، شب شهادت 

من است.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345

1361/8/2

تهران 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 ، 
شماره 18 ، ریف 98

شهید رستم زمانی
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نام  به  اطراف قزوین  از روستاهای        شهید رستم زمانی در سال 1345 در یکی 
قنبرآباد دیده  به جهان گشود. او 4 برادر و 7 خواهر داشت. تحصیالت خود را تا 
امر  پدر در  به  نوجوانی  ابتدایی در روستا گذراند. در همان سنین کودکی و  پنجم 
کشاورزی و نگهداری گوسفندان کمک می کرد و بسیار با پدر و مادر خود مهربان 
بود. در سال 1356 ، یازده ساله بود که همراه با خانواده به تهران مهاجرت نمود و در 
محله بوعلی سینا ساکن شد و فعالیت خود را در بسیج آغاز کرد. در سال 58 همراه 
با خانواده به محله شهرک ولیعصر آمد. او در این مدت ضمن ادامه تحصیل ، به کار 
و تالش هم می پرداخت. روزها به خیاطی می رفت و شبها بصورت شبانه درس می 
خواند. در محلۀ جدید نیز فعالیت خود را در بسیج محل گسترش داد. وی عالوه بر 
حضور در نمازهای جماعت مسجد آل محمد)ص( ، شبها از  سوی بسیج به گشت 
زنی و پاسداری از محل می پرداخت. او به امام امت عالقه زیادی داشت و در فاجعه 
هفتم تیر که منجر به شهادت شهید بهشتی و جمعی از یاران انقالب گردید  بسیار 
به  تهران  نیز در سطح  منافقان  بود و  انقالب  و  اوایل جنگ  متاثر شد و گریه کرد. 
شرارتها و ترورهای زیادی دست می زدند. شهید زمانی در این شرایط برای خدمت 
به انقالب و کمک به حفظ آرامش و امنیت محله ، در ایست و بازرسی و پاس شبانه 
بسیج مسجد آل محمد )ص( شرکت می کرد. روزی در پاسخ به ممانعت پدر برای 
حضور در پاس شبانه به علت همراه نداشتن سالح و خطرناک بودن اوضاع  گفت : 
اگر اونها ) منافقان ( اسلحه دارند در عوض ما خدا داریم ، ما امام خمینی داریم. امام 
فرموده اند : مسجد رو رها نکنید مسجد سنگر است. و سرانجام در یکی از عملیاتهای 
به  نیز  بازرسی های شبانه بسیج مسجد در سطح محله در حالی که اسلحه  ایست و 
همراه داشت ، در اثر خستگی و خواب آلودگی ، ناگهان دستش برروی ماشه اسلحه 
ای که دراختیارش بود رفت و گلوله ای به گلویش اصابت نمود و به خیل شهیدان 

میهن پیوست.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1349/9/27

1370/4/12

چابهار

بهشت زهرا)س( ، قطعه 27 ، 
شماره 1 ، ردیف 128

شهید مجید سرائی 
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اول  تا  را  تحصیالت خود  و  متولد شد  تهران  در  سال 1349  در  سرایی       شهید 
راهنمایی ادامه داد و مدتی به شغل کفاشی پرداخت. این شهید بزرگوار پس از اعزام 
به خدمت مقدس سربازی از سوی نیروی انتظامی ، شانزده ماه در مرز افغانستان با 
مواد مخدر  قاچاقچیان  با  مبارزه  امر  تیربارچی در  بعنوان  و  یافت  کشورمان حضور 
منطقه  در   ، قاچاقچیان  و  اشرار  با  از عملیاتهای درگیری  نمود که در یکی  فعالیت 
چابهار به شهادت رسید. او در مجالس و محافل مذهبی حضور فعالی داشت و در 
نمازهای جماعت مسجد محل شرکت می کرد. بسیار مهربان و کم صحبت بود و 

برای خانواده خود بویژه پدر و مادر احترام زیادی قائل بود.
      مادر شهید درباره او می گوید : مجید پسری مومن ، فداکار و دلیر بود. روزی که 
برای مرخصی آمد ، برایش یک دست لباس نو خریدم اما او لباسها را نپوشید. به او 
گفتم : چرا لباسها را نمی پوشی؟ او جواب داد: پسر همسایه شهید شده و من به همین 
خاطر لباس نو نمی پوشم. در روز آخر مرخصی به خانه خاله اش رفت تا خداحافظی 
کند. اما با ناراحتی به خانه برگشت و گفت : مادر ! برای دخترخاله خواستگار آمده. 
گریه کرد و گفت : برویم انگشتر دست دختر خاله بیاندازیم. پدر موافقت نکرد و 
قبل  : در آخرین مرخصی  پدرش می گوید  برگشت.  به سربازی  مجید همان روز 
ازاینکه به محل خدمت بازگردد به او گفتم: دیگر به چابهار نرو چون 16 ماه در مرز 
حضور داشته ای. من آشنا دارم می توانم تو را برای ادامه خدمت به تهران منتقل کنم 
. او قبول نکرد و در پاسخ گفت:  نه ، پارتی بازی نمی شود کرد. اونهایی که پارتی 
ندارند مگر انسان نیستند  من دوست دارم بروم . مملکت مال ماست و ما باید از آن 
دفاع کنیم. زمانی که خواست برود صورت پدر را بوسه زد و به برادرش گفت : پدر 

خیلی خوبی داریم مبادا اذیتش کنید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1345/06/20

13 65/11/11

کانال ماهی 

-

 محمدحسن سلطانی پگاه                                                                                                                                      
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مذهبی  و  اصیل  ای  خانواده  در  ماه   1345 سال  اسفند   29 در  سلطانی  شهید        
متولد شد. پس از طی دوران کودکی پا به مدرسه گذاشت و در کنار تحصیل ، در 
کالسهای مسجد قائم)عج( شرکت نمود که این امر تاثیر بسزایی بر شخصیت معنوی 
ستمشاهی  رژیم  علیه  بر  تظاهرات  و  راهپیمایی  در   ، با وجود کمی سن  داشت.  او 
قرار  از آغاز جنگ تحصیلی دیگر کبوتر وجودش آرام و  نمود. پس  شرکت می 
نداشت و لذا برای دفاع از میهن اسالمی بپاخاست. حضور مکرر وی در جبهه های 
باالخص  افزود  می  پروردگارش  لقای  به  او  اشتیاق  و  بر شوق  باطل  علیه  نبرد حق 
زمانی که می دید دیگر همرزمان و دوستان هم مسجدی اش به آرزوی دیرینه خود 
یعنی شهادت رسیده اند بسیار غبطه می خورد. رفتار و حرکات او در سال آخر عمر 
در  و  است  بقاء  عالم  دلبسته  دیگر  او  فهمیدند  می  همه  که  بود  ای  بگونه  شریفش 
تشرفش به زیارت امام رضا)ع(، از آن حضرت طلب شهادت نمود. بار آخر که به 
نیز در  او  با شروع عملیات پیروزمندانه کربالی 5 که  جبهه اعزام شد مصادف بود 
گردان کمیل لشگر حضرت رسول)ص( عضویت داشت. این شهید واالمقام در شب 
11 بهمن ماه در جریان این عملیات در کانال ماهی همدوش با دوست قدیمی اش 
شهید قاسم لبافی شهادت را به آغوش کشید و پیکر مطهرش 50 روز پس از شهادت،  
مصادف با سالروز تولدش در آخرین روز اسفند ماه سال 65  به خاک سپرده شد. 
تواضع و فروتنی ، عشق به امام و انقالب ریشه در  جان او داشت و همیشه در نمازهای 

جماعت مسجد محل شرکت می کرد.
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فرازى از وصیتنامه شهید :                                                                                                                                                         
    الحمداهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیت علی ابن ابی طالب علیه الصلوه والسالم 
» شکر خدایی را که ما را از متمسکین  به والیت علی علیه السالم که درود خدا بر او 
باد قرار داد . « شکر باریتعالی را که فرصت حضور در جبهه را برای یکبار دیگر به 
من عنایت کرد ، شکر پروردگاری را که مرا در خانواده ای مسلمان قرار داد و شکر 
خدایی را که مرا در این زمان جدال بین حق و باطل قرار داد و قدرت حضور در این 
جدال را عنایت کرد و شکر ایزد منانی را که در مقابل خطاهای مخفی ما صفت ستار 
العیوبی خود را شامل حال ما نمود و شکر کسی را که مرا از بچه های مسجد قرار داد. 
خدایا با تمام این اوصاف خیلی دلم گرفته است و دیگر دل به زنده ماندن ندارم ، 
دوستان همگی هجرت کرده و ما را با خود نبردند اما صدای زنگ کاروانشان را در 
جبهه شنیدم و به دنبالشان رفتم از خدا بخواهید که قبولم کند .                                                 

        پدر عزیز از زحمات بی پایان شما کمال تشکر را دارم چون باعث آمدن به جبهه 
خود شما بودید امیدوارم خداوند اجر کافی عنایت فرماید امید است بتوانم زحمات 
شما را جبران سازم. مادر گرامی تو برایم مادر مهربانی بودی و زحمات شما هرگز 
فراموشم نمی شود. وقت خداحافظی آخرین گریه شما که بی صدا بود و از اعمال دل 
بر میخواست و جگر را میسوزاند فراموشم نمی شود و بعد از آن با اشک خود بدرقه ام 
کردید . شما تمام فامیل و تمام همسایگان سعی کنید که با یکدیگر خوب باشید و 

صله ارحام فراموشتان نشود . 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1343

1363/2/2

آبادان 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 27 ، 
شماره 10 ، ردیف 45

شهید سعید سلیمانی 
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       شهید سعید سلیمانی در سال 1343 در منطقه فالح تهران به دنیا آمد. او 5 برادر 
و دو خواهر داشت و پسر سوم خانواده بود. تحصیالت خود را تا مقطع دوم راهنمایی 
ادامه داد و پس از آن وارد حرفه باطری سازی شد. وی در اواخر سال 61 به خدمت 
سرباز  عنوان  به  سپس  و  گذراند  بهبهان  در  را  آموزشی  دوره  ابتدا  رفت.  سربازی 
ژاندارمری به آبادان اعزام شد و وظیفه مهم نگهبانی از مرزها را برعهده گرفت. او 
مدت یک سال و نیم ، در منطقۀ اروند رود حضور داشت و سرانجام در همان منطقه 
مقام  به  ماه سال 63  اردیبهشت  ، در  نگهبانی  به محل  اصابت خمپاره دشمن  اثر  بر 
واالی شهادت رسید. وی همزمان با آغاز جنگ در آبادان حضور داشت و با وجود 
اینکه شرایطی فراهم شد تا برای ادامه خدمت به تهران منتقل شود اما آنرا نپذیرفت 
و ترجیح داد در آبادان در کنار دیگر رزمندگان به دفاع از میهن بپردازد. او چندین 
بار برای مرخصی به تهران آمد اما هر بار به هنگام بازگشت با نزدیکان روبوسی و 
خداحافظی نمی کرد. اما بار آخر که منجر به شهادتش  شد ، با کمال تعجب دست 

خود را زیر پای مادرش کشید و برروی چشمان خود گذاشت 
و با همه نزدیکان روبوسی و خداحافظی گرمی کرد.

       شهید سلیمانی شخصیتی آرام و متین داشت. او در توصیه 
به نزدیکان و دوستان می گوید : به شما وصیت می کنم که 
در هر زمان احترام پدر و مادر خود را داشته باشید و با آنها به 
نیکی رفتار کنید و تا زنده هستید پیرو خط رهبری و والیت 

باشید تا هم این دنیا و هم آن دنیا را برای خود داشته باشید.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347/12/17

1374/10/2

فکه ، شهید تفحص

بهشت زهرا)س( ، قطعه 29 ، 
شماره 7 ، ردیف 14

شهید سعید شاهدى
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محله  در  انقالبی  و  مذهبی  ای  خانواده  در   1347 سال  در  شاهدی  سعید  شهید      
و  داشت  و چهار خواهر  برادر  دو  او  به جهان گشود.  دیده  تهران  ولیعصر  شهرک 
تحصیالت خود را تا پایان دورۀ راهنمایی ادامه داد و پس از آن تمام فکر و ذکرش 
رفتن به جبهه بود و به این آرزوی خود رسید. این شهید واالمقام پس از جنگ نیز 
عاشقانه راه همرزمان شهیدش را پیمود و سرانجام به آنان ملحق شد و به مقام عظمای 

شهادت رسید.
شهید از زبان  مادر :

سعید از کودکی خیلی دوست داشتنی بود و حرفها و رفتارش به دل همه می نشست. 
از همان موقع خیلی صبور و بی آزار بود. خیلی خوش برخورد بود و در سالم کردن 
به کوچک و بزرگ پیشدستی می کرد. آنقدر گرم و صمیمانه با مردم برخورد می 
کرد که همه شیفته رفتار و مرامش می شدند. وقتی جنگ شروع شد ، با اینکه 12سال 
داشت ، اما همه فکر و ذکرش جبهه و جنگ شد و هر طور که می توانست در این 
راه فعالیت می کرد. با آن سن و سال کم ، به دلیل صدای دلنشین و گیرایی که داشت 
، همیشه از او می خواستند در مراسم بزرگداشت شهدا ، نوحه سرایی کند. با اینکه 
اما با شروع جنگ دیگرهوش و حواسش به درس نبود و  باهوش و درسخوان بود 
باالخره در شانزده - هفده سالگی برای اولین بار از طرف مدرسه به جبهه رفت. وقتی 
جنگ شروع شد و مردم ، جوانانشان را راهی جبهه می کردند، سعید کوچک بود 
و من در برابر خدا احساس شرمندگی می کردم که هیچ کس را ندارم تا به جبهه 

بفرستم.
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      اما خواست خدا بود که شور و شوق جبهه رفتن از همان سنین در سعید ایجاد 
شد. پدرش می گفت او باید به فکر درس و مدرسه اش باشد اما سعید مصمم تر از 
این حرفها بود و وقتی مخالفتها را دید ، پنهانی به جبهه رفت. هدف او شهادت بود و 

برای رسیدن به آن ، تا پایان جنگ مرتب در جبهه ها حضور داشت.
تو برادر منی !

      سعید همیشه دلش پیش شهدا بود ، می گفت : از بس رفتم و دوباره برگشتم ، 
دیگر خجالت می کشم. وقتی قطعنامه 598 پذیرفته شد ، سعید مرخصی بود. همانطور 
که مشغول استراحت و تماشای برنامه تلویزیون بود ، خبر برقراری آتش بس را شنید. 
حالش دگرگون شد و گفت : جنگ تمام شد. همه رفتند و ما ماندیم. فردای آن روز 
به منطقه رفت و موفق شد در عملیات مرصاد شرکت کند. در آن عملیات به شدت 
از ناحیه دست ، پا و شکم مجروح شد و 24 ساعت بیهوش بود. وقتی به هوش آمد، 
گفت : من در یک حال و هوای دیگر بودم  اما حیف ! دوباره به این دنیا برگشتم. 
با اینکه وضعیت جسمانی اش خیلی وخیم بود اما بدون اجازه پزشک به خانه آمد و  
گفت : آنقدرمجروحان بدحال تر از من هستند که من خجالت می کشم در بیمارستان

 بمانم. بعدها فهمیدم او در جنگ ، شیمیایی شده و در معرض موج انفجارهم قرار 
گرفته است اما خدا خیلی به او قدرت داد. با آن همه دردی که تحمل می کرد ، از 

روحیه بسیار خوبی برخوردار بود... .
 چشم مرا تا به خواب دید جمالش 

من هیچ وقت خواب سعید را ندیده ام . اما آنهایی که هرگز سعید را ندیده اند ، او 
را در خواب می بینند و حاجتشان را می گیرند. یک روز یکی از خانمهایی که سر 
مزار سعید آمده بود گفت : خانمی چند بار اینجا آمده  و خیلی دلش می خواهد شما 
را ببیند. و بعد از قول او تعریف کرد : یک شب خواب دیدم ، دارم فال برمی دارم . 
برگه فال را که نگاه کردم ، دیدم عکس یک شهید در حال قنوت است و اسمش هم 
در برگه نوشته شده . فال دیگری برداشتم ، باز هم همان عکس بود. بعد از دیدن آن 
خواب ، آن قدر گشتم تا مزار این شهید را پیدا کردم و حاال همیشه سر مزار او می 

آیم و او را برای گرفتن حاجتم ، واسطه قرار داده ام.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1350/6/27

                 1366/11/4

ماووت کردستان 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 40 ، 
شماره 15 ، ردیف 44 

 شهید داوود طاهرى     
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        شهید داود طاهری در شهریور ماه سال1350 در محله قلعه مرغی تهران دیده به 
جهان گشود. وی دومین فرزند خانواده بود و تحصیالت خود را تا سال دوم هنرستان 
ادامه داد. او در حین تحصیل تعهد داده بود پس از اتمام درس به مدت ده سال در صنایع 
دفاع مشغول بکار شود اما پیش از اتمام درس، داوطلبانه به جبهه های نبرد حق علیه باطل 
شتافت و در عملیات بیت المقدس در منطقه ماووت به دیدار معبود نائل شد و به فیض 
شهادترسید.                                                                                                                                                     

شهید از زبان مادر :                                  
        بچگی هایش خیلی شیطنت می کرد. یک لحظه آرام و قرار نداشت. سرش درد 
می کرد برای دعوا. همیشه مشغول کوبیدن بود! البته با چکش روی میخ و آهن، آخر 
عاشق کارهای فنی بود، اما وقتی به بلوغ رسید، یک دفعه از این رو به آن رو شد. 
اخالقش خیلی فرق کرد. پسر مومن و سربه زیری شد. نمی دانم آن همه تغییر چطور 
در او به وجود آمد. جوری شده بود که خودمان هم از دیدنش تعجب می کردیم. 
به هنرستان کشاند.  اورا   ، فنی  به کارهای  داود یکباره آدم دیگری شد. عالقه اش 
همانجا که مسیر زندگی اش را تغییر داد. داود در رشته اتومکانیک درس می خواند 
و سال دوم بود که از طرف مدرسه در دوره آموزش نظامی شرکت کرد. با خودمان

می گفتیم اشکالی ندارد، برای کسب آمادگی است. حاال کو تا سربازی اش! اصال 
فکر نمی کردیم به فکر جبهه رفتن بیفتد. هنرستان شان با صنایع دفاع  قرارداد همکاری 

داشت و هنرجویان هنرستان هم از طرف صنایع دفاع به جبهه اعزام می شدند.



     اوایل سال تحصیلی، یک روز از مدرسه برگشت و همان طور که دستانش را 
روی بخاری گرم می کرد بی مقدمه گفت: مامان! یا بابا باید برود جبهه و از مملکت 
دفاع کند، یا من! گفتم: تو که هنوز بچه ای، وقت جبهه رفتنت نیست. نمی دانستم 
او تصمیمش را گرفته. چند روز بعد، نامه اعزام به جبهه اش را آورد خانه. خواهرش 
گفت: چطور به خودت اجازه دادی بی خبر این کار بکنی؟ داود وقتی دید من گریه 
می کنم سرش را پایین انداخت و او هم آرام اشک ریخت اما در همان حال گفت من 
باید بروم.مادر از اولین اعزام داود به جبهه می گوید، همان که به آخرین دیدارشان 
تبدیل شد:  سال سوم هنرستان بود که عزم رفتن کرد. در مدتی که تا اعزامش باقی 
خواهم  می  شوم.  بیدار  باید  خودم  نکن!  بیدارم  صبح  نماز  برای  تو  گفت:  می  بود 
برای شرایط جبهه خودم را آماده کنم. روزی که می خواست برود، به من و پدرش 
گفت: دنبالم تا دم در نیایید، این طوری همه مردم خبردار می شوند. نمی خواست 
اهل محل از جبهه رفتنش باخبر شوند. دهم  آذر بود که رفت؛ برای اولین و آخرین 
بار. دو روز بعد با نامه خبر داد که در اندیشمک مستقر شده است. مدت حضورش 
در جبهه آنقدر کوتاه بود که حتی یک بار هم مرخصی نیامد. یک بار نامه اش آمد 
که نوشته بود دیگر برایش نامه ننویسیم چون به جای دیگری منتقل شده است. در 
واقع چون عملیات در پیش بود، از این طریق می خواست نامه ننوشتن های احتمالی 
اش را توجیه کند. خبر شهادت داود را بدون پیکرش به ما دادند . پدر داود همراه 
چند نفر دیگر همان شب به اندیمشک رفت تا پیکر داود را تحویل بگیرد. از خود 
بیخود شده بودم. داغ داود از یک طرف و نگرانی پدرش از طرف دیگر آرام و قرار 
را از من گرفته بود. تا صبح اشک می ریختم. یک لحظه خوابم برد و درخواب دیدم 
واردمکانی شدم. پله های زیادی را به طرف زیرزمین پایین رفتم و به آب بسیار زالل 
و خنکی رسیدم. یک مشت از آن آب برداشتم و نوشیدم. وقتی بیدار شدم آرام شده 
بودم. همسرم دست خالی برگشت و ده روز طول کشید تا بعد از پیگیری های فراوان 
پیکر داود را تحویلمان دادند. وقتی در تابوت را باز کردند، انگار آرام خوابیده بود. 
تیر به قلبش خورده بود. صورتش را بوسیدم و با آب گالب معطرش کردم. روز 24 

بهمن، داود 17 ساله ام را 20 روز پس از شهادتش دفن کردیم.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347

1365/12/10

شلمچه- عملیات کربالى 5

-

شهید عبدالحسین عالمی 
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شهید از زبان مادر :                                                      
       پسری ساکت و همیشه سرش در کتاب و کارهایش بود یا درس می خواند و یا 
از پدرش که روحانی و امام جماعت مسجد بود ، قرآن یاد می گرفت. بعد از پیروزی 
انقالب هم فقط می شد در مسجد و بسیج پیدایش کرد. نسبت به اطرافیانش دلسوزی 
عجیبی داشت. زمانی که خانه مان را می ساختیم ، با اینکه کارگر داشتیم خیلی از 
کارها را خودش انجام می داد . کیسه های سنگین سیمان را روی دوش می گذاشت 
و می گفت : کارگرها گناه دارند ، خسته می شوند.  عبدالحسین سال سوم دبیرستان 
بود که گفت می خواهد جبهه برود و وقتی نگرانی مرا دید گفت : خط مقدم که 
نمی روم ، می خواهم بروم برای رزمنده ها کمپوت باز کنم ! 2 ماه بعد وقتی که 
مرحله مقدماتی عملیات کربالی 5 با موفقیت انجام شد ، برگشت و پدرش برایش 
گوسفند قربانی کرد. عبدالحسین ناراحت شد و دور از چشم حاج آقا به من گفت 
بابا کار درستی انجام نداد. گفتم چرا ؟ ما که گوشت قربانی را بین مردم تقسیم   :
کردیم. گفت:  اگر می خواستید قربانی کنید باید گوسفند را تحویل دفتر امام )ره( 
می دادید تا می فرستادند برای رزمندگانی که در جبهه خدمت می کنند. بار آخر که 
عزم رفتن داشت به او گفتم : دیگر برای چه می خواهی بروی ؟ او برای راضی کردن 
من گفت:  ده روزه برمی گردم و دیگرهم نمی روم. شب قبل از اعزام بیدار شدم و 
دیدم چراغ گردسوز باالی سر عبدالحسین روشن است و او مشغول نوشتن است. به 
او گفتم چرا نمی خوابی ؟ مگر فردا نمی خواهی بروی جبهه ؟ چیزی نگفت و من 

هم نفهمیدم که در آن تاریکی شب مشغول نوشتن وصیتنامه است. 
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      فردا صبح که می رفت گفتم : حاال که می روی چیزی از خودت برای ما بگذار. 
با خنده ای معنی دار گفت : می ترسید شهید شوم و عکسی از من نداشته باشید؟ 
نگران نباشید. همه چیز را آماده کرده ام و در کمد گذاشته ام. راست می گفت : بعد 
از شهادتش وقتی کمد وسایلش را می گشتیم ، نوشته ای روی برنامه کالسی اش به 
در کمد چسبانده بود که توجهمان را جلب کرد : وصیتنامه ام را داخل کتابم گذاشته 
سفارش   ، الرجل  بهذا  اوصیکم   : بود  نوشته  در وصیتنامه کوتاهش  عبدالحسین  ام. 

کرده بود که امام )ره( را تنها نگذارید و به دستورات ایشان عمل کنید.  
تا  من  فرستادند.  مقدم  به خط  را  آنها  رسید  منطقه  به  همینکه   : مادر می گوید      
زمان شهادتش نمی دانستم عبدالحسین آرپی جی زن بود. او در دومین روز عملیات 
کربالی 5 با اصابت ترکش به قلبش به شهادت رسید. گفته بود 10 روز دیگر برمی 
گردم اما زودتر از قرارمان برگشت. عبدالحسین موقع شهادت ، فقط 17 سال سن 
داشت . یک بار وقتی در محفظه فلزی سر مزار عبدالحسین را باز کردیم ، نامه ای در 
آن بود. در آن نامه نوشته شده بود : یک شب دیدم از مزار شهید شما نوری می تابد... 
من حاجتم را بواسطه شهید شما از خدا گرفتم. مدتهاست اینجا می آیم تا مادر شهید 
را ببینم و با او صحبت کنم. از او تقاضا دارم پالک شهید را برای تبرک به من بدهد... 
نامه  نویسنده  با  نتوانستیم  ولی  گرفتیم  تماس  بود  نامه  در  که  ای  شماره  با  بار  چند 
صحبت کنیم . اما مهم این بود که از سر مزار شهید ، ناامید و دست خالی برنگشته 

بود.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1349/3/3

1365/4/18

مهران ، عملیات کربالى 1 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 11 ، ردیف 117

  شهید ذبیح اله عبادى 
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در  و  آمد  دنیا  به  ابهر  شهرستان  روستاهای  از  یکی  در  عبادی  اله  ذبیح  شهید       
تا  را  خود  درس  نمود.  مهاجرت  تهران  به  خانواده  همراه  به  کودکی  سنین  همان 
مقطع راهنمایی ادامه داد و در حین تحصیل وارد شغل خیاطی شد و به کار و تالش 
پرداخت. او در منطقه اسالمشهر عضو بسیج بود و در آنجا نیز فعالیت می کرد. پس 
از آغاز جنگ تحمیلی درس و کار را رها کرد و در سن 16 سالگی تصمیم گرفت 
داوطلبانه به جبهه برود. این شهید بزرگوار از طریق سپاه به جبهه های نبرد حق علیه 
باطل اعزام شد و در مدت 18 ماه حضور در جبهه ، بعنوان تک تیرانداز به نبرد با 
به  به مرخصی آمد.  وی سرانجام  این مدت خیلی کم  پرداخت و در  بعثی  دشمن 
آرزوی دیرینه خود رسید و در عملیات کربالی یک در منطقه مهران بر اثر اصابت 

ترکش خمپاره به ناحیه گردن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وصیتنامه شهید :

     ایمان به خدا و جهاد در راه او از همه اعمال نزد خدا محبوبتر است. جهادیکه 
خون مومنی ریخته شود و اسبش پی گردد بهترین جهاد است و بهترین گفتار سخنی 

است که سود داشته باشد.
کنون هر ساعتی غم پیشه دارم                                    که روز واپسین در پیشه دارم 
و ان ساعت خدایا یاری ام ده                                    زغفلت بنده را بیداریم ده 
درآن ساعت ز شیطانم نگهدار                           به لطفت نور ایمانم نگهدار
چو در جانم نماند زان لقا هوش                        تو در جانم نکن یادت فراموش
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      هیچ وقت از خداوند متعال غافل نباشید و نماز به پا دارید که نماز ستون دین 
است و جنگ ما هم برای نماز است و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید 
و دعا بپا دارید که بهترین درمانها برای تسکین دردها است. اینجانب برای چندمین 
بار است که در دانشگاهی که درسش ایثار است شرکت کرده ام ، در این دانشگاه 
مردود شده ام چون خداوند گلچین   می کند و خوبان را نزد خود می خواند و به 
خاطر همین هم شهادت نصیب من نشد و برای آخرین بار هم به جبهه های حق علیه 
باطل آمدم تا شاید با ریختن خون خودم درخت اسالم را آبیاری کنم ، چون همه ما 
شامل انا هلل و انا الیه راجعون هستیم . روزی به سوی خدا باز خواهیم گشت پس چه 
بهتر راه خونین را انتخاب کنیم . چرا که خود را پیرو امام حسین )ع( می دانیم ، باید 
رهرو امام حسین باشیم و حسین گونه زندگی کنیم و حسین گونه به شهادت برسیم. 
ای جوانان ! مبادا در غفلت بمیرید که علی )ع( در محراب عبادت شهید شد و مبادا 
بی تفاوت بمیرید که علی اکبر حسین)ع( در راه حسین)ع( و با هدف ، شهید شد. من 
عاشقانه بسوی جبهه های حق علیه باطل رفتم زیرا که بدنم طاقت سوختن در آتش 
جهنم را ندارد . چرا که دلباخته و پیرو سرور شهیدان حضرت امام حسین)ع( هستم 
که فرمود : به درستی که من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز مالمت 

و تلخی و ناگزیری نمی بینم.
گر مرد رهم میان خون باید بروم                     خرم آن روز کزین منزل ویران بروم

                            راحت جان طلبم و ز پی جانان بروم
       و لذا به همه بستگان و دوستان و مردم توصیه می کنم اگر می خواهید پیش شهدا 
و خداوند و پیش حضرت زینب سربلند و در قیامت روسفید باشید و سرتان را باال 
بگیرید ، حسین زمان را یاری کنید و مردانه بسوی جبهه حق علیه باطل هجوم آورید 
و شر کفر جهانی را از سر ایران برطرف سازید و با حضور فعال در صحنه انقالب 
اسالمی از جمله بسیج مستضعفان ادامه دهنده راه من و امثال من باشید و نگذارید 
سالح شهدا بر زمین بماند.ای امت شهید پرور اسالم ! شما را به خدا قسم نگذارید 
این قلب تپنده و پیر جماران تنها بماند.شما شعار داده اید ، ما اهل کوفه نیستیم امام 
تنها بماند و باید به این حرف خود عمل کنید و دعا به جان امام و دعا برای پیروزی 
رزمندگان و دعا برای ظهور امام زمان )عج( کنید و شما را به خدا قسم نگذارید این 
خون شهیدان پایمال گردد و شما را به خدا قسم نگذارید جبهه ها خالی بماند و صلح 
بکشد. انشاءاله که پیروزیم.ای مردم شهید پرور! جبهه ها را پر کنید که به گفته امام 
امت و امام عزیز ، امسال سال پیروزی است  و ای مردم از این به بعد توبه کنید که 
خداوند توبه کسانی را می پذیرد که از روی نادانی کاری انجام دهند و به زودی از 

آن پشیمان شوند و بازگردند ، اینگونه مردم را خدا می بخشد... .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                       1350/8/5

                                                                                                 1367/1/6

دربندیخان عراق                                                                              

بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 14 ، ردیف 170

شهید عبداله عبادى                                                                
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      شهید عبداله عبادی در سال 1350 در شهرستان ابهر دیده به جهان  گشود. او 
در همان سال اول تولد به همراه خانواده به تهران آمد و پس از رسیدن به سن هفت 
سالگی درس خود را در یکی از مدارس اسالمشهر آغاز نمود. وی تا مقطع راهنمایی 
به تحصیالت خود ادامه داد و زمانی که برادرش ذبیح اله به شهادت رسید تصمیم 
گرفت به جبهه برود و راه برادرش را ادامه دهد. با توجه به اینکه برادر وی و چند 
به جبهه  او  رفتن  با  مادر   ، بودند  به شهادت رسیده  نزدیکان در جنگ  از  تن دیگر 
مخالفت می کرد اما عبداله می گفت : فقط اجازه دهید سه ماه بروم جبهه. اگر بعد از 
این سه ماه برگشتم ، دیگر به جبهه نمی روم و پیش شما می مانم. سرانجام موافقت 
مادر را جلب کرد اما به علت کمی سن ، سپاه برای اعزام او مانع تراشی نمود. وی با 
دستکاری شناسنامه خود و تغییر سن ، از طریق بسیج به این کار اقدام کرد و سرانجام 
یک سال پس از شهادت برادر به جبهه رفت و بعنوان تک تیرانداز به مقابله با دشمن 
بعثی برخاست. پیش از اینکه مدت سه ماهی که به مادر قولش را داده بود به پایان 
برسد ، سعادت نصیبش شد و در آخرین حملۀ رزمندگان اسالم به مواضع دشمن قبل 
از پذیرش قعطنامه ، در منطقه دربندیخان عراق بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر ، به 

درجۀ رفیع شهادت نائل آمد.
وصیتنامه شهید :                                                                                                                                                                                    
بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                      
      با سالم به پیشگاه حضرت حجت )عج( و نائب بر حقش حضرت امام خمینی و 

همه شهدای اسالم و ملت شهیدپرور ایران.        



       خداوند بزرگ در قرآن کریم می فرماید کسانی را که در راه خدا کشته
 می شوند مرده نپندارید بلکه آنها زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند و پیامبر 
اسالم فرمود برتر از آن چیزی نیست و می دانیم که اولیا و ائمه ما همگی در راه خدا 
با خون شهیدان  باید گفت که اسالم  مجاهده کردند و همه آنها شهید شدند. پس 
با  با همه قدرت خود  ابر قدرتها   ، ایران مطرح شده  رشد کرد. امروز که اسالم در 
آن به مبارزه برخاستند و قصد نابودی آن را دارند و بر ماست که به پیروی از ائمه و 
رهبر انقالب استوار بایستیم و از شهادت نهراسیم. ما باید راه شهیدان را ادامه دهیم و 
راه آنها در نامه ها و وصیت نامه های آنها روشن شده است .من اولین باراست که به 
جبهه حق علیه باطل می روم که شاید کمکی برای جامعه کرده باشم. بله جبهه خیلی 
با صفاست و در پایگاه منتظران شهادت ، از چشمان اکثریت افراد واقعاَ انتظار برای 
شهادت می بارد. جبهه آزمایشگاهی است که انسان می تواند در آن ، میزان وابستگی 
اش به عالم مادی را بسنجد. برای کسی که عاشق است و در آرزوی دیدار دوست ، 
کدامین  راه از شهادت بهتر و نزدیکتر است!  به هنگامی که رزمندگان برای رفتن به 
سوی جبهه آماده می شوند ، خداوند در برابر مالئک نسبت به چنین انسانهائی افتخار 

می کند.   
       ای مادران ! شما با دستی گهواره  بچه هایتان را تکان می دهید و با دست دیگر 
سرنوشت بشریت را رقم می زنید. مادرم ! تو راز زندگی را در تعبد به این حقیقت 
یافته بودی که باید بنده خوب خدا و مجری احکام و تکالیف الهی بود و اولی ترین 
و مهمترین تکالیف را در تربیت فرزندانت می دانستی. همه شما پاسدار اسالم باشید 
ایستادند وشهید شدند. من  بایستید همانطور که شهدا  لیبرالها  و در مقابل منافقین و 
به عنوان یک برادر و یک شهید آگاه ، به تمامی جوانان و دوستان و آشنایان و به 
تمامی  پدران و مادران و به تمامی ملت می گویم که قبل از هر چیز وحدت کلمه 
خود را حفظ کرده و با اتحاد و یکپارچگی خود ، در برابر تمامی ابر قدرتها بایستید. 
اگر بدنم را قطعه قطعه کنند هر قطعه از بدنم فریاد می زند یا حسین . مادرم می دانم 
که در انتظار من ثانیه شماری می کردی  ولی چه می کردم در زمانی که خدا مرا به 

مهمانی دعوت کرده بود و من عاشقانه به مالقات خدا شتافتم .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1346

1366/5/10

میمک

بهشت زهرا)س( ، قطعه 29 ، 
شماره 11 ، ردیف 112

 شهید مهدى عباسی
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میالد  روز  نیمه شعبان  با  همزمان  در سال 1346  عباسی  مهدی  بزرگوار       شهید 
به جهان  دیده  تهران  ای مذهبی در جنوب شهر  حضرت مهدی )عج( در خانواده 
دوران  گذراندن  از  پس  گذاشتند. وی  مهدی  را  او  نام  مناسبت  همین  به  و  گشود 
طفولیت وارد دبستان شد و تحصیالتش را تا سال پنجم ابتدایی ادامه داد ولی به علت 
شرایط اقتصادی خانواده ، تصمیم گرفت مشغول به کار شود. وی مدت چهار سال 
در حرفۀ تراشکاری مشغول بود و از این طریق به معاش خانواده کمک می کرد. او 
فردی درستکار بود و سعی می کرد از دیگران دستگیری نماید. فردی بسیار فعال 
اندام داشت. چه در خانه و چه در  باستانی و زیبایی  بود و عالقه زیادی به ورزش 
جبهه هیچگاه ورزش را ترک نمی کرد. با وجود سن کمی که داشت در تظاهرات 
و راهپیمایی ها بر علیه رژیم ستمشاهی شرکت می کرد. وی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی نیز به فعالیتهای دینی و انقالبی خود ادامه داد. حضور در جلسات قرآن و 
به جبهه  گرانقدر عالقه عجیبی  این شهید  بود.  او  های  برنامه  از جمله  محل  هیات 
داشت و به همین دلیل یک سال زودتر از موعد سربازیش به خدمت رفت . او در 
سال 1365 از طریق ارتش به خدمت مقدس سربازی اعزام شد. دوره های آموزشی 
خود را در پادگان اصفهان گذراند و سپس در منطقه عملیاتی میمک در غرب کشور 
حضور یافت و در لشگر 44 توپخانه به فعالیت پرداخت. شهید مهدی عباسی پس از 
15 ماه حضور دالورانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در تاریخ 1366/5/10 در 
حالی که مشغول تخلیۀ مهمات بود ، مورد هجوم هواپیماهای دشمن قرار گرفت و 
بر اثر اصابت راکت و انفجار مهمات ، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. بر اثر شدت 

انفجار ، پیکر مطهر شهید کاماًل سوخته و همه لوازم همراهش نیز از بین رفت.
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با پدر         این شهید بزرگوار نسبت به حجاب خواهران خود خیلی حساس بود. 
دیگر  از  بیشتر  او  هم حرف  همین خاطر  به  و  می کرد  مهربانی  بسیار  مادر خود  و 

خواهران و برادران ، مورد توجه پدر و مادر قرار داشت. 
ناراحت بود.  به مرخصی آمد، خیلی  : زمانی که  برادر شهید تعریف می کند        
چون بنظر   می رسید منطقه میمک توسط دشمن شناسایی شده  و احتمال خطر برای 
رزمندگان وجود دارد. به او گفتم : اگر اینطوره پس کمی دیرتر به جبهه برگرد . او 
در جواب گفت: من نمی توانم رفتنم را به تاخیر بیاندازم. بچه هایی که اونجا هستن 
، خون من از خون اونها رنگین تر نیست . هیچ فرقی نمی کنه من باید برگردم جبهه 
حتی اگر موضع ما را دشمن شناسایی کرده باشد. این شهید واالمقام در یکی از نامه 
هایش به خانواده اینگونه می نویسد: حتماً خانواده عزیز، نگران حال من نباشید. من 
در منطقه به همراه دوستانم مشغول خدمت به وطنمان هستیم و از خاک و ناموسمان 
دفاع می کنیم و انشاءاله تا آخرین نفس با دشمن بعثی می جنگیم و پیروز می شویم و 
امیدوارم که شما هم برای پیروزی تمام رزمندگان دعا کنید. آرزو من اینست که این 
جنگ هر چه زودتر با پیروزی نهایی به پایان برسد و تمام رزمندگان عزیز به آغوش 

گرم خانواده شان بازگردند.
.شهید از زبان مادر و خواهران :

به خوش       مهدی فرزند ششم و آخرین پسر خانواده ، جوانی رشید و کاری و 
اخالقی و خوشرویی معروف بود. مهدی خیلی به مادرمان وابسته و مراقب احوالش 
مامان  به   : به من سفارش کرد  نامه  نوشت و در سرتاسر  نامه  از جبهه  بار  بود. یک 
کمک کن. پایش درد می کند ، نگذار کار کند و... هفده ساله بود که شناسنامه اش 
تا به عنوان سرباز به جبهه اعزامش کنند. مخالفتهای پدر و مادر  را دستکاری کرد 
فایده نداشت ، چون مهدی در تصمیمش جدی بود. سال 65 دوره آموزشی اش را در 
اصفهان گذراند و سپس به میمک ایالم اعزام شد. مهدی در قسمت توپخانه فعالیت 

می کرد و همیشه به ما می گفت : از خط مقدم فاصله دارد اما ... 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1340/8/9

1360/3/8

شوش دانیال

 بهشت زهرا)س( ، قطعه 24 ، 
شماره 15 ، ردیف 80

 شهید سعید عزتی
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      شهید سعید عزتی در سال 1340 در خانواده ای مذهبی و زحمتکش در تهران 
رژیم  خفقان  از  ناشی  نامالیمات  با  را  خود  نوجوانی  و  کودکی  دوران  آمد.  بدنیا 
ستمشاهی سپری نمود. او قبل از شروع جنگ تحمیلی و آغاز انقالب اسالمی فعالیت 
خود را از مسجد فخریه توام با پیروزی ملت ایران بر رژیم ستمشاهی شروع کرد و 
، جزو جوانان کمیته  اسالمی در سال 57  میهن  به  )ره(  امام خمینی  در زمان ورود 
مردم  به  نسبت  خاصی  مسئولیت  احساس  بزرگوار  شهید  این  بود.  امام   از  استقبال 
،جامعه و دین خود داشت. همیشه می گفت : اگر قرار باشد در کشوری که درگیر 
جنگ شده ، جوانهایی مثل ما عقب نشینی کنند و خودشان را در این مسئله شریک 
ندانند هیچوقت امنیت به این کشور برنمی گردد. او در سال1360 و در اواخر سن 
اسالمی،  کشور  و  ناموس   ، میهن  به  نسبت  مسئولیت  احساس  خاطر  به  سالگی   19
تصمیم گرفت به استخدام ارتش درآید و این لباس مقدس را به تن کند. وی پس از 
گذراندن دوره آموزشی در رسته زرهی و کسب درجه گروهان دو ، از طریق یکی 
از گردانهای 313 لشکر 21 حمزه سیدالشهداء به جبهه جنوب اعزام شد. او در بخش 
پدافند توپخانه ای به انجام وظیفه پرداخت. البته قصد داشت با داشتن تحصیالت سوم 
راهنمایی ، درس خود را همزمان با جبهه ادامه دهد که این فرصت برایش فراهم نشد. 
مادرش از او خواست با توجه به اینکه ابتدای جنگ است و معلوم نیست چه شرایطی 
پیش آید و چه سرنوشتی در انتظارش باشد ، به جبهه نرود . او در پاسخ به مادر گفت: 
اگر من ، تو ، ما  با دشمنان جهت حفظ ناموس و میهن جنگ نکنیم پس چه کسی 

با آنها نبرد خواهد کرد !
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      از زمان اعزام تا شهادت سعید عزتی تنها 18 روز طول کشید و درتاریخ 60/3/6 
به هنگام بازگشت به محل استقرار خود در شوش دانیال ، بر اثر اصابت خمپاره به 
خودروی نظامی حامل وی ، واژگونی خودرو و ضربه شدید مغزی ، به خیل شهدای 
جنگ تحمیلی پیوست. او در زمان شهادت 20 سال سن بیشتر نداشت و اولین شهید 
محله بهداشت محسوب می شود. با توجه به اینکه در سال 1360 ، منطقه 18 جزو 
مناطق خارج از محدوده تهران بود هیچ گونه امکانات شهری نداشت لذا با کمترین 
امکانات ، پیکرمطهرشهید تشییع شد و مادر ایشان هرگز از شهادت فرزندش احساس 
ناراحتی و دل تنگی نکرد زیرا اعتقاد داشت فرزند شهیدش در روز قیامت شفاعت 

آنها را خواهد کرد و شهدا همیشه زنده هستند و نزد خدای خود روزی دارند . 
        برادر شهید درباره او می گوید  شهید عزتی ساده زندگی کردن را خیلی با ارزش 
می دانست و عالقه ای به زندگی تجملی نداشت. او بسیار فروتن بود و حتی خود را 
در مقابل افراد کوچکتر از خود نیز کوچک حساب می کرد. فرد بسیار دلسوزی بود. 
روزی دیدم به رفتگر محله در حال تمیز کردن کوچه کمک می کند. به او گفتم 
سعید چکار می کنی؟  گفت : او پیرمرد است و خسته می شود ، من باید به او کمک 
کنم. اینها زحمتکش هستند. این شهید بزرگوار فردی ساکت ، آرام و حرف گوش 

کن بود و به خواهران خود بسیار محبت می کرد و غمخوار آنان بود.
شهید عزتی از زبان مادر :  

     همزمان با تحصیل، کار هم می کرد. اصال اهل خرید لباس نو نبود. می گفت : 
بابا پیراست. چطور می تواند خواسته های همه ما را برآورده کند ؟ اما همان لباسهای 
کهنه را همیشه اتو می کرد ، می پوشید و می گفت: عیب ندارد لباس کهنه باشد ، 
اما باید تمیز باشد . به افراد سالخورده خیلی احترام می گذاشت . پیرمرد و پیرزنی از 
اقواممان که خادم مسجد بودند ، تازه از شهرستان به تهران آمده بودند. سعید گاهی 
دیر به خانه می آمد ، می گفت : رفته بودم برای حاج آقا و حاج خانم خرید کنم ، 

چند دقیقه پیششان نشستم ، نمی دانی چقدر خوشحال شدند !  



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1328

1364/9/5

سقز و بانه کردستان

بهشت زهرا)س( ،  قطعه 27 ، 
شماره ب ، ردیف 106

 شهیدعلی اصغر کریمی 
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       شهید علی اصغر کریمی در سال 1328 در شهر زنجان متولد شد. او 4 خواهر 
و 1 برادر داشت و آخرین فرزند خانواده بود. پیش از انقالب، در سن 22 سالگی به 
تهران مهاجرت کرد و در سال 1350 ازدواج نمود که حاصل آن یک فرزند پسر و 

سه دختر بوده است.  البته تنها فرزند پسر او امیرحسین همراه پدر به شهادت رسید. 
این شهید واالمقام ، قبل از انقالب در تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه حضور بسیار 
نقش  شاهنشاهی  نظام  برعلیه  محل  مردمی  ساماندهی حرکتهای  در  و  داشت  فعالی 
اساسی در سطح محله ایفا  می کرد بگونه ای که ساواک در تعقیب او بود. چاپ و 
توزیع اعالمیه های امام را در منزل انجام می داد. 30 برگ مربوط به آموزش عملیات 
چریکی مبارزان فلسطینی به منظور آموزش نظامی مبارزان انقالبی در اختیار او بود 
که ساواک به دنبال آن می گشت اما شهید کریمی آنها را در جایی مناسب مخفی 
المهدی  را در محل و مسجد  فعالیتهای خود  نیز  انقالب  پیروزی  از  بعد  بود.  کرده 
ادامه داد. او در  ساخت مسجد المهدی )عج( تالش فراوانی نمود و به کارگران و 

سازندگان مسجد ، کمک و رسیدگی می کرد. 
دادستان  الجوردی  شهید  که  زمانی  و  کرد  می  کار  بازار  در  کریمی  شهید        
از جمله  نماینده دادستانی در کارخانجات صنعتی  به عنوان  او   ، تهران شد  انقالب 
ایران خودرو و سایپا انجام وظیفه نمود. او همچنین عضو ستاد کمیته منطقه 12 بود. 

این شهید بزرگوار ازهمان ابتدای جنگ تا زمان شهادت در جبهه ها حضور داشت. 
آخرین بار که به مرخصی آمد ، از خیرین جهت کمک به جبهه و رزمندگان، پول و 
امکانات جمع آوری  کرد و این بار فرزند نوجوانش امیرحسین را نیز به همراه خود 
با  قرارگرفت و همراه  اشرار  بانه کردستان در کمین  منطقه  راه در  میانه  برد که در 

فرزندش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1352

1364/9/5

سقز و بانه کردستان

 بهشت زهرا)س( ، قطعه 27 ، 
شماره ب ، ردیف 105

امیرحسین کریمی
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     و این بار فرزند نوجوانش امیرحسین را نیز به همراه خود برد که در میانه راه در 
به درجه رفیع  با فرزندش  قرارگرفت و همراه  اشرار  بانه کردستان در کمین  منطقه 
شهادت نائل آمد.زمانی که برای آخرین بار با خانواده خود وداع می کرد گفت : 
ناراحت نشوید . ما با امیرحسین میرویم کربال. بچه ها را به تو می سپارم و تو را هم 
به خدامی سپارم. حاج رستمعلی پسند ، دوست صمیمی محل و همراه شهید کریمی 
به هنگام شهادت، اینگونه تعریف می کند : شهید کریمی دردوران جنگ به منظور 
تقویت نیروهای بسیجی و انقالبی ،  در کردستان حضور بسیار فعالی داشت و بیش از 
یکسال قبل از شهادت ، دراین منطقه فعالیت می نمود و آنجا را بخوبی می شناخت. با 
توجه به اینکه من بنا بودم و در کار خود مهارت داشتم ، روزی پیش من آمد و گفت 
:می توانی با من به  کردستان بیایی ؟ آنجا یک پایگاه متعلق به بسیجی ها و رزمنده 
هاست که نیاز به ساخت و ساز دارد. هر چه هم مزدش باشد می دهم. من به او گفتم: 
مزد نمی خواهم . بعد از چند روز قرارشد حرکت کنیم اما خانواده ام مخالفت کرده 
و گفتند: کردستان در این شرایط بسیار ناامن و خطرناک است، نرو. من گفتم : برای 
رضای خدا می روم. شب هنگام ، من و شهید کریمی به همراه پسر نوجوانش به راه 
افتادیم. در نزدیکی سقز ، شب را در یک قهوه خانه سپری کردیم. فردای آن روز 
در میانه راه شهید کریمی به یکی از پایگاههای نظامی بسیج سر زد و مبلغی را به آنها 
کمک کرد. پس از مدتی حرکت ، در یکی از پاسگاههای انتظامی به ما گفتند: چون 
امنیت برقرار نیست ، اندکی صبر کنید و نروید. مدتی گذشت تا اینکه با همراه کردن 
دو خودروی تویوتای محافظ و مسلح به سالحهای دفاعی اجازه تردد به ما و جمع 

دیگری از افراد را دادند.



      مدت کوتاهی بعد از حرکت، یکی از خودروهای محافظ به بهانه جاگذاشتن 
ادامه  حرکت  به  ما  بازگشت.  مسیر  از   ، خود  نظامی  امکانات  و  وسایل  از  بخشی 
به سمت ما  تپه های اطراف  از سوی  ناگهان  از طی مسافت کوتاهی  بعد  اما  دادیم 
نقاط   از  تیراندازی شد و الستیک خودرو پنچر گردید. اشرار مستقر در آن منطقه 
دوری به تیراندازی ادامه دادند که در جریان آن ، حاج آقا کریمی و فرزندش به 
ضربه گلوله اشرار و منافقین به شهادت رسیدند و جمعی دیگر نیز زخمی شده یا به 
اسارت درآمدند. من هم در آن شرایط سینه خیز رفته و داخل شیاری خود را مخفی 
کردم و گلوله ای به من اصابت نکرد و زمانی که اشرار باالی سرم آمدند ، خود 
را به مردن زدم و آنها گمان کردند کشته شده ام. پس از اتمام عملیات اشرار و با 
تاخیری معنادار، خودروهای محافظ و خط شکن ها تازه شروع به تیراندازی کور 
به سمت مواضع اشرار نمودند. که من به این کار آنها اعتراض نمودم و گفتم : بعد 
از اینکه ما را کشتند ، تازه تیراندازی می کنید ! به نظرم رسید آنها با اشرار همدست 
بودند. سرانجام پس از اتمام درگیری ، پیکر این دو شهید بزرگوار به عقب منتقل 
شد و من نیز به تهران بازگشتم.پدر شهید بختیاری از دوستان و هم محلی های شهید 
کریمی نیز درباره ایشان می گوید : شهید کریمی با توجه به ناآرامی های کردستان 
در اوائل جنگ تحمیلی ، مامور احداث پادگانی نظامی در منطقه سقز کردستان بود. 
در طول ماموریت سه بار برای مرخصی به تهران آمد و برای بار سوم که به تهران 
بازگشت ، با توجه به اینکه در بازار کار می کرد از بازاریان خیر برای تکمیل پادگان 
مبالغی جمع آوری نمود. قبل از بازگشت به کردستان برای خداحافظی نزد من آمد. 
درحالی که فرزند خود را نیز به همراه خود می برد ، از او پرسیدم : امیرحسین را کجا 
می بری ؟ پاسخ داد : او سرباز امام زمان)عج( است.  شهید کریمی فرد بسیار خیری 
بود و در سطح محله برای افراد مستمند و نیازمند از بازاریان و دیگر خیرین ، پول و 
امکانات جمع آوری می کرد. قبل از انقالب در شرایطی که کسی جرات نمی کرد 
عکس امام را داخل منزل بزند ، او عکس امام را سر در منزل خود همراه با پرچم 
امام حسین)ع( زده بود. شهید کریمی از فعاالن مسجد المهدی بود و بخش زیادی 
ازکارهای عمرانی مسجد را که در آن زمان به نام مسجد مسلم بن عقیل  می شناختند 
تا  بودم  شاهد  روزی  بود.  امناء  هیئت  جزو  و  مسجد  حسابدار  کرد.  می  ساماندهی 
شهید  این  فرزند  بود.امیرحسین  مسجد  امور  کتاب  و  مشغول حساب  ساعت4صبح 
بزرگوار نیز نوجوانی آرام و با اخالق بود. او در سال 1352 در تهران به دنیا آمد و 
دانش آموز سال دوم راهنمایی بود. با وجود کمی سن به نماز بسیار اهمیت می داد و 
همراه با پدرش در نمازهای جماعت مسجد المهدی که آن زمان به نام مسجد مسلم 

بن عقیل بود ، شرکت می کرد.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1349

1367/11/23

سقز کردستان

تهران ، بهشت زهرا

شهید بهمن علیپور
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      این شهید واالمقام در سال 1349 در تهران دیده به جهان گشود و تحصیالت خود را تا 
دوم راهنمایی ادامه داد. پس از تحصیل مدتی در محله وصفنارد با شغل خیاطی مشغول بکار 
شد. وی پس از سالها کار و تالش ، در سال 1367 برای گذراندن خدمت نظام وظیفه و ادای 
دین به میهن اسالمی از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به جبهه های نبرد حق علیه باطل 
اعزام گردید. او بعنوان نیروی زرهی در یکی از گردانهای عملیاتی تیپ 32 سپاه مشغول به 
خدمت شد و سرانجام پس از پنج ماه خدمت ، در حین انجام ماموریت بر اثر تصادف در 

منطقه غرب کشور )سقز( به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
      این شهید بزرگوار حضور فعالی در مسجد محل داشت و در نمازهای جماعت شرکت 
می نمود. وی بسیار کم حرف بود و کارهای شخصی خود را شخصا انجام می داد و فردی 

صبور و دلسوز بود..



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1342/01/01

13 62/07/01

در درگیرى  با عوامل ضد انقالب 

قزوین ،گلزار شهدا

 آیت اله غیاثوندمحمدخانی 
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وصیتنامه شهید :                                   
 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                        

       به نام خداوندی که در دنیا بر مومن و کافر رحم کرده ولی در آخرت فقط بر مومن 
رحم می کند. وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاً عند ربهم یرزقون. 
مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدایشان روزی 
نائب برحقش  اله االعظم ارواحنا فدا و  بقیه  با سالم و درود به حضرت  می خورند. 
امام خمینی و با سالم درود فراوان به روحانیت مبارز اسالم و با سالم و درود به ملت 
شهید پرور ایران و شهدای صدر اسالم تاکنون. و با سالم و درود فراوان به رسول 
خدا و بر تو ای پدر و مادر مسلمان که تنها جگر گوشه ات و دلبندت را به یاری 
اسالم می فرستی تا با ایثار خون خود درخت اسالم را آبیاری کند و پرچم توحید را 
در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. پدر و مادر عزیزم ! قامتتان را بلند گردانیده و ندای 
)اهلل اکبر خمینی رهبر( سر دهید و سخن شهیدان را که همان پیروی از مکتب تعالی 
بخش قرآن و اسالم و راه اهلل است به گوش مردم برسانید. خواهران عزیزم ! همچون 
حضرت زینب )س( در برابر مشکالت و داغ برادرتان مقاومت نموده و صبور باشید. 
برادرتان  برابر شهادت  ! شما وارث خون من هستید پس در  برادران عزیز و جلیلم 
چون کوه استوار باشید. در خاتمه امیدوارم که پدر عزیز و مادر مهربان و خانواده 

گرامیم مرا حالل کنید.
      و السالم علیکم و رحمه اله و برکاته. خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را 

نگهدار . آیت اهلل غیاثوند محمدخانی



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1349/3/3

1365/10/25

شلمچه ، عملیات کربالى 5

 بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 8 ، ردیف 136

 شهید مرتضی فتحی  
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      این شهید بزرگوار سوم خرداد ماه سال 49 در تهران محله مهرآباد و در خانواده 
ای مذهبی بعد از چهار فرزند دختر دیده به جهان گشود. او چون تک فرزند پسر بود، 
بسیار برای اعضاء خانواده و حتی اقوام ، گرامی و عزیز بود. البته این مسئله در تربیت 
وی تاثیر منفی برجای نگذاشت ، چرا که او از همان دوران کودکی به نماز، قرآن و 
عبادت عالقه زیادی داشت. این شهید بزرگوار تا پایان مقطع راهنمایی تحصیل نمود. 
پس از آغاز جنگ تحمیلی او تاب ماندن نداشت اما به علت کمی سن ، نمی توانست 
به جبهه برود. نمی دانست چگونه درس می خواند ، چون تمام فکر و ذکر او جبهه و 
جنگ بود. در اوائل سال 65 دایی وی شهید شد و او دیگر نتوانست تحمل کند. می 
گفت :  نباید تفنگ دایی روی زمین بمان. تا اینکه با دست بردن به شناسنامه و تغییر 
سن ، وارد آموزشهای رزمی و نظامی شد اما پس از اطالع از این امر، بار دیگر وی 
را از رفتن به جبهه منع کردند. شهید فتحی درهمان زمان حضور فعالی در بسیج محل 
و مسجد آل محمد)ص( داشت و از این طریق به وظیفه انقالبی خود عمل میکرد. 
وی پس از این که به سن قانونی رسید ، بالفاصله از طریق بسیج به جبهه رفت و در 
بخش پشتیبانی جنگ به فعالیت پرداخت. بار اول بعد از سه ماه برگشت و بار دوم هم 
بعد از یک هفته حضور در جبهه  به تهران آمد.اما پس از اینکه فهمید عملیاتی در 
راه است، با اشتیاق فراوان به جبهه بازگشت ولی می دانست که دیگر برنمی گردد 
زیرا قبل از آن ، خواب شهادتش را دیده بود. شهید مرتضی فتحی در سال 65 پس 
از هفت ماه حضور در مناطق عملیاتی ، در حالی که در عملیات کربالی پنج بعنوان 
آر پی جی زن با دشمن بعثی میجنگید  در اثر اصابت گلوله دشمن به ناحیه سر ، در 

منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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وصیتنامه شهید :                                                                                                                                                                                             
      جز شهادت در راه خدا و پیروزی اسالم هدفم نبوده و به این هدف افتخار میکنم. 
آیا پنداشتند مردمانیکه واگذاشته می شوند که بگویند ایمان اوردیم و ایشان امتحان 

کرده  نشوند ؟ ) سوره عنکبوت آیه 2(
       با درود و سالم بر ساالر شهیدان حسین بن علی )ع( که الگویی برای ملت ایران 
بخصوص رزمندگان است. ما باید درس شهادت را از حسین)ع( و دیگر شهیدان از 
صدر اسالم تا شهدای ایران یاد بگیریم و با درود بر رهبر کبیر انقالب و نایب بر حق 
امام زمان )عج( که یادآور کربالی حسینی دیگر است . ما این انقالب را با کمک 
و یاری امام زمان )عج( بوجود آوردیم حال باید برای تداوم بخشیدن به این انقالب 
جان خود را در راهش بدهیم . اما ای پدر و مادر عزیزم ! شما هم افتخار کنید که 
تنها پسرتان را در راه حفظ اسالم و قرآن دادید ، شما نباید از شهادت من ناراحت 
باشید چون موقعی که لباس بسیجی به تن کردم انگار که لباس دامادی بر تن کردم 
و اگر جنازه نداشتم ، اگر سر نداشتم و اگر دست نداشتم مانند حضرت زهرا )س( 
که جنازه ندارد و مانند امام حسین )ع( که سر نداشت و مانند حضرت ابوالفضل )ع( 
که دست نداشت به شهادت رسیدم و یاد آنها را برای شما زنده کردم . ای مادرم ! از 
شما می خواهم که مانند مادر وهب در روز عاشورا که وقتی سر پسرش را برای او 
آوردن ، او سر را به طرف کفار پرت کرد و گفت : سری را که در راه خدا دادم پس

 نمی گیرم ، باشید و بدانید که من راه دایی ام را ادامه دادم و مرا ببخشید که نتوانستم 
برای شما فرزندی شایسته باشم ، امیدوارم که مرا مورد عفو قرار دهید و از شما می 
خواهم که برای من زیاد گریه نکنید که دشمن و ضد انقالب خوشحال شوند. ای 
از شما می  از شما سرمشق بگیرند و  باید شما کاری بکنید که دیگران   ! خواهرانم 
خواهم که نماز و حجاب خود را حفظ کنید و شما خواهر کوچکم ! می خواهم که 

قرآن را فراگیرید. دیگرعرضی ندارم جز عفو و بخشش از خدای یگانه.
 والسالم

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار                                                                                                                                                
جان فدای باوفای      این دین و این انقالب                                                                                                                                                    

 هوای عشق شهادت   از سرم ربود هوش 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1343/01/25

 61/07/10

شلمچه ، عملیات کربالى 5

 بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 8 ، ردیف 136

 شهید داریوش فرج الهی  
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فرازهایی از وصیتنامه شهید داریوش فرج اللهی :                                                                                                 
یرزقون.                                                                           ربهم  عند  احیاء  بل  امواتا  اهلل  سبیل  فی  قتلوا  الذین  تحسبن  وال       
به نام خدایی که آفرید مرا که قلب میلیونها انسان از عشق رسیدن به او و در 
راه او فنا شدن، ماالمال از عشق وصل می باشد و به نام خدایی که معشوق و 
معبود من است و این قدرت را به من بخشید تا احساساتم را از قلب و وجودم 
بر کاغذ جاری سازم و با سالم به رهبر بزرگوار و کبیر انقالب اسالمی ایران 
خمینی و سالم به تمامی شهدای راه حق و آزادی. شهیدانی که در طول تاریخ 
به  و  برای خدا  را صادقانه  پهنه گسترده جهان، جان خود  بشریت و در  دراز 
قصد کسب رضای او تقدیم می کنند. شهیدانی که از جان خود میگذرند اما 
از اعتقاد به خدا نمیگذرند و ثابت میکنند که در درون انسان شعله ای وجود 
دارد که  گرمی و نور آن چنان شور و شوق می آفریند که انسان پروانه وار 
در نزدیک شدن به آن حتی از دادن جان خویش نیز پروا نمی کند و آن شعله 
همان عشق به خداست. درود به رزمندگان غیور و شجاع میهن که به قول امام، 
با دعا و مناجاتهای خویش و با راز و نیاز با محبوب و معبود خود فضای جبهه 
ها را عطرآگین میکنند و هر لحظه پیروزی تازه ای را بدست می آورند و لشکر 
کفر صدامی را به عقب می رانند و درود به امت دلیر و قهرمان ایران که لحظه 
ای از یاری نمودن به این انقالب نوپای اسالمی چه با فرستادن عزیزان خویش 

به جبهه ها و چه کمکهای نقدی و جنسی دریغ نمی ورزند.



ستارگان جاویداولین کنکره شهدای منطقه 18

      مدتها بود که در مقابل یک انتخاب بزرگ و سرنوشت ساز درمانده بودم اما من 
در این انتخاب واجب دانستم که از همه چیز خود از جمله پدر و مادر و دوستانم 
چشم بپوشم و برای یاری حسین زمان و دفاع از خاک میهن الهی و اسالمی خود 

بسوی جبهه های نبرد بشتابم چه خوب میگوید شاعر که :
رفت                                                         باید  سرنگون  فتاده  زپای  و  رفت             باید  خود  میان  رهی  مرد  گر 
تو پای در راه نه و هیچ مپرس                         خود راه بگویدت که چون باید رفت                                                        
      آری، من بسوی اهلل می روم اما شما زنده باشید و مشتهایتان را بر دهان آمریکا و 
ایادی مزدورش بکوبید و امام عزیز خمینی بت شکن را همواره دعا و یاری نمایید 
چون یاری این فرزند و پیرو راستین حسین)ع( مشت محکمی است بر دهان تمامی 
بر کفر  است که روزی  داده  مومنین وعده  به شما  براستی که خداوند  و  ابرقدرتها 
جهانی پیروز خواهید شد و پرچم اسالم به دست حزب اهلل بر روی زمین به اهتزاز 

درمی آید.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                      1344/6/31

جزیره مجنون ، عملیات خیبر                                         

گمنام

 شهید امیرحمزه قارلقی                                        
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                                                   1362/12/17

     شهید جاویداالثر امیرحمزه قارلقی در شهریور ماه سال 1344 در شهرستان کنگاور 
از  او فرزند اول خانواده بود و پس  به جهان گشود.  از توابع استان کرمانشاه چشم 
خود 2 برادر و 4 خواهر داشت. پیش از انقالب و در سن کودکی همراه با خانواده به 
تهران مهاجرت کرد و در محله امامزاده حسن)ع( ساکن شد. او تحصیالت ابتدایی 
خود را در آنجا سپری نمود. سپس به محله ولیعصر آمده و درس خود را تا پایان 
دوره راهنمایی ادامه داد. وی پس از پیروزی انقالب اسالمی به عضویت بسیج مسجد 
چهارده معصوم درآمد و فعالیت خود را در دفاع از آرمانهای انقالب تداوم بخشید. 
این شهید بزرگوار در سال 60 بصورت داوطلبانه و از سوی بسیج به مناطق عملیاتی 
او در طول دو سال  قرار داد.  ، قلب دشمن را هدف  تیربارچی  بعنوان  و  اعزام شد 
شرکت  خرمشهر  آزادسازی  جمله  از  مختلفی  درعملیاتهای  جبهه  در  خود  حضور 
داشت و سرانجام در عملیات خیبر در جزیرۀ مجنون بر اثر اصابت تیر دشمن مجروح 

شد و پس از آن به گفته همرزمانش دیگر اثری از او پیدا نشد و مفقوداالثر گردید.
شهید از زبان مادر :

      اخالق و رفتارش زبانزد بود. همسایه ها و اهالی مسجد هنوز از فقدانش افسوس 
می خورند. آخر همه آنها امیر را مثل فرزند خودشان دوست داشتند. خیلی برای من 
و پدرش احترام قائل بود. خیلی فامیل دوست بود. هر وقت از جبهه نامه می فرستاد 
، تک تک اقوام را نام می برد و سفارش می کرد به آنها سالم برسانیم. وقتی هم به 

مرخصی می آمد به همه آنها سر می زد. 
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با پول توجیبی اش همیشه وقتی  بود.  برادرش        همۀ فکر و ذکرش خواهرها و 
به خانه بر می گشت ، چیزی خریده بود که بچه ها از دیدنش ذوق زده می شدند.

خواهر که طعم شیرین محبتهای امیر را در کودکی چشیده بود دنبال حرف مادر را 
گرفته و می گوید : اصاًل اهل رفیق بازی و این حرفها نبود. گاهی مادرم می گفت 
برو بیرون چند ساعتی با دوستانت باش. امیر در جوابش می گفت : فرض کن رفتم 
و چند ساعتی با  آنها حرف زدم ، چه فایده ؟ خیلی به ما خواهرهای کوچکتر توجه 
داشت. با اینکه ظاهری جدی و آرام داشت اما در خانه خیلی شوخ و پر سر و صدا 
بود. همیشه برای بازی کردن با ما وقت داشت. من ده سال از او کوچکتر بودم. یادم 
به مرخصی می آمد ، هنوز ساکش را زمین نگذاشته ، خم می شد،  می آید وقتی 
مرا روی شانه اش می گذاشت و کلی بازی می کردیم. حاضر بود هرکاری بکند 
تا ما خوشحال شویم. خواهر وقتی از امیر می گوید ، با اینکه لبهایش می خندد اما 
چشمهایش از غم غریبی حکایت می کند غمی که از فراق آن عزیزترین نشات

 می گیرد. او در ادامه می گوید : خیلی فعال بود. اهل مسجد و بسیج و هنر و ورزش 
بود. اهالی مسجد عالقۀ خاصی به او داشتند. آنقدر مسئولیتهایش زیاد بود که هروقت 
به مسجد می رفت ، زودتر از نیمه شب بر نمی گشت. در نقاشی با آبرنگ مهارت 

داشت و در ضمن کاراته هم کار می کرد. 
      حتی خاطرات امیر برای اهل خانه مایۀ دلگرمی است. مادر در ادامه می گوید: من 
سواد ندارم و همیشه حسرت می خورم که نمی توانم قرآن بخوانم. چند سال پیش 
کالس  مسئول  به  کردم.  شرکت  مسجد  کالسهای  در  قرآن  قرائت  یادگیری  برای 
گفتم،  فکر نمی کنم با این سن و سال بتوانم قرآن یاد بگیرم. نگاهی کرد و گفت: 
مگر اینکه مادر امیر نباشید ! گفتم یعنی چه ؟ گفت : آن وقت ها در مسجد هرکاری 
را که ما می گفتیم سخت و غیر ممکن است ، امیر می گفت نگران نباشید، بسپاریدش 
به من ، حل می شود... شما که مادر آن پسر با اراده و شجاع هستید چطور از نتوانستن 

حرف می زنید ؟! 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347/1/31

 فکه 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 2 ، ردیف 154

 شهید حمید رضا قربانی 
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1365/2/13
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       شهید حمیدرضا قربانی در سال 1347 در یکی از روستاهای دلیجان به نام روستای 
کروگان جاسب به دنیا آمد. دو ساله بود که همراه با خانواده به تهران آمد. در دوران 
نوجوانی و در اوج شکل گیری نهضت انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( ، 
به مبارزه با رژیم شاه پرداخت و در راهپیمایی ها شرکت می کرد. وی در زمان آغاز 
نیاورد و در دی  اما تاب  بود  به تحصیل  جنگ تحمیلی در دوره راهنمایی مشغول 
ماه سال 62 به جبهه حق علیه باطل اعزام شد. وی در این مدت چندین بار مجروح 
گردید اما پس از بهبودی دوباره عازم جبهه شد. این شهید بزرگوار پس از سیزده 
مرحله حضور در مناطق عملیاتی ، سرانجام در سال 65 به فرمان امام در طرح لبیک 
یا امام شرکت نمود و در بیستم فروردین سال 65 به  جبهه اعزام گردید و مدتی بعد 
در سیزدهم اردیبهشت ماه همان سال به آروزی همیشگی خود یعنی شهادت رسید.

این شهید بزرگوار در پاسخ به مادرش که خواسته بود مدتی استراحت کند و بجای 
حضور در جبهه به خدمت سربازی اعزام شود گفته بود :                    

 کفن بدوز بهر تنم مادرم                                                مگر عزیزتر از علی اکبرم
       در ساعات وداع آخر با مادر، انگشتری خود را درآورد و بعنوان یادگاری به مادر 
هدیه کرد گویی که می دانست این بار به شهادت می رسد. یک شب مانده به اعزام  
آخر گفت : مادر امشب خوابی دیدم که این بار بروم شهید می شوم و همانطور هم 

شد اما خواب خود را برای ما تعریف نکرد.
        مادرشهید تعریف می کند : در ایام مرخصی که در تهران حضور داشت ، برای 

شرکت در مراسم روز هفتم شهادت پسرخاله ام به بهشت زهرا )س( رفته بودیم.



       بعد از اتمام مراسم با کمال تعجب دیدم حمید رضا در یکی از قبرهایی که در 
به  اینکه حمید رضا  همان نزدیکی محل دفن پسرخاله ام بود خوابیده است. بعد از 
شهادت رسید ، بدون اینکه ما تصور کنیم در همان قبری که آن موقع خوابیده بود 
به خاک سپرده شد.مادر ادامه داد : حمید رضا اولین فرزند ما ، پسر فعال ، پرشور و 
درعین حال صبور و قانعی بود. هیچ وقت ازغذا ایراد نمی گرفت . با یک لیوان شیر 
و یک تکه نان خودش را سیر می کرد. دانش آموز دوره ابتدایی بود که مبارزات 
به تظاهرات  فرار می کرد و  از مدرسه  نبودیم.  انقالب شروع شد. اصال جلودارش 
می رفت. هر روز یک چکمه پالستیکی برایش می خریدم ، اما فردا نداشت ، چون 
نظامیان رژیم  تظاهرات کنندگان جلو مسیر حرکت  چکمه هایش را در آتشی که 
شاه درست کرده بودند ، می انداخت تا شعله ورتر شود. روزها پیش برادرم در بقالی 
کار می کرد. برادرم از سال 42 در مبارزات سیاسی شرکت فعالی داشت و سرانجام 
دستگیر شد و به زندان افتاد. وقتی ساواک به خانه برادرم هجوم آورد و همه زندگی 
اش را به هم ریخت ، آنقدر برای حمیدرضا گران تمام شد که مدام می گفت : بذار 
بزرگ بشم ، انتقام دایی را از اینها می گیرم. امام که آمد و انقالب پیروز شد ، حمید  
سر از پا نمی شناخت. با شروع جنگ ، در حالی که فقط 12 سال داشت ، اصرار می 
کرد به جنگ متجاوزان عراقی برود که ما مخالفت می کردیم . روزی با همان فکر 
بچه گانه اش گفت : اگر نگذارید بروم ، خودکشی می کنم ! پیش مدیر مدرسه اش 
رفتم و گفتم : چون شما بچه ها را از مدرسه به جبهه فرستاده اید ، حمید هم هوایی 
شده . مدیر گفت : ما فقط بچه های سوم راهنمایی را فرستادیم ، نه کوچکترها را. 
مدیرشان برای اینکه او را منصرف کند گفت : تو که هنوز صورتت مو درنیاورده 
، پس نمی توانی  بروی جبهه. خیلی به حمید برخورد. یک دفعه خبردار شدم که 
صورتش را با تیغ به اصطالح ، اصالح کرده تا موهای صورتش زودتر در بیاید. خیلی 
دعوایش کردیم ، اما او با ناراحتی گفت : وقتی ریش و سبیل ، آدم را به جبهه  می 
برد ، چرا این کار را نکنم !این ماجرا ادامه داشت تا اینکه 14 ساله شد و دوباره حرف 
از رفتن زد. برای گزینش  به مسجد محله مراجعه کرد اما رد شد. دوباره روز از نو ، 
آمد خانه و گفت : می روم سر چهارراه  خودم را می اندازم زیرماشین ! رفتم مسجد 
،گفتند : آخر، بعضی از احکام را نمی داند.گفتم : خوب ، از شما یاد می گیرد ، 
درست می شود. دیگران هم وساطت کردند و باالخره مسئول اعزام گفت : بگویید 
چند روز دیگر با وسایلش بیاید برای اعزام. خالصه حمید رضا سال 61 در 14 سالگی 
به آرزویش رسید و در اولین قدم ، به بوکان در کردستان اعزام شد. در واقع از چند 
ماه پیش ، وقتی برادر مبارزم ، حسن حقگو در عملیات فتح المبین به شهادت رسید 
، حمید دیگر آرام و قرار نداشت و فقط با رفتن به جبهه آتش درونش آرام گرفت.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1343/2/3

پنجوین عراق،عملیات والفجر 4

بهشت زهرا)س( ، قطعه 24 ، 
شماره 19 ، ردیف 31

شهید علی کرمیارى
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      شهید علی کرمیاری در سال 1343 در محله شهرک ولیعصر تهران دیده به جهان 
گشود. او فرزند پنجم خانواده بود و توانست درسش را در رشتۀ تجربی تا سال سوم 
دبیرستان در مدرسه امام صادق)ع( ادامه دهد. وی پس از رها کردن تحصیل ، تصمیم 
از موعد خدمت  قبل  از طریق بسیج و  لذا  ادامه دهد و  برادر شهیدش را  گرفت را 
سربازی ، به جبهه رفت و به عنوان تخریب چی به دفاع از میهن اسالمی پرداخت. وی 
پس از دو سال حضور دالورانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل ، درجریان علمیات 
والفجر 4 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه پشت و گردن به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.
وصیتنامه  شهید :

بلکه  اند مردگانند  اینگونه فکر می کنید که آنها که در راه خدا کشته شده       و 
زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند. با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی 
ایران و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ، عزیزترین قلب ملت ایران امام خمینی و 
درود بر شهدای گلگون کفنی که با ایثار خون خود نظام طاغوتی که بر پایه کفر و 
شرک و بت پرستی استوار بود به رهبری پیامبرگونه امام توانستند ویران کنند. بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی دیدیم که چگونه  مستکبرین جهانی برای ادامه زورگویی و 
چپاولگری خود دست اتحاد با هم داده و به مقابله با انقالب توحیدی ملت مسلمان 
برخاستند و در این میان چگونه دست این جهانخوار بین المللی از آستین گروههای 

به اصطالح خلقی بیرون آمده و بار دیگر فرزندان راستین اسالم را به خاک و خون



کشیدند و با نام خلق هر چه توانستند بر سر این خلق مستضعف وارد آوردند و به نام 
اسالم راستین و انقالبی ،چه ضربه هایی که به مکتب و ملت مسلمان ما وارد نیاوردند 
اما دیدیم که چگونه تمام نقشه های شوم و پلید ابرقدرتهای  حامی شرق و غرب یکی 
پس از دیگری نقش بر آب شد.) و مکروا و مکر اهلل و اهلل خیر الماکرین( و اما این 
زمان مزدور دیگری از تبار شمر اهل تکریت بنام صدام کافر درمقابل فرزند راستین 
امام حسین)ع( یعنی امام خمینی قرار گرفته تا بتواند با حمله به انقالب اسالمی ایران 
نقشه ارباب خود آمریکا را به اجرا درآورد و صدای هل من ناصر ینصرنی امام بلند 
است و بنده برای دفاع از اسالم در مقابل هجوم کفار به کشور اسالمی خود ، در 
غیبت کبرای امام زمان)عج( و نایب برحقش ولی فقیه امام خمینی ، برای جهاد در راه 
خدا و اجرای قسط الهی ، آگاهانه به میدان جنگ با دشمنان خدا و اسالم می روم تا 
وظیفه شرعی خود را انجام دهم. » ان الذین امنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل 

اهلل اولئک یرجون رحمت اهلل و اهلل غفور رحیم «
و اما شما ای خواهران و برادران مسلمان من ! این شما هستید که باید همچنان یار 
و یاور این نهضت بزرگ الهی و این برکت خداوندی یعنی امام عزیزمان باشید و 
همیشه از خون شهیدانی که هدفشان جز استقرار حاکمیت اهلل بر روی زمین نبوده و 
مستضعفان جهان برای رهایی از ظلم و ستم جباران شرق و غرب چشم امید به انقالب 
اسالمی شما دوخته اند ، همواره پاسداری کنید و نگهبان باشید و نگذارید منافقین و 
دشمنان خلق در سایه طرفداری از خلق ، انقالب اسالمی را که با خون بهترین عزیزان 
شما به ثمر رسیده بازیچه هوسهای نامشروع خود قرار دهند و خواست اربابانشان را 
به انجام رسانند و شما وظیفه دارید در مقابل دشمنان انقالب اسالمی ایران سرسختانه 
تا آخرین قطره خون خود بایستید که مطمئناً خواهید ایستاد و بدانید که پیروزی از 
آن شما است و این وعده خداوندی است.» و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی 
االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین « در خاتمه با خانواده خود صحبتی دارم.  
می دانم که شما پدر و مادری متعهد به اسالم عزیز می باشید و می دانم، شما از اینکه 
فرزندتان را که سالها برایش زحمت کشیده بودید در راه تنها دوست و یاور خود 
یعنی پروردگار بزرگ تقدیم داشته اید بس شادمان گشته و ناراحت نخواهید شد 
و این افتخار بسیار بزرگ است  و امیدوارم که خداوند این قربانی را از شما قبول 
بگرداند و مرا مورد عفو و رحمت الهی خویش قراردهد و به خداوند خواهید گفت 
میدان  به  تو  راه  در  فقیه  ولی  فرمان  به  را  دیگرمان  فرزندان  حاضریم  بازهم  ما  که 
شهادت بفرستیم و خودمان نیز آماده ایم با دشمنان تو در هر کجای دنیا که باشند تا 
آخرین قطره خون خود مبارزه کنیم که انشاءاله به درجه رفیع شهادت نائل گردیم... .

ستارگان جاویداولین کنکره شهدای منطقه 18 316



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1341/3/9

دهالویه 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 24 ، 
شماره 37 ، ردیف 87

 شهید محمد کرمیارى
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      شهید محمد کرمیاری در سال 1341 در محله شهرک ولیعصر تهران در خانواده 
ای مذهبی و انقالبی به دنیا آمد. او فرزند چهارم خانواده بود . تحصیالت خود را تا 
مقطع سوم در هنرستان فنی و حرفه ای ادامه داد و پس از آن تصمیم گرفت به جبهه 
برود. او در سال نخست جنگ در ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران عضو گردید و 
بعنوان رزمنده به دفاع از میهن اسالمی پرداخت. وی یک ماه پس از شهادت شهید 
چمران ، در همان منطقه دهالویه بر اثر اصابت تیر دشمن بعثی دعوت حق را لبیک 

گفته و به شهادت رسید.
حتی  و  مادر  و  پدر  هیچگاه  و  بود  متین  و  آرام  فردی  کرمیاری  محمد  شهید       
برادرهای خود را ناراحت نمی کرد. در دوران تحصیل به نوارهای مذهبی بسیارعالقه 
داشت و بعضی اوقات تا نیمه شب نوار مذهبی گوش می داد. با دوستان خود هم کم 
رفت و آمد می کرد. لباسهای خیلی ساده می پوشید و در عین حال آن را پاکیزه نگه 
می داشت. در سالهای آغازین انقالب ، همراه با تعدادی از دوستان خود انتظامات 
مدرسه را به عهده گرفته و در مدرسه فعالیت انقالبی می کرد. درس خود را تا پایان 
دوره راهنمایی ادامه داد. پس از پیروزی انقالب نیز وی شبها در محل پاسداری

 می داد تا اینکه کمیته ای در محل تشکیل شد و در قالب کمیته به کار خود ادامه 
داد. بسیاری از شبها تا صبح برای پاسداری از محل بیدار می ماند. نماز و روزه اش 
برعلیه رژیم ستمشاهی   انقالب  از  هیچگاه ترک نمی شد و در راهپیمایی های قبل 

شرکت می کرد. 
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    در محرم سال 59  ضمن اینکه همراه با مردم به عزاداری می پرداخت ، پیشنهاد 
کرد: برای اینکه رشد و آگاهی مردم زیاد شود باید از علما دعوت کرد تا به آگاهی 
بیاید و در  ، آقای فلسفی را دعوت کردند که  بزرگان مسجد  لذا  بیافزایند و  مردم 
مسجد سخنرانی کند. برای اینکه اهالی محل آگاهی یابند باید تبلیغات می شد و به 
همین منظور اعالمیه هایی چاپ شد و محمد در امر نصب اعالمیه های تبلیغاتی این 

مراسم بسیار تالش نمود. 
      چون ساختمان مسجد محل ) مسجدالمهدی)عج(( در حال احداث و نیمه کاره 
کرد  می  کمک  مسجد  ساخت  در  که  بود  کسانی  جمله  از  کرمیاری  شهید   ، بود 
وهمراه با  چند تن از دوستان خود ، شبها در مسجد میخوابید تا از امکانات مسجد 
مواظبت کند. در اوایل دوران جنگ تحمیلی  بود که گفت : من هم باید  به دین و 
ملت کشورم خدمت کنم و جمله کسانی که جان خودشان را ایثار می کنند در راه 
اسالم من هم باید بکنم. به مادرگفت : مادر جان ناراحت نباش من هم می خواهم 
برای جبهه نام نویسی کنم. مادر گفت: مادر جان شما مدت کمی مانده است که به 
سربازی بروی. شهید حتی دفترچۀ آماده به خدمت هم گرفته بود ولی شش ماه طول 
می کشید که بخدمت برود. با این وجود تحمل نکرد و در بسیج شهید دکتر چمران 
ثبت نام نمود. پس از یک ماه دوره در پادگان ، یک برگ رضایتنامه تحویل گرفت 
که باید امضاء ولی و مهر مسجد به آن زده می شد. سرپرست مسجد هر چه محمد 
التماس کرد که مهر بزند قبول نکرد تا اینکه گفت همینطورمی روم به جبهه. او به 
محمد گفت ، تو چند ماه دیگر سربازیت فرا می رسد و باید بروی ولی محمد در 
جواب پاسخ داد :  می روم با بسیج به جبهه می روم اگر برگشتم که سربازی هم می 
روم و اگر برنگشتم به آرزوی خود رسیده ام وقتی این حرف را زد سرپرست مسجد 

مهر را زد و محمد خیلی خوشحال شد. گویی دنیا و آخرت را به او داده اند. 
      وی  در تاریخ 60/4/21 به اهواز اعزام شد. بعد از شش روز به سوسنگرد رفت.   
همرزمان شهید کرمیاری که پس از شهادت وی ، برای دیدن پدر و مادر شهید به 
خانه وی آمدند ، تعریف کردند : محمد و ما ، شب دورهم بودیم که محمد گفت 
شب قبل من خوابی دیده ام و آن خواب این است که گفته بود من فردا شب شهید 
می شوم و من جایی می روم که شماها به زودی به آنجا نمی روید و آن بهشت است. 
شهید کرمیاری16 روز در سوسنگرد حضور داشت و همانطور که گفته بود در تاریخ 
ناریح 60/5/7 به خاک سپرده شد. او حقیقتا  نائل آمد در  به مقام شهادت   60/5/5

عاشق شهادت بود... .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1337

حصر آبادان 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 24 ، 
شماره 18 ، ردیف 102

 شهید محمود کالنترى
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      شهید محمود کالنتری در سال 1337 در خانواده ای متدین و انقالبی در محمودآباد 
میبد یزد متولد شد. در سن هفت سالگی همراه با پدر و مادر به تهران آمد و درسش 
را آغاز کرد. در کالس دوم دبستان بود که پدر را از دست می دهد و پس از آن با 
رنجهای بسیار به درس خود ادامه داد. صبحها به مدرسه می رفت و عصرها گاهی 
تا نیمه شب کار می کرد تا بتواند مخارج خود، مادر و برادرانش را تامین کند. او 
با تمام سختیها، بخوبی درس می خواند و همیشه مورد تشویق مسئوالن مدرسه قرار 
میگرفت. شهید در سال 1355 در دانشسرای ورامین قبول شد و این موضوع تحوالت 
بزرگی را در زندگی او رقم زد. از همان ابتدا که وارد دانشسرا شد، مبارزات مکتبی 
خود را آغاز کرد. او همیشه جویای فلسفه شهادت امام حسین)ع( بود و لذا با چند تن 
از روحانیون انقالبی ارتباط برقرار کرد و آگاهی کافی در این زمینه کسب نمود. در 
آن  دوران خفقان ستمشاهی، کتابهای مذهبی را که رژیم ممنوع کرده بود، مطالعه 
می کرد و پس از استفاده بطور مخفیانه و در شب تاریک آنها را در اختیار دیگران 
قرار می داد و در آگاه کردن جوانان قدم برمی داشت تا اینکه در سال دوم دانشسرا 
انسانهای  به  و کمک  شاه  رژیم  با  مبارزه  گرفت. حس  قرار  ساواک  تعقیب  تحت 
رنجدیده و مستضعف از همان دوران در وجود او تقویت شد. پس از مدتی چون 
تهدیدها در وجود محمود تاثیری نداشت ، او را از دانشسرا اخراج کردند اما این عمل 
با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شد و به ناچار ساواک از تصمیم خود برای اخراج 
محمود صرفنظر کرد و فقط به بهانه مرخصی 15 روزه، او را به ساواک ورامین منتقل  



پایان  از  بعد  بود.  نظر  نیز همواره تحت  از آن  دادند و پس  قرار  بازجویی  مورد  و   
تحصیالت دانشسرا به خدمت سربازی رفت و در پایان خدمت شش ماهه، در قسمت 
سپاهی دانش مشغول به کار شد. چون روح مبارزه در برابر ظلم و تبعیض در وجودش 
موج می زد، آنجا نیز آرام نگرفت و به آگاهی دادن و ارشاد دیگر همکارانش 
نابرابری ها و ظلمهای ارتش رژیم شاه شکایت میکرد و  می پرداخت و همواره از 
آنرا ابراز می نمود.بعد از پایان دوره شش ماهه خدمت، ابتدا به رزنان و سپس به ده 
این  به  اینکه  تا  برای ساختن مدرسه کوشش فراوانی کرد  قرچک رفت و در آنجا 
کار موفق شد. عالوه بر آن، در تامین آب آشامیدنی آنجا نیز تالش فراوانی نمود. 
از جمله فعالیتهای  مهم شهید کالنتری در آن دوران، مبارزه با معلمین منحرفی بود 
که در مدارس برعلیه امام و اسالم سخن می گفتند. روحیات او هرگز با کسانی که 

اخالق اسالمی را رعایت  نمی کردند سازگار نبود. 
     شهید کالنتری همچنین در برگزاری تظاهرات خونین 17 شهریور تهران نقش 
بسزایی داشت و همیشه در راهپیمایی ها بر علیه رژیم شاه در صف نخست حضور 
داشت و شاهد بسیاری از صحنه های جنایات رژیم پهلوی بود. او معلمی آگاه بود 
و همیشه دانش آموزان را دعوت به اسالم و دوری از عقاید التقاطی می نمود. شهید 
واقع  طالقانی  مقدماتی  روزی  شبانه  دانشسرای  سرپرست   1357 سال  در  کالنتری 
کرد  استفاده  دانشجویان  سازی  آگاه  در  موقعیت  این  از  و  شد  ورامین  مامازن  در 
هیچگاه  فعالیت  این  کنار  در  نمود.  ایستادگی  دانشسرا  طاغوتی  استادان  برابر  در  و 
از دلجوی و کمک به مستمندان غافل نبود و همچون موالیش علی)ع( در شبهای 
تاریک، غذاهای اضافی و دست نخورده دانشجویان را در بین نیازمندان محل تقسیم 
میکرد. او عضو موثر و مسئول گروه تبلیغات انجمن اسالمی مامازن بود که از جمله 
اقدامات ارزنده شهید در آن زمان برکناری رئیس ناالیق و طاغوتی فرهنگ ورامین 
و پاکسازی دانشجویان فاسد دانشسرا از طریق دفتر بررسی و ارشاد ورامین بود. در 
تابستان سال 59 به میبد یزد رفت. در این مدت تالش نمود تا کتابخانه محمودآباد 
را راه اندازی کند و با تشویق کودکان و دانش آموزان به عضویت در کتابخانه آنرا 
فعال نمود و مدتها خود به تنهایی  کتابخانه را اداره می کرد و بخش خواهران آنرا نیز 
راه انداخت. او بسیار اهل مطالعه و تحقیق بود و اوقات بیکاری به این امر می پرداخت  
از او مقاالت و یادداشتهای بسیار ارزشمندی برجای مانده است. این شهید بزرگوار 
عالقه زیادی به امام داشت و همیشه خط امام و مسئله والیت فقیه را در دوران خفقان 
ستمشاهی مطرح می کرد و در این زمینه مطالعه می نمود. پس از پیروزی انقالب و 

برپایی نمازجمعه نیز همواره در این تجلیگاه وحدت مسلمین شرکت می کرد... .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1344

فکه ، عملیات والفجر 1

بهشت زهرا)س( ، قطعه 
50 ، شماره 15 ، ردیف 48                                                                                                                                               
                                                                

 شهید علی لک 
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      شهید علی لک در سال 1345 در تهران متولد شد. وی تحصیالت خود را تا دوم 
دبیرستان ادامه داد و در حین تحصیل نیز در بسیج محل فعالیت چشمگیری داشت. 
شهید لک به عنوان امدادگر پس از گذراندن دوره مربوطه از طریق بسیج به جبهه 
اعزام شد. وی در آخرین اعزام خود به مناطق جنگی در 62/1/23 در جریان عملیات 
والفجر1 در منطقه شرهانی مفقوداالثر گردید که پس از گذشت ده سال ، در سال 
73/12/3 پیکر مطهر او پیدا شد و پس از تحویل به خانواده ، در بهشت زهرا)س( 

دفن گردید.
وصیت نامه شهید لک :                                                                                                                                                                             

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاَ بل احیاء عند ربهم یرزقون 
    خدایا ! ای پروردگار عالمیان ! ای معبود عابدان ! ای معشوق عاشقان ! ای رمز 
راضیان ! ای خالق مخلوقات! قسم به ذات احدیت و قسم به جالل و کرمت که تا 
آخرین لحظه حیات و تا قطرات آخر خون خود ، از جهاد در راهت دریغ نخواهم 
یورش  اسالم  زبون  بر دشمن  واهمه  و  ترس  هیچ  بدون  پر شکوهت  رمز  با  و  کرد 
. حال که آخرین  داشت  وا خواهیم  به شکست   را  قرآن  این آفت  و  برد  خواهیم 
لحظات عمر بی ثمر خود را سپری می کنم ، از تو ای رحمان و رحیم ! طلب بخشش 
و عفو می کنم و از تو می خواهم که از گناهان من درگذری. یا اهلل ! از وقتی که 
این انقالب الهی در این کشور عزیز به لطف و کرم تو پای گرفت ، در خود نیز یک 
انقالبی حس کردم که رفته رفته جوشش این انقالب درونی را در خود بیشتر و بیشتر 
حس کردم. هر روز که بر عمر انقالب افزوده می شد به اسالم آشنایی بیشتری پیدا  

می کردم و سعی در هرچه بیشتر ساخته شدن خود داشتم.
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 تا اینکه جنگ شروع شد و چون اطالعی از جنگ نداشتم ، اول اشتیاقی به آن نشان 
نمی دادم ولی چون حقایق پشت حقایق نمایان می شد و انسانیت ها بر صفحه تاریخ 
این  به  آمدن  میل   ، دلم جوشیده  در  جبهه  از  عجیبی  عالقه  ، یک  بست  می  نقش 
دانشگاه بزرگ را حس کردم ولی با مخالفت و کمی سن مواجه شدم و موفق نشدم 
به جبهه بیایم ولی چندین ماه بعد با فتوای امام عزیز ، به جبهه آمدم و موفق شدم در 
این راه الهی قدم بردارم و یک کار کوچکی برای اسالم انجام دهم. هم اکنون که 
این وصیتنامه را برای شما عزیزان می نویسم در آخرین و واپسین لحظات عمر خود 
بسر می برم و چیزی نمانده که  این دنیای فانی را وداع گفته و بسوی معشوق خود 
بشتابم و او را مالقات کنم.  خدایا ! تو خود وعده دادی که هر کس عاشق من شود 
، عاشقش می شوم و هر کسی  را که عاشقش شدم ، می کشمش و هر کسی را که 
با چه شوق و عالقه ای به  سویت  کشتم ، خونبهایش خودم هستم.  پس بنگر که 
شتافتم.  الهی و ربی و موالی و سیدی ! مرا حتی برای یک لحظه بر خودم وامگذار 
که در منجالب فساد و تباهی هالک خواهم شد و آنگاه است که  برآتش تابناک 
جهنم طاقتی ندارم.  الهی ! یا رب ! ارحم ضعف بدنی .                                                                 

     پدر و مادر عزیز ! می دانم که فرزند خوبی نبودم برای شما و نتوانستم آن ِدین 
فرزندی را بر شما ادا نمایم ولی باید بدانید راهی که آمدم راهی الهی است و باید 
افتخار داشته باشید که برای تباهی نرفتم و از انبیا خط گرفتم تا باالخره توانستم به 
یک سعادت بزرگ یعنی شهادت دست پیدا کنم. امام عزیز را دعا کنید که نایب 
برحق امام زمان)عج( است. این رادمرد تاریخ که با سالح  ایمان بر کفر جهانی تاخت 
با یاری گرفتن از اهلل تابحال آنها را به زانو درآورده و لرزه به اندام همگی آنها  و 
انداخته است. و با یاری رهبر کبیر ، خط مرا ادامه دهید.  و از اینجا از همگی اهل 
خانواده و فامیلها و دوستان و آشنایان حاللیت می طلبم و امیدوارم که مرا ببخشید . 
برادر عزیز ! همچنان به خدمت در راه اسالم ادامه بده و هیچگاه سستی به خود راه  
مده و از خواهران عزیزم می خواهم که صبری زینبی داشته باشند و از اسالم دور 
نشوند و بار دیگر از پدر و مادر عزیزم خداحافظی می کنم و آنان را به صبر دعوت 
می کنم و در آخر از خدای متعال بخواهیم که : خدایا ! خدایا ! تو را به جان مهدی 

، تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار .                        
                                                                   خدا نگهدار شما                   62/1/21



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1337

خرمشهر ، عملیات کربالى 8                                           

بهشت زهرا)س(، قطعه 29 ، 
شماره 18 ، ردیف 89   

 شهید محمد ماژپناه 
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      شهید محمد ماژپناه در سال 1337 در محله بریانک تهران چشم به جهان گشود. 
یکی  در  راهنمایی  دوره  پایان  تا  را  خود  درس  و  بود   خانواده  فرزند  آخرین  او 
خرید  به  ولیعصر  شهرک  محله  در  آن  از  پس  و  داد  ادامه  ابوذر  محله  مدارس  از 
و   57 سال  در  وی  شد.  مشغول  خودرو  سازی  باطری  نیز  و  خودرو  لوازم  وفروش 
است.                                                                                                                             بوده  دختر   2 و  پسر  فرزند   1 آن  حاصل  که  کرد  ازدواج  انقالب  از  پیش 
شهید  ماژپناه از دوران جوانی در حرکتهای انقالبی بر علیه رژیم شاه شرکت داشت 
و با شور و شوق ، در پخش اعالمیه و فعالیتهای انقالبی شرکت داشت. او عاشق امام 
و رهبری بود و پس از انقالب هم در جنگ های نامنظم در کنار شهید چمران حضور 
داشت . پس از آن که در منطقه  بستان و در منطقه پنجوین در محاصره شدید عراق 
قرار گرفتند ، با گرسنگی و تشنگی در شرایط بسیار سختی بسر بردند تا اینکه پس از 
12 روز به سختی برگشتند . شهید محمد ماژپناه در سال 1363 وارد سپاه پاسداران شد 
و عضو زرهی 20 رمضان گردید و در عملیاتهای متعددی شرکت  کرد . بسیار شجاع 
و انقالبی بود و بیشتر اوقاتش را در جبهه ها بود و با وجود داشتن همسر و فرزندان،  
دست از امام و انقالب بر نداشت و در عملیات فاو  والفجر 8 ، تانکشان سوخت و 
او به سرعت از تانک ، خود را بر روی خاک ها انداخت و آتش را خاموش کرد تا 
توانست خود را نجات دهد اما سر و صورتش آسیب دید . شهید محمد ماژپناه در 
عملیات کربالی یک و آزادسازی مهران فرمانده گردان زرهی بود. در همان عملیات 
با فاصله کمی از معاونش ، خمپاره ای بینشان برخورد کرد و معاونش شهید شد و 

بدنش پاره پاره شد اما به طور معجزه آسایی محمدماژپناه نجات یافت .



البته  او دیگر آسمانی شده بود و جسمش در زمین و روحش در آسمان به سر می برد 
تا شهادتش که نه ماه بعد اتفاق افتاد او دیگر در زمین نبود و آرزوی شهادت او را 
رها نمی کرد و دوری از دوستان و جدایی ،  سینه اش را تنگ کرده بود و حکمتش 
این بود که بماند. ُنه ماه بعد در حالی که او را به خاک می سپردند، همسرش را به 
بیمارستان انتقال دادند و فرزند او که مدتها چشم انتظار تولدش بود به دنیا آمد و روز 
به خاکسپاری پدر، پسری متولد می شود و نام پدر را زنده می کند. محمد ماژپناه  بعد 
از عملیات کربالی 8 در حالی که با دوستانش از منطقه عملیاتی به سمت خرمشهر 
برمی گردد ، مورد هجوم شیمیایی دشمن قرار می گیرد. محمد ، دلیرانه و ایثارگرانه 
چفیه اش را درآورده و دهان و بینی دوستش را که حالش وخیم بود می بندد و سوار 
تویوتا می کند و او را نجات می دهد ولی گازهای شیمیایی در خودش اثر کرده  و 
او را خفه می کند و وقتی به بیمارستان می رسد دیگر کار از کار گذشته  و او به 
درجه رفیع شهادت نائل می شود. محمد خیلی خونگرم و مهربان بود. عاشق معاشرت 
و رفت و آمد با فامیل بود و بچه ها و برادرزاده هایش او را خیلی دوست می داشتند 
چون وقتی به خانه هایشان می رفت ، شور و نشاط را به خانه می برد . خیلی خوش 
برخورد و قلبی مهربان و پاک داشت . عاشق امام و انقالب و الگوی شجاعت و ایثار 
برای آخرین  فرورین  زندگیش، روز 11  بود. در آخرین سال  فامیل  در  مهربانی  و 
بار از خانواده وداع کرد. همه از او می خواستند که بماند و در سیزده فروردین در 
نپذیرفت و گفت که اسالم و دفاع واجب تر است. او عزیز  کنارشان باشد ولی او 
فامیل بود و رفتنش گرچه ارزشمند و افتخار آفرین بود و او را به آرزویش رساند اما 
رفتنش و داغش پشت فامیل را خم کرد . بچه ها او را خیلی دوست داشتند و داغش 
هنوز تازه و یادش ابدی مانده و خون پاکش اثربخش و جاودانه گردیده است . او سه 

یادگار از خود به جای گذاشت مخصوصاَ پسرش که نامش را زنده کرد 
فرازى از وصیتنامه شهید :                                                                                                                                                                                   
    ان اهلل اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم باّن لهم الجنه یقاتلون فی سبیل اهلل 
فیقتلون و یقتلون ...خدا جان و مال مومنان را به بهای بهشت خریدار کرده ...آنها در 

راه خدا جهاد می کنند ، دشمنان دین را به قتل می رسانند و یا خود به شهادت
می رسند.

     بنام او که همه چیزم از اوست و بنام او که زندگیم در جهت اوست و زنده به اویم 
و بنامش که زندگیم بخاطر اوست و شدنم در جهت اوست و معشوق و معبود و مرادم 

اوست. خدایا خالص نیستم امّا مخلصانت را دوست دارم... .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1346/1/13

شیخ صالح 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 40 ، 
شماره 16 ، ردیف 16

مهرداد مبینی خالدى
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      شهید مهرداد مبینی خالدی در سال 1346 در شیراز به دنیا آمد. او سه برادر و 
چهار خواهر داشت و بسیار با آنان مهربان بود.  پدرش به عنوان نیروی ارتش ، دوازده 
سال در شیراز ماموریت داشت. پس از اتمام ماموریت پدر ، در حالی که پنج سال 
بیشتر نداشت به همراه خانواده به تهران آمد و در محله شهرک ولیعصر ساکن شد. 
وی با آغاز جنگ تحمیلی درس را رها کرد و تصمیم گرفت به جبهه برود. به مادر 
گفت : من می خواهم به جبهه بروم . مادر پاسخ داد : صبر کن تا درست تمام شود 
اما او اصرار کرد و گفت : من می خواهم بروم شهید شوم.  شهیدخالدی سرانجام 
ازطریق ارتش به خدمت اعزام شد و در بخش هوانیروز به انجام وظیفه پرداخت. در 
ابتدا مدتی را برای گذراندن آموزشهای الزم در کرمان سپری نمود و پس از ان به 
اصفهان منتقل شد. در جریان حمله شیمیایی صدام به شهر حلبچه ، ماموریت یافت تا 
به آن منطقه اعزام شود. پس از حضور دالورانه در آن منطقه ، رژیم بعثی بار دیگر با 
بمبهای خوشه ای آنجا را مورد حمله قرار داد که این شهید بزرگوار در اثر اصابت 
ترکش به ناحیه کمر ، دعوت معبود را لبیک گفت و به آروزی دیرینۀ خود یعنی 
شهادت رسید.این شهید بزرگوار آرزوی خود را برای شهادت ، بسیار ابراز می کرد 
و می گفت من شهید خواهم شد. بار آخر هم که به جبهه می رفت به مادرش گفت : 
این بار من شهید می شوم. مادرش پاسخ گفت : این حرف را نزن ، من به اندازه کافی 
ناراحتی دارم. شهید در پاسخ به مادر بیان کرد : مگر من از اونهایی که شهید شده 
اند عزیزتر هستم ! زمانی که سوار بر هلی کوپتر بر فراز آسمان از منطقه حلبچه عبور 
می کردند ، به دوستش می گوید : اینجا ) حلبچه ( چه جای خوب و قشنگی است و 
من در اینجا شهید خواهم شد.  هر وقت شهید شدم به برادرم اطالع بده. دوستش در 
پاسخ می گوید : حرف بهتری نداری بزنی ؟  شهید پاسخ می دهد : بهترین جا برای 
من اینجاست و من اینجا شهید می شوم. همانطور نیز شد و سرانجام در حمله مجدد 

رژیم بعثی به این منطقه به خیل شهدا  پیوست. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1344

سومار، عملیات مسلم بن عقیل 

: بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 ، 
شماره 9 ، ردیف 85

شهید غالمرضا مجیدى
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روستاهای  از  یکی  در  مذهبی  ای  خانواده  در   1344 سال  در  مجیدی  شهید        
شهرستان ساوه به نام رزند خشکه رود دیده به جهان گشود. او در سن دو سالگی 
به همراه خانواده به تهران آمد و تحصیالت ابتدایی خود را در سن هفت سالگی در 
یکی از مدارس جنوب تهران آغاز کرد. وی تا پایان مقطع راهنمایی تحصیالت خود 
را ادامه داد ولی به علت فقر و تنگدستی نتوانست به تحصیل ادامه دهد. وی دارای 
شش برادر و دو خواهر بود و خانواده پر جمعیتی را  تشکیل می دادند. پدر شهید 
یک لحافدوز بود و به سختی زندگی را اداره می کرد. شهید مجیدی در سن هفت 
سالگی زمانی که از مدرسه بر می گشت ، بعدازظهرها در یک  کارگاه گیره سازی 
در نزدیکی محل زندگی کار می کرد و روزی 20 ریال مزد می گرفت. در اواخر 
نیز شبانه درس می خواند و روزانه کار می کرد و با حقوق ناچیزی که می گرفت به 
هزینه های مالی خانواده کمک می کرد. شهید مجیدی با وجود سختی های زندگی، 
فردی متدین بود و به امام و انقالب اسالمی عشق می ورزید. زمانی که امام راحل طی 
پیامی امر فرمودند  افراد بیشتری داوطلبانه در جبهه حضور یابند ، او نیز با اشتیاق در 
بسیج ثبت نام کرد و تصمیم گرفت به جبهه برود. وی پس از اعزام به جبهه سرانجام 

در عملیات مسلم بن عقیل در منطقه سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
فرازهایی از وصیت نامه شهید غالمرضا مجیدى :  

       به نام خداوند در هم  کوبنده ستمگران .وصیت من به خانواده ام این است اگر این 
افتخار بزرگ نصیبم شد و به درجه رفیع شهادت نایل آمدم و به دیدار خدا شتافتم از 
شما می خواهم که برای من ناراحت نشوید و برایم گریه نکنید چون من خود این راه 

را انتخاب کردم با آگاهی کامل و انتهای آن نیز چیزی جز سعادت نیست.



       مگر شما نمی خواهید که من خوشبخت و خوش سعادت شوم و این سعادت جز 
در راه قیام کردن و جنگیدن با کفاری که به خاک و ناموس ما تجاوز کرده و قرآن 
را زیر پا می گذارند حاصل نمی شود . پس ما باید به پا خیزیم وکفار را از خاکمان 
بپا کنیم و این صدامیان کافر را در جای  انقالبمان را در تمام جهان  بیرون کنیم و 
خود بنشانیم و به امید خدا کربال را آزاد کنیم تا ملت عزیزمان بتوانند قبر شش گوشه 
سرور و ساالر شهیدان را زیارت کنند . مادرجان و پدرجان و خواهر جان و برادر 
جان و فامیلها ، از تمام شما خواهش میکنم که اگر می خواهید  روح من شاد شود 
و روح مرا آزار ندهید ، هیچگونه ناراحت نباشید و گریه و زاری نکنید و خوشحال 
باشید و اگر امکان دارد لباس سیاه نپوشید چون من خودم این راه را انتخاب کرده ام 
و برادر و خواهر عزیزم من خیلی آرزو داشتم که فرزندان شما را ببینم و بعد شهید 
شوم ولی خدا اینگونه خواست. حال که تقدیر اینگونه است شما سالم گرم مرا به 
انقالبی برسانید و بگویید که دایی و عمویی داشتید که شهید شد که  این فرزندان 
پیامش به شما این بود که راهش را ادامه بدهید و پیرو راه شهیدان دیگر صدر انقالب 
باشید. مادرجان و پدر جان ، از شما می خواهم که اگر ممکن است 20 تومان به فقیر 
و خانواده مستضعف بدهید چون نمی دانم که به چه کسی بدهکارم و از شما پدر و 
مادر خواهر و برادر و فامیلها و همچنین خواهر و داماد عزیزم از شما من حاللیت می 
خواهم مخصوصا مادر که مرا با چه زحماتی بزرگ کرده و خدا اجر عظیمی به تو 
مادر می دهد چون پسرت را در راه اسالم دادید. و از تو می خواهم که شیری که 
بمن دادی حالل کنی و خانواده و فامیلها از شما می خواهم که در تشییع جنازه من 
تجمالت نباشد و مستضعفانه مرا دفن کنید چون من از خانواده مستضعف هستم و 
امیدوارم که رعایت شود. انشاءاهلل خداحافظی می کنم و یادم رفت این نکته را عرض 
کنم که همیشه امام را دعا کنید این امام بود که جمهوری اسالمی را آورد و شعار 

ما اینست. 
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار        از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا 
گلی بودم در ایام جوانی                                                  جوان بودم نکردم مهربانی   
الهی من شهید شوم شما بمانید            بیایید بر سر قبرم فاتحه بخوانید    
 خانواده و فامیلها از شما می خواهم که مرا حتما در بهشت زهرا دفن کنید چون من 
می خواهم که در بین بچه ها باشم اگر با برادران شهید در راه خدا باشم راحت هستم.
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عملیات خیبر

بهشت زهرا)س( ، قطعه 50 ، 
شماره 7 ، ردیف 67

 شهید حسن نایبی
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     شهید حسن نایبی فرزند چهارم خانواده بود و در همان دوران کودکی از استعداد 
با  نیز  دینی  مسائل  در  جهت  همین  به  و  بود  برخوردار  درسی  زمینه  در  سرشاری 
به  پدر خود هر شب جمعه  با  بود. در سن هفت سالگی همراه  با هوش  و  ذکاوت 
اصول  و  نماز  مثل  دینی  مسائل  با  دوران  همان  از  و  محله می رفت  متوسلین  هیئت 
به عنوان  از سوی مسئوالن هیئت کتابهایی  بار  دین آشنایی کامل داشت و چندین 
جایزه دریافت نمود. در طول سالهای زندگی دوستان زیادی داشت و کمتر کسی 
پیدا می شد که او را بشناسد و به او عالقمند نباشد. او بقدری به خصیصه وفاداری و 
مهربانی نسبت به یکدیگر اهمیت می داد که حتی در آخرین روزهای مرخصی قبل 
از شهادت ، به تمام نزدیکان و خواهران و برادرانش سفارش می کرد، ارزش دنیا 
خیلی کمتر از آنست که انسانها بر سر مسائل پیش پا افتاده دست به گریبان هم شوند. 

این شهید واالمقام از نظر اخالقی به حد اعال و رشد رسیده بود. 
     وی پس از پیروزی انقالب اسالمی، در کمیته محل که سرپرستی آن با شهید 
حاج علی اصغر کریمی بود فعالیت چشمگیری داشت. اغلب شبها با سالحی که از 
طرف کمیته به او داده شده بود ، برای حفظ دستاوردهای انقالب و مبارزه با منافقین 
و اشرار که در سطح شهر ایجاد ناامنی می کردند ، به نگهبانی و پاسداری از محل 
مشغول شد و بعد از اینکه کمیته به جای دیگری منتقل گردید، تمام فعالیتهایش را در 
مسجد محل بنا نهاد. شهید نایبی در سال آخر دبیرستان بود که به خانواده اش گفت: 
االن دیگر موقع رفتن من به جبهه است و از همان موقع بطور جدی برای رفتن به جبهه 

اصرار می ورزید. 



     از آنجایی که  رشته تحصیلی او تجربی بود می گفت: اگر عمری باقی باشد بعد 
از برگشتن از جبهه به دانشگاه خواهم رفت و در رشته پزشکی ادامه تحصیل خواهم 
داد. وی به حرفه پزشکی بسیارعالقه داشت. شهید نایبی پس از گذراندن دوره کاملی 
در زمینه کالسهای ایدئولوژی و اسلحه شناسی  ، با ثبت نام در پادگان امام حسین)ع( 
برای رفتن به جبهه آماده شد. اما قبل از رفتن به جبهه ، برای دیدن دوره امدادگری 
به بیمارستان نجمیۀ تهران معرفی شد و دوره کامل امدادگری را در آنجا آموخت و 
برای تکمیل دوره ، مدت 20 روز هم بطور عملی و حرفه ای در بیمارستان یافت آباد 
فعالیت کرد. وی پس از این دوره ، در خرداد ماه سال 1361 برای مبارزه با دشمن 
بعثی به غرب کشور اعزام شد و در اوایل پاییز به تهران بازگشت. پس از گذشت 
و  تمام دوستان   : به خانواده گفت  و  رفتن گرفت  به  تصمیم  بار دوم  برای   ، مدتی 
فرمانده من گفته اند که ، حسن منتظر تو هستیم و تو باید زود برگردی و از این جهت 
به شدت بی قراری می کرد. وی سرانجام با موافقت خانواده در دهم اسفند ماه سال 
62 برای بار دوم به جبهه رفت و پس از گذراندن مراحل مربوطه ، حدود 13 روز در 
پشت جبهه فعالیت کرد و پس از آن به خط مقدم اعزام شد. در این مدت خانواده 
هیچ خبری از فرزندشان نداشتند تا اینکه پس از دو هفته خبر شهادت او را در جریان 

عملیات خیبر به خانواده اطالع دادند.
وصیتنامه شهید :

اعظم  انفسهم  و  باموالهم  اهلل  و هاجروا فی سبیل  آمنوا و جاهدوا  الذین  ایها  یا       
درجه عنداهلل و اولئک هم الفائزون . ای کسانی که ایمان آوردید و جهاد و هجرت 
کردید در راه خدا با جان و مال خود ، بدرستیکه شما در نزد خدا درجه باالیی دارید 
و شمایید که رستگارید. خدایا در دعاهایی که می خوانم از تو می خواهم که مرا 
در مرگ طبیعی ممیرانی و از میان مرگ ها ، مرگی را نصیب من کنی که در راه 
تو باشد و حتی پس از مرگ در راه تو ، در اثر دید نعمتها و لطف و مهربانی تو ، 
راضیم که هزار بار در راه تو بمیرم و زنده شوم ، پس پروردگارا شهادت را نصیبم 
کن. پس ازشهادت ازخانواده و دوستانم تقاضا دارم که هنگام تشییع دستهایم را از 
تابوت بیرون بگذارند تا منافقین و از خدا بیخبران و آنهایی که این دنیا را فقط مادی 
می پندارند ببینند و بدانند که چیزی را با خود به آن دنیا نمی برند و آنها را بیشتر به 
یاد خدا و مرگ و معاد بیاندازد. این تجربه نشده است برای همه. کسانی که واقعاَ 

بفکر آخرت می باشند واقعاَ در زندگی از بقیه افراد جلو و پیشرفته تر می باشند... .
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بهشت زهرا)س( ، قطعه 27 ، 
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شهید علی نصیرى نجات
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جزیره مجنون

     در تاریخ 60/6/27 به اهواز اعزام گردید. در تاریخ 60/12/23 زخمی شد و در 
اثر اصابت خمپاره از ناحیه پای راست در بیمارستان شهید اندرزگو )بازرگان سابق( 
بستری شد. در تاریخ 61/7/6 به سوریه اعزام شد و در پادگانی در مرز بین سوریه 
و لبنان مسئولیت تدارکات را برعهده گرفت و 4 ماه در لبنان بود و در 61/11/4 به 
تهران برگشت و پس از آن به پادگان دوکوهه در شهر اندیمشک  و به قرارگاه تیپ 
سیدالشهدا واقع در چنانه رفت و در واحد خمپاره مشغول به فعالیت شد. این شهید 

بزرگوار در تاریخ 64/1/27 در جزیره مجنون به شهادت رسید. 
فرازى از گفته شهید خطاب به مادرش :

    ای مادرم ! می دانم که در حیات دنیاییم فرزند خوبی برای شما نبودم ولی امیدوارم 
مرا ببخشید تا اینکه من پیش حضرت زهرا)س( سرافکنده نباشم و برای شما شفیع 

باشم .انشاءاله
زندگینامه شهید علی نصیرى نجات از زبان خودش :

     باحمد و سپاس به درگاه خداوند منان)اهلل جل جالله( و با درود و سالم بر یکتا 
منجی انسانها حضرت امام صاحب عصر و زمان ، مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف و روحی له الفدا و به امید فرج هرچه زودتر حضرتش برای تحقق حکومت 
جهانیش و با سالم و درود بر نایب برحق او رهبرعظیم الشان عصر ما حضرت امام 
خمینی روحی له الفدا، تنها ناخدای کشتی اسالم عصر ما و نجات دهنده انسانها از 
غفلت و تاریکی و با سالم و درود بر شهیدان. ارواح طیبه شهیدانی که با نثار خون 
خود درخت اسالم را آبیاری کردند و خود همچون شمع سوختند و عالمی را روشن 

کردند و جهان را نور دادند. 



      بنده می خواهم زندگی نامه ای را شروع کنم به نوشتن که روز خوشی را در این 
دنیا نداشته و از اولین روز که به دنیا آمدم همیشه در فقر بودم  البته فقر مادی ، فقر 
روحی . خوب البته چه می شود کرد. خداوند متعال انسان را برای آزمایش آفرید. 
بنده می خواهم زندگی نامه ای را شروع کنم به نوشتن که روز خوشی را در این دنیا 
نداشته و از اولین روز که به دنیا آمدم همیشه در فقر بودم  البته فقر مادی ، فقر روحی 
باید   . برای آزمایش آفرید  را  انسان  متعال  البته چه می شود کرد. خداوند  . خوب 
عرض کنم که اینها هم برای آزمایش است . یک وقت است که خداوند منان همیشه 
فقر مادی را برای انسان فراهم می سازد و  یک وقت هم فقر روحی . ولی باید انسان 
همیشه خود را در حال امتحان الهی بداند و کارهایی که موجب رضای حق تعالی 
است انجام دهد تا این که با پرونده خوبی از  این دنیا هجرت کند. در اینجا بهتر است 

که مشخصات خود را بنویسم تا بعد زندگی نامه را شروع کنم . 
روزی که تو آمدی به دنیا                 جمعی به تو خندان و تو بودی گریان 
کاری تو بکن زبعد رفتن                        جمعی بگریند و تو باشی خندان 
       اینجانب علی نصیری نجات به شماره شناسنامه 1 در روستای دستجرد واقع در 
از  مذهبی  خانواده  از یک  سال 1342  در  قزوین  کیلومتری شهرستان  پنج  و  بیست 
پدری به نام کرم و مادری به نام کبری چشم به جهان گشودم. سالهای کودکی خود 
را در آن روستا گذراندم.   پدر بزرگوارم در سال 1349 در حال آوردن گندم از 

باالی تراکتور به زیر افتاد و به رحمت ایزدی پیوست.روحش شاد باد
      بعد بنده تحت سرپرستی برادر بزرگم  درآمدم . درهمان سالها بود که بنده وارد 
دبستان شدم و تا کالس پنجم ابتدایی درس خواندم. بعد در سال 54 یا 55 بود که به 
تهران آمدم و در کارگاه آهنگری مشغول کار شدم و چون در تهران مستاجر بودیم 
به همین علت بود که بنده دیگر نتوانستم درس بخوانم و روزها کار می کردم چون 
کارما سنگین بود شبها هم نتوانستم درس بخوانم. شب که به خانه می آمدم خیلی 
خسته می شدم و زود به خواب می رفتم و صبح روز بعد هم زود به کار می رفتم. به 
همین منوال سالها می گذشت که در سال 57 نهضت اسالمی به اوج خود رسید ، ما 
هم کم و بیش در راهپیمایی شرکت می کردیم و به علت اینکه مستاجر بودیم بیشتر 
به کار می رفتم و مزد کمی می گرفتم. مجبور بودم به کار بروم تا این که انقالب 
اسالمی به پیروزی رسید. بعد از انقالب هم من در همان آهنگری کار می کردم تا 
اینکه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی شروع شد و پسرعمه من اوائل جنگ 

به فیض شهادت رسید... .
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بهشت زهرا)س( ، قطعه 34 ، 
شماره 15 ، ردیف 104

شهید محمد صالح نقدي
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کردستان

      شهید محمد صالح نقدی در سال 1325 در شهرستان ساوه ، روستای ُکردک 
ابتدایی در امور کشاورزی روستا  دیده به جهان گشود. او ضمن تحصیل در دوره 
نیز فعال بود. وی پیش از انقالب و در سن 30 سالگی ازدواج کرد که حاصل آن 
دو فرزند دختر است. شهید نقدی  پس از پایان دوره سربازی به تنهایی تهران آمد و 
درس خود را تا پایان دوره راهنمایی ادامه داد. وی مدتی بعد ، جذب ارتش شد. این 
شهید بزرگوار از کودکی به وظایف دینی و مذهبی خود آشنا بود. گاهی اوقات با 
برادرش مسابقه نماز می گذاشت. صوت زیبا و دلنشینی داشت و به همین جهت از 
دوران جوانی قاری قرآن و اذان گو بود. در اجتماعات و مجالس مذهبی همواره از 
او دعوت می کردند تا قرآن تالوت کند. با وجود اینکه سواد قرآنی خوبی داشت 
اما با برادر خود به آموزش قرآن می پرداخت و به او می گفت : من قرآن می خوانم 
، تو هم اشکاالت من را تصحیح کن تا اگر جایی قرآن خواندم بدون اشکال باشد. 
بعد از آنکه در ارتش استخدام شد ، درمراسم صبحگاه نظامی پادگان حر که قبل از 
انقالب به باغ شاه معروف بود ، قرآن تالوت می کرد و پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی نیز به این کار ادامه داد. شهید نقدی فردی توانا و ورزیده بود و از 
به خنده روئی شهرت  این بود که همواره می خندید و  او  بارز اخالقی  ویژگیهای 
داشت ، بگونه ای که در محیط کار ، همکارانش او را محمدصالح خنده رو لقب 
داده بودند. دوستانش تعریف می کنند هر کار می کردیم تا او را بشکلی عصبانی 

کنیم ، او هیچگاه عصبانی نمی شد.
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      برادر شهید درباره او می گوید : قبل از اینکه به ارتش برود ، از من راهنمایی 
به  انضباط و خدمت  از نظر نظم و  به او گفتم: ارتش جایی است که  خواست. من 
مملکت و دین بهترین خدمتی است که می توانی بکنی و ایشان نیز با این هدف به 
استخدام ارتش درآمد. بعد از استخدام و گذراندن دوره آموزشی ، به دلیل ورزیدگی 
و توانایی جسمی و فکری که داشت در بخش هوابرد ارتش مشغول به کار شد. در 
اوائل انقالب زمانی که مطلع شد اوضاع کردستان ناآرام است به من گفت : برادر من 
می خواهم به کردستان بروم. . من به او گفتم: برو برادر، ما االن وظیفه مان سنگین تر 
شده . قبال ما برای خاک و مملکتمان می جنگیدیم اما االن ما برای دین و مذهبمان 
هم می جنگیم. پیش از آغاز جنگ شهید نقدی جهت حفاظت از منابع نفتی کشور 
در منطقه نفت شهر،عازم کردستان و پادگان خزرزنده شد. او مدت دو ماه در آنجا 
او و خانواده اش    برای  ما  به تهران آمد. در آن موقع  برای مرخصی  بار  بود و چند 
خانه ای در محل می ساختیم. شهید نقدی قبل از اینکه مرخصی اش به پایان برسد 
به منطقه بازمی گشت و می گفت : من باید زودتر بازگردم. آخرین بار که به تهران 
ای نشست و گریه کرد و گفت  ای که در گوشه  بگونه  بود  ناراحت  ، خیلی  آمد 
ریاست جمهوری  آنزمان دوره  نداریم.  مهمات  و  توپ  اما  داریم  اسلحه  اونجا  ما   :
از  استفاده  در  دارید  نظامی که  تجارب  به  توجه  با   : او گفتم  به  من  بود.  بنی صدر 
مهمات صرفه جویی کنید. او بقدری ناراحت بود که گفت : » خدا شاهد است که 
اگر من رو بجای گلوله توپ می گذاشتند ، می رفتم و نصف بغداد رو خراب می 
کردم ». درهمین حال با همان خنده همیشگی که بر لب داشت گفت : شاید روزی 
من عصبانی شدم ، من رو گذاشتند دهنه توپ و بجای گلوله رفتم نصف بغداد رو 
خراب کردم! » بعد ادامه داد: » اگر یک روزی گفتند که شهید شده ام ، باور کن 
به خاطر   .« نمی رسد  مهمات  و  نیرو  ما  به  اینکه  از  چون من خیلی  عصبانی هستم 
اینکه نامه ها و درخواستهایشان به مرکز فرماندهی برای تجهیز نیروهای مرزی  بی 
نتیجه مانده بود بسیار متاثر بود. باالخره ساعت 8 شب او را تا ترمینال اتوبوس بدرقه 
کردم. بسیارتاکید داشت اول صبح به پادگان برسد. آن زمان هم جنگ از سوی بعثی 
ها شروع شده بود و هم اوضاع کردستان نا آرام بود. هنوز دو هفته از آغاز جنگ 
تحمیلی نگذشته بود که در دوازدهم مهر ماه سال 59 به ما خبر دادند محمد صالح 
ناپدید شده است. البته احتمالی هم داده می شد توسط کوموله ها به گروگان گرفته 
شده باشد. به همین دلیل من به همراه برادر خانمش به کردستان رفتیم تا شاید بتوانیم 
خبری بدست آوریم و با رخنه در میان گروههای کوموله ، اگر گروگان گرفته شده 

باشد ، بتوانیم او را آزاد کنیم... . 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345/6/14

بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 1 ، ردیف 159

شهید فرهاد نورى
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حاج عمران

      شهید فرهاد نوری در سال 45 در خانواده ای مذهبی در محله خیابان فرهنگ 
تهران متولد شد. دست تقدیر پدرش را در حالی که شهید ، هفت سال بیشترنداشت 
از او گرفت و او را به همراه دو برادر و تنها خواهرش در کنار مادر در روزگاری 
سخت تنها گذاشت ولی لطف خدا در مهر و محبتی بود که بین اعضا خانواده حاکم 
بود و سختیها را با هم در کنار هم تحمل می کردند. تا مادر برایشان هم پدر باشد و 
هم مادر. بعلت شرایط سخت ، هیچیک از دو برادر بزرگتر نتوانستند تحصیالت خود 
را کامل ادامه دهند. وی پس از گذراندن دوره دوم راهنمایی ، همچون برادرش برای 
تامین معاش خانواده به سر کار رفت. نجابت ، مهربانی و وقار شهید بگونه ای بود که 
شرایط محیط نتوانسته بود در روحیات او اثر منفی بگذارد. او مقید به رعایت اصول 
دین خود بود و از همان ابتدا با وجود بیماری شدید تنگی نفس ، به نماز و روزه خود 
مقید بود . بعد از انقالب بود که شهید وارد بسیج شد تا در این برهه از زمان پا به 
پای دیگر انقالبیون به کشور خویش کمک کند. درست قبل از سربازیش بود که در 
پادگان بالل حبشی خدمت می کرد تا نوبت خدمت مقدس سربازیش فرارسید. مادر 
به فرزندان وابسته بود. خدمت   شهید به علت سختیهای زیادی که دیده بود شدیداَ 
سربازی فرهاد در ارومیه بود. بعد از پایان آموزشی برای تعطیالت عید به منزل آمد 
و با همه فامیل به گرمی گفتگو و صحبت می کرد. گویی خود نیز می دانست که 
این آخرین دیدار خواهد بود .بعداز پایان مرخصی و رفتن او  به جبهه ، بی تابی های 
مادر بیشتر شده بود زیرا جنگ بود و هر از گاهی اخبار بدی به گوش می رسید ولی 
پسر بزرگتر، مادر را به آرامش دعوت  می کرد و مادر تنها با دعا برای رزمندگان و 

نماز ،  خود را آرام می کرد.
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     روزی مادر در خواب می بیند که در حال بی تابی از دوری فرهاد است که فرهاد 
به نزدیکش می آید و او را بغل می کند و می بوسد و می گوید مادر من خیلی راحتم. 
جایم خیلی خوب است. مادر در خواب خیلی آرام می شود و وقتی بیدار می شود 
احساس می کند که دلش گواهی شهادت او را می دهد. دلش درست گفته بود و 
حاج  منطقه  به  دیگری  گروه  همراه  به  شهید  آوردند.  را  او  شهادت  ،خبر  بعد  روز 
عمران اعزام شده بود که به علت پاتک نیروهای عراقی و درگیری  با عراقی ها بر 
اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و پیکر مطهر او و همرزمانش بمدت یک 
هفته بر روی زمین مانده بود تا اینکه بعد از حمله مجدد رزمندگان اسالم ، توانسته 

بودند اجساد شهدا را به خانواده هایشان برسانند .
جمالتی چند از شهید :

     قدر خانواده و محبت خانوادگی را بدانید و با هم به مهر رفتار کنید زیرا وقتی 
شود.  نمی  نماها  دوست   جذب  هرگز  باشد  صفا  و  مهر  خانواده  محیط  در  جوان 
خصوصاَ در مورد حجاب  تاکید زیادی داشت و حجاب را مایه دوام خانواده ها می 
دانست . عالقه خاصی به رهبر کبیر انقالب داشت و وقتی مطرح شد که به واسطه 
بیماری خاصش به جبهه نرود ، گفت : در این زمان وظیفه ما دفاع از دین و میهن 

است و همه باید گوش بفرمان رهبر باشیم هر کس به اندازه توان خود.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1347

بهشت زهرا)س( ، قطعه 40 ، 
شماره 21 ، ردیف 112

شهید عمران ولی محمدى                            
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شاخ شمیران

     شهید عمران ولی محمدی در سال 1347 در تهران به دنیا آمد. وی 4 برادر و 
2 خواهر داشت و با آنان بسیار مهربان بود. او تحصیالت ابتدایی خود را در محله 
منبت  پرداخت و در کارگاه نجاری و  به کار و تالش  از آن  فالح گذراند و پس 
کاری مشغول بکار شد. پس از پیروزی انقالب در بسیج مسجد امام حسن عسگری 
)ع( فالح عضو شد و فعالیت خود را آغاز کرد. شبها از سوی بسیج به نگهبانی و 
پاسداری از محل می پرداخت و در جهت حفظ امنیت آنجا می کوشید. وی پس از 
آغاز جنگ تحمیلی  چندین بار داوطلبانه به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد 
و بار آخر جهت گذراندن خدمت مقدس سربازی از طریق سپاه به جبهه رفت. این 
شهید واالمقام پس از عملیات بیت المقدس 4 در منطقه شاخ شمیران بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره دشمن به ناحیه سر و بدن ،  جام شهادت نوشید و به این فیض الهی 

نائل گردید.
وصیتنامه شهید :

بسم رب الشهداء و الصدیقین 
با  درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی و تمامی شهدای راه حق و 
فضیلت و با درود و سالم بر تمامی رزمندگان جبهه های حق علیه باطل.شرمنده ام از 
اینکه نتوانستم در طی این مدت پیروزی انقالب ، خدمتی به اسالم و قرآن نمایم.حال 
که به امر رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی در جبهه نبرد حق علیه باطل در دفاع 
از انقالب عظیم اسالمی ، من هم توانسته ام به نسبت توانایی خود سهمی کوچک 

داشته باشم ، بهترین روزهای خود را سپری می نمایم و اگر خدا مرحمت  نمود  و
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 سعادت داشته باشم ، الزم می دانم چند نکته را بنا به مسئولیت شرعی بنویسم.زمان ، 
زمان آزمایش الهی است و خدا را سپاس می گویم که توفیق شرکت در این آزمایش 
را در این برهه حساس زندگی به من عطا فرمود. باشد که با نثار خون ناقابل خود ، 
دینم را تا حدی به اسالم ادا کرده باشم. انقالب  اسالمی ایران به رهبری امام  یکی 
از اهدافش دفاع از تمامی مستضعفان جهان می باشد. برادران و خواهران و دوستان 
! تقاضای من اینست که با انقالب با حالت احساسی برخورد نکنید چرا که انقالب 
هدف بزرگی دارد و نامالیمات و سختیها هر چه بزرگ باشد ، درمقابل این هدف 
بسیار کوچک است. تمامی مستضعفان جهان برای رهایی از چنگال ابرقدرتها چشم 

امید به صدور انقالب دوخته اند. 
در رابطه با خانواده عزیزم

    پدر و مادر و مادربزرگ خوبم ! می دانم که شما را خیلی اذیت کردم و نتوانستم 
فرزند خوبی باشم . امیدوارم که  مرا ببخشید. بعد از شهادت من به هیچوجه ناراحت 
مباشید و گریه نکنید و بر مزار من شیرینی و نقل پخش کنید چرا که من امانتی بودم 
در دست شما . پس شما باید این امانت ناقابل را دیر یا زود می دادید . پس چه بهتر 
که در راه خدا بدهید و این کالم حضرت علی )ع( را بخاطر بسپارید که می فرماید 
: ای تشنگان که به دنبال آب زالل می روید تا سیراب شوید ، باز مگردید . قسم به 
آنکس که جان پسر ابوطالب مقهور اراده  اوست ، هزار مرتبه در میدان پیکار بخاک 
غلطیدن از مرگی که بر روی بستر صورت گیرد گواراتر است. مادر جان ! زحمات 
فراوانی برای من کشیده ای. امیدوارم که شیری را که به من داده ای حالل کنی و 
همچون زینب شجاعانه استقامت کنی. پدر گرامی ! چون اسماعیل ، پسر خود را در 
ناصر و مهدی و جواد  برادرم  تو می خواهم که  از  قربانی می دهی.پدر  راه حسین 
را چنان تربیت کنی که شجاعانه ، اسلحه بر زمین افتاده مرا بر دوش گیرند و دمار 
امام و  برای  ! دعا  برادرانم  از روزگار زورگویان و مهاجمان درآورند. خوهرانم و 
رزمندگان را فراموش نکنید و نماز و روزه بگیرید و در دعای کمیل و نماز جمعه 
شرکت کنید. دعاهای شما از ته قلب برای رزمندگان بسیار اثر دارد.پدر از تو می 
خواهم با دست خودت مرا دفن کنی و هر چه پس انداز دارم در هر جا که دوست 
داری خرج کنی و سه قطعه عکس از جنازه من بردارید و بر حجله دامادی من بزنید 
و مرا در گلزار شهیدان بهشت زهرا دفن کنید . از پدر و مادر و مادربزرگم و خواهران 
تا  برادرانم و تمامی دوستان و آشنایان حاللیت می طلبم. خدایا ، خدایا ، خدایا  و 
انقالب مهدی خمینی را نگهدار. رزمندگان را دعا کنید                              62/7/8 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1345/5/2 

 بهشت زهرا)س( ، قطعه 53 ، 
شماره 13 ، ردیف 96

شهید سید عبداهلل هاشمی 
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شلمچه ، عملیات کربالى 5  

    شهید سید عبداهلل هاشمی در خانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. او فرزند 
دوم خانواده بود و 3 برادر و 1 خواهر داشت . این شهید واالمقام تحصیالت خود را 
تا پایان دوره راهنمایی ادامه داد و پس از آن در کارخانه چیت سازی تهران مشغول 
بکار شد تا زمانی که خود را برای گذراندن خدمت مقدس سربازی معرفی کرد. او 

در عملیات کربالی 5 به درجه رفیع شهادت نائل شد.
شهید از زبان مادر :

      اول دبیرستان را ثبت نام کرد اما سرکالس نرفت. گفت می خواهد برود  سر 
کار. خیلی ناراحت شدم. مرا بغل کرد و گفت : مامان ! باور کن برخی از آنهایی که 
لیسانس گرفته اند بیکارند. باالخره درچیت سازی مشغول کار شد. درتمام سال هایی 
که کار می کرد ، هر چه حقوق می گرفت ، بی کم و کاست تحویل من می داد. 
مادر وقتی از عبداله حرف می زند، انگار همه غصه های عالم از دلش می رود. او با 
لبخندی شیرین که روی لبش نشسته در ادامه می گوید:  خیلی مهربان بود اگر برای 
خودش لباس می خرید ، حتما باید مثل آن را برای برادرش هم می خرید. می آمد 
با شوق و ذوق ، عکس پیراهنی را که در مغازه دیده بود ، برای خواهرش نقاشی می 
کرد و می گفت : دوست داری برایت بخرم ؟ یادم نمی رود وقتی حقوق می گرفت 
، دودستی پول ها را در مقابل خواهرش می گرفت و می گفت : اسکناس های نو 
را تو بردار. یک عادت دیگر هم داشت. شبی که حقوق می گرفت ، وقتی خواهر 
و برادر کوچکترش می خوابیدند ، زیر بالش آنها مقدار زیادی پول می گذاشت. 
صبح فردا بچه ها با دیدن آن پول ها آنقدر ذوق می کردند که نگو. مادر مکثی می 
کند و با لحنی غم گرفته می گوید : انگار دلش آگاه بود رفتنی است که آنقدر به 

ما محبت می کرد. 
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     20 ساله بود که به سربازی رفت. آن دو سال تاخیر، برای آن بود که می خواست 
عازم   ، آموزشی  دوره  برای  در  به  سیزده  فردای  باشد.   پدرش  حال  کمک  بیشتر 
»عجب شیر« شد.  سه ماه بعد در تقسیم نیروها ، قرعه اهواز به نامش افتاد. آنجا یک 
دوره آموزش تخصصی خنثی کردن مین گذراند و بعد به شلمچه اعزام شد. هفتم 
شهریور بود که نامه اش آمد.نوشته بود سه روز دیگر مهمانتان می شوم من هم با ذوق 
و شوق همه غذاهایی را که دوست داشت آماده کردم و منتظر ماندم تا بیاید. او به 
قولش وفا کرد اما ...   مادر با نوک انگشتش با گل های قالی بازی می کند ، به سختی 
بغضش را فرو می خورد و ادامه می دهد : یکی از همسایه هایمان در معراج شهدا 
کار می کرد. آن روز مشغول پیاده کردن پیکر شهدایی بودند که صبح با هواپیما از 
اهواز آورده بودند. روی یکی از تابوت ها نام محله خودمان را می بیند. اسم را نمی 
تواند بخواند اما پالکها را که می شمارد به خانه ما می رسد. او که خودش طاقت 
نداشت ، از یکی از هم محلی ها خواسته بود به ما خبر دهد.  ُنه صبح بود خبر دادند 
که عبداهلل مجروح شده و در بیمارستان امام خمینی بستری است. بعد هم یک شماره 
از  رفتیم غافل  بیمارستان  به طرف  نفر دیگر  پسرم و چند  دادند. همراه  به من  تلفن 
اینکه شماره ، شماره پزشک قانونی بوده است. آنجا گفتند فهرست اسامی مجروحان 
دست بسیجی هاست. به اتاق مربوطه رفتیم و گفتیم این شماره را به ما داده اند . آنها 
تا شماره را دیدند موضوع را فهمیدند . لیست را سرسری ورق زدند هر یک برای 
دلداری ، غیر مستقیم چیزی گفتند . گفتم هرچه شده به من بگویید طاقتش را دارم 
. اما آنها طفره می رفتند. یکی از همراهانمان گفت اجازه بدهید خودم این شماره را 
بگیرم  ببینم کجاست. او سعی می کرد طوری حرف بزند تا من متوجه نشوم اما من 
کنار تلفن نشسته بودم و شندیدم که گفتند آنجا پزشک قانونی است و پیکر عبداهلل 
هم آنجاست. گفتم گوشی را بگذار می دانم عبداله شهید شده .مادر آهی می کشد 
به  بود عبداله  ، دلم آگاه شده  از شب گذشته  نمیدانستند که من  و می گوید: آنها 
شهادت می رسد . او خودش هم مرا آماده کرده بود. روز چهارشنبه سوری قبل از 
اینکه به سربازی برود به خانه آمد و عکسی را که تازه گرفته بود داخل قاب عکس 
گذاشت و قاب را روی طاقچه قرارداد. لحظاتی به عکس خود ش نگاه کرد و بعد 
مرا صدا زد. وقتی رفتم ، دست دور گردنم انداخت ، صورتش را به صورتم چسباند 
و گفت: مامان ! این عکس برای چی خوب است ؟ گفتم : خب ، برای دکور. گفت: 
برای روی  این عکس، جان می دهد  ناراحت نمی شوی ؟  اگر یک چیزی بگویم 
حجله ! دستش را از گردنم جدا کردم و با ناراحتی گفتم : شب چهارشنبه سوری ، 
بهتر از این نمی توانی حرف بزنی ؟ دنبالم آمد و گفت اول و آخر که همه می میریم.  
چه بهتر که بروم جبهه و شهید شوم تا بعدها هر کس خواست از من یاد کند بگوید 

عبداله شهید شد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1339

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 ، 
شماره 23 ، ردیف 78

شهید غالمرضا یارم طاقلو
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زاهدان

        شهید غالمرضا یارم طاقلو در سال 1339 در تهران به دنیا آمد. وی از همان دوران 
نوجوانی در کنار تحصیل به کار و تالش پرداخت و چون برادر بزرگتر را تنها نان 
آور خانواده می دید ، تصمیم گرفت با کارکردن در شغل خیاطی بخشی از نیازهای 
او  داد.  ادامه  راهنمایی  مقطع دوم  تا  را  تامین کند. وی تحصیالت خود  را  خانواده 
از ابتدای جنگ به عنوان سرباز وظیفه در جبهه حضور یافت و این حضور تا زمان 
شهادتش بیش از دو سال به طول انجامید و در این مدت بسیار کم  به مرخصی آمد.  
به  پنجشنبه  هر  کرد  می  سعی  شود.  شهید  داشت  آرزو  بسیار  و  بود  شهادت  عاشق 
بهشت زهرا)س( برود و مزار شهدا را شستشو دهد. سر مزار شهدا می گفت : من هم 
پیش شما  می آیم اگر سعادت داشته باشم. با وجود اینکه مدت خدمت سربازیش به 
پایان رسیده بود ، اما حاضر نشد جبهه را ترک کند. خانواده در نامه ای از او خواستند  
به تهران برگردد و سر و سامانی به زندگی خود دهد ، اما او در پاسخ نوشت : حرف 
امام را گوش می دهم و خدمت به وطنم را ترک نمی کنم و زندگی شخصی خود را 
انشاءاله اگر قسمتی باشد ، بعد از اینکه انقالب اسالمی پیروز شد دنبال می کنم. من 
راه خدا و امام حسین)ع( را دوست دارم و با ظلم می جنگم و عاشق شهادت هستم.   
مادر جان ! ناراحت من مباش . او در پاسخ به نگرانی  مادر از رفتن به جبهه می گوید: 
مادر جان خیالت راحت باشد ، من زنده برمی گردم. وی علت گفتۀ خود را اینگونه 

بیان می کند که شهادت از آِنِِ افراد خوب و الیق است و روزی من نمی شود.



        بار آخر که به جبهه می رفت گفت : اگر قسمت ما هم  باشد ، من را هم مثل 
سایر شهدا این بار با جعبه و پرچم سه رنگ ایران به تهران می آورند. 

         شهید یارم طاقلو سرانجام در حین ماموریت برای تهیه جیرۀ غذائی سربازان ، در 
منطقه عمومی زاهدان بر اثر عبور از روی مین منفجره و واژگونی خودروی نظامی 
حامل وی ،  به درجه رفیع شهادت نائل می شود.                                                                        
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1323

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 ، 
شماره 18 ، ردیف 98

شهید محمد یارم طاقلو
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بانه کردستان 

به جهان گشود.  دیده  همدان  در شهر  سال 1323  در  طاقلو  یارم  محمد  شهید       
تا دوم  او دوران کودکی و نوجوانی را در شهر همدان گذراند و تحصیل خود را 
راهنمایی سپری نمود. او در سن 14 سالگی پدر خود را از دست داد و بعد از فوت 
پدر به تهران آمد تا بتواند با کارکردن کمک خرج خانواده باشد. وی مدتی به شغل 
آزاد پرداخت  و در سال 45 ازدواج نمود که حاصل آن یک فرزند دختر بود. این 
شهید واالمقام از همان دوران کودکی فردی پاک دل و مسئولیت پذیر بود  و  دوست 
داشت به جامعه خدمت کند. پس از پیروزی انقالب اسالمی وارد بسیج شد و پس 
از مدتی به استخدام سپاه پاسداران درآمد. با آغاز جنگ تحمیلی و در پی فرمان امام 
برای جهاد و حضور در جبهه ، او چون عاشق شهادت بود ، فرمان امام را اجابت کرد 

و به جبهه ها شتافت.   
       مادرش به او گفت : تو یک فرزند داری ، همسر خود را چکار می کنی؟ اگر تو 
جبهه بروی اینها  تنها می مانند ،  این شهید بزرگوار پاسخ داد : من خانوادۀ خود را 
به خدای بزرگ می سپارم. مادر جان ! چون امام خمینی دستور دادند ، من باید بروم  
و راه حسینی را  باید ادامه داد.  مادر جان و همسر مهربانم ! من عاشق شهادت هستم 
و شما و تنها دخترم را به خدای بزرگ می سپارم . شهید یارم طاقلو با وجود حضور 
در جبهه ها و مسئولیتهایی که برعهده داشت ، هرگاه به تهران می آمد در بسیج محل 

نیز فعالیت می کرد. در یکی از شبها که از مسجد صاحب الزمان)عج( به خانه بر
به همراه داشت و خیلی   ، بود  بسیج  پایگاه  به  متعلق  را که  ، سالحهایی  می گشت 
نگران  بود که در میانۀ راه ، آنها را منافقین تصرف کنند و لذا دوان دوان به منزل آمد 

و مادر، در را با عجله  به روی او باز کرد تا داخل خانه شود. 



      او گفت : مادر جان ! من به خاطر خودم ناراحت نیستم ، بلکه به خاطر سالحهایی 
که در دستم بود و امانت است ناراحت بودم که مبادا خطری پیش نیاید.        

ادب او به مادر ، همسر و فرزندش زیاد بود ، مخصوصاً به مادر خود خیلی احترام 
می گذاشت. همسایه های شهید ، همیشه از پاک دلی و خوش رفتاری او  تعریف 
می کردند. یک شب که از پاس شبانۀ بسیج به خانه بازمی گشت ، همسایه ای به 
خاطر وخیم شدن حال فرزند کوچکش از خانه بیرون آمده و طلب کمک می کرد 
که شهید در همان موقع ، بچه را با مادرش به بیمارستان رساند و پیگیریهای الزم را 

انجام داد تا حالش بهبود یابد.               
او به خدا و چهارده معصوم عقیده راستین داشت و همیشه عبادتش را سر موقع بجا 
می آورد و رکعتی از نماز او قضا نمی شد. همرزمانش بعد از شهادت او ، از اخالق 
و پشتکارش در جبهه بسیار تعریف می کردند و اذعان داشتند اگر شهید یارم طاقلو 
این  با  اما  گیرد  برعهده  را  بزرگی  مسئولیتهای  جامعه  در  میتوانست  ماند  می  زنده 
وجود او عاشق شهادت بود. شهید یارم طاقلو در جبهه مسئولیت و فرماندهی گروهی 
را برعهده داشت و به همین دلیل کم به مرخصی می آمد. او فرماندهی هفت تپه 
استراتژیک را در منطقه بانه کردستان برعهده داشت که به هنگام سرکشی و دیده 
بانی در منطقه ، بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به فیض عظمای شهادت نائل 

آمد.
بخشی از وصیتنامه شهید :

رهبر  خمینی  امام  برحقش  نایب  بر  و  زمان)عج(  امام  به  پایان  بی  درود  و  با سالم 
انقالب اسالمی و شهدای انقالب .با عرض سالم به مادرم و خانواده محترم ... من 
دوست دارم بعد از شهادتم ، زندگیتان پرشورتر  و  با تقوای زیادتر همراه باشد و 
احترام به مادرم خیلی مهمتر است و بعد اینکه دوست دارم دخترم ، زینب وار بزرگ 

شود و همسرم پیرو راه حضرت فاطمه)س( باشد... 

دو بیت شعر از شهید محمد یارم طاقلو :
آندم که به خون خود وضو می کردم                    

                                    دانی که زحق چه آرزویی کردم
ای کاش مرا هزار جان بود به تن                        

                                                                              تا آن همه را فدای او می کردم
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1328/9/21

بهشت زهرا)س( ، قطعه 26 ، 
شماره 47 ، ردیف 15

شهید اذن اله یوسفی
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آزادسازى خرمشهر 

       شهید اذن اله یوسفی در سال 1328 در شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل 
دیده به جهان گشود. او در همان دوران کودکی به همراه خانواده به تهران مهاجرت 
به کار و تالش  ادامه داد. پس از آن  کرد و تا دورۀ راهنمایی  تحصیالت خود را 
پرداخت و در ابتدا به حرفۀ کفاشی و تولید کفش روی آورد اما پس از ازدواج ، در 
بازار آهن تهران مشغول بکار شد. وی در سال 1351 ازدواج نمود که حاصل آن 4 
فرزند ، دو دختر و دو پسر بوده است. او پیش از انقالب رسالت خود را با شرکت در 
راهپیمایی ها وتظاهرات بر علیه رژیم شاه و پخش اعالمیه های امام بخوبی به انجام 
رساند و پس از سرنگونی رژیم ستمشاهی به عضویت بسیج درآمد و از  طریق بسیج 
بازارآهن به فعالیتهای خود ادامه داد. وی در محل نیز به مسجد صاحب الزمان)ع(

می رفت و در نمازهای جماعت شرکت می نمود. 
      این شهید بزرگوار پس از آغاز جنگ تحمیلی از طریق بسیج بازارآهن بیش از 
پنج بار به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و بعنوان راننده آمبوالنس انجام 
در  سرانجام  وی  بود.  ناراحت  بسیار  رسید  نمی  شهادت  به  اینکه  از  و  نمود  وظیفه 
عملیات بیت المقدس زمانی که در حال کمک رسانی به مجروحان و انتقال آنان به 
پشت جبهه بود ، بر اثر اصابت خمپاره دشمن به آمبوالنس امدادی ، دعوت معبود را 

لبیک گفت و به مقام شهادت نائل آمد. 
همسر شهید نقل می کند :

      پنج بار به جبهه رفت . بار آخر که ساکشان را برای رفتن جمع کردم ،  به حمام 
رفته بود . بعد از حمام  با خنده و مزاح به ایشان گفتم : آقا شما می روید جبهه ، دیگه
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کردید!   شهادت  غسل  رفتید  هم  باز  شود.  می  تمام  )شهادت(  شربت  برسید  آنجا  به 
ایشان گوئی که شرمسار شده باشد ، در پاسخ  به پیشانی خود دستی کشید و گفت:  
من پیش خودم شرمنده هستم دیگر شما مرا شرمنده نکنید. و سرانجام این بار که رفت 
به آرزوی دیرینۀ خود رسید و ندای حق را لبیک گفت و به خیل شهیدان میهن اسالمی 

پیوست. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید :

     انشاء اله ما با پیروزی تمام و به رهبری اماممان به کربال می رویم و با پیروزی 
کامل باز می گردیم.از شما خواهش می کنم که امام را یاری کنید.  مادرعزیزم، از 
جان عزیزترم ! خواهش می کنم اگر شهید شدم برایم گریه نکنید که این راهی  است 
که همه مسلمانان باید بروند برای )حفظ( اسالم . انسان باید در عمل ثابت کند نه در 
شعار. از شما خواهش می کنم که اگر شهید شدم برای من گریه نکنید که دشمن شاد 

می شود . از زحمتهایی که برای من کشیدید مرا حالل کنید.
خطاب به همسرش می نویسد :

      خدمت همسر عزیزم که همچون زینب وار خدمتگذار اسالم است ، سالم مخصوص 
دارم ... .به بچه ها مهربانی کن که اجر دنیا و آخرت نصیب شما گردد.از شما خواهش 
می کنم که برای )شهادت( من تشریفات نچینید و در ضمن از تمام دوستان و فامیلها 

حاللیت بطلبید.



شهدای محله 
ولیعصر شمالی





نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                    1361/2/10

خرمشهر

بهشت زهرا)س(
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حسین احدی امراله                                                          

شهید حسین احدی در سال 1347 در خانواده ای  متدین در روستای امراله از توابع 
تبریز به دنیا آمد. در سن 9 سالگی همراه با خانواده به تهران آمد و تحصیالت خود 
را تا سال سوم راهنمایی گذراند. او از نظر اخالقی با همه نزدیکان با خوشروئی و با 
متانت رفتار می کرد و در تمام امور خانواده کمک کار پدرش بود . مدتی را برای 
کمک به معاش خانواده ، روزها در نانوایی پیش پدر کار می کرد و شبها به تحصیل 

می پرداخت.او بسیار به ادای نماز و روزه مقید بود.
بود.  مشغول  سربازی  خدمت  به  احدی  شهید  شد،  آغاز  تحمیلی  جنگ  که  زمانی 
پس از سقوط خرمشهر به نیروهای کمکی نیاز بود و لذا او از پادگان محل خدمتش 
به خرمشهر اعزام شد. مادر پیش از اعزام به او گفت : آنجا خطرناک است مراقب 
به  را  مردم  و دختر  ها زن  آنجا عراقی  مادر گفت:  باش. حسین در جواب  خودت 
اسارت می برند ، آنوقت شما می گویید مراقب خودم باشم ؟ خون من که از خون آن 
خلبانهایی که به قلب دشمن می زنند و شهید می شوند رنگین تر نیست ! شهید احدی 
بعنوان آرپی چی زن رشادتهای فراوانی از خود نشان داد. بار آخر که به مرخصی 
آمد به دوستانش گفت این بار که بروم دیگر برنمی گردم. موقع خداحافظی به پدر 
گفت: به مامان نگویید ، اما من شهید می شوم. شهید احدی پس از بازگشت به جبهه   
در مرحله نخست عملیات فتح خرمشهر به شهادت رسید و سه هفته بعد از شهادت او 

، خرمشهر آزاد شد.

1347
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     او  همیشه می گفت وظیفه هر مسلمانی است که جبهه های را خالی نگذارد و تا 
پیروزی از پای ننشیند. آخرین توصیه های وی به پدر و مادرش و دوستانش این بود 
که هنگام شهادت من گریه نکنید تا دشمنان شاد نشوند و همیشه به خواهران میگفت:   
حجابتان را حفظ کنید و نماز را همواره بپای دارید و به برادران توصیه می کرد بعد 
از من سالحها را بردارید و تا پیروزی بجنگید و امام را تنها نگذارید و همیشه امام را 

دعا کنید. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                1366/5/13

تپه های میمک - اندیمشک                                                                          

بهشت زهرا)س(
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شهید اسداله احمدی                                                                

                                                                                                                                          1346/8/22

شهید از زبان برادر :         
     ما 7-8 برادر هستیم اما او از نظر اخالق از همه ما برتر بود. در روستا کار همه 
کشاورزی بود. بعد از شهادتش خیلی ها آمدند و گفتند وقتی ما آبیاری داشتیم و 
آمد.  می  مان  به کمک  بگوییم  ما  اینکه  بدون   ، هستیم  تنها  دست  دید  می  اسداله 
خود  وظیفه  را  روستا  تنهای  و  پیر  افراد  خانه  بام  پشت  برف  پاروکردن  زمستانها 
میدانست. بسیار مهربان ، شوخ طبع و فامیل دوست بود و وقتی به مرخصی می آمد 
مقید بود به همه سر بزند. روزی پدرم از روستا خبر داد اسداله ناپدید شده و خبری 
از او نیست. حدس می زد همراه دوستانش برای اعزام به جبهه به تهران آمده باشد.    
به چند پادگان اطراف تهران سر زدم تا باالخره پیدایش کردم. گفتم: اینجا چه می 
کنی؟ گفت: آمده ام دوره آموزشی بسیج را بگذرانم. تا پایان دوره آموزشی راضی 
به برگشت نشد. کارت بسیج را گرفت و بعد به روستا برگشت. مدت زیادی نگذشت 
که برای گذراندن خدمت سربازی دوباره از خانواده جدا و این بار راهی بندرعباس 
محل  پادگان  در  روز  یک  که  بود  مانده  اش  سربازی  دوره  پایان  به  ماه  چند  شد. 
اسداله  است.  نیاز  اندیمشک  به  اعزام  برای  داوطلب  سرباز   72 شد  اعالم  خدمتش 
اولین نفر بود که داوطلب شد. قامتی رشید و چابک داشت و لذا در مدت کوتاهی 
در اندیمشک دوره آموزشی تکاوری را گذراند و برای عملیات آماده  شد. پیش از 
عملیات به مرخصی آمد. از ما که خداحافظی کرد برای دیدن پدر و مادر به روستا 
رفت. آنجا به یکی از دوستانش گفته بود : قبرستان روستای ما شهید ندارد. من اولین 
شهید اینجا خواهم شد ! و همانطور هم شد.                                                                                       
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از زمان اعزام اسداله به اندیمشک تا شهادتش فقط 45 روز طول کشید. همرزمانش 
تعریف کردند: هنگام ظهر درگیری شدیدی با نیروهای عراقی داشتیم. اسداله خمپاره 
از سوی دشمن می آمد، درست روی  ای که  لحظه خمپاره  انداخت. در یک  می 
خمپاره انداز کنار اسداله فرود آمد و هر دو خمپاره منفجر شد و پیکر او کامال سوخته 
و به آسمان پرتاب شد. او درست در جمعه خونین سال 66 روز حمله به زائران ایرانی 
در خانه خدا ، به شهادت رسید و به سوی معبود خویش عروج کرد.                                                                                                          



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1365//1/19 

شلمچه ، عملیات کربالی پنچ                                                      

بهشت زهرا)س(
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شهید ماشاءاله اسدی                                                             

1345

        شهید ماشاءاله اسدی در سال 1345 در محله تیموری تهران دیده به جهان گشود. 
در سن کودکی همراه با خانواده به شهرک ولیعصر مهاجرت نمود. چون تحصیالت 
ابتدایی خود را در دوران پیش از انقالب گذراند ، همواره با مدیر و معلمین مدرسه 
به خاطر بی حجابی سر ناسازگاری داشت و به خانواده می گفت : چرا مرا در این 
مدرسه ثبت نام کرده اید ! از همان دوران نوجوانی روحیه ای نترس و شجاع داشت. 
روزی خانم مدیر مدرسه به مادرش گفت : تمام بچه ها از ترس ، پیش من دوال دوال 
راه  می روند اما پسر شما با تنفر از کنار من عبور می کند . این بچه اگر بزرگ شود 
چیزی می شود. شهید اسدی از سن 12 سالگی به نماز خواندن و روزه گرفتن مقید 
بود و  نماز خود را با متانت و خشوع خاصی می خواند. در همان دوران انقالب با 
حضور در مسجد محل مسجد امام هادی)ع( در بسیج ثبت نام کرد و بیشتر مواقع برای 
دعای کمیل به مهدیه تهران می رفت. شهید اسدی توانست دوران تحصیل خود را 
با موفقیت تا مقطع متوسطه در هنرستان شهید باهنر طی کند. سال 62 بود که او برای 
نخستین بار داوطلبانه از سوی بسیج سپاه اسالمشهر به جبهه رفت و برای گذراندن 
دوره آموزشی عازم یزد شد. پس از آن به پادگان دوکوهه رفت و 45 روز در آنجا 
اثر  بر  در 65/11/19  منطقه شلمچه  در  پنج  در عملیات کربالی  ماند. وی سرانجام 
اصابت ترکش از ناحیه سر به فیض عظمای شهادت رسید. شهید اسدی فردی مهربان 
و دلسوز بود و بسیار رعایت حال دیگران را می کرد. یکی از همسایگان شهید نقل 
می کند: زمانی که با موتور جایی می خواست برود، آنرا سر کوچه روشن می کرد 
و زمانی که بر می گشت ، سر کوچه موتور را خاموش می کرد تا صدای موتور ، 

همسایه ها را در کوچه ناراحت نکند.   
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       شهید نیز می گوید: یادم می آید در سال 64 برای زیارت خانه کعبه نام نویسی 
کردیم و با کمال تعجب سال بعد اسممان برای حج درآمد. در آنموقع مادر شهید 7 
ماهه حامله بود و چون زمان زیارت تابستان بود نگران بودیم به بچه آسیبی برسد لذا 
تصمیم گرفتیم زمان آن را عقب بیاندازیم اما وقتی ماشاءاله مطلع شد، به ما گفت : 
اگر امسال نروید ممکن است دیگر هیچ وقت نروید. اصرار بیش از حد او باعث شد 
که ما راهی زیارت خانه خدا شویم. ماشاءاله گویی از آینده خبر داشت چون 1- 2 
سال بعد از رفتن ما به حج، فاجعه خونین مکه اتفاق افتاد و برای مدتها راه مکه بسته 

شد.                                                                                              



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

-

خرمشهر

-
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شهید مجید اشتری

1342

       شهید مجید اشتری در سال 1342 در یک خانواده مذهبی در جنوب تهران دیده 
بر جهان گشود. او از همان کودکی فرزندی الیق وشایسته برای خانواده بود. دوره 
ابتدایی را در دبستان آقابیگی و دوره راهنمایی را در مدرسه داود فالح گذراند. در 
همان دوران بود که برای کمک به مخارج خانواده مشغول بکار شد. او به ادای نماز 
بسیار تقید داشت و هیچگاه نمازش ترک نمی شد. مکبر مسجد محل بود. در همان 
دوره راهنمایی در تظاهرات بر علیه رژیم شاه شرکت می کرد و آرزویش این بود که 
روزی ملت ایران به رهبری امام خمینی پیروز شود. تا اینکه انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران بوقوع پیوست. او در آن زمان به پاسداری و نگهبانی از محل می پرداخت و 
شد  سیدالشهداء  مسجد  بسیج  عضو  فارسی  سلمان  دبیرستان  در  تحصیل  با  همزمان 
تا بتوان حافظ ارزشهای نظام اسالمی باشد. شرکت در جلسات مذهبی و هیئات از 
دیگر برنامه های او بود. وی در مقطع سوم اقتصاد درس را رها کرد و بالفاصله وارد 
آموزشگاه گروهبانی ارتش شد. بعداز 8 ماه با درجه گروهبانی وارد تیپ 23 کاله 
پرداخت. پس  ستیز  به  منافق  مزدوران  با  در کردستان  ماه   4 مدت  و  سبزها گردید 
در  ماه  و هفت  اعزام شد  به جبهه جنوب  نظامی خود  رسته  با  مجدداً  بازگشت،  از 
خرمشهر و آبادان حضوری فعال داشت. در آخرین مرخصی که به خانه بازگشت 
به نزدیکان گفت: این دفعه آخر است که به مرخصی آمده ام و امیدوارم اینبار که 
رفتم بسوی امام حسین)ع( بروم و به لشکر امام حسین)ع( بپیوندم. این شهید واالمقام 
سرانجام در تاریخ 1361/2/10 در حمله بزرگ و افتخارآمیز فتح خرمشهر به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد .
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 فرازهایی از وصیت نامه مجید اشترى:                                             
انا الیه راجعون. همه چیز از اوست و بازگشت همه بسوی اوست. پدر و     انا هلل و 
مادر بزرگوارم ! اکنون که ندای حق را لبیک گفته و بسوی معبود خود باز می گردم، 
از خداوند متعال که هدفم از شرکت در جبهه برگشت بسوی او بوده می خواهم  تا 
به شهادت  نماید. پدر و مادر عزیزم! آرزو دارم که در خوشحالی  شهادتم را قبول 
رسیدن من شریک باشید و از شما خواهش می کنم که برای من گریه نکنید. من به 
بزرگترین آرزوی خودم رسیدم. ای پدران و مادران و خواهران و برادران شهید داده ! 
خواهش می کنم که به وصیت تمام شهدا عمل کنید و افتخار کنید که عزیزتان شهید 
باید افتخار  برایتان مشکل است ولی  شده. پدر جان می دانم که از میان شما رفتنم 
کنی که به ندای رهبر مستضعفان جهان به یاری اسالم شتافتم و توانستم تا قطره ای از 
دریای خون بیکران هزاران شهدا باشم. عزیزان! امام را تنها نگذارید و به فرمایشات 
ایشان عمل کنید . آرزو داشتم که امام را از روبرو زیارت کنم ولی چه کنم که موفق 
ایرانیان حزب  به تمام  باشید. من  از شما خواهش می کنم که خوشحال  نشدم ولی 
اللهی وصیت می کنم راه پاک این شهدا را ادامه داده و تا آزادی قدس عزیز و رهایی 
مردم ستمدیده و رنج کشیده فلسطین مبارزه را ادامه دهید و قدس را از شر مزدوران 
صهیونیست و امپریالیست رها سازید تا اسالم عزیز را سربلند و پیروز سازید. وصیت 
من ادامه راه پاک شهدا و انبیاست. جهاد را تا پیروزی نهایی ادامه دهید انشاءاله که 
پیروزی با شماست. درحالی که وظیفه شرعی من در حال حاضر جهاد برای دفاع از 
دین و مملکتم می باشد پس من می جنگم بکشم و کشته شوم شاید که خون من 
و شما امت ستمدیده سیل گردد و جهانخواران را در خود غرق کند. اگر این خون 
باعث شود تا کشوری آزاد از یوغ ستم گردد و یک ملت دوباره جان بگیرد و روی 
بدکاران سیاه شود پس چه باک دارم از دادن این خون بی ارزش در راه میهن و دین 
و ملت. خداوندا ! امام خمینی امام امت ما را در پناه خود محفوظ بگردان. ظهور امام 
زمان را تعجیل بفرما. ملت اسالم را سرافراز و حکومت اسالم را در سراسر جهان بر 

پا بفرما.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1365/10/19 

شلمچه ،

-
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شهید سعید اعلمی                                                                               

                                                                                       1321/10/14

فرازهاى از وصیتنامه شهید:     
      خداوندا ! خود شاهدی که همه ابرقدرتها بر علیه دین مبین اسالم در حال توطئه 
هستند و از هر گونه ظلم و ستم و دست اندازی به این امت اسالمی کوتاهی نمی کنند 
پاره کنند ولی امت مظلوم  تا ما را تکه  تیز کرده اند  و چون گرگان درنده ، دندان 
و خداجوی ما و رزمندگان با ایمان و پر تالش ما جان بر کف نهاده و تا پای جان 
مقاومت مي کنند و خون خود را نثار  مي کنند تا اینکه دین تو را زنده نگهدارند 
اگر دین جدم محمد)ص(باقی   « فرمود:  از ساالر شهیدان سرمشق مي گیرند که  و 
نمی ماند مگر با مرگ من پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید « و با یورش بر دشمن 

کافر موجبات عظمت اسالم و مسلمین را در دنیا فراهم مي کنند.
     خدایا تو خود یار و یاور رزمندگان و امت اسالمی ما باش و بر ما مپسند در دنیا 
سرافکنده شویم و نصرت خود را شامل حال ما فرما و طعم تیغ خذالن و شکست را 
بر دشمنان دین و آئینت بچشان و توان مقابله با رزمندگان ما را از آنها سلب کن. باید 
همیشه و هر لحظه شکر نعمات را بجای آوریم چه در میدان نبرد و چه در محراب 
باید خود را بسازیم تا الیق نصرت خداوندی شویم و  عبادت و در هر جای دیگر 
همیشه این را بدانیم »ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم«. خداوند را سپاس فراوان 
که ما را در چنین عصری قرار داد و از نعمت چنین انقالب و چنین رهبری برخوردار 

ساخت و توفیق حضور در جهاد فی سبیل اهلل را به ما عطا کرد. 
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در  ما  نزد  در  است  امانت  هم  این  که  را  ناقابل  جان  این  نتوانم  اگر   ! خداوندا 
و  یابم  حضور  محضرت  در  دنیا  آن  در  توانم  مي  چگونه  سازیم  فدا  راهت 
بنگرم.                                                                                            را  کربال  شهدای  سایر  و  حسین)ع(  امام  پاره  پاره  و  پاک  بدنهای  چگونه 
خدایا این بنده حقیر، راضی به رضای تو است ولی خداوندا ! تو را به جان امام حسین 
)ع( قسمت مي دهم بر این بنده حقیرت مرگی جز شهادت روا مدار. چگونه مي توانم 
در حالی که ادعای دوستی شهدای گرانقدر و عشق به امام حسین علیه السالم را دارم 
در بستر بمیرم؟ خدایا هر چند که الیق نیستم ولی تو به کرمت این بنده حقیر را از این 

فوز عظیم محروم نفرما. آمین. 
باشند و  پاسدار خون شهیدان  اقوام و دوستان مي خواهم که  برادرم و همه  از       
انجام  در  و  باشند  عزیز  امام  به  لبیک گوئی   آماده  همیشه  و  دهند  ادامه  را  راهشان 
عبادات سخت کوش باشند،بخصوص در مورد نماز که ستون دین است و لحظه ای 

از ذکر خدا غافل نباشند.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  65/10/30

شلمچه

-
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علیرضا افشارطوسیانی

1346/06/30

وصیتنامه شهید علیرضا افشار طوسیانی:                      
 الحمداهلل رب العالمین و العاقبه للمتقین و النار اعدت للکافرین.                                                                                    
    سالم و صلوات خداوند متعال بر یگانه منجی عالم بشریت اول معلم جهان خلقت 
حضرت ختمی مرتبت، اعلی منزلت، نور هدی، ختم مرسل، مصطفی و هادی امم و 
درود و برکاتش بر ائمه معصومین خاندان اهل بیت و طهارت، شجره طیبه رسالت 
بویژه حضرت صاحب االمر، ولی عصر و سالم و دعا برای امام امت. پدر و مادرم 
و خانواده عزیزم! شهادت هدیه ای الهی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی 
برای آن کسانی که الیق هستند نصیب می شود و این شهادتهاست که باعث میشود 
باید بدانیم که  انسانهای خلق شده ضعیف  انقالب پیشرفت کند. ما  احکام اسالم و 
این زندگی نه هدف بلکه وسیله و کمکی است برای تکامل هر چه بیشتر برای حیات 
اخروی و جاودانی و حتما مستلزم این است که روی از باطل بگردانیم. ممکن است 
یعنی همان مرگ  بیاید  انسان  به سراغ  بشود  موقع که  مرگ در حالت عادی و هر 
خفت بار و پر از ننگ و عار، پس چه بهتر که انسان در راه خدا بجنگد و شهید بشود 
برای  است  ارمغان  )شهادت(  مرگ  میفرماید:  محمد)ص(  حضرت  که  همانطوری 
مومن که از طرف خداوند می آید و به کسانی که الیق هستند و امروزه اسالم و مردم 
به این شهادتها که از جانب خدا می آید افتخار می کند. مذهبی که ما داریم مذهب 
شهادت است و اسالم که ما مسلمانان پیرو آن هستیم می خواهد انسانی عادل و کامل 
و تمام، از بشری حقیر بسازد. پس پدر و مادر عزیزم! در شهادت من گریه نکنید.                                                                                                                                       
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     چرا که خداوند مرا قبول درگه خویش گردانید و حسین بن علی سرور شهیدان، 
افتخاری  قبول کرده. چه  به غالمی خویش  مرا  داد و  قرار  بارگاه خویش  مرا غالم 

باالتر از این برای شما و خود من!
که  این سالح  با  و  بخوانی  درس  که  است  این  تو  به  من  برادرعزیزم! وصیت       
باالترین  سالح و اسلحه برعلیه دشمن بویژه استکبار جهاني است، مشتی محکم بر 
به  بهتر می دانی اگر دوباره کشورمان  انقالب بکوبی. برادرم تو خود  دهان دشمنان 
یکی از کشورهای استکباری وابسته شود خون شهیدانمان پایمال خواهد شد. برادرم 
بیاد داری که من به مادر شهید... قول دادم سالح او بر زمین نخواهد افتاد و من سالح 
به  تو سپرده میشود. همچنین وصیتم  به  این سالح  از من  بعد  برداشت  او را خواهم 
برادران این است که به پدر و مادرمان احترام گذارند و در تمام کارهایشان از آنها 
راهنمائی بجویند و هیچ وقت مغرور نشوند. وصیتم به تمام دوستان و فامیل این است 
که خدا را فراموش نکنند و به هر کاری بیاد خدا باشند و پشت رهبر و والیت فقیه را 
خالی نکنند. به خواهران عزیزم وصیتی می نمایم که اگر من راه حسین را رفتم آنها 
راه زینب را طی کنند و حجاب خود را نیز همیشه حفظ نمایند. شاید بعضی بگویند 
که چرا باید من شهید می شدم و هی بگویند حیف حیف. بهتر است بدانند که راه من 

راه دفاع از اسالم، انقالب و میهن است.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

66/11/27 

شلمچه

بهشت زهرا)س( ، قطعه 40
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شهید ابوالفضل آقایی                                                                                                              

50/10/30 

به عرصه گیتی گذاشت.  پا  ماه  سال1350  آقایی در سی دی  ابوالفضل       شهید 
در  را  متوسطه  و  دانش  و  دین  مدرسه  در  راهنمایی  مقطع  در  را  خود  تحصیالت 
هنرستان شهید رجایی سپری نمود. به خاطرصدای دلنشینی که داشت در مدرسه اذان

می گفت، قرآن می خواند و در گروههای سرود تکخوان بود. عالوه بر این به مداحی 
اهل بیت)ع( نیز می پرداخت. در درس و نمرات همواره شاگرد ممتاز بود و بعنوان 
دانش آموز نمونه منطقه 18 انتخاب شده بود. با وجود سن کم  همراه با بزرگترهای 
خود در راهپیمایی های انقالبی مردم بر ضد رژیم ستمشاهی شرکت می کرد. پس 
از پیروزی انقالب نیز همزمان با تحصیل به عضویت بسیج درآمد و در آموزشهای 
نظامی شرکت کرد. در همان زمانی که تصمیم گرفت به جبهه برود،مادرش فوت 
شهید  فنی  هنرستان   ( خود  تحصیل  محل  هنرستان  از  بسیج  طریق  از  او  بود.  کرده 
رجایی منطقه 18 ( در تاریخ 66/9/12 به جبهه اعزام شد. وی در گردان سلمان بعنوان 
فرمانده دسته ، آر پی جی زن بود و سرانجام در جزیره بواریان بر ا ثر اصابت ترکش 

خمپاره به مقام واالی شهادت رسید. او نخستین شهید هنرستان شهید رجایی بود.



     شهیدسلیمان آقایی در سال 1347 در تهران متولد شد. تحصیالت خود را تا مقطع 
سوم راهنمایی ادامه داد و پس از آن مشغول به کار شد. او فردی بسیار قانع و کم 
توقع بود. پیش از اعزام به جبهه در بسیج مسجد محل فعالیتهای چشمگیری داشت و 
همواره در نمازهای جماعت و دعای کمیل پنجشنبه شبها شرکت می کرد. وی در 
چند مرحله به مناطق جنگی اعزام شد. نخستین بار دانش آموز دوره راهنمایی بود که 
در سال 63 داوطلبانه به جبهه کردستان رفت. چون کم سن و سال بود شناسنامه ا ش 
را دستکاری کرد تا اعزامش کنند. پدر نقل می کند : برای برگرداندن او به کردستان 
رفتم. وقتی دیدمش به او گفتم: برگرد ، بیا سر درس و مشقت . سلیمان که از نظر 
بدنی خیلی قوی بود و سر نترسی داشت ، نگرانی مرا که دید تفنگش را نشانم داد 

و در پاسخ به من گفت : بابا نترس ! همانطور که دشمن تفنگ دارد من هم دارم ، 
می توانم از خود دفاع کنم. قبول نکرد با من بیاید و سه ماه در کردستان خدمت کرد 
ساز  و  مشغول ساخت  ما  که  درسهایش شد.زمانی  مدتی سرگرم  و  برگشت  بعد  و 
بودیم سلیمان به ما کمک می کرد. پس از مدتی به بهانه ثبت نام سال جدید مدرسه 
بدون اطالع راهی دوکوهه شد و در لشکر محمدرسول اهلل )ص( گردان حبیب ، سه 
ماه و نیم خدمت کرد. پس از بازگشت به او گفتم : دیگر نمیخواهد بروی، برگرد 
مدرسه گفت: کجا برگردم ؟ این چند ماه فقط خوردم و خوابیدم . جنگ ما تازه می 
خواهد شروع شود ! او برای بار سوم ، پس از بازگشت به جبهه به منطقه فاو رفت و 
تا زمان شهادتش یک ماه و نیم در آنجا به مقابله با دشمن بعثی پرداخت. ماموریت او 
و همرزمانش منهدم کردن پل ام القصر عراق بود که در حین عملیات بر اثر اصابت 
آرپی جی دشمن به درجه رفیع شهادت نائل شد اما پیکرش 14 سال مفقود گردید و 
سرانجام در 24 شهریور سال 78  بقایای پیکر مطهرش در بهشت زهرا)س( و در کنار 

دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد.                                                            

نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  64/11/21

فاو                                                                                                                                                 

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید سلیمان آقایی                                                                                                                                      

                                                                                                                                             1347



شهید از زبان پدر :          
      محمد اولین فرزند ما بود. از همان کودکی به قرائت قرآن عالقه زیادی داشت. 
خیلی مهربان بود و همیشه می گفت : هیچ وقت با کسی قطع رابطه نکنید. 17 ساله 

بود که در راهپیماییهای مردمی بر ضد رژیم شاه شرکت می کرد.
     وقتی دیپلم گرفت و آماده رفتن به خدمت سربازی شد  جنگ تحمیلی آغاز 
شده بود. موقع اعزام وقتی بدرقه اش کردم گفت: بابا ! چرا دنبالم می آیی ؟ مگر 
مرا به خدا نسپرده ای ؟ خودش حافظ من است. با پایان دوره سربازی در پلیس 
قضایی مشغول خدمت شد و در همان ایام در دانشکده علوم قضایی پذیرفته شد. 
محمد سال 63 ازدواج کرد و صاحب دو فرزند دختر و پسر شد. با این وجود او 
از  متعددی  عملیاتهای  در  داشت.  برنمی  مبارزه  از  و دست  بود  ها  در جبهه  دائم 
جمله آزادسازی خرمشهر ، فتح المبین ، کربالی 5 بعنوان آرپی جی زن ، شکارچی 
تانکهای دشمن بود. بگونه ای که در عملیات کربالی 5 ، هفت تانک دشمن را 

منهدم کرد. 
     محمد بعد از شهادت برادرش کوچکترش سلیمان، بی تاب شهادت بود. او در 
بعنوان تک   ) المقدس4  بیت  آخرین عملیاتهایی که حضور داشت) والفجر10 و 
تیرانداز خدمت کرد و با وجود مجروحیت به عقب بازنگشت تا اینکه در ارتفاعات 

شاخ شمیران بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر در سن 27 سالگی به شهادت رسید.

نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                        67/11/06

شاخ شمیران

-
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شهید محمد آقایی                                                                 

                                                                                    1340/07/06



فرازهایی از وصیتنامه دانشجو و بسیجی شهید محمد آقایی:      
     هان ای مردم! بیایید همه اعمال و رفتارتان و حرف زدن و کلیه حرکاتتان را 
فقط برای رضای خداوند متعال انجام دهید. دقت نمایید که در اعمال خود مرتکب 
شرک نشوید و کسی را شریک خداوند قرار ندهید و توجه نمایید که رضایت و 
تحسین مردم را به رضای خداوند ترجیح ندهید. در یاری امام امت که یاری  اسالم 

است کوتاهی نکنید به سخنهای او گوش فرا دهید و عمل نمایید... . 
      ترس آن دارم که در این دوران که دوران شهادت و گلچین خوبان امت است 
از این قافله عقب بمانم. بار خدایا ! روسیاهی هستم با کوله باری از گناه و معصیت 
در  و  گناه  از  باری  کوله  نگرم  می  به عقب که   . ندارم  از خود سراغ  که چیزی 
جلو، دام تزئین شده وفریبنده دنیا است. ای نهایت آرزویم! ای زیباترین مطلوبم! 
ای تنها پاسخگویم و ای محبوب دلم ! ماهی دلم را به اجر این زالل توبه پذیرت 
زنده گردان. به عزتت سوگند که جز تو، بر گناهان خویش بخشنده ای نمی یابم 
و شکستگی دل خویش را جز تو پیوندی نمی بینم. ای بزرگ بخشاینده گناهان 
گناهانم  عظیم  از  شکسته!  استخوانهای  زننده  پیوند  و  آورنده  بهم  ای  و  بزرگ 
هالک کننده هایش را ببخش و مرا در گرمای حضور قیامتت از خنک گوارای 

عفوت بنوشان .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1365/10/23 

شلمچه ، عملیات کربالی 5

-
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شهید ناصر اکبری                                                                 

                                                                                                 1347/06/02

      شهید ناصر اکبری در سال 1347 در خانواده ای روحانی در شهرستان قم متولد 
شد. در دوران کودکی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و تحصیالت خود را 
تا کالس سوم راهنمایی ادامه داد و پس از آن در یک کارگاه پرسکاری مشغول بکار 
شد. وی از سوی بسیج عازم جبهه های جنگ شد و سرانجام در عملیات کربالی 5 
در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه سر و گردن به شهادت رسید. 
شهید اکبری از همان دوران کودکی به امام )ره( عشق می ورزید و اهمیت خاصی به 
نماز اول وقت می  داد. سر مزار شهدا در بهشت زهرا)س( حاضر می شد و با دقت به 

عکس و مزار آنان نگاه می کرد. 
شعرى از دستنوشته هاى شهید :

 در مذهب خونین کفنان باختن جان شده عادت 
در کیش دالویز محبت به از این نیست عادت 

وصیتنامه شهید ناصر اكبرى :                 
( آنگاه که  الیه راجعون. )قرآن کریم  انا  انا هلل و  قالوا  اذا اصابتهم مصیبه  الذین      
اوست.                                                                                                                               بسوی  همه  بازگشت  و  خدائیم  از  همه  بگوئید  شد  وارد  شما  بر  مصیبتی 
شهادت در راه خدا انسان را به کمال ایمان و معنویت الهی می رساند و کسانی که 
در راه او قدم برمی دارند و کشته می شوند زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند. 
اینجانب ناصر اکبری فرزند رضا اکبری با اعتقاد به وحدانیت خداوند و با اعتقاد به 
معاد و قیامت و با اعتقاد به پیامبری حضرت محمد بن عبداهلل )ص( و با اعتقاد به 
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امامت علی ابن ابیطالب)ع( و یازده فرزند و امامان بعد از او خود را شیعه اثنی عشری 
ایمان دارم روزی  پایبند می باشم و  به کلیه اصول دین و مذهب  معرفی می نمایم و 
حضرت مهدی ظهور خواهد کرد و جهان را با عدل و داد پر خواهد کرد . پدر و 
مادر عزیزم ! من می دانم که چه زحماتی در بزرگ کردن من متحمل شده اید تا مرا 
بدینجا رسانده اید و من نتوانستم این زحمات شما را جبران نمایم و نتوانستم فرزند 
زحمت  بسیار  عزیزم  مادر  خصوصا  شما  به  زندگی  در  من  باشم  شما  برای  مفیدی 
داده ام و بسیار اذیت کرده ام که امیدوارم مرا حالل کنید و از شما می خواهم که از 
کلیه فامیلهای نزدیک و دور و کلیه آشنایان و دوستان برای من حاللیت بطلبید و از 
شما می خواهم که برایم زیاد گریه نکنید و صبر داشته باشید که خداوند با صابرین 
است و به مادرم بگوئید که زیاد خودش را ناراحت نکند که ناراحتی او باعث شادی 

دشمنان است .  
     خداوندا ! مرا بیامرز و مرا به حساب شهدای در راه خودت قرار بده و مرا از عذاب 

خودت در امان بدار.                           
 ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم              گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم

 دنیا اگر از یزید پر بشود                       ما پشت به ساالر شهیدان نکنیم   



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1361/02/15 

شلمچه ، عملیات فتح المبین

-
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شهید علی انصاری                                                                                                          

                                                                                    1345/01/01

       شهید علی انصاری در سال 1345 در خانواده ای مذهبی در جنوب تهران دیده به 
جهان گشود. از همان دوران کودکی عالقه خاصی به مسائل دینی و جلسات مذهبی 
داشت. به نماز بویژه نماز شب توجه خاصی داشت. عالوه بر مسائل معنوی در امر 
ورزش نیز فعال بود و به ورزش رزمی کانگ فو می پرداخت. در دوران نوجوانی 
همزمان با اوجگیری نهضت اسالمی ، در راهپیمایی ها و تظاهرات مردمی شرکت و 
اعالمیه های امام را پخش می کرد. پس از پیروزی انقالب به عضویت بسیج درآمد 
و با شروع جنگ تحمیلی شور و شعف خاصی برای اعزام به جبهه در او ایجاد شد. به 
همین جهت از خانواده برای اعزام به جبهه کسب اجازه کرد اما خانواده گفتند، پس 
از امتحانات ثلث سوم به او اجازه می دهند. باالخره آنها را متقاعد نمود و به سوی 
جبهه های نبرد عزیمت کرد. وی چند روز قبل از عملیات فتح المبین در خواب دیده 
بود که شهید بهشتی به او وعده این عملیات را داده و خبر داده بود که شهید می شود. 
این شهید بزرگوار چند روز بعد ، همانطور که در خواب دیده بود در تاریخ 61/2/15 

در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شد.
 قسمتی از وصیت نامه شهید علی انصارى :     

پر  من   از  پرسیدم گفت  دریا  ،از  است  استوارتر  من  از  پرسیدم گفت  از کوه       
خروشتر است، از صحرا پرسیدم گفت از من پهناورتر است ، از آفتاب پرسیدم گفت 
از من فروزانتر است ، از قلب پرسیدم گفت در من جای دارد از خون پرسیدم گفت 
در من جریان دارد ، از مستضعف پرسیدم گفت : رهبر من است، از دشمن پرسیدم 

گفت : خیلی قوی است .
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     از خود امام پرسیدم گفت من یک طلبه ام. پس ای برادران و خواهران! من در 
برابر اینها موری بیش نیستم اگر در این راهی که میروم کشته شدم فقط خودم این 
راه را با جستجوی فراوان پیدا کرده ام و رفته ام و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی 
این کشته شدن و یا شهادت مرا قبول کند و مرا بپذیرد. من آموختم که زندگی مادی 
نکبت بار است نباید منتظر باشیم که مرگ ما فرا رسد بلکه باید به سراغ مرگ برویم 
. مگر انسان یک دفعه بیشتر می میرد، پس چه بهترکه آن یک دفعه هم در راه خدا 
و  اسالم است می روم  پیروزی  برای  این جبهه مقدس که  به  میل  با کمال  باشد من 
چون ما به خودمان تعلق نداریم یعنی خلق نشده ایم تا راحت طلب باشیم و یا در پی 
آسایش دنیوی باشیم. نه، این ارزش ندارد. خلق شده ایم تا آزمایش شویم. اینجا برای 
من خیلی خوب است چون جنگ با کفار لذت بزرگ دارد.خدایا ! بهترین لذتهای 
آخرتی و دنیایی را به من عطا کن و آن لذت بهترینی که مي دهی در عبادت کردن 
قرار ده. با آگاهی به راهم امیدوارم که در این راه  به شهادت نایل آیم. تاکنون من 
و  زنده ام  می کنم  احساس  که  است  شهادت  و  جهاد  آغاز  لحظه  این  و  بودم  مرده 

زندگی آخرین در پیش رو دارم .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1365/11/11

-

تهران ، بهشت زهرا
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شهید رضا انصاری                                                                      

1347/04/25 

بود  او مصادف  نوجوانی  متولد شد. دوران  انصاری در سال 1347       شهید رضا 
تمامی  در  بزرگترش  برادر  همراه  شرایط  آن  در  وی  اسالمی.  انقالب  اوجگیری  با 
حرکتهای مخالف رژیم ستمشاهی شرکت می کرد. بعد از پیروزی انقالب نیز با ثبت 
برادرش  از شهادت  انقالبی خود را گسترش داد. پس  فعالیتهای  بسیج محل  نام در 
علی،   از نظر روحی بسیار متحول شد تا اینکه تصمیم رفتن به جبهه گرفت. در سال 
1362 با وجود سن کمی که داشت با اصرار فراوان توانست در 15 سالگی به جبهه 
برود. او با وجود چندین بار مجروحیت حاضر نشد جبهه را ترک کند. یک بار که 
بعد از مدتی از حال اغما خارج شد،  فقط حسرت جاماندن ازکاروان شهدا را بر زبان 
جاری می کرد و این در حالی بود که نیمی از بدن او کامال بی حس شده و قادر به راه 
رفتن نبود. همیشه می گفت : هر کس عاشقی دارد و من هم به خدا عشق میورزم. وی 
پس از مدتی با وجود شرایطی که داشت و بعد از بهبودی نسبی، در سپاه پاسداران 
ثبت نام نمود و به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. دیری نپایید که به آرزوی 

خود رسید و در بهمن ماه سال 65 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
 فرازهایی از وصیتنامه شهید رضا انصارى:                                                   

      ... تا حال من مرده بودم و این لحظه آغاز جهاد و شهادت است و چنین حس 
ملکوتی می رسم و چقدر شهادت  اعالی  به درجه  و  میشوم  متولد  تازه  می کنم که 
در راه خدا زیباست و مانند گل محمدی می ماند که وارثان خون پاک شهید از آن 
می بویند.خدایا ! شهادتم را در راه اسالم و قرآن که خار در چشم دشمنان است بپذیر.                                                             
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      ای مادر عزیزم! سالم مرا بپذیر و مبادا در موقع شهادت من گریه کنی در باالی خانه مان 
برای مقامی بزرگ شهید  افتخار کن که فرزندت در راه خدا  پرچم های سبز سوار کن و 
شد. ای خواهر و ای برادر ! از اینکه من شهید شدم هیچ ناراحتی به خود راه ندهید چون 
من زندگی نویی را آغاز کرده ام. ای برادران و خواهرانم ! امیدوارم قدر همدیگر را بدانید 
و از هم مرنجید و غیبت همدیگر را نکنید و بعد ، سالم من به آن ستاره درخشان به آن شیر 
غران در جماران. ای برادران! قدر این رهبر بزرگ را بدانید و مبادا او را مانند حسین)ع( 

ترک گویید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1361/01/02

دشت عباس 

-
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شهید محمدحسین اوصالی                                 

1344/08/03

     شهید اوصالی در تاریخ 1343/8/3 در شهر زنجان دیده به جهان گشود. دوران 
از  بعد   . پیوست  انقالب  موج خروشان  به  آن   از  پس  و  رساند  پایان  به  را  ابتدایی 
از دستاوردهای  پاسداری  به  و  پرداخت  فعالیت  به  انقالب در مسجد محل  پیروزی 
کرد  می  قرآن  فراگرفتن  صرف  را  خود  وقت  بیشتر   . شد  مشغول  اسالمی  انقالب 
و شبها نیز از سوی بسیج به نگهبانی از محل مشغول بود. او همزمان با آغاز جنگ 
تحمیلی بعنوان یک بسیجی داوطلبانه به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و بعد 
از 28 روز جهاد و مبارزه در مصاف با دشمن بعثی ، در تاریخ 61/1/2 در منطقه دشت 

عباس در عملیات فتح المبین بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید . 
فرازهایی از وصیتنامه شهید اوصالی :                 

و  مادر  ای   . مسلمان  هر  برای  است  بدانید که شهادت سعادتی   ! مادر  و  پدر        
پدر و برادر و خواهران! من می خواهم به سوی خدای خود بشتابم و من این را امر 
الهی می دانم که هر جوانی باید برای دفاع از اسالم و دین بپاخیزید . مادر و پدر ! 
ناراحت نشوید که پسر شما شهید شده است . این امانت بود که به توی مادر سپرده و 
پروردگار امانت خود را پس می گیرد . ای خواهران عزیزم! غمگین نباشید و گریه 
زاری نکنید و به پدر و مادر دلگرمی دهید و ای مادر ! برادر کوچکم را چنان تربیت 
کنید که برای اسالم و دین مانند یک برادرحزب اهلل باشد . برادران بسیج ! سنگرهای 
خود را محکم نگهدارید و نگذارید که منافقین فعالیت کنند و پروردگار پشت و پناه 

شما باشد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1361/3/12

کوشک 

بهشت زهرا )س( 
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شهید بختیار بدری                                                                                 

 1339

      شهید بختیار بدری در روز هشتم خرداد ماه سال 1339 در شهر تاکستان پا به 
عرصه هستی نهاد پدرش وضع مالی مناسبی نداشت و او با فراز و نشیب بسیار پرورش 
یافت  فقط توانست در حد خواندن و نوشتن بیاموزد.شهید بدری در سن 15 سالگی 
عبادت خداوند متعال را آغاز نموده او در دوران جوانی برای انجام خدمت سربازی 
به جبهه رفت و در تاریخ 1361/3/12 در منطقه کوشک به علت اصابت ترکش به 

شهادت رسید و پیکر پاکش  در بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                1361/1/2

دشت عباس 

بهشت زهرا )س( 
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شهید علیرضا به خیال                                                                                                        

                                                                                                      1343

محالت  از  یکی  ولیعصر  شهرک  در   1343 سال  در  خیال  به  علیرضا  شهید         
جنوب تهران به دنیا آمد. از همان دوران نوجوانی به نماز و روزه مقید بود حتی در 
تابستان گرم ماه رمضان روزه می گرفت در حالی که بر او واجب نبود. پدر شهید 
می گوید: شب و روِز علیرضا در بسیج و مسجد محل می گذشت. زمانی که مسئول 
نداد.  به خودمان  اما  داد  برنج  ها  همه همسایه  به   ، بود  اهالی محل  بین  برنج  توزیع 
می گفت : مردم فکر می کنند از موقعیتم سوء استفاده می کنم. سال آخر هنرستان 
بود و در رشته برق تحصیل می کرد . در تعمیر وسایل برقی مهارت داشت و بدون 
دستمزد، وسایل همسایه ها را تعمیر می کرد. یکی از همسایه ها نقل می کند: علیرضا 
یادتان  به شوخی گفت:  کرد،  برطرف  را  خانه  برق  و  آمد  ما  خانه  به  وقتی  روزی 
باشد به تالفی اینکه چراغ خانه تان را روشن کردم ، وقتی شهید شدم برایم حجله 
بگذارید. همسایه ها هم رسم قدرشناسی را در مراسم شهادتش خوب بجا آوردند.                                                                                              
پیش از پایان تحصیل زمزمه رفتن به جبهه سر داد. او می گفت: می خواهم بروم راه 
کربال را باز کنم. وی در ابتدا با مخالفت خانواده روبرو شد. او به  پدر و مادر خود 
می گفت : انسان یک بار به دنیا آمده و یک بار هم از دنیا می رود چه بهتر که در راه 
کسی که مرا به وجود آورده از دنیا بروم . خدا ، ماها را بوجود نیاورده که تا آخر عمر 
با یکدیگر باشیم باالخره باید از یکدیگر جدا شویم چه بهتر این جدایی در راه خدا 
باشد. شهید به خیال سرانجام شب قبل از اعزام گروه دوم بسیج محله به جبهه توانست 
موافقت مادر و پدر را جلب کند و در تاریخ 1360/12/17 به جبهه اعزام شود و از 

این بابت خیلی خوشحال بود .                        



      او همواره دم از شهادت می زد و برای بعد از شهادتش به خانواده توصیه هایی 
می نمود. وی سرانجام در عملیات فتح المبین در دوم  فروردین ماه 1361 در سن 18 
سالگی به شهادت رسید و  بعد از 15 روز و همزمان با سالروز تولدش پیکر مطهرش 

به تهران آمد .
      به گفته همرزمان شهید: در جریان عملیات او وقتی ترکش خورد بوسیله وسایل 
اولیه توانست از خونریزی جلوگیری کند اما وقتی در محاصره دشمن قرار گرفت، 
جان خود را فدا کرد تا بتواند همرزمان دیگر خود را نجات دهد. خبر شهادت او را 
دو هفته بعد در تاریخ 61/1/17  به خانواده اش دادند . پیکر مطهرش  زمانی که به 
دست خانواده رسید کامال تازه و مطهر بود گویی یکروز بیشتر از شهادت او نگذشته 
به دلیل مقام و آبرویی که نزد خدا دارند،  نیز می گوید : شهدا  . مادر شهید  است 
واسطه برآورده شدن حاجات هستند. برادر همسایه مان اسیر بود. خیلی بی تابی 

او چه  بر  آنجا  دانم  نمی  من  و  رفتیم  برویم.  علیرضا  مزار  بیا سر   :  می کرد. گفتم 
گذشت.  درست یک هفته بعد ، او به همراه برادر آزاده اش سر مزار علیرضا رفت 

و نذرش را ادا کرد.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                                                                 62/6/3

عملیات بیت المقدس

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید حسین بیژنی

1344/7/8 

     شهید حسین بیژنی در سال 1344 در شهر سراب از بخشهای استان تبریز چشم 
به جهان گشود و پس از طی دوران کودکی در سن هفت سالگی فعالیت تحصیلی 
خود را آغاز نمود. پس از اتمام دوره ابتدائی به مقطع راهنمائی راه یافت. سال اول 
راهنمائی بود که بر اثر مشکالت اقتصادی خانواده و پیری پدر که از کار افتاده بود 
برای کمک به تامین مخارج روزمره خانواده ناگزیر شد دست از تحصیل برداشته و 
به کمک پدر بشتابد . زمانی که نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی آغاز شد ، هم 
در کنار پدر پیرش به کار مشغول بود و هم در تظاهرات بر ضد رژیم شاه شرکت می 
کرد چرا که  هر دو مسئله برای او از اهمیت خاصی برخوردار بود. پس از  سقوط 
حکومت طاغوت و پیروزی انقالب اسالمی و در حالی که رژیم تا دندان مسلح عراق 
به خاک میهنمان تجاوزکرده بود شهید بیژنی وظیفه شرعی خود دانست و گفت : 
االن اسالم و دین و ناموس ما به خطر افتاده و دفاع از این اسالم و از این آب و خاک 
و پاسداری از خون شهدای انقالب و شهدای جنگ تحمیلی یک امر الهی بر دوش 
تمامی جوانان این کشور است. او سرانجام تصمیم گرفت به جبهه های نبرد حق علیه 
باطل بشتابد و لذا در تاریخ 61/5/2 به جبهه اعزام شد. یک ماه از حضور شهید بیژنی 
به خانواده اش  این رزمنده فداکار اسالم  بود که خبر شهادت  در جبهه ها نگذشته 
رسید و او با رسیدن به آرزوی دیرینه خود در تاریخ 62/6/3 به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد . 
فرازى از نامه شهید به مادرش:                          

     ... باری پدر و مادر عزیزم ، نور چشم من! من می دانم که شما را خیلی اذیت کردم 
ولی خوب باید به بزرگی خود مرا ببخشید و حالل کنید و باری دیگر مادر عزیزم !
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       باید شما افتخار کنید که پسرت به جبهه حق علیه باطل رفته است. من می دانم که 
شما یک فرزندت یک پایش را از دست داده است ولی خوب من هم وظیفه شرعی 
من بود که این راه را هجرت کنم. مادر من ! تو را به خدا اینقدر به حرف دیگران 
گوش نکن که هی بنشینی فکر کنی و یا گریه کنی. مادر ! تو را به خدا کمی فکر 

کن انشاءاله هرچه زودتر اسالم بر کفر پیروز شود. انشاءاله
فرازهایی از وصیتنامه شهید حسین بیژنی:                               

      به نام خداوند بخشنده مهربان و آفریننده تمام هستی و کسی که به ما جان داد تا 
هر وقت خواست بستاند .      

     بسم رب الشهداء و الصدیقین و الطاهرین ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا 
و  ایمان آوردند  آنانکه  اهلل غفور رحیم. همانا  یرجون رحمت  اولئک  اهلل  فی سبیل 
آنانکه هجرت کردند در راه خدا، آنان دارند رحمت خدا را و خداست آمرزنده 
مهربان. هیچ میدانی که امروز دین تو مورد هجوم تمام ابرقدرتها مخصوصا شیطان 
نثار  و  تو  قرآن  از  ما دفاع  قرار گرفته است و مسئولیت  بزرگ آمریکای جنایتکار 
این رهبر بحق مستضعفین جهان است!  امام خمینی  خون خود در راه مکتب سرخ 
پس ما قیام کرده ایم تا دین تو را برپا داریم و این ظالمان زمان را محو و نابود کنیم. 
بیرون  پلید از آستین صدام  ابرجهانخواران آمریکایی  امروز دست شیطان بزرگ و 
آمده است تا مانع صدور انقالب شکوهمند اسالمی ایران شود ولی ما می رویم تا 
این جرثومه را از سر راه انقالب برداریم و حکومت ستم کشیدگان را تحقق بخشیم. 
من یک چیزی را به تمام دوستان و آشنایان سفارش می کنم و آن حمایت خمینی و 
خط سرخ روحانیت مبارز است که تصمیم گرفته اند پرچم اسالم را در سراسر عالم 
برافراشته دارند و اگر می خواهید روح من شاد باشد پیرو خط امام و هرچه که امام 
می فرمایند اطاعت کنید و برای من گریه نکنید که من نمرده ام بلکه زنده هستم و در 

پیش خدای خود روزی میخورم. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                                     67/03/26

شیخ محمد ) عراق (                                                                         

-
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شهید سلطانعلی بیگدلی                                                                              

                                                                                              1327/12/02

فرازهایی از وصیتنامه شهید سلطانعلی بیگدلی :        
      برادران عزیز! خداوند من را یاری کرد که به جبهه بروم و برای اسالم خدمت 
نبرید که »حق«  از یاد  امام را هیچ وقت  کنم و بر علیه مستکرین بستیزم .گفته های 
همیشه  پیروز است . برادران ! من کوچکتر از آنم که بخواهم شماها را نصیحت کنم 
ولی وصیتی چند دارم که به عرض می رسانم : اول اینکه امام را پشتیبان باشید ، خون 
شهدا را حفظ کنید ، در راه اسالم جان فدا کردن ارزش دارد . مگر ما از یاران »امام 
حسین)ع(« و »خود امام حسین)ع( « عزیزتر هستیم که در روز عاشورا از خود و 72 
تن یارانش برای حفظ قرآن گذشت ! پس باید در راه امام حسین )ع( که همان راه 
اسالم است جان داد و باید به ندای »هل من ناصر ینصرنی« امام خمینی لبیک گفت و 
من هم وظیفه خود دانستم که به جبهه بروم و اگر در این راه شهادت نصیب این بنده 
گنهکار و حقیر گردد خداوند لطفی است که در حق این بنده خود می کند و چون 
من برای رضای خدا جانم را می دهم راضی نیستم کسی سوءاستفاده از خون من کند. 
در ضمن برادر جان ! از طرف من از مادر عزیز و مهربانم عذرخواهی بکن که آنطور 
که باید نتوانستم فرزند الیقی برایشان باشم و به آنها بگو که به بزرگی خودشان مرا 
حالل کنند و از همه دوستان و اقوام و همسایه ها و همکاران ، طلب بخشش کنید 
و بگوئید به بزرگی خودشان مرا عفو کنند. و اما همسر و برادرانم و فرزندانم ! اگر 
شهادت نصیبم شد خواهشمندم از شماها که هیچ گونه ناراحتی و گریه و زاری نکنید 
که دشمن را خوشحال می کنید ، بلکه خوشحالی کنید که توانسته اید هدیه ای در راه                                         
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تا  ناقابل را خدا قبول کند  خدا بدهید و از خدا بخواهید و دعا کنید که این هدیه 
عفو  مورد  مرا  امیدوارم که  باشید.  زهرا)س(  فاطمه  برابر  در  قیامت روسفید  فردای 
خود قرار دهید و از خطاها و اشتباهاتم درگذرید. برادرانم و فرزندانم! احکام دین 
را خوب فرا گیرید و به آن عمل کنید و قرآن زیاد بخوانید و به عبادت خود خیلی 
اهمیت بدهید ، مخصوصاً نمازهای یومیه را سعی کنید سر وقت و با جماعت بخوانید 
نبرد  و ای امت حزب اهلل! نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین)ع( در میدان 
نروند جبهه، چون  از فرزندانتان جلوگیری کنید که  ، و ای مادران مبادا  شهید شد 
فردای قیامت جوابگو نمی توانید باشید. در پایان آرزوی سعادت و سالمتی برای امام 
امت این اسطوره زمانه و طول عمر شریفش تا انقالب مهدی موعود و برقراری پرچم 
پرافتخار اسالم عزیز در سطح جهان و رسیدن به کربالی حسینی و بر انداختن ظلم 

و ستم را دارم .

           



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 66/04/18

شیخ محمد ) عراق (                                                                         

-
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محمدباقر  بیانی هدش 

  1344/10/17

وصیتنامه شهید محمدباقر بیانی هدش:     
یقاتلون فی سبیله صفا.                             الذین  اهلل یحب  ان   . لنهدینهم سبلنا  فینا  الذین جاهدوا       
با سالم و درود خدمت حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی)ص( و با سالم 
خدمت آخرین خلیفه خدا در روی زمین و حضرت مهدی )عج( و با سالم خدمت 
نایب برحقش حضرت امام خمینی. در اول ، شهادت می دهم که خدا یکی است و 
شریکی ندارد و این که حضرت محمد)ص( آخرین پیغمبر خدا بوده و بنده اوست 
و دیگر این که حضرت علی)ع( بعد از آن حضرت ولی مسلمین بوده است و ائمه 
هدی همه بر حق بوده اند. اکنون خورشید اشعه های خود را از پشت کوههای جهل 
روشن ساخته و به گفته امام عزیز اکنون در انتظار رویت خورشیدیم ، خورشیدی که 
قریب هزار و چند سال پیش به دستور حضرت احدیت از دیده پنهان گشت تا این که 
روزی به فرمان حق طلوع کرده و جهان را از نور خود روشن کند و جهل و ظلمت را 
نابود گرداند. باری چون قلب ما کدر شود دیگر تحمل دیدن نور آن ولی را نداریم 

پس چه بهتر که قلب خود را صاف کرده و جال دهیم اما چگونه؟  
جهاد یکی از آن راههای است که قلب را جال می دهد البته جهاد اکبر مهمتر و با 
فضیلت تر است . روح آدمی آماده همه گونه عصیان و نافرمانی است اگر آن را مهار 
نکنیم باالخره نابود می شویم. اکنون که این وصیتنامه را می نویسم ظلمت شب همه 
جا را فراگرفته و شب در انتظار طلوع آفتاب است . اگر خدا جان را طلب کند باید 
پرید و خوش به سعادت کسی که خوب با حال بپرد اما در اینکه بار گناه نمی گذارد 
که سبک بپرم ان شاءاهلل که توبه ام پذیرفته می شود و سبک می گردم .                                                                                                       
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با ایشان برخورد نامناسب داشتم طلب      از تمام خواهران و برادران که به نحوی 
به  دانم  می  این که  به جز  ندارم  چندانی  عزیزم سخن  مادر  پدرو  با  دارم.  حاللیت 
ایشان خیلی بی احترامی کرده ام. از مادرم می خواهم که مرا حالل و از پدرم می 
خواهم که از من بگذرد . به برادرانم می گویم که صبر و استقامت پیشه سازید و 
باشد.                                                راضی  من  از  اما  رساندم  ناراحتی  خیلی  او  به  گرچه  خواهم  می  خواهرم  از 
در ضمن برای من الزم نیست غذا بدهید) راضی نیستم ( خرما و چای کفایت دارد. 

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار     
                                                                              از عمر بکاه و بر عمر رهبر افزا

                           
                                                                                         محمد باقر بیانی هدش               

                                                                                               شنبه 66/3/23



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                            1361/12/3

تهران، بمب گذاری

-

ستارگان جاوید378اولین کنکره شهدای منطقه 18

حمید رضا بیاني هدش 

   1341

در  استان گلستان   گنبد کاووس  در شهرستان  بیانی هدش         شهید حمیدرضا 
پدر  با  همراه  سنین کودکی  همان  از   . متولد شد  ای زحمتکش وکشاورز  خانواده 
به نماز می ایستاد و در ماه مبارک رمضان اصرار داشت تا سحر بیدار شود و روزه 
بگیرد. تالوت و یادگیری قرآن را بسیار دوست داشت و در کارهای خانه به پدر و 
مادر کمک می کرد. از همان دوران نوجوانی به شهادت عشق می ورزید. روزی به  
مادر گفت : مادر جان ! دعا کن که من لیاقت شهید شدن را داشته باشم و شهید بشوم. 
و وقتی رضایت مادر را از این خواسته خود دید ، گفت : مادر خوشحالم کردی و 
من با خیال آسوده می توانم شهادت را آرزو کنم و به آرزویم برسم. شهید بیانی در 
سالهای پیش از انقالب در تظاهرات مردمی بر علیه رژیم شاه و درگیری های مردمی 
با عوامل رژیم حضور فعالی داشت . او پس از پیروزی انقالب اسالمی در انجمن 
اسالمی مهرآباد جنوبی فعالیت می کرد تا اینکه در کالس دوم دبیرستان درس را 
در  را  نظامی  دوره  درآمد.  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  عضویت  به  و  کرد  رها 
پادگان امام حسین)ع( گذراند و پس از آن به پادگان ولیعصر)عج( منتقل شد. اوائل 
اسفند 59 تصمیم به ازدواج  گرفت که ثمره آن یک فرزند دختر بوده است. بیست 
روز پس از ازدواج برای مقابله با عوامل ضد انقالب به منطقه کردستان اعزام شد و 
پس ازمدتی به تهران بازگشت . پس از آن در نهادهای مختلفی از جمله بیت امام و 
مجلس شورای اسالمی به حفاظت و پاسداری مشغول شد. وی شب پیش از شهادت 
وصیتنامه خود را نوشت و با حال و هوای خاصی نماز بجا آورد و قرآن تالوت کرد.
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     پیش از رفتن با همه خداحافظی نمود و گفت: اگر نیامدم بدانید که من به جبهه 
عازم شده ام. شهید بیانی پس از رسیدن به سر در ورودی پادگان ولیعصر بر اثر انفجار 
بمبی که از قبل توسط منافقین در آن مکان کار گذاشته شده بود به فیض عظمای 

شهادت نائل آمد.  
فرازهایی از وصیتنامه شهید حمیدرضا بیانی هدش:            

      بدانید و آگاه باشید ! بخدای واحد سوگند که پیروزی از آن مکتب ما اسالم، 
آن مکتب انسان ساز است. مکتبی که خونها و جوانها داده است. مکتبی که  رهبری 
همچون حسین)ع( را عطا می کند. مکتبی که همچون خمینی را برای ما از خدا

 می گیرد تا ابرقدرتهای چپ و راست را حال که به دست و پای خویش گیر کرده 
نابود سازد. ای خواهر من، آگاه باش که تو نیز می توانی از روی آن خصلت وجودی 
خود نسبت به امام و پیام زهرا)س(که می فرماید: ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب 
است، کوبنده تر از خون من باشی . حجابی که آمریکا از آن باک دارد و می ترسد. 
هان ای برادر ! اگر شما به درس و تحصیل ادامه دهید و به دانشگاه بروید و با قلمتان 
ابرقدرتها را رسوا نمایید ، اسالم شکست نخواهد خورد. ای ملت! ای دنیا! اگر دشمن 
که امریکا عامل اصلی آن است بر کشور می تازد، ما دفع می کنیم و شهید می شویم 
ارتشی و  برادران  و  پاسداران  ما  قلب  بدانید که در  ترسد.  از شهادت می  و دشمن 
بسیج و عشایر ، ایمانی جای گرفته همچون نوری که حتی ارتش دنیا هم نمی تواند 

جلوگیر آن شود حتی با کشتن ما .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                                               1362/12/22

جزیره مجنون ، عملیات خیبر                                                                                                            

-
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شهید یوسف بیجان لو                   

                                                                       1346/5/23

فرازهایی از وصیتنامه شهید یوسف بیجانلو:
     گواهی میدهم که خود این راه را انتخاب کرده ام و در آن قدم نهاده ام و گواهی 
به ائمه معصومین پیامبران و امامان بر حق که آخرین آنها حضرت بقیه اهلل است که 
زمانی ظهور میکند و جهان را پر از عدل و داد میکند.  احساس شادی و غرور میکنم 
که در میان اینچنین ملتی هستم که اگر چه مشکالت مانع شرکت در خط مقدم جبهه 
میکشند که خدا  و زحمت خالصانه  اند  نبوده  بیکار  پشت جبهه  در  ولی  آنها شده 
اجر همه خدمتگذاران به اسالم را به آنها بدهد. خدایا ! بارالها! معشوقا ! موالیم! من 
ضعیف و ناتوان ، دوست دارم چشمهایم را دشمن در اوج دردش از حلقه در بستان 
درآورد و دستهایم را در تنگه چزابه قطع کند ، پاهایم را در خونین شهر از بدن جدا 
سازد، قلبم را در سوسنگرد آماج رگبار کند و سرم را در شلمچه از تن جدا نماید تا 
در کمال فشار اما آزاد ، به دشمنان بگویم : ببینید که گرچه چشمها دستها و پاها و 
قلب و سینه و سرم را از من گرفته اند اما یک چیز را نتوانستند که بگیرند و آن ایمان 
و هدفم که عشق به اهلل و معشوقم و به مطلق جهان هستی و عشق به شهادت و عشق به 
امام و اسالم است . برادران و خواهران عزیز! امام را تنها نگذارید. من با امام خمینی 
میثاق بسته ام و به او وفادارم زیرا که او به اسالم و قرآن وفادار است و اگر چندین بار 
مرا بکشند و زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید از ایمان و هدف او.چند کلمه ای 
با مادرم: مادرم ! بگذار تاریکی خانه ات را با شهادتم روشن کنم . از بین تمام رنگها 
رنگ سرخ را برگزیدم و از میان تمام مرگها شهادت را و از تمام باغها گورستان را و 
از میان تمام گلها الله را. مادرم ! در شهادتم صبر کن که خدا می فرماید و التحسبن 
الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون .                                                   
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      ای مادر! می دانم که 17 سال تمام برایم زحمت کشیدی اما این را بدان که
 نمی توانم در روز محشر بدن موالیم حسین)ع( را پاره پاره ببینم و بدن خود را سالم.

به معبود و خدا می شتابم و  ، شهادت  ایمان   ، این دانشگاه عشق  پس بسوی جبهه 
امیدوارم که خدا نظر لطفی به ما اندازد و ما را جز شهدا قرار بدهد .            

    ای خواهران ! حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی قرار دهید و در 
زندگی همیشه با مشکالت مبارزه کنید و برادران ، ورزش خوب و سازنده انتخاب 
باشید،  فقیه  والیت  پشتیبان  کنید.  شرکت  کمیل  دعای  و  جمعه  نماز  در  و  کنید 
درصحنه های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشید و امیدوارم که سربازان خوبی 

برای امام زمان باشید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

64/4/11

هورالعظیم

-
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شهید  رمضان پناهی

1332

وصیتنامه شهید رمضان پناهی:                                                                                                                                                        
     هرگز نپندارید که شهیدان راه خداوند مرده اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند 
مهدی  بر  درود  با  و  متعال  خداوند  بر  توکل  با  بود.  خواهند  متنعم  خدا  نزد  در  و 
موعود)عج( و با درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و با درود فراوان بر مادرم، 
همسرم، فرزندانم، خواهرم و برادرانم و با  درود بر کلیه امت حزب اهلل و شهید داده 
به شما  باشد خطاب  می  ام  به شما که وصیتنامه  را  ام  نامه  توبه  ایران،  و شهیدپرور 
عزیزان ایثارگرم که وارث همه مسئولیت شهادتم ) البته اگر خدای متعال قبول کند( 
در بین بستگانم می باشید می نویسم. من با آگاهی کامل این راه را که همان ردپای 
امام حسین)ع( است انتخاب نمودم. من یک سرباز راه حق علیه باطل هستم و با میل 
انتخاب نمودم. من این راه  و رغبت خودم این مسیر را که راه شهدای اسالم است 
را برای رضای خدای متعال و به خاطر قرآن و اسالم انتخاب نموده ام و با آگاهی 
کامل این راه را انتخاب کرده ام. چرا که خون سرخ شهیدان از صدر اسالم تا شهدای 
کربالی جنوب و غرب ایران فریاد می زند که چرا نشسته اید؟ آخر ما مسلمان هستیم. 
ما در عصری زندگی می کنیم که کفر و نکبت سراسر دنیا را گرفته است. به قول 
امام عزیز، ما باید آنقدر شهید و خون بدهیم تا فتنه و کفر از روی زمین برداشته شود. 
ما باید آنقدر شهید بدهیم تا اسالم عزیز با ظهور مهدی)عج( پیروز شود و عدل الهی 
در سایه توحید برقرار گردد. عزیزان من! مبادا روزی امام امت و فقیه عالیقدر را تنها 

بگذارید. ما در حال حاضر هرچه داریم از روحانیت مبارز داریم.
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این رهبر  مدیون  باید  را  نجاتش  بود که  رفته  فرو  لجنزاری  ما در  واقعاً کشور       
عالیقدر و روحانیت مبارز دانست. در حال حاضر تمام کشورهای غرب و شرق بر 
علیه این رهبر کبیر انقالب و ایران اسالمی توطئه می کنند. تمام کشورهای جنایتکار 
همدست شدند بلکه این انقالب را شکست بدهند. نکند خدای نکرده عده ای هم 
پیدا شوند از داخل مثل خوره این انقالب را بخورند. امیدوار هستم که مکر و حیله 
دشمنان چه داخلی و چه خارجی به خودشان بازگردد. باز هم توصیه می  کنم اگر 
می خواهید در ادامه راه شهدا باشید و اگر می خواهید شهدا را خوشنود کنید و اگر 
می خواهید رزمندگان را یاری کنید، امام و فقیه عالیقدر را کاماًل حمایت کنید و 

آنها را تنها نگذارید. والسالم        
                       مورخه   1364/1/17    رمضان پناهی



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 61/04/30

پاسگاه زید ، عملیات رمضان

مفقوداالثر
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شهید  مرتضی تدین

 1341/06/11

به  تهران و در محله مولوی دیده        شهید مرتضی تدین در سال 1341 در شهر 
جهان گشود. کودکی را با فراز و نشیبهای فراوان سپری نمود و در سن هفت سالگی 
به دبستان رفت . او با کسب نمراتی عالی دوره راهنمایی را نیز طی کرد و به منظور 
کمک به تامین مخارج خانواده همراه با پدر مشغول بکار شد و همزمان به درس خود 
نیز ادامه داد و با این وجود توانست تا مقطع آخر متوسطه به تحصیل بپردازد . او پیش 
و در  فعالیت می کرد  پلید رژیم شاهنشاهی مخفیانه  ماهیت  افشای  برای  انقالب  از 
زمینه چاپ و تکثیر اعالمیه های امام فعال بود. یک بار هم از سوی مزدوران رژیم 
تحت تعقیب قرار گرفت اما موفق به دستگیری وی نشدند. شهید تدین پس از پیروزی 
انقالب نیز به پاسداری از دستاوردهای نظام اسالمی پرداخت . او همواره برای ادای 
فریضه نماز به مسجد محل می رفت و در  بخش فرهنگی بسیج مسجد فعالیت داشت 
و همیشه دانش آموزان را برای حضور در مسجد و بویژه دعای کمیل تشویق میکرد. 
وی ضمن اشتغال در جهاد سازندگی ، به عضویت انجمن اسالمی محل درآمد و پس 
از مدتی مسئول بسیج اقتصادی محله شد. این شهید واالمقام با آغاز جنگ تحمیلی 
برای نخستین بار در قالب گروه جنگهای نامنظم شهید چمران به جبهه های  نبرد حق 
علیه باطل شتافت. او برای دومین بار در تاریخ 1361/4/17 در حالی که سال آخر 
اعزام  مناطق عملیاتی جنوب  به  بسیج  از سوی  داوطلبانه  را طی می کرد   دبیرستان 
شد و پس از ایثارگریهای فراوان سرانجام در تاریخ 1361/4/30 در جریان عملیات 

رمضان در پاسگاه زید مفقوداالثر گردید و به فیض عظمای شهادت نائل آمد .
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فرازهایی از وصیتنامه شهید مرتضی تدین :            
     خدایا ! ای یاور محرومان ! تا آن روز که بتوانم عبادتت کنم زنده ام نگه دار و 
تا وقتی که از تو یاد می کنم، نفس گرم از سینه دم برآور. خدایا ! اگر روزی شد 
که راهم از راستی به انحراف خواست کشیده شود، هرچه زودتر مرا به سوی خود 
دریاب و مرا از خطر سنگدلی آزاد کن زیرا خود می دانم که آنقدر گناه کرده ام،  
آنقدر سمت کارهای   ، ام  برده  بکار  نارساییها  و  رفتار و کردارم زشتیها  آنقدر در 
بیهوده پیش رفته ام ، آنقدر در عبادت و اطاعت تو سستی کرده ام و آنقدر در مواعظ 
و نصایح تو روی گردانیده ام که نتوانم شمرد. از تو عاجزانه درخواست می کنم ای 

خدای محمد)ص( که از گناهان زیاد و پربار این حقیر کوچک بگذری .
       خدایا ! تو خود می دانی که اگر می دانستم که صددرصد به بهشت یا دوزخ

 می رفتم باز هم تو را عبادت می کردم چرا که تو را به خاطر ترس از دوزخ یا رفتن 
به بهشت عبادت نمی کردم، تو را به خاطر لیاقتی که برای خدایی داشتی عبادت

 می کردم...  
      خواهران خود را به سوی اسالم و ایمان و تقوی و حجاب دعوت می کنم و 

امیدوارم که زینب )س( زمان باشید. 
 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

               1360/9/1

آبادان

بهشت زهرا)س(                                                                                                                                          
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شهید  علی ترابی

 1340

      شهید علی ترابی در سال 1340 در شهر اراک دیده به جهان گشود. وی دوران 
با  بر علیه رژیم وابسته شاه گذراند و  مبارزات مردمی  قیامها و  نوجوانی را در اوج 
وجود کمی سن در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و از این رو نقش خود 
در  اسالمی  نظامی  استقرار  از  نمود. پس  ایفا  بخوبی  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  را 
میهن نیز به فعالیتهای انقالبی و مکتبی خود ادامه داد و با عضویت در بسیج محله و 
همچنین حضور فعال در نمازهای جمعه و جماعت مسجد به دفاع از آرمانهای نظام 
اسالمی پرداخت. ایثار و گذشت شهید ترابی از صفات بارز این شهید بزرگوار است 
همانگونه که در راه دفاع از میهن اسالمی از جان خود گذشت . پس از آغاز جنگ 
مناطق  به  ارتش  از سوی  باطل شتافت و  نبرد حق علیه  به سوی جبهه های  تحمیلی 
عملیاتی اعزام شد. وی پس از دفاعی جانانه در مقابل دشمن بعثی سرانجام در اول 
آذر ماه سال 60 بر اثر اصابت ترکش خمپاره در آبادان به درجه رفیع شهادت نائل 

آمد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

               1360/9/1

آبادان

بهشت زهرا)س(                                                                                                                                          
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شهید  محمد حسین ترک

1353

شهید از زبان مادر:   
دوران  او  گشود.  هستی  جهان  به  دیده  تهران  در   1353 سال  در  محمدحسین       
کودکی را با همه فراز و نشیب هایش گذراند. خدا او را بطور معجزه آسایی به من 
عطا کرد. بطوری که وقتی او می خواست به دنیا بیاید تمام دکترها در بیمارستان از 
زنده ماندن او قطع امید کرده بودند اما با خواست خداوند او نجات پیدا کرد و شفا 
گرفت. در زمان بارداری و پیش از اینکه محمدحسین به دنیا بیاید همیشه با وضو بودم 
و زمانی که می خواستم به او شیر بدهم وضو می گرفتم. او در همان دوران کودکی 
پدر خود را از دست داد. یک روز ماه محرم که در میانه دسته عزاداری طبل می زد با 
ناراحتی به خانه آمد و گفت : مادر جان من دیگر به دسته نمی روم. گفتم : برای چی 
پسرم ؟ گفت : چون همه بچه ها با پدرهایشان به دسته سینه زنی می آیند اما من که بابا 
ندارم . محمد حسین پس از فوت پدرش کمک خرج خانواده بود و به اتفاق برادرش 
در یک مغازه کفاشی کار می کرد و مخارج سنگین زندگی را تامین می کرد. به 
همین دلیل نتوانست درس خود را ادامه دهد و فقط تا مقطع اول دبیرستان موفق به  
ادامه تحصیل شد. او پسری پر جنب و جوش بود. در دوران نوجوانی هم یکبار در 
حال بازی ، با ماشین تصادف کرد و بشدت زخمی شد و بیهوش به بیمارستان منتقل 
امید  قطع  ماندن وی  زنده  از  پزشکان  اسکن  تی  و سی  آزمایشات  انجام  با  گردید. 
کردند که من در همان زمان یک گوسفند برای امامزاده داود)ع( نذر کردم. بعد از 
سه شب حاجتم برآورده شد و دوباره محمد را خداوند به ما داد. او خیلی مهربان و 

دلسوز بود . 
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      وقتی می دید پیرمرد و یا پیرزنی باری حمل می کند و نمی تواند جابجا کند، 
مالی  اینکه وضع  با وجود  منزلشان حمل می کرد.  تا  و  از دستشان می گرفت  آنرا 
او کمک کرده  به  فردی که  اگر آن  و  به دیگران کمک می کرد  نداشتیم  خوبی 
بود، پس از مدتی پول را برمی گرداند و من هم می گرفتم، به من می گفت: مادر 
جان ! از این به بعد هر کس پول را آورد ، آنرا نگیرید. او با وجود سن کم احساس 
بزرگی می کرد و زمانی که من برای پرسیدن درسش به مدرسه می رفتم خوشش 
نمی آمد و می گفت: مادر جان! هر وقت نمره بدی گرفتم ، خودم به شما می گویم.                                  
محمد حسین پس از مدتی بدون اینکه به من چیزی بگوید دفترچه خدمت سربازی 
گرفت و زمانی که می خواست به خدمت برود هر کاری کردیم تا ما هم همراهش 
به راه آهن برویم قبول نکرد و گفت: االن بچه های دیگری که با پدر و مادرشان 
نیامده اند شما را ببینند ناراحت می شوند . محمد حسین دختری را که از همسایگان 
ما بود می خواست و گفته بود اگر از خدمت برگشتم از او خواستگاری می کنم.  
رفت.                                                 می  او  مزار  سر  بر  گل  دسته  یک  با  همواره  دختر  آن  شد  شهید  که  زمانی 
آخرین روزی که محمدحسین به مرخصی آمد ، خواهرش او را در آغوش گرفت و 
وقتی خواست برود گفت : پانزده روز دیگر خدمتم تمام می شود. پیش از رفتن یک 
جفت دستکش و جانماز به من داد و گفت: این یادگاری را از من بگیر. اگر شهید 
شدم وصیتنامه ام می آید و اگر هم شهید نشدم پیش شما می آیم. گویی به او الهام 
شده بود که شهید می شود. زمان خداحافظی یک جفت کفش نو که تازه خریده بود 
را به همراه لباس نو پوشید . او هرگاه پس از مرخصی می خواست به جبهه بازگردد 
به هنگام خداحافظی همیشه پشت سر خود را نگاه می کرد اما بار آخر این کار را 
نکرد و سریعتر از همیشه از ما دور شد و برای همیشه ما را تنها گذاشت و به دیدار 
معبود خود شتافت و به شهادت رسید.                                                                                   



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1367

فکه 

مفقوداالثر
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شهید  مختار جباری 

 1346/3/1

اردستان مراغه  توابع  از  یالچقلو       شهید مختارجباری در سال 1346 در روستای 
در خانواده ای زحمتکش و متدین متولد شد. وی پس از طی دوران طفولیت وارد 
مدرسه شد و تا کالس سوم ابتدایی به تحصیل پرداخت. او به علت شرایط اقتصادی 
خانواده قادر به ادامه تحصیل نبود و لذا در شهرستان به کشاورزی مشغول شد. گاهی 
نیز به تهران مهاجرت می کرد و با کار در حرفه گچ کاری ساختمان کسب درآمد 
می کرد. وی در همان مقطع ، همسری برای خود برگزید و ازدواج نمود که حاصل 
آن یک پسر بوده است. شهید جباری در سال 1367 به جبهه های نبرد حق علیه باطل 
اعزام شد و پس از مجاهدتی دالورانه در برابر تجاوزات دشمن بعثی و دفاع از کیان 
نظام اسالمی در فکه به فیض عظمای شهادت رسید اما پیکر مطهر او هرگز بدست 
نیامد و مفقوداالثر گردید. از خصوصیات این شهید واالمقام این بود که همیشه و در 
همه حال به پدر و مادر خود احترام خاصی قائل بود. با وجود اینکه شغلش آزاد بود و 
توان مالی باالیی نداشت، به فقرا و نیازمندان در حد توان کمک می کرد. به خانواده 
خود سفارش می کرد : چنانچه اگر خدا قبول کرد و من شهید شدم، بعد از شهید 

شدن من، به راه امام و راهی که من رفتم ادامه دهید.
       به همسرش توصیه کرد: بعد از من از بچه من درست مراقبت کن و تربیت او را 

در دست بگیر. 
      همسر شهید می گوید: این شهید بزرگوار از نظر اخالقی، رفتاری حسنه با خانواده 
اشتباهی رخ  از طرف من  بود. اگر اختالفی پیش می آید و  داشت و خیلی دلسوز 
می داد، همیشه سعی می کرد دوستانه من را آگاه کند. با وجود اینکه سواد چندانی 
نداشت اما چون در اجتماعات حضور فعالی داشت بسیار آگاه ، فهمیده و هوشیاربود.                                                                                 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1367/1/5

حلبچه 

تهران ، بهشت زهرا)س(

ستارگان جاوید390اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید  رضا جعفری 

1349

به  دیده  تهران  جنوب  محالت  از  یکی  در   1349 سال  در  جعفری  رضا  شهید      
جهان گشود. او تحصیالت خود را تا مقطع سوم دبیرستان ادامه داد . پس از ترک 
برابر تجاوزات دشمن راهی  تحصیل تصمیم گرفت برای دفاع از میهن اسالمی در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل شود. وی پیش از اعزام به جبهه در بسیج و مسجد محل 
فعالیت داشت و همواره در نماز جمعه و اجتماعات مذهبی شرکت می کرد. کمک 
به همنوعان و دستگیری از نیازمندان از خصائص بارز اخالقی این شهید بزرگوار بود. 
او عالقه بسیاری به جبهه و جنگ داشت و سرانجام از سوی سپاه به خدمت مقدس 
سربازی رفت و در فروردین ماه سال 67 در منطقه عملیاتی حلبچه بر اثر انفجار انبار 

مهمات به فیض عظمای شهادت نائل آمد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                                1360/9/8

بستان                                                                                                   

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید محسن جعفری                                                                                        

                                         1340/4

       شهید محسن جعفری در تهران و در خانواده ای متدین به دنیا آمد. او تحصیالتش 
را تا مقطع ششم ابتدایی ادامه داد و  چون پدر با حقوق کمی که داشت مشکالت 
زندگی را به تنهایی بدوش می کشید حاضر نشد درس را ادامه دهد و لذا از 13 سالگی 
به تالش خود  تا سن 18 سالگی  بکار شد. وی  مشغول  مکانیکی خودرو  در حرفه 
ادامه داد و از این طریق به تامین مخارج خانواده کمک نمود .این شهید واالمقام در 
پیروزی انقالب سهم بسزایی داشت و همیشه به دستور امام در تظاهرات و راهپیمایی  
بر علیه رژیم شاه شرکت می نمود و همواره فکر شهادت را در سر می پروراند . از 
اسالمی  انقالب  کمیته  در  انقالب  اوایل  همان  از  نشد  نصیبش  که شهادت  آنجایی 
عضو گردید و به پاسداری از آرمانهای نظام پرداخت.  با شروع جنگ تحمیلی خود 
را برای خدمت در راه میهن آماده نمود و با گذراندن دوره آموزشی عازم جبهه های 
را  فرمانده خود  و  . وی همیشه آرزوی شهادت داشت  باطل گردید  علیه  نبرد حق 
تحت فشار می گذاشت که تا کی این بعثی ها جوانان ما را به شهادت می رسانند! تا 
کی صبر می شود کرد ! پس چرا حمله نمی کنیم !  با شروع  عملیات طریق القدس 
که با هدف آزادسازی شهر بستان صورت گرفت وی مشتاقانه به خط مقدم نبرد با 
دشمن بعثی شتافت و سرانجام در اوائل آذر ماه سال 60 در منطقه بستان به شهادت 

رسید و به جمع همرزمان شهیدش پیوست. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید محسن جعفرى:           

     .. خون پاک من و سایر جوانان است که می تواند دشمن رو به زوال را به نابودی 
بکشاند و ما باید درسی به آنان بدهیم که دیگر فکر تجاوز  به خاک عزیزمان را  در         



مغزهای خود نپرورانند و به امید روزی که بتوانیم تمامی مزدوران را بیرون نماییم و 
با کمک دیگر برادران مسلمان عراقی بتوانیم قدس عزیز را از چنگال صهیونیستها 
آزاد نماییم و پرچم جمهوری اسالمی را بر فراز بیت المقدس قبله اول مسلمین جهان 
به اهتزاز درآوریم و در پایان از پدران و مادران شهیدانی که جوانان عزیزشان را نثار 
انقالب می نمایند می خواهم هیچ گونه ناراحتی و غمی را به دل راه نداده و خود را 
به جای علی اکبر امام حسین و علی اصغر آن طفل شش گوشه بیندازند و خدا نکرده 
نکند که با شهید شدن جوانانشان نسبت به انقالب و همچنین امام بدبین شوند چون 
راهی که ما می رویم بدون هدف نخواهد بود و خون ما بی هدف به زمین ریخته 

نمی شود .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1359/11/16

مالکیه سوسنگرد

مفقوداالثر
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شهید حسین جمشیدی

1340

      شهید حسین جمشیدی در سال 1340 در خانواده ای مومن و معتقد به مبانی دین 
اسالم پا به عرصه گیتی نهاد. او تنها فرزند خانواده بود و هوش و استعداد سرشاری 
داشت. پدرش کارگر ساده ای بود که در دوران کودکی وی را از دست داد و لذا 
در دامان مادری صبور و مومن پرورش یافت و راهی محیط تعلیم و تربیت شد. شهید 
با بکارگیری هوش و  با موفقیت گذراند و  را  تا دبیرستان  جمشیدی دوران دبستان 
استعداد باالی خود ، در ردیف دانش آموزان ممتاز و نمونه قرار گرفت. غبار یتیمی 
او  اندیشه  و  نکرد  اهداف سست  به  را در رسیدن  او  اراده  بی پدری هیچگاه  و غم 
را به انحراف سوق نداد. او همزمان با تحصیل و کسب مدارج علمی ، به کارهای 
و  داشت  اشتغال  رانندگی  و  ساختمان  آمیزی  رنگ   ، کشی  سیم  جمله  از  مختلف 
عالوه بر این در زمینه هنر خوشنویسی نیز از مهارت تحسین برانگیزی برخوردار بود.                                                                                          
شهید جمشیدی یکسال از دوران بلوغ خود را سپری کرده بود که نهضت اسالمی به 
اوج خود رسید و او گویی که گمشده ای را یافته، همگام با دیگر مبارزان به سیل 
ستمشاهی  رژیم  برضد  انقالبی  در حرکتهای  روز  و  و شب  پیوست  ملت  خروشان 
شرکت نمود. پخش اعالمیه های امام و نوشتن شعارهای افشاگرانه ضد رژیم بر روی 

دیوارها از کارهای همیشگی او بود . 
    او با این تفکر در عملیاتی که با رمز یا مهدی)عج( ادرکنی در منطقه مالکیه صورت 
گرفت به درجه رفیع شهادت نائل شد اما هیچگاه خبری از پیکر مطهرش بدست نیامد 
و به ظاهر مفقوداالثر شد اگر چه نام و یادش برای همیشه ماندگار خواهد بود.             



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 62 /12/21

مهاباد 

بهشت زهرا)س( ، قطعه 27 ، 
ردیف 1
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عظیم جبراییلی پیله ورق 

  1345/06/30

       شهید عظیم جبرائیلی در سال 1345 در خانواده ای مذهبی و متدین در تهران 
دیده به جهان گشود . او از همان دوران کودکی با مسجد و قرآن آشنا شد و با وجود 
سن کمی که داشت در فعالیتهای دینی و مذهبی شرکت می کرد و این روال را پس 
از پیروزی انقالب اسالمی نیز ادامه داد . وی ضمن شرکت در نماز جماعت مسجد 
و نمازهای جمعه در هیئات مذهبی و جلسات قرآن نیز حضور فعالی داشت و روح 
و جان را در این چشمه سار جال می داد . شهید جبرائیلی در سال 1359 به عضویت 
بسیج درآمد و همزمان در ارگانهای مختلف به فعالیت پرداخت. او ضمن حضور در 
پادگان ولیعصر تهران ، حفاظت از نمایندگان مجلس را بر عهده گرفت و در کمیته 
به  مدتی  از  پس  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  نیز  پاسداران  سپاه  و  اسالمی  انقالب 
گشتهای ثاراهلل پیوست و در راستای حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی انجام وظیفه 
نمود .  این شهید واالمقام در اسفند ماه سال 62 به خاطر آشوبهای بوجود آمده در 
منطقه کردستان از سوی سپاه پاسداران عازم این منطقه شد و در  یکی از گشتهای 
اسارت  به  کومله  انقالب  ضد  گروههای  کمین  جریان  در   مهاباد  شهرستان  تامین 
فردی خوش  به شهادت رسید. شهید جبرائیلی  آنان  توسط  مدتی  از  و پس  درآمد 
با دیگران سعی می کرد تمام مسائل اخالقی را  اخالق و مهربان بود و در برخورد 
رعایت کند. خضوع ، خشوع و متانت از مشخصه های شخصیتی این شهید بزرگوار 
است . او ارزش و قداست خاصی نسبت به نهاد بسیج و سپاه قائل بود . روزی به مادر 
گفت : مادر جان ! وضو داری که این لباسها را بشویی؟  پاسدارانی که قبل از من این 
لباسها را پوشیدند ، خونهای بسیاری دادند . این لباسها ارزش و قداست زیادی دارند .
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فرازهایی از وصیتنامه شهید عظیم جبرائیلی پیله ورق:           
       شهادت، شهادت دریچه آزادی من از دنیا. شهادت، شهادت منتهای حرکت یک 
نهایت آرزوی  عارفان. شهادت، شهادت  قلوب  مسلمان. شهادت، شهادت آرزوی 
مشتاقان و عاشقان .                               

         ای امت شهیدپرور ! من چه میتوانم برای شما بنویسم و چه سفارشی میتوانم برای 
شما نمایم ، این شما بودید که ما را پرورش دادید و این شما بودید که ما را مشوق 
و راهنما بودید که ما را در ادامه راه امید می دادید و اکنون این خونها چه ارزشی 
دارد که در راه خدا و در راه دین خدا که اسالم می باشد و در راه شما ریخته شود. 
ای انقالب عزیز! سیراب شو از خونها و به ایستادگي ات ادامه بده. ای بازوان انقالب 
بجوشید از خون ما و به تداوم انقالب ادامه دهید و ای برادران و خواهران ! شماها 
در برابر ملتهای تحت ستم مسئولیت دارید ، در برابر ملتهای لبنان، عراق و غیره و 
برخیزید و بکوشید به یاری اهلل ، به رهبری نایب مهدی )عج( این کشورها را آزاد 
کنیم و ای برادران عزیز! هوشیار باشید و به چیزی غیر از اسالم و قرآن فکر نکنید. 
هرچه خیر و صالح انسان است در این کتاب نهفته است و شما نیز سعی کنید راه خدا 
را ترویج نمائید و در این راه از بذل جان و مال خویش دریغ نفرمائید و زینب گونه 

به راه شهیدان ادامه دهید .
                                                                       فرزند کوچک انقالب و ملت 

                                                                                 عظیم جبرائیلی      



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1361/03/02

خرمشهر 

-
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شهیدعباس چمنی

1340/03/22

      شهید عباس چمنی در 1340/3/22 در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. 
از همان ابتدا عالقه شدیدی به درس خواندن داشت و نماز خواندن را از پدر و مادر 
خود فرا گرفت. او به تالوت قرآن عالقه وافری داشت و به همین منظور در مجالس 
مذهبی و کالسهای آموزش قرآن حضور می یافت. به خاطر هوش و استعداد باالیی 
که داشت، مقاطع درسی را با نمراتی عالی سپری کرد. او جوانی صالح، باصداقت ، 
خوش اخالق و مقید به احکام و نظام اسالمی بود. شرکت در نماز جمعه، دعای کمیل 
پنجشنبه شبها در مهدیه ، هیئات عزاداری و نیز خواندن نماز شب از فضائل معنوی 
این شهید بزرگوار است. از نظر اخالقی همواره به افراد ضعیفتر از خود باالخص به 
دوستانش در درس کمک می کرد. بدون اینکه کسی بفهمد به بیمارستان می رفت 
و از بیماران عیادت می نمود و خون خود را به آنان اهدا می کرد. با توجه به شرایط 
اقتصادی خانواده و به منظور کمک به تامین مخارج آن ، در کنار تحصیل به کار 
تظاهرات و حرکتهای  اسالمی در  نهضت  اوج گیری  پرداخت. در دوران  و تالش 
مردمی حاضر بود و به توزیع اعالمیه بر علیه رژیم شاه می پرداخت. پس از پیروزی 
انقالب نیز در بسیج مسجد فعالیت خود را آغاز نمود تا اینکه جنگ آغاز شد. وی 
پس از اخذ دیپلم بالفاصله خود را برای خدمت مقدس سربازی معرفی نمود. دوران 
آموزشی را در پادگان مهرآباد سپری کرد و به هنگام تقسیم نیرو برای ادامه خدمت 
به تهران منتقل شد که موجب نارضایتی وی گردید. او بار دیگر داوطلبانه خود را 
معرفی کرد تا به مناطق عملیاتی اعزام شود و این بار بعد از اعزام ، به منطقه جنوب 
رفت و همراه با لشکر 77 خراسان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر شرکت 

کرد.
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      زمانی که خرمشهر به دست رزمندگان اسالم آزاد شد این شهید بزرگوار در ظهر 
همان روز در درگیری با نیروهای دشمن بعثی به شهادت رسید.  

فرازهایی از وصیتنامه شهیدعباس چمنی :                          
       ... مادر جان! یک مسلمان واقعی باید احساس مسئولیت بکند. بلی ما هم ِدینی به 
این انقالب و جنگ داریم ، ما نباید آنقدر بی تفاوت باشیم . شما باید خیلی خوشحال 
باشید از اینکه من به جبهه رفته ام من در درجه اول برای رضای خدا و در درجه دوم 
اینجا آدم خیلی چیزها یاد می گیرد  ... واقعا  اینجا رفته ام  به  برای آزاد کردن وطنم 
اینجا نه دیگر زندگی تجمالتی می باشد و نه چیزهای دیگر. اینجا باید روی خاک 
بخوابی و آب داغ بخوری و چیزهای دیگر. نمی دانید در اینجا آدم خود را می تواند 
پیدا کند و به خدا نزدیک می باشد. می خواهم چون رود روان باشم . ماندن و گندیدن 
مثل مرداب را نمی خواهم . انشاء اهلل  بزودی خرمشهر )خونین شهر( آزاد می گردد  

و ما پیروز می شویم . 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1365/12/12

عملیات کربالی 5

-
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ابوالفضل حجاریان  طاهری

 1337/01/29

فرازهایی از وصیتنامه شهید:      
      پدر و مادر و خانواده عزیز و مهربانم! در مقابل مصائب و مشکالتی که منافقان 
برای ملت و انقالب پیش می آورند بردبار باشید و سعی کنید که در همه حال رضای 
خدای سبحان را در نظر داشته باشید . انشااهلل برادرم!  انقالب با همه حرفهای خود 
پیش  برای آن  دنیا  با همه مشکالتی که شیاطین  و  معنوی خود  زیبائیهای  با همه  و 
آورده اند و می آورند با توکل به خدا همچنان پیش می رود تا به مقصود نهایی خود 
که نصب پرچم توحید بر فراز گیتی است برسد . انشاءا... . برادرم! دوران بلوغ و رشد 
من درست در زماِن بسوی تمدن بزرگ طاغوت بود. تمدنی که خود به عینه مشاهده 
کردم . او که همه ملت را از خود بیخود کرده بود و در لجنزار شهوات و مسکرات و 
تهمتها و دزدیها و فیلمهای کذایی ، کاواره ها و رادیو ، تلویزیونهایی که مردم را در 
بی خبری نگه می داشتند و مردم را در شهوت و زن پرستی و تبعیض نژادی و طبقات 
کذایی سرمایه داری و فقر نگه داشته بودند و بر ملت حکومت می کردند و همه نسبت 
به هم بیگانه بودند و روز و شب مدام جایشان را به هم مي دادند و عده ای را به سرای 
دیگر می برد و عده ای بخت برگشته را به این دنیای کذایی با همه نیرنگ و فریبش 
می آورد ، خالصه ریشه فساد و تباهی و توسری خوردن را به خوردمان مي دادند و 
بیگانه می کردند و متفرق و همدستی و نوع دوستی و دستگیری و دستیاری نبود تا 
اینکه ... امام آمد ، انقالب شد ، دگرگونی شد ، جلوی فساد گرفته شد و انقالب 
اخوت و برادری را با خود به ارمغان آورد . انقالب با محتوای عظیم و کفر براندازش 
پیش رفت و پیش آمد و پیش خواهد آمد انشاءاله .                                                                                 
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      برادرم ! انقالب فریاد زد و خواهد زد و از قرآن و از رسول اکرم )ص( و عترت او 
و از شناخت و از تهذیب نفس و از تقوا و پرهیزگاری صحبت خواهد کرد . خالصه 
برادرم انقالب همه اش نور است . باز می بینیم عده کثیری پیروی از فاسدان مي کنند 
سر  در   ، نمی کنند  عمل  قرآن  به  نمی خوانند،  نماز   ، کنند  مي  شیاطین  از  پیروی  و 
چهارراه ها و در سر معابر مزاحمت برای دیگران ایجاد می کنند ، اینها غافلند ، اینها 
نیروهای شیطانند ، آخر یک نفر نیست به این مرتدهای دین بگوید تویی که یک عمر 
را در کثافت شهوت و دنیاپرستی و مال پرستی و جهالت گذراندی چه کار کرده ای ؟ 
آیا نمی دانی که هیچکاره ای ؟ هر چه هست از آن خداست . و ال حول و ال قوه اال باهلل 
العلی العظیم . حال اگر عقل و فکرت بکار بندیم این سئوال برایمان پیش خواهد آمد 
که ای بنده ضعیف و ذلیل) فأین تذهبون ( کجا می روی؟ امیرمؤمنان)ع( در حدیثی 
می فرمایند: خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده؟ در کجا هست و 
به کجا خواهد انجامید؟ پس بیائیم راهی را که رسول اکرم)ص( بخاطر آن مبعوث 
به اجرا در  تبلیغ رسالتش کردند و  السالم  ائمه علیهم  به تصویر کشیدند و  شدند و 

آوردند ، فرمان رب العالمین را دنباله گیری کنیم و محبوب خداوند عالمیان شویم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1361/1/1 

کرخه نور 

-
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شهید موسی حسن پور

 1342

      شهید موسی حسن پور در سال 1342 در خانواده ای مذهبی و مستضعف در 
تهران دیده به جهان گشود. او از همان سنین کودکی تحت مراقبت و تربیت اسالمی 
پدر و مادر خود قرار گرفت و با احکام دین مبین اسالم آشنا شد. در پی حمله دشمن 
به خدمت مقدس سربازی  از کیان اسالمی  برای دفاع  میهن  به خاک  بعثی  متجاوز 
رفت و در تاریخ 1360/3/19 از سوی ارتش به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام 
شد. پس از طی دوره های آموزشی در رسته پیاده نظام به یگان اصلی خود اعزام و 
در منطقه جنوب کشور دوش به دوش دیگر هم سنگرانش در یگانهای عملیاتی لشگر 
21 حمزه در مصاف با دشمن بعثی مردانه جنگید و سرانجام در اسفند ماه سال 61 به 
عهد خود در دفاع از دین اسالم عمل نمود و در همان منطقه عملیاتی جنوب کشور 

به فیض شهادت نائل آمد. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1366/7/16

پیرانشهر

تهران، بهشت زهرا
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شهید نقی حسنی سزنقی 

1343/1/1 

      شهید نقی حسنی در سال 1343 در روستای سزنق از توابع قزوین دیده به جهان 
گشود. وی پس از گذراندن دوران طفولیت تحصیالت خود را آغاز نمود و فقط 
از ترک تحصیل جهت  او پس  ادامه تحصیل دهد.  ابتدایی  تا کالس سوم  توانست 
کمک به تامین معاش خانواده به حرفه مکانیکی روی آورد و مدت دو سال در این 
حرفه مشغول بکار شد. شهید حسنی قبل از رفتن به خدمت مقدس سربازی ، مدتی را 
در کمیته انقالب اسالمی و بسیج به فعالیت پرداخت و بارها از طریق بسیج به مناطق 
عملیاتی اعزام شد. او بعدها پس از معرفی به خدمت مقدس سربازی، از سوی نیروی 
زمینی ارتش بعنوان رزمنده به منطقه اعزام گردید و در مورخه 66/7/16 در منطقه ای 
با نام آلواتان از توابع پیرانشهر ، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل 

آمد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1357/11/22

تهران 

-
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شهید سیدحسن حسینی 

  1316/02/04

شهید از زبان برادر:                                                  
       شهید سید حسن حسینی انسانی مومن و متدین بود. نمازش هیچگاه 
امام  همواره آرزوی هجرت  رژیم شاهنشاهی  زمان  در   . نمی شد  ترک 
به ایران و سرنگونی رژیم را داشت تا اینکه در نخستین راهپیمائی که از 
قیطریه بعد از نماز عید به امامت حجت السالم مفتح و با شرکت گروهی 
از علما برگزار گردید شرکت نمود . شب که به منزل بازگشت گفت : 
انقالب شروع شده.  بعد از آن در تمام راهپیمائیها و تظاهرات شر کت 
می کرد و شوق فراوانی برای پیشرفت و به ثمر رسیدن انقالب و دیدار 
امام خمینی داشت. هر شب روزنامه می خرید و چون سواد نداشت بچه ها 
را وادار میکرد تا تمام  روزنامه را برایش بخوانند و می گفت دستورها و 
اطالعیه های آقا امام خمینی را کامل و چند بار برایم بخوانید و شبهائی که 
از طرف جامعه روحانیت اعالم تکبیر گفتن می کردند، در کوچه اولین 
کسی بود که  پشت بام می رفت و همسایه ها را تشویق به گفتن تکبیر 
میکرد.  روزهائی که دژخیمان رژیم مردم را به رگبار می بست دائم باند و 
دارو می خرید و به بیمارستانها می برد . روزی که امام وارد ایران شد او از 
شوق به شادی پرداخت و نقل و شیرینی پخش کرد . همیشه تکیه کالمش 
امام بود و بیشتر اوقات انقالبیون را مجانی به مقصد می رساند و هر روز 
که از خانه بیرون می رفت به امید شهادت بود. به بچه ها و اعضای خانواده 
می گفت همیشه امام خمینی را حمایت کنید .                                                                                                                                   
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       صبح روز 21 بهمن 1357 به قصد نیروی هوائی به خیابان تهران نو رفت تا به یاری 
برادران نیروی هوائی بشتابد . چند شب به منزل نیامد تا چهار روز بعد، تاکسی او را 
در خیابان تهران نو روبروی درب نیروی هوائی یافتیم. داخل تاکسی تعدادی شیشه 
پُر کوکتل مولوتف هنوز برجای مانده بود و بعد از جستجوی بسیار در بیمارستانها، 
سرانجام چهار روز بعد در بهشت زهرا)س( جنازه مطهرش به دستمان رسید. او شهید 
شد و نتوانست نظاره گر عدل اسالمی در ایران باشد، چون همیشه می گفت آرزو 
دارم که استقالل جمهوری اسالمی ایران به رهبری و امامت امام خمینی را ببینم و 

بعد شهید شوم .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1367/05/05

شلمچه 

-
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شهید علیرضا حق وردیان

1351/03/19

گشود.  جهان  به  چشم  تهران  1351در  سال  در  وردیان  حق  علیرضا  شهید         
تحصیالت خود را تا کالس سوم راهنمایی گذراند و پس از آن همزمان با جنگ 
تحمیلی از سوی بسیج به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت. او پیش از اعزام به 
جبهه ، همواره در فعالیتهای بسیج مسجد محله حضور فعالی داشت و در صفوف نماز 
انقالبی حاضر بود و اعتقاد راسخی  جماعت شرکت می کرد. در مجامع سیاسی و 
نسبت به نظام اسالمی بویژه اصل والیت فقیه داشت. این شهید واالمقام آخرین بار در 
67/4/4 به منطقه جنوب کشور اعزام شد و پس از دفاعی جانانه در مقابل تجاوزات 
دشمن بعثی ، در تاریخ 67/5/5 در منطقه شلمچه در جریان عملیات پدافندی بر اثر  

اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل گردید. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید علیرضا حق وردیان:                                           

       ... هر جانداری یک روز به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود و هر زندگی 
آغاز و پایانی دارد چه بهتر که در این مدت کوتاه زندگی انسان به فکر خالق خود 
که همان خداوند متعال است باشد ودر راه او قدم بردارد و چون این دنیا فقط برای 
آزمایش ما انسانها است که معلوم شود ما چقدر دیندار هستیم. خدایا کمکم کن تا از 
وسوسه های شیطانی دوری کنم . پروردگارا یاریم کن تا اعمالم را از ریا پاک کنم 
و به اخالص زینت دهم. خدایا ایمان کامل عطایم کن و بنده گناهکار و روسیاهت 
را ببخش و پذیرایم باش و یاریم کن شایسته شهادت شوم ، شهادتی که شاهد زمان 

شوم .
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      این بنده حقیرت را مخوان مگر به شهادت . چون شهادت افتخاری است که نصیب 
بندگان خاص توست . خدایا پذیرا باش ، قبول فرما این بنده روسیاه را. پروردگارا 
عاجزانه می خواهم قبولم کنی . دوست دارم با ریختن خون ناقابلی که در بدن دارم 

بتوانم به اسالم عزیز ِدینم را ادا کنم .
       من با عشق موالیم حسین بزرگ شده ام. دوست دارم جنازه ام چون حسین)ع( 
که سه روز در کربال ماند و زیر ُسم اسبان بود من هم چون او شوم دوست دارم گمنام 
باشم . و ای امت شهید پرور! اماممان این پیر جماران را تنها نگذارید یاریش کنید. او 
ابراهیم زمان است جبهه ها را خالی نگذارید اگر هم نمی توانید کمکی کنید الاقل 
مسلمان باشید و به این انقالب ضربه نزنید و خون این شهیدان را پایمال نکنید. دین 
خدا را یاری کنید و شما ای خواهران مسلمان حجابتان را حفظ کنید که بهترین زینت 

زن حفظ حجاب است .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1361

خرمشهر                                                                                 

بهشت زهرا ،قطعه 26
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شهید سعداله حنیفه زاده                                                                     

                                                                                         1347

      شهید سعداله حنیفه زاده در سال 1347 در شهرستان سراب دیده به جهان گشود. 
ابتدایی و راهنمایی ، در کانون پرورش فکری کودکان  از گذران تحصیالت  پس 
عضویت یافت و در همان دوران به مطالعه کتابهای دینی و مذهبی عالقمند شد و به 
فعالیتهای هنری بویژه نقاشی پرداخت. پس از پیروزی انقالب اسالمی در بسیج مسجد 
محل عضو گردید و در کتابخانه انجمن اسالمی فعالیت نمود و بعد از مدتی در کمیته 
12 واقع در خیابان رباط کریم مشغول به خدمت شد. او حضور فعالی در نمازهای 
جمعه و جماعت داشت و در مراسم دعای کمیل و جلسات قرآن شرکت می کرد. 
بزرگوار  این شهید  رفتاری  برجسته  ویژگیهای  از  والدین  اوامر  از  اطاعت  و  احترام 
بشمار می رود. شهید حنیفه زاده از سوی کمیته 12 به یکی از پادگانهای تهران جهت 
دوره آموزشی معرفی و پس از مدت کوتاهی روانه جبهه شد. او در 61/2/12 در 
جریان عملیات بیت المقدس در خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.                                                           

فرازهایی از وصیتنامه شهید سعداله حنیفه زاده:                         
       ... پدر و مادر عزیزم ! نمي دانید که اینجا برای انسان چه خوب است. در اینجا 
میتوان حقایق را به چشم دید. در اینجا  می توان دست عینی الهی را به چشم دید. و 
چنان رعب بر دل دشمن انداخته ایم که جرأت تکان خوردن را ندارند. برایتان یک 
خاطره بگویم که شب بود و ما می خواستیم حمله کنیم و در سنگر نشسته بودیم ، 
که دیدم یک کبوتر سفید آمد و روبروی سنگرم نشست و او آنقدر زیبا بود که از 
سنگرم بیرون آمدم تا آن را بگیرم که آن کبوتر پرید و چند قدم دورتر آن طرف تر 
نشست که من باز رفتم که آن را بگیرم که دشمن یک خمپاره شلیک کرد که درست



      در داخل سنگر من اصابت نمود که سنگر من به کلی از بین رفت و آن کبوتر بعد 
از منفجر شدن سنگر من پرید و از دیده ها ناپدید شد و من می دانم که این کبوتر 
یاری  مرا  فرماید: هر کس  می  قرآن  در  است. که خدا  غیبی  فرشته و کمک  یک 
کند من او را یاری خواهم کرد و نیز این آیه باز به حقیقت پیوست. و من ای پدر و 
مادر و برادر و خواهرانم ! از شما می خواهم که در روز عید به دیدن این معلولین و 
مجروحین که شهیدان زنده اند بروید و برای تسلی دادن به مادران و پدران شهید داده 
، به دیدن آنان بروید. و از ملت عزیز و شهید پرورده و مبارز می خواهم که خوب ، 
خود را حفظ کرده و هر لحظه به یاد خدا باشند و از این منافقین می خواهم که بر سر 
عقل بیایند که ببینند آیا خوب است برادران خود را بدون هیچ گناهی بکشند و فکر 
کنند که آیا کاری که می کنند درست است؟ و از خدا می خواهم که اگر آنان قابل 
هدایت هستند هدایت فرماید و اگر قابل هدایت نیستند ریشه کن فرماید. انشاء ا...                 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                            62/01/23

عملیات والفجر                                                                                                                           

-

ستارگان جاوید408اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید داود حدادی

 1341/03/10

       شهید داود حدادی در سال 1341 در خانواده ای متدین و زحمتکش بدنیا آمد. وی 
در دوران تحصیلی خود هم کار می کرد و هم درس می خواند و تا مقطع دبیرستان 
تحصیالت خود را ادامه داد. شهید حدادی همیشه به فکر کمک به محرومان بود و 
تنها چیزی که به آن اهمیت نمی داد زندگی فانی دنیا بود و به چیزی غیر از خدا فکر 
نمی کرد. او در دوران اوجگیری انقالب همراه با دوستانش بر روی دیوار منازل به 
شعارنویسی بر ضد رژیم شاه می پرداخت و روزها در تظاهرات شرکت می کرد. پس 
از پیروزی انقالب نیز در نهاد بسیج بسیار فعال بود بگونه ای که تا پاسی از شب در 
بسیج مسجد فعالیت می کرد. پس از آغاز جنگ تحمیلی دیگر آرام و قرار نداشت و 
لذا تحصیل خود را در سال آخر دبیرستان رها کرد و از طریق بسیج راهی جبهه شد . 
پس از بازگشت به عضویت سپاه پاسداران درآمد و پس از گذراندن دوره آموزشی 
، از طریق سپاه به مناطق عملیاتی عزیمت نمود. او عاشق شهادت بود و سرانجام در 

عملیات والفجر به آرزوی خود رسید و جامه خونین شهادت را به تن کرد.      
                      

فرازهایی از وصیتنامه شهید داود حدادى:  
     تو ای مادر بدان که انسان در این کره خاکی  جاودانه نخواهد بود و همه ما رفتنی 
هستیم. همه میرویم بسویش و خوشا بحال آن کسی که در این دنیا جزو درستکاران 
است و نمازگزاران باشد . همیشه می خواستم که پاسدار باشم و به این هدف کوچک 

خود رسیدم که وسیله ای بود برای هدف عالیتر و برتر یعنی لقاءاهلل.



      امیدوارم که در این راه موفق بشوم. ما از خودمان هیچ نداریم و از هر نجسی 
اینقدر پست است و آخرش هم خواهد مرد و خاک  انسان  نجس تر هستیم.  پس 
میشود و لیکن روح او نزد دادگاه الهی است و درآنجا محاکمه خواهد شد. پس ای 
مادر عزیزم ! قدر این امام را بدان و او را دعا بنما که فرزند تو را به راهی گذارده که 
به نور منتهی می شود و از اینکه فرزندی داشتی و به راه رضای اهلل  داده ای ناراحت 
نباشی. مادر ! اگر قرار است گریه کنی، گریه تو برای خدا باشد و اشک تو اشک 
الهی و نه نفسانی و اگر خواستی گریه کنی برای علی اصغر و علی اکبر امام حسین 
اینکه در حساسترین موقعیت  و  پهلوی شکسته حضرت زهرا )س(  برای دو  و  )ع( 
قرار گرفته اید امتحان خود را خوب پس بدهید . و اما سخنی چند با دوستان ، یک 
صحبت خیلی مهم که داشتم و آن این بود که همیشه با نظم و تشکیالت باشید زیرا 
از هر گونه ضربه دشمن در  باعث خواهد شد که مملکت  یک تشکیالت اسالمی 
امان بماند. تشکیالت اسالمی خیلی مهم است دست کم نگیرید و من از دوستان خود 
می خواهم که یک تشکیالت اسالمی منسجمی درست کنند و امیدوارم به حرفهای 

من عمل کنید .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                        61/01/03

دشت عباس 

-
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شهید یداله حیدری                                                                               

1339/07/17 

       شهید یداله حیدری در سال 1339 در  روستای خیرآباد از توابع زنجان دیده 
به جهان گشود . او از همان دوران کودکی به امام حسین)ع( عشق می ورزید . در 
دوران اوج گیری نهضت اسالمی همراه با جوانان مبارز به مقابله با رژیم ستمشاهی 
پرداخت . پس از پیروزی انقالب نیز وی بالفاصله وارد عرصه جهاد سازندگی شد 
و به میهن خود خدمت نمود. او در مسجد محل نیز فعالیتهای گسترده ای را همراه با 
دوستانش ترتیب داد و به شیوه های مختلف نوجوانان را به مسجد جذب می کرد. 
از  پس  وی  زد.  رقم  را  او  زندگی  از  ای  تازه  مرحله  میلیونی  بیست  ارتش  تشکیل 
مسجد  ایثار  پایگاه  بسیج  فرمانده  نخستین  بعنوان  آموزشی  دوره  نخستین  گذراندن 
موسی بن جعفر)ع( منصوب شد. بسیار پر جنب و جوش بود و لذا بیشتر وقت خود 
را صرف سامان دادن به امور پایگاه می کرد و فقط چند ساعت برای خواب به خانه 
می آمد. این شهید واالمقام سرانجام از سوی بسیج مسجد، داوطلبانه به جبهه های نبرد 
با دشمن بعثی شتافت و در جریان عملیات فتح المبین در منطقه دشت عباس در تاریخ 

1361/1/3 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید از زبان پدر:      

        اخالق یداله نمونه بود . مهربان و دلسوز و خیلی مظلوم. فرزند ارشد خانواده 
بود و وقتی توان کار کردن پیدا کرد ، کمک حال من در تامین معاش زندگی شد.      

به همین خاطر به مدرسه نرفت و درس مقدماتی را در مکتب روستا گذراند . 
10  -11 ساله بود که به تهران آمدیم و او در کارگاه مکانیکی مشغول بکار شد و همه 

درآمدش را خرج خانواده می کرد.



     اصال به فکر خودش نبود و فقط در این فکر بود که وسایل راحتی خانواده را فراهم 
کند. البته اگر فرد یا خانواده نیازمندی سر راهش قرار میگرفت ، آنها را به خانواده 
ترجیح می داد و به آنها کمک می کرد. روزهای تعطیل اجازه نمی داد مادرش دست 
به چیزی بزند و کارها را خود انجام می داد . به صله رحم بسیار اهمیت می داد و 
عادت داشت حتی شده در حد یک سالم و احوالپرسی به دیدار اقوام برود و همین 

اخالقش همه را شیفته او کرده بود. 
فرازهایی از وصیتنامه شهید یداهلل حیدرى: 

     »ان اهلل اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل اهلل  
فیقتلون و یقتلون ... و ذلک هوالفوز العظیم.« )سوره توبه( همانا خداوند جان و مال 
مومنین را به بهای بهشت از ایشان خریداری نموده که در راه خدا جهاد می کنند پس 

میکشد و خود نیز کشته میشوند این خود سعادت و پیروزی عظیمی است.  
     با سالم به امام امت و شهیدان گلگون کفن کربالی ایران و درود بر این امت ایثارگر 
سخنی را آغاز می کنم . سالم علیکم به پدر و مادر عزیزم . مادر رنج کشیده،برای 
من زحمات زیادی کشیده ای و من هم می دانم که از دوری من رنج مي بری اما این 
اسالم باید با خون من و دیگران زنده بماند . ای امت شهیدپرور ! این امام عزیز این 
نایب ولیعصر)عج( را تنها نگذارید . امام امت ! ای بزرگوار ! ما رزمندگان تا آخرین 
قطره خونمان پشتیبان تو خواهیم بود. ای پدر گرامی ! اگر من شهادت نصیبم شد شما 

باید افتخار بکنید که پسرتان در راه اسالم و قرآن را در راه دین کشته شده. 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1384/9/13

تهران 

تهران، بهشت زهرا)س(
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شهید حسن حیدری

-

       شهید حسن حیدری در خانواده ای متدین در تهران محله شهرک ولیعصر به دنیا 
آمد . او بعنوان تصویربردار واحد خبر صداوسیما حضور فعالی در عرصه های خبری 
داشت و مجاهدت تالشگران عرصه های مختلف را به تصویر می کشید. در آخرین 
ماموریتی که منجر به شهادت وی گردید بنا بود با جمعی از اصحاب رسانه اعم از 
مطبوعات و صدا و سیما، مانور مقتدرانه نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران را در 
آبهای نیلگون خلیج فارس که در راستای نمایش اقتدار رزمندگان اسالم در دفاع از 
مرزها و آرمانهای نظام صورت میگرفت به تصویر بکشد که در13 آذر ماه 1384 در 
حین اعزام به منطقه مانور ، بر اثر سقوط هواپیما c-130  حامل خبرنگاران در یکی از 
مناطق جنوبی تهران همراه با دیگر همسنگرانش به شهادت رسید و  خود خبرساز شد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

65/10/21

سومار 

مفقوداالثر
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شهید محمد خردمند

 1346

دیده  مسلمان  و  ای مذهبی  و خانواده  تهران  در       شهید محمد خردمند در سال 1346 
به جهان گشود. پس از طی دوران کودکی وارد دبستان شد و تحصیالت خود را تا اول 
راهنمایی ادامه داد و پس از آن به علت مشکالت اقتصادی خانواده ترک تحصیل نمود و 
به شغل خیاطی روی آورد. شهید خردمند در مجالس مذهبی و هیئات همواره حضور می 
نبود حضور  انقالب و نظام اسالمی داشت و حاضر  به مسائل  یافت و تعهد خاصی نسبت 
بیگانگان را در میهن اسالمی خویش تحمل کند. وی فردی مهربان و دلسوز بود و تالش می 
کرد از رسیدگی به حال محرومان غافل نباشد و در حد توان به دیگران کمک نماید. او پس 
از رسیدن به سن قانونی به خدمت مقدس سربازی اعزام گردید و از طریق لشکر21 حمزه  
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ، در منطقه سومار حضور یافت و به مقابله با دشمن 
بعثی پرداخت. این شهید واالمقام در تاریخ 65/10/5 در جریان عملیات کربالی 6 در منطقه 
سومار مفقوداالثر شد و اثری از پیکر مطهر وی بدست نیامد. پس از مدتها ، شهادت وی 
از سوی ارتش تایید گردید و اعالم شد که پیکر مطهرش در خاک عراق دفن شده است. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1364/6/1

بهشت زهرا)س( ، قطعه 27  
ردیف 44 ، شماره  الف
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شهید غالمعلی خمسه

1344/6/4

      شهید غالمعلی خمسه در چهارم شهریور ماه سال 1344 پا به عرصه گیتی  نهاد. 
از همان دوران کودکی ویژگیهای اخالقی بارزی داشت. پسری بود بسیار مهربان و 
با متانت که احترام خاصی به پدر و مادر خود قائل بود. بویژه عالقه وافری به پدرش 
او در سن هفت  با جان و دل می پذیرفت و عمل می کرد.  را  او  داشت و سخنان 
سالگی وارد مدرسه شد و تحصیالت خود را تا مقطع سوم راهنمایی ادامه داد. در 
دوران اوج گیری نهضت اسالمی این شهید واالمقام دوران نوجوانی را طی می کرد. 
او در همان زمان همانند دیگر هموطنان خود در راهپیماییها و تظاهرات بر علیه رژیم 
ستمشاهی شرکت می کرد و از این طریق تکلیف انقالبی خود را ادا نمود. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( مدتی را در یک کارگاه صنعتی 
مشغول به کار شد تا اینکه جنگ تحمیلی آغاز گردید. وی تصمیم گرفت دفترچه 
آماده به خدمت گرفته و به جبهه اعزام شود. پس از دریافت دفترچه ، برای او تاریخ 
یک سال بعد را برای اعزام تعیین کردند که این امر موجب ناراحتی وی گردید و 
در همان زمان داوطلبانه خود را برای اعزام به جبهه های نبرد معرفی نمود. مدت سه 
ماه در پادگانی در گنبد کاووس دوره آموزشی را گذراند و پس از اتمام آموزش 
شد.                            اسالمی  میهن  به  خدمت  مشغول  سربازی  مقدس  سنگر  در  و  اعزام  آبادان  به 
با دشمن  و مصاف  مختلف  عملیاتهای  در  سالها حضور  از  پس  واالمقام  این شهید 

متجاوز بعثی ، در یکم شهریور ماه سال 1364 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سخنی از شهید: 

پدر خوبم ، مادر نازنینم ، برادر و خواهر !  میوه روی زمینم.  والسالم

آبادان



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1372/07/01

تهران

-
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شهید آیت رجبی 

 1316/03/19 

به       شهید رجبی در سال 1316در خانواده ای مذهبی در شهرستان نریمان دیده 
جهان گشود. در دوران کودکی پدر خود را از دست داد و همراه با مادر به زندگی 
ادامه داد اگرچه نمی توانست جای خالی پدر را تحمل کند. او از همان دوران روی 
پای خود ایستاد و در سن نوجوانی بود که در یک قصابی مشغول به کار شد و به 
و صاحب یک  ازدواج کرد  سالگی   18 در سن  او  پرداخت.  خانواده  معاش  تامین 
فرزند دختر گردید. وی از دوران آغاز و اوج گیری نهضت اسالمی ، فعالیت مکتبی 
خود را بر ضد رژیم ستمشاهی آغاز کرد و در نتیجه مبارزات انقالبی به زندان افتاد 
و در آنجا ضمن شکنجه ، ناخنهای پا و دستش را کشیدند. با این وجود شهید رجبی 
پس از آزادی از زندان ، بنا به دستور امام که فرموده بود به پادگانها حمله کنید، وی 
به پادگان افسری رفته و سه اسلحه از آنجا به خارج منتقل نمود و در اختیار مبارزان 
قرار داد. در این میان توسط عمال رژیم ستمشاهی شناسایی و ترور شد اما جان سالم 
بدر برد. پس از پیروزی انقالب او همواره شبها به پاسداری از محل می پرداخت و 
در همان زمان در پایگاه نعمت آباد نیز فعالیت می کرد. او مدتی نیز به شغل رانندگی 
مشغول شد تا مخارج خانواده را تامین کند که در این میان منافقین کوردل بر سر 
قرار دادند. یک شب جوانی  ناجوانمردانه  او را مورد حمله  قرار گرفتند و  راه وی 
همراه با خانم و کودکی به بهانه رسیدن به مقصد سوار خودروی وی می شوند اما 
آنها پس از سوار شدن ، با موادی که به همراه خود داشتند، سر، صورت، چشمان و 
دست شهید را سوزانده و از بین می برند.  این شهید بزرگوار پس از نه ماه بستری در 
بیمارستان شهید فیاض بخش به منزل منتقل شد و سالها درد و رنج ناشی از این اقدام 
ناجوانمردانه منافقان را تحمل نمود. او پس از 14 سال بستری در منزل و پرستاری و 
مراقبت از سوی همسر و اطرفیان ، بر اثر عوارض ناشی از ترور به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.                                                                                                        



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1364/12/5

آبادان 

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید حسین خواجوند

1341

    شهید حسین خواجوند در تاریخ 41/4/8 در تهران دیده به جهان گشود. در سن 
هفت سالگی راهی مدرسه شد و تا کالس سوم راهنمایی تحصیل نمود.پس از مدتی 
با ورود به نیروی ارتش مشغول به خدمت شد.وی در همان دوران ازدواج نمود که 
ثمره آن یک فرزند دختر بوده است.این شهید واالمقام در دوران جنگ تحمیلی به 
عنوان درجه دار ارتش از سوی نیروی زمینی به مناطق عملیاتی جنگ اعزام گردید 
و سرانجام در درگیری با مزدوران عراقی در شهر آبادان در تاریخ 64/12/5 به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد . 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1366/01/20

شلمچه ، عملیات کربالی 8  

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید نادر خیراله زاده                                                                                        

                                                                                             1342/05/01

ویژگیهاى بارز اخالقی شهید خیراله زاده:                        
       او هیچگاه دروغ  نمی گفت حتی اگر به ضررش تمام می شد غیبت نمی کرد و 
اگر کسی در خانه غیبت می کرد متواضعانه و دوستانه  او را از کارش نهی می نمود 
و اگر می فهمید که حرفش بی تاثیر است ، بطوری که کسی را نرنجاند مجلس را 
ترک می کرد. سعی داشت همواره کارهایش را خودش انجام دهد و باری به دوش 
دیگران نگذارد. مثال اگر پارچ آبی آنطرف سفره بود ، از کسی تقاضای آب نمی 
کرد و خودش با متانت بر می خواست و پارچ آب را بر می داشت. هیچگاه با صدای 
بلند نمی خندید و همیشه تبسم بر لب داشت. نسبت به کودکان بویژه یتیمان بسیار 
می  ریا و خودنمایی دوری  از هرگونه  دلسوزی می کرد.  آنان  برای  و  بود  مهربان 
کردو سعی داشت حتی کوچکترین کارها را برای خوشنودی خداوند انجام دهد. با 
اینکه معلم قرآن بود ولی خانواده اش از این موضوع اطالع نداشتند. فردی متواضع و 
فروتن بود و به بزرگترها احترام فوق العاده ای می گذاشت. در مهمانیها سعی می کرد 
بیشتر با کودکان و افراد مسن خانواده صحبت کند تا رضایت آنان را جلب نماید.   
حتی اگر بزرگتری او را مورد سرزنش قرار می داد، پاسخ نمی گفت و با جمله ای از 
او عذرخواهی می کرد. بسیار کم صحبت و اهل تفکر  بود.                                                                                                                          
فرازهایی از وصیتنامه جهادگر و بسیجی شهید نادر خیراهلل زاده:                           
         ... ای بندگان خوب اهلل ! باید خدای بزرگ و رحمان و رحیم را شکر کرد که 
بر ما منت گذاشت و ما را توسط رهبر عزیز و یارانش، از آن زندگی ضاللت بار و 
ننگین نجات داد و ما را به طرف نور یعنی زندگی واقعی و آزاد از هر زور و ستم 

هدایت کرد . 
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     زمانی که با ارزشترین چیزهای ما یعنی مکتب و جان و مال و ناموس ما مورد 
تجاوز و بی احترامی انسانهای نادان و دانای ظالم و دور شده از اهلل قرار گرفته بود 
ولکن به حمداهلل بعد از پیروزی انقالب اسالمی و توجه خدا به ما مکتب و جان و 
هدایت  باعث  انقالب  این  و  قرار گرفت  عدالت  پرتو  در  و  ما حفظ  مال  و  ناموس 
انسانها به سوی اهلل شد از جمله ما جوانان ، که اگر انقالب نمی شد معلوم نبود که االن 
به چه ضاللتها و گمراهی ها کشیده شده بودیم و شما ای خانواده های شهدا  ! خدا 
را شکر کنید که این انقالب به وجود آمد و فرزندانتان  را در این راه که راه اسالم 
است هدیه کردید . شماسربلند و قابل احترام هستید زیرا که اطاعت خدا و رسول 
خدا را نمودید . ای بندگان خدا ! سعی کنید تا آنجایی که می توانید گول این دو 
سه روز دنیا را نخورید و پیرو دستورات شیطان قرار نگیرید و این قدر حرفهایی که 
باعث تضعیف انقالب می شود را به زبان نیاورید و شایعه نکنید ، حداقل تا اندازه ای 
آگاه شوید و بترسیم از اهلل و از روزی که می خواهند از ما حساب بکشند و روزی 
که همه از یکدیگر فرار می کنند و کسی کس دیگر را تحویل نمی گیرد ... هدفمان 
اهلل و برقراری دین اهلل است  و کشته شدن در راه او و رسیدن با سعادت به سوی او 
آرزوی ماست و اینجا واقعا یک دانشگاه است و آخر عاقبتش و مرگش رسیدن به 

حق و سعادت است .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1367/05/05

-

-
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سعید دهقانی طرزجانی                                                                    

                                                                                              1350/10/24

فرازهایی از وصیتنامه شهید سعید دهقانی  طرزجانی:       
         ... شما ای ملت ! در خط انبیا و ائمه و ای فرزندان عاشورا قیام کنید که لحظه ای 
درنگ باعث به ذلت کشیدن و به هالکت رسیدن در حیات دنیوی و اخروی خواهد 
شد. و آن راهی را که 124000 پیامبر برای آن به این دنیا آمدند همواره در نظر داشته 
باشیم که روزی از این دنیای فانی خواهیم رفت فقط اعمال ما است که چاره ساز 
خواهد بود و زندگی خود را در جهتی قرار دهیم که رضایت حضرت حق را جلب 
کند و این دنیا فانی است ، کل من علیها فان . و برای دستیابی به نور هدایت فقط با 
پیروی  از فرامین والیت فقیه است که این مسیر طوالنی را که در طی زندگی دارای 
فراز و نشیبهای بسیار است می توان پیمود و این را بدانیم که امام بزرگترین نعمت و 
هدیه الهی است که خداوند بر این امت اسالمی ارزانی داشته و تمام سخنانی که از 
زبان امام جاری می شود برخاسته اسالم و قرآن بوده و با عمل به سخنان امام که در 
این زمان آخرت ما تعیین می گردد و آخرت ما بستگی به میزان عملکرد رابطه با امام 
است و باید شکرگزاری عملی نسبت به این نعمت الهی نمود. و بار دیگر هدف و 
مقصد خود را از پا گذاشتن به جبهه می گویم تا منافقین و کسانی که در خط والیت 
فقیه و اسالم نیستند بدانند که ما راهی را که با دل و جان انتخاب کردیم کورکورانه 
نبوده بلکه به تمام معنا با آگاهی و بصیرت است. ما رزمندگان بنا به تکلیف وظیفه 
الهی خود که از سوی ولی امرمان بیان شد برای دفاع از اسالم و احکام الهی و دفاع 
از حریم مقدس امامت و کشور امام زمان قیام کردیم و آنچه مورد نظر بوده انشااهلل 
رضایت خداوند است چه ما پیروزی ظاهری به دست آوریم چه به دست نیاوریم و 

بزرگترین پیروزی همان انجام وظیفه بوده...   
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امیدوارم در تمام مراحل       حضور خانواده عزیز و گرامی سالم عرض می نمایم 
زندگی خود در سالمت جسمی و روحی بسر برید و این حقیر را که نسبت به همگی 
شما کوتاهی کردم از ته قلب ببخشید . بخصوص شما پدر و مادر عزیز که واقعا در 
این چند سال اسباب اذیت و آزار شما را فراهم نمودم و امیدوارم در آخرت موقع 
ورود به بهشت زحمات شما را جبران کنم. اگر چه در این دنیا ذره ای نیز نتوانستم 
الهی  انشااهلل هیچ گونه نگرانی به خاطر سپردن امانت   ! جبران کنم . ای مادر عزیز 
به صاحب اصلی خود نداشته و همواره شکرگزار باشی و همه شهدا را به یاد آورید 
بخصوص شهدای کربال و مصائبی که خانم زینب متحمل آن شد.خانم زینب پدرش 
شهید بود، مادرش شهید بود، برادرانش شهید بودند، فرزندانش شهید بودند، فرزندان 
برادرانش و دیگران از اهل بیت امامت و خود نیز در موقع اسارت لحظه ای احساس 
نداد. ممکن  از دست  را  پرداخت و صبر خود  با دشمنان  مقابله  به  و  نکرد  خواری 
است بعضی ها به شما زخم زبان بزنند ولی شما افتخار کنید که در پیش حضرت زهرا 
)س( و خانم زینب روسفید می شوید و در آخر دوباره می خواهم کوتاهی که در حق 
همه شما کردم ببخشید و از همگی شما التماس دعا دارم و شما را به خدای بزرگ 

می سپارم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1361/7/18

سومار ، عملیات مسلم بن عقیل

-
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سعید قربانعلی رضایی        

1346

        شهید قربانعلی رضایی در سال 1346 در روستانی چپغان از توابع شهرستان مشکین شهر 
استان اردبیل به دنیاآمد. وی تحصیالت خود را تا مقطع سوم راهنمایی در زادگاهش 
ادامه داد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و در پی تشکیل بسیج مستضعفین عضو بسیج 
سپاه پاسداران شهرستان مشکین شهر شد. او در سال 1361 از سوی بسیج به جبهه های 
نبرد حق علیه باطل اعزام شد و پس از سازماندهی در لشگر عاشورا ، به عنوان امدادگر 
در منطقه عملیاتی سومار مشغول به خدمت گردید. وی در جریان عملیات مسلم بن 
عقیل در حالی که امدادگر بود ، با برداشتن سالح به اتفاق دیگر همرزمانش به قلب 
دشمن بعثی یورش برد و در تاریخ 61/7/18 در منطقه سومار در جریان تک رزمندگان 
اسالم به مواضع دشمن مفقود االثر گردید و نشانی از پیکر مطهر شهید بدست نیامد.                                                                                                                                           
       این شهید واالمقام عالقه بسیاری به حضرت امام )ره( داشت و حضور در جبهه 
های نبرد و رسیدن به فیض شهادت را آرزوی خود می دانست. او شخصیتی متواضع 
و فروتن داشت. پدر درباره او می گوید: قربانعلی همواره احترام من و مادرش را 
حفظ می کرد . روی حرف ما حرف نمی زد . با اینکه محصل بود در کنار درس به 
من در کار کشاورزی کمک می کرد و با قوت و بازویی که داشت کارهای سنگین 
را انجام می داد. زمانی که می خواست از روستا به جبهه اعزام شود به او گفتم: حاال 
که داری درس می خوانی بمان و به درس و مشقت برس، درس و مشق هم خودش 
جبهه است. هرچه گفتم راضی نشد . از وقتی که شنید امام )ره( گفته اند جوانها جبهه 
ها را پر کنند، عزم رفتن کرد. می گفت: امام دستور داده اند باید بروم. باالخره کار 

خودش را کرد و از طریق بسیج راهی جبهه سومار شد. 
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و  اولین  اعزامش می گذشت که  از  ماه  بود. یک  ماه در جبهه  فقط 3-2  قربانعلی 
آخرین نامه اش به دستمان رسید. در آن نوشته بود : من در جبهه می مانم و امیدوارم 
که شهید شوم. یکی از همرزمان شهید که پیرمرد مسنی بود نقل می کرد: قربانعلی 
جوان قدرتمند و شادابی بود و چون من پیر بودم همه جا همراه و مراقبم بود. خیلی 
به من محبت داشت . در جریان عملیات ، گروهانی که قربانعلی عضو آن بود، برای 

مقابله با دشمن به خط اعزام شد اما دیگر خبری از آنها نشد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1360/9/19

بستان ، عملیات طریق القدس

-
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سعید اسماعیل رضوانی        

1317

      شهید اسماعیل رضوانی در سال 1317 در روستای نقندر از توابع مشهد دیده 
به کار  ابتدایی  تا مقطع ششم  از گذراندن تحصیالت خود  او پس  به جهان گشود. 
پارس  او کارگر شرکت  نمود.  تامین معاش خانواده کمک  به  پرداخت و  و تالش 
نتیجه آن سه فرزند یک پسر و دو  انقالب ازدواج نمود که  از  بود و پیش  خودرو 

دختر بوده است.                                             
       این شهید واالمقام در سال 1360 داوطلبانه از طریق ستاد جنگهای نامنظم شهید 
نیم در مناطق  نبرد حق علیه باطل اعزام گردید و یک سال و  چمران به جبهه های 
با دشمن متجاوز بعثی پرداخت. وی سرانجام در جریان  امان  به مبارزه بی  عملیاتی 
عملیات طریق القدس در جبهه بستان به آرزوی دیرینه خود رسید و به فیض عظمای 

شهادت نائل آمد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 57/12/12

تهران 

-
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شهید حسین رجبعلی 

 1339/06/18

     شهید حسین رجبعلی در سال 1342 در یکی از روستاهای قزوین دیده به جهان 
گشود . پس از مدتی همراه با خانواده به تهران مهاجرت کرد و تحصیالت خود را 
پی گرفت . او از همان دوران کودکی و در سن نه سالگی به انجام فرائض دینی مقید 
بود و نماز خود را اول وقت بجا می آورد و به تالوت قرآن مداومت داشت . وی 
تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و در همان دوران همراه با دیگر جوانان 
مبارز به مقابله با رژیم ستمشاهی پرداخت. او در تظاهرات مردمی و پخش اعالمیه 
های امام حضوری فعال داشت. خود شهید نقل می کند: روزی حضرت امام خمینی 
را در خواب دیدم که بر تن من کفن پوشاند و از من خواست که به مبارزه بپردازم. 
رژیم  نیروهای  سوی  از  آباد  عشرت  پادگان  تسخیر  جریان  در  در  رجبعلی  شهید 
دژخیمان طاغوت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح گردید و به بیمارستان 
منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات در تاریخ 57/12/12 به فیض واالی شهادت نائل 

آمد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 61/03/09

تهران 

بهشت زهرا)س(

ستارگان جاوید425اولین کنکره شهدای منطقه 18

محمود رشدی دیزجی 

1339/08/25 

به جهان گشود.        شهید محمود رشدی در یک خانواده متدین و مذهبی دیده 
دوران کودکی او بعلت فقر مالی و شرایط اقتصادی خانواده بسختی سپری شد . در 
سن هفت سالگی به مدرسه رفت و از همان دوران تصمیم گرفت در کنار تحصیل 
به کار و تالش نیز بپردازد. وی معموال بعد از مدرسه مشغول کارهائی ازجمله بستنی 
فروشی بود و چون پدرش پیرمردی از کار افتاده و ناتوان بود و او نیز فرزند بزرگ 
خانواده محسوب می شد ، بار مسئولیت زندگی را بر دوش گرفت تا مخارج زندگی 
خود ، پدر ، مادر ، خواهر و برادرش را تامین کند . شهید رشدی پس از مدتی مجبور 
انقالب  بود که  ایام  به شغل عکاسی روی آورد. در همان  و  به ترک تحصیل شد 
اسالمی ایران به رهبری امام خمینی آغاز گردید و او همواره در تظاهرات علیه رژیم 
ستمشاهی شرکت می کرد و با پخش اعالمیه های امام به فعالیت و مبارزه علیه رژیم 
در  روز جمعه خونین 17 شهریور سال 1357  . وی   پرداخت  می  شاه  دیکتاتوری 
میدان شهدای ژاله در تظاهرات شرکت داشت و با رساندن مجروحین به بیمارستان 
و کمک طلبیدن از مردم به وظیفه انقالبی و مکتبی خود عمل نمود تا اینکه انقالب 
منقرض  ستمشاهی  رژیم  و  رسید  پیروزی  به  امام  رهبری حضرت  به  ایران  اسالمی 
گردید . شهید رشدی پس از پیروزی انقالب اسالمی ضمن اینکه برای تامین مخارج 
به بسیج  زندگی خود و خانواده اش سر کار می رفت، در عین حال عالقه زیادی 
داشت لذا غیر مستقیم با بسیج همکاری می کرد و با دوستان بسیجی خود همیشه در 
تماس بود. او در یکی از شبهای خرداد ماه در حالی که با یکی از دوستان بسیجی 
نماز  از برگزاری  بنام شهید محمود قهرمانلو عضو بسیج مسجد الله زار، پس  خود 
شب از مسجد الله زار خارج می شد ، بر اثر انفجار بمبی که منافقین کوردل و از 
خدا بی خبر بر سر راه آنها کار گذاشته بودند به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در 

راه اسالم و دین و میهن جان خود را از دست داد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1363/1/1

جزیره مجنون ، عملیات خیبر

-
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سعید ابراهیم رفیعی نژاد

1343

      شهید ابراهیم رفیعی نژاد در سال 1343 در تهران دیده به جهان گشود. تحصیالتش 
را تا پنجم ابتدایی ادامه داد و پس از آن به شغل کفاشی روی آورد و مدتی نیز در 
کارخانه کفش سه ستاره مشغول بکار شد. او از همان دوران کودکی به امور دینی 
مقید بود و از سن 12 سالگی به انجام واجبات می پرداخت و در جلسات مذهبی و 
مساجد شرکت می کرد. پیش از انقالب در راهپیمایی ها و تجمعات مردمی بر ضد 
رژیم شاه حضور فعالی داشت و به پخش اعالمیه های امام مبادرت می ورزید و به 
همین علت مدتی کار را رها کرد . پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز در شرایطی که 
شاهد تجاوزات رژیم بعث عراق به میهن اسالمی بود ، سکوت  را جایز ندانست و 
در سال 59 به  عضویت بسیج درآمد. او بنا به تکلیف الهی در سال 60 و به مدت سه 
ماه  راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و در بخش تدارکات و رانندگی انجام 
وظیفه نمود. پس از بازگشت از جبهه نیز همواره حضور فعالی در بسیج مسجد داشت 
و شبها به نگهبانی از محل می پرداخت. در اسفند ماه سال 61 نیز بار دیگر عازم جبهه 
شد و در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر 1 شرکت نمود. این شهید واالمقام پس 
از مدتها حضور در مناطق جنگی به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در مهر ماه سال 
62 جهت ماموریت به سوریه و پس از آن به لبنان اعزام گردید و پس از بازگشت ، 
دوباره به جبهه های نبرد شتافت و در منطقه غرب با مزدوران بعثی وارد جنگ شد. 
این شهید واالمقام در آخرین حضور خود در مناطق عملیاتی ، در سال 63 در جریان 

عملیات خیبر در جزیره مجنون به فیض عظمای شهادت رسید .



فرازهایی از وصیتنامه شهید ابراهیم رفیعی نژاد:
      در قاموس شهادت واژه مرگ معنی ندارد . راهی است که باید پیمود. سفری 
است که باید رفت ، چه بهتر که در حال خدمت و رضای خدا و اسالم و ملت شریف 
اسالمی شربت شهادت بنوشم و با سرافرازی به لقاءاهلل روم و این همان است که اولیاء 
در دعاهایی که می کردند از خدا می خواستندو گوارا باد شربت شهادت بر شهدای 
انقالب اسالمی.  ای پدر و مادر و برادرانم و خواهرانم ! همینطور که تابحال در جهت 
اطاعت از خدا و رسولش و ائمه اطهار و والیت فقیه بودید همچنان به راه خود ادامه 
دهید که سعادت دنیوی و اخروی شما در این راه است . پدر و مادرم! اگر من شهید 
ابوالفضل  امام حسین)ع( و علی اکبر)ع( و علی اصغر)ع( و  بدانید که در راه  شدم 
العباس)ع( رفتم و امیدوارم که بتوانیم با جهاد با دشمنان راهی بسوی کربال بگشاییم 
و برای زیارت کربال بروید و یادی از شهدا بکنید و در پایان به عزیزان همسنگرم 
توصیه می کنم پیرو امام باشید و خدای نکرده کاری نکنید که خدا و ملت از دست 

شما ناراضی شوند ... نماز جمعه بروید و در جماعات شرکت کنید.   
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  67/01/02

شلمچه ، عملیات مرصاد

شهر قزوین ، گلزار شهدا
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شهید رضی زمانی 

 1312/06/29

       شهید رضی زمانی در سال 1312 در شهرستان قزوین به دنیا آمد. وی پس از مدتی 
به همراه خانواده به تهران مهاجرت نمود. او در دوران اوج گیری نهضت اسالمی، 
به ندای رهبر کبیر انقالب امام خمینی پاسخ گفت و در حالی که از نزدیک شاهد 
مبارز  بود،  دوشادوش ملت  بر حکومت طاغوتی شاه  بی عدالتی ها و فساد حاکم 
کشورمان در راهپیمایی ها و تظاهرات بر ضد رژیم شاه شرکت نمود . شهید رضی 
انقالب  کمیته  رسمی  به عضویت  ایران  اسالمی  انقالب شکوهمند  پیروزی  از  پس 
انقالب ازدواج  از  اسالمی درآمد و پس از مدتی وارد سپاه پاسداران شد. او پیش 
نمود که ثمره آن پنج فرزند بوده است . این شهید واالمقام سرانجام از طریق سپاه 
پاسداران به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام گردید و در تاریخ 67/1/2 در جریان 

عملیات مرصاد در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

62/8/12 

پنجوین عراق 

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید عنایت اله زارع 

1340/12/5

     شهید عنایت اله زارع در اسفند ماه سال 1340 در تهران چشم به جهان گشود. 
دوران کودکی را تحت تعلیم و تربیت خانواده گذراند . دوره دبستان و راهنمایی 
را با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از آن وارد دبیرستان شد. او از همان دوران 
در  و  بود  بسیار عالقمند  دینی  مسائل  به   ، پسندیده داشت  و  نیکو  اخالقی  کودکی 
جلسات مذهبی شرکت می نمود. پیش از انقالب با شرکت در تجمعات مذهبی و 
پخش اعالمیه های امام فعالیت چشمگیری داشت بگونه ای که یک بار با نیروهای 
رژیم شاه درگیر شد. در تظاهرات مردمی بر علیه رژیم شرکت می کرد و شعارهای 
بسیاری را بر روی دیوار می نوشت. صبح روز خونین 17 شهریور برای شرکت در 
اعتراضات مردمی از خانه خارج شد و تا نیمه شب در خیابانها حضور داشت. پس از 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در حالی که درس می خواند ، در بسیج و مسجد 
محل نیز فعالیت می نمود و شبها به نگهبانی از محل می پرداخت .وی در دوران فتنه 
منافقان بارها با ضد انقالب درگیر شد. پس از آغاز جنگ تحمیلی هنوز سال چهارم 
دبیرستان را به پایان نرسانده بود که از طریق بسیج عازم جبهه گردید. سه ماه در جبهه 
مریوان و دوکوهه به مقابله با دشمن بعثی پرداخت و یک بار هم در آن منطقه مجروح 
شد. پس از بهبودی بار دیگر به جبهه عزیمت کرد . سرانجام در آبان ماه سال 62 در 
جریان درگیری با نیروهای دشمن ، تیری به پهلوی او اصابت کرد اما با این حال دو 
نفر از همرزمانش را که مجروح شده بودند به پشت خط رساند. درهمین میان خمپاره 
ای به سرش اصابت نمود و با رسیدن به آرزوی دیرینه خود ،به فیض واالی شهادت 
نائل شد.                                                                                                               
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     این شهید واالمقام همواره به دوستان و نزدیکان سفارش می کرد و می گفت : 
از امام حمایت کنید و او را تنها نگذارید.  دوستانش را تشویق می کرد که به جبهه 
بروند و در پاسخ به خانواده برای ماندن در پشت جبهه می گفت : بگذارید هر چه 
زودتر به جبهه بروم و صدامیان را بر سر جای خود بنشانم و اسالم را کمک و یاری 

دهم.
وصیتنامه شهید عنایت اهلل زارع:                        

       امروز که دارم وصیتنامه می نویسم در یکی از سنگرهای جبهه های غرب بسر 
می برم و منتظر دیدار با معشوقم می باشم. آمده ام اینجا چون تشخیص داده ام که فعال 
باشم در ریشه کن  . آمده ام شاید سهمی داشته  اینجاست  با معبود  تنها جای دیدار 
نیز در احیاء دین مبین  تا من  بیرون کردن متجاوزین. آمده ام  انقالب و  کردن ضد 
اسالم و به ثمر رساندن انقالب شریک باشم در این لحظه خون در رگهایم می جوشد 
و نمی توانم درست چیزی بنویسم چون مسئولیتی که عهده گرفته ام به دوشم سنگینی 
می کند . و از طرفی خوشحال هستم که شاید بتوانم به این طریق مسئولیت سنگینی 
که بر دوشم است اداء کنم . در این لحظه  می دانم که دیگر شبهای آخر است که 
با بچه ها دور هم هستیم پس از آن دیگر بسیاری از بچه ها را نمی بینم ولی من که 
گنهکارم و من که در جا مانده ام می دانم که خداوند کاالیی را خوب می خرد آن 
هم جان است ولی می ترسم که کاالی من گندیده باشد. وای بر من که چه کنم که 
کاالیم از بین رفته است حاال دیگر چگونه و با چه رویی روبری معبودم بایستم و آیا 

حاال دیگر چگونه در خانه خدا را بزنم .
                                                                یا ارحم الرحمین ! یا غیاث المستغیثین !   



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1366/01/28 

کوشک 

گلزار شهدای یافت آباد
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سعید رسول زمانی 

 1345/07/01

به جهان گشود.         شهید رسول زمانی در سال 1345 در شهرستان خمین دیده 
پس از مدتی همراه با والدین به تهران مهاجرت کرد و تحصیالت خود را تا مقطع 
دوم راهنمایی ادامه داد . وی  با پیروزی انقالب اسالمی وارد بسیج شد و مدت پنج 
سال عضو فعال بسیج بود . پس از آن به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در واحد 
حفاظت سپاه مشغول به کار شد و مدتی نیز حفاظت از مقر ریاست جمهوری را بر 
عهده داشت . او در همان زمان ازدواج نمود که ثمره آن یک فرزند پسر بوده است. 
شهید زمانی در دوران جنگ تحمیلی در سه عملیات مهم شرکت نمود و با دشمن 
متجاوز درگیر شد و سرانجام در سال 66 در جبهه سردشت منطقه کوشک به فیض 

عظمای شهادت نائل آمد.
خاطرات شهید از عملیات بیت المقدس:           

        شب در پایگاه بسیج بودم که به ما گفتند اعزام سریع است و من خیلی خوشحال 
شدم. چون خیلی عالقه داشتم سریع اسم خود را نوشتم و ما را به النه جاسوسی بردند 
و آنجا به ما لباس دادند و ما را به پادگان بردند و از آنجا با قطار به اهواز رفتیم و از 
آن طرف ما را به پادگان امیدیه اهواز بردند و آنجا ما را مسلح کردند و برای حمله 
آماده کردند و شب آنروز 62/2/20 ساعت 12 حمله را آغاز کردند. نزدیک خاکریز 
عراق شده بودیم. عراقی ها ما را به گلوله بستند و با هر چه در دست داشتند روی ما 

آتش کردند .



      توپ 23 ضد هوایی که برای هواپیما بکار برده می شد به روی ما آتش شد اما به 
یاری خدا خاکریز را گرفتیم . صبح آنروز عراقی ها پاتک را آغاز کردند و آنقدر 
نفر شهید شد و  بودند که نمی شد آنرا شمارش کرد. من دیدم یک  تانک آورده 
یک آر پی جی هفت بغل آن افتاده است. من آرپی جی آنرا برداشتم و روی آنها 
آتش کردم یک وقت دیدم که برادری گفت ، من یک تانک را زدم . ببینید ! و بعد 
از مدتی دیدم که تانک راه افتاد . فهمیدیم که تانکها تی 72 است . عراقی ها سه 
تا از پی ام پی های ما را که در آن مهمات بودند زدند و بعد از آن بچه ها پنج تا از 
تانکهای عراقی ها را زدند و یکی از بچه ها از جان گذشتگی کرد و بعد ، سینه خیز 
خودش را به یکی از تانکهای عراقی رساند و یک عدد نارنجک به داخل آن انداخت 
و تانک منهدم شد. عراقی ها با دیدن این صحنه ها پا به فرار گذاشتند. من که مشغول 
تیراندازی بودم ناگهان گلوله توپی به بغل من خورد و من به باال پرتاب شدم و من هم 
بدنم به شدت درد می کرد و برادران ، من را به پشت خط انتقال دادند و به بیمارستان 

بردند و دیگر چیزی متوجه نشدم . این خاطره از عملیات بیت المقدس بود.
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1365/04/23

اشنویه 

گلزار شهدای یافت آباد
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شهید محمد زندیه

 1336/06/01

     شهید محمد زندیه در سال 1336 در تهران دیده به جهان گشود. او در کودکی 
بسیار قلب رئوفی داشت و به امام حسین)ع( عشق می ورزید. روزی پس از دیدن 
مراسم تعزیه خوانی عاشورا و کسانی که اجرای نمایش می کردند  به نزد مادر آمد 
و گفت : مامان ! امام حسین و بچه های امام حسین را در سینه زنی دیدم . تو را به 
بزنم.  امام حسین حرفهایم را  با  نهار دعوت کن. دلم می خواهد  برای  خدا آنها را 
یک روز به مادرش گفت: مادر! یک روز اگر  از عمرم مانده باشد ، تو را به دوش 
می گیرم و به خانه خدا می برم. این شهید واالمقام کاری نمی کرد که کسی از او 
ناراحت شود. در دوران کودکی مریضی بسیار سختی را پشت سر گذاشت و در سن 
14 سالگی پدر خود را از دست داد و ناگزیر شد از همان زمان مشغول بکار شود. دو 
برادر مشغول بکار شدند تا بتوانند مخارج زندگی خود ، دو خواهر و مادر را تامین 
کنند. او در سن 22 سالگی ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند پسر بود که فرزند 
نخست شهید بر اثر حادثه ای در زمانی که در جبهه حضور داشت از دنیا رفت و یک 
فرزند از او به یادگار مانده است. در زندگی همیشه به خانواده تاکید می کرد که باید 
علی وار زندگی کنند . او پیش از انقالب در مراحل حساس مبارزه با رژیم ستمشاهی 
دوشادوش دیگر مبارزین مسلمان در راهپیمایی ها شرکت می کرد ، به مجروحان 
امدادرسانی می نمود و در توزیع اعالمیه های حضرت امام فعال بود. یک بار  نیز در 
حین تظاهرات بر علیه شاه با طرفداران رژیم درگیر شد و بر اثر اصابت یک آجر از 
ناحیه کمر به شدت مجروح گردید.                                                                                                    
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      وی چهار ماه نیز در زندانهای شاهنشانی بسر برد. شرکت در نمازهای جمعه و 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  دوران  در  او  کارهای  مهمترین  از  مسجد  جماعت 
است. این شهید واالمقام در دوران  جنگ تحمیلی بیش از پنج بار از سوی بسیج به 
جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و مدت دو سال در مناطق عملیاتی حضور 
با  بود. وی سرانجام در درگیری  نظام مشغول خدمت  پیاده  نیروی  بعنوان  و  داشت 
دشمن بعثی در عملیات والفجر بر اثر اصابت تیر از ناحیه سر به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.                                
       خواهر شهید نقل می کند : برای آخرین بار به دیدار من که در اصفهان بودم 
آمد و به من گفت: من عاشق شده ام . به او گفتم : تو عاشق کی شده ای ؟ مگه زن و 
بچه نداری ؟ او گفت : من عشق حسین)ع( دارم. در جبهه ها به ما خوش می گذرد. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1367/1/23

ماووت 

بهشت زهرا)س(
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شهید حسین ساجدی

1345

       شهید حسین ساجدی در سال 1345 در تهران و در یک خانواده مذهبی و متدین 
دیده به جهان گشود. تحصیالت خود را با پشتکار فراوان تا مقطع دیپلم و در رشته 
اقتصاد ادامه داد . در دوران پیش از انقالب با وجود سن کمی که داشت دوشادوش 
دیگر مبارزان حق طلب در تجمعات مردمی بر ضد رژیم ستمشاهی شرکت می کرد 
و به فعالیتهای انقالبی می پرداخت. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز وی دست از 
فعالیت برنداشت و با عضویت در بسیج مستضعفین به وظیفه مکتبی خود عمل نمود. 
وی ضمن حضور فعال در بسیج محل از همان طریق به مناطق عملیاتی جنگ اعزام 
شد و در سال 1367 پس از رشادتهای فراوان در مصاف با دشمن متجاوز بعثی ، در 

منطقه عملیاتی ماووت بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت رسید . 
      این شهید واالمقام ضمن تعهد و پایبندی نسبت به اصول و احکام دینی، به نظام 
اسالمی و اصل والیت وفقیه اعتقاد کامل داشت . ایثار و گذشت بویژه در برخورد 
با نامالیمات و رفتاهای ناشایست دیگران از ویژگیهای بارز این شهید بزرگوار است.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1388/12/17

نجف اشرف

قطعه شهدای بهشت زهرا)س( 
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شهید اسماعیل سرکاری 

 -

اسفند ماه سال 1388 در جریان بمب گذاری       شهید اسماعیل سرکاری در 17 
ناجوانمردانه در حرم امام علی)ع( در نجف اشرف در حالی که زائر عتبات عالیات 
امام  عاشق  که  مردی  گویند:  می  او  درباره  شهید  خانواده  رسید.  شهادت  به  بود 
حسین)ع( بود و آرزویش این بود که او را کربالیی بنامند و او افتخار کند که خاک 
سرخ کربال را بوسیده است. کارگر ساده و زحمتکش شهرداری که 2-3 سالی بود 
را در آرزوی دیدن حرم حضرت عباس)ع(  بود و روزهای عمرش  بازنشسته شده 
قسمتش  اما  عالیات مشرف شود  عتبات  به  بار تصمیم گرفت  سپری می کرد. چند 
نمی شد تا اینکه بطور اتفاقی با کاروانی آشنا شد و نامش در فهرست مسافران کربال 
ثبت گردید. دل تو دلش نبود و آرام و قرار نداشت . ساعت ها را می شمرد تا لحظه 
عزیمتش فرا رسد. شب نهم سفر بود که راهی سفر شد. با همه اقوام و همسایه ها تک 
تک خداحافظی کرد و حاللیت طلبید. او رفت تا به آرزوی چندین ساله اش برسد. 
او خواستندکه  از  به همین علت خانواده  بود و  انتخابات  برگزاری  عراق در جریان 
بعد از پایان انتخابات برود اما قبول نکرد. در جریان انفجار در حرم مطهر حضرت 
علی)ع( او به شهادت رسید و سه روز بعد پیکرش را تحویل خانواده دادند و پس از 

تشییع ، در قطعه شهدای بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. 
دل نوشته هاى دختر شهید اسماعیل سركارى:            

      ساده بود. ساده و بی آالیش . اهل کار بود. کار سخت. اصال نمی دانست سوغاتی 
سفر کربال چیست . نمی دانست، چون نمی توانست بخواند و بنویسد.                                                                                                                           



       فهرست سوغاتی ها را نوشتم و در جیب ساکش گذاشتم و سفارش کردم که همه 
موارد نوشته شده را خریداری کند. زنگ زد . مثل هر روز گفت : هرچه را خواسته 
بودید ، خریده ام . برای دخترها ، پسرها ، عروس و دامادها و خجالت کشید بگوید : 
برای همسرم.  خوشحال بود و می خندید و هر لحظه جایمان را در کنار حرم حضرت 
عباس و امام حسین)ع( خالی می کرد و هیچ نمی دانست که فردا روزی در کنار حرم 
موالعلی)ع( ترکش بمبی او را نقش زمین می کند . ساکش را آوردند، سالم و انباشته 
از بوی گل ، سجاده و تبسیح، از همه سفارشهایی که داده بودیم.  . پر  از سوغاتی 
اما برای  . برای همه سوغاتی خریده بود  صورت خرید هنوز در جیب ساکش بود 
خودش نبود. انگار یکی می گفت البالی مدارکش را نگاه کنید. باز کردیم.  وسط 
مدارکش دو عکس در کنار حرم امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( گرفته بود ، 
دست به سینه. فیلم هم گرفته بودند ، از لحظات رفتن. در آخرین تصاویر  پدر صبحانه 
امام علی)ع( آماده می کرد. بی قرار بود و  می خورد و خود را برای زیارت حرم 

منتظر. رفت و دیگر برنگشت تا سوغاتی هایش را یکی یکی از ساکش دربیاورد. 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                                               60/08/22

دهالویه                                                                                                                       

تهران ، بهشت زهرا)س( ،
 قطعه 24
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حسن سلطانی                                                                 

1340/11/13

 شهید از زبان مادر:                            
    حسن در سیزدهم بهمن سال 1340 در تهران به دنیا آمد. تحصیالتش را تا مقطع 
سوم راهنمایی ادامه داد. اخالق بسیار خوبی داشت . در خانواده اخالقش نمونه بود. 
در دوران انقالب  هم کار می کرد و هم درس می خواند . همینطور در راهپیمائی 
ها علیه شاه مخلوع شرکت می کرد و خیلی طرفدار امام واسالم بود . او داوطلبانه به 
جبهه رفت و مدت یازده ماه در جبهه بود. یک ماه و نیم به عید مانده بود که عازم 
جبهه شد. حدود دو ماه در عجبشیر آموزش دید. در جبهه دزفول جنازه ها و زخمی 
ها را جابجا می کرد. حسن در طول این یازده ماه فقط دو بار مرخصی گرفت و به 
خانه آمد . دفعه اول که آمده بود ، به وی حقوق داده بودند که تمام حقوقش را به 
به  بود که  مانده  . وقتی که ده روز  به جبهه داشت  پدرش داد. حسن عالقه زیادی 
ماموریت برگردد ،  هشت روز که می شد خودش برمی گشت به جبهه و تحمل ده 

روز را نداشت . 
شهید از زبان پدر:                          

     حسن پسری کارکن و شغلش آهنگری بود. از نظر کردار و گفتار اخالق نمونه 
ای داشت . عهده دار مخارج خانواده بود. یادم می آید یک بار که از مرخصی آمده 
برایت  : می خواهی  به او گفتم  به من گفت: پدر می خواهم ازدواج کنم. من  بود 
نامزد بگیرم؟ او گفت : نه پدر ، اگر من ازدواج کنم درست نمی توانم خدمت کنم.
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قسمتش.                     بود  این  که  کنم  می  ازدواج  آنوقت  برگردم  ماموریت  از  که  بگذار      
یک روز که آمدم خانه ، دیدم صدای ماشین از بیرون می آمد. آمدم بیرون دیدم 
دو نفر جوان داخل یک اتومبیل بودند . آمدند جلو و از من پرسیدند: ای پدر ! شما 
هستم.گفتند: حسن زخمی  پدرش  من خودم  گفتم:  شناسید؟  می  را  سلطانی  حسن 
شده و در پزشک قانونی است. من گفتم : آدم زخمی را که به پزشک قانونی نمی 
برند و بعد آدرس را از آنها گرفتم و رفتم به خانه اطالع دادم. سپس رفتم به پزشک 
قانونی. از چند نفر پرسیدم: حسن کجاست؟ گفتند: بروید بگردید و خود پیدایش 
کنید. من با برادرش عباس رفتیم در زیر زمین آنقدر گشتیم تا حسن را پیدا کردیم. 
من از مسئولین اجازه گرفتم تا جنازه حسن را اول در خانه بیاوریم و بعد به خاک 
بسپاریم و همین کار را هم کردیم و بعد از مراسم تشییع ، او را در قطعه 24 بهشت 

زهرا به خاک سپردیم.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1366/01/26

سردشت ، عملیات نصر 1

-

ستارگان جاوید440اولین کنکره شهدای منطقه 18

محمدحسین سهرابی

1344/12/20

وصیتنامه شهید محمد حسین سهرابی:  
به  با حمد و سپاس  تا فدای اسالم کنیم و  به ما جان داد  نام آن خدایی که  به       
درگاهش که این بنده حقیر خود را به جمع جنود خودش یعنی ) جنداهلل (راه گشا شد 
و توفیق داد تا در میان بندگان خاص خودش باشم و بتوان در راه یاری دین اهلل جهاد 
کنم. اینجانب محمد حسین سهرابی فرزند روشن علی دارای شناسنامه نمره  1160 با 
سالمت جسم و روح و حواس کامل شهادت می دهم به وحدانیت اهلل باری تعالی که 
) اشهد ان ال اله اال اهلل (و شهادت می دهم به رسالت حضرت محمد)ص( خاتم النبیین 
که ) اشهد ان محمدا رسول اهلل ، اشهد ان محمدا عبده و رسوله ( و شهادت می دهم 
به این که مذهب شیعه اثنی عشری ) 12 امامی ( تنها مذهب بر حق مسلمین است و 
فرقه ناجیه ، همین فرقه شیعه اثنی عشری می باشد و ال غیر و شهادت می دهم به این 
که امام زمان حضرت مهدی )عج( آخرین امام شیعه و در حال غیبت کبری هستند و 
هر وقت خداوند عالم امر بفرمایند برای برقراری حکومت حکومت اسالمی در جهان 
ظهور و قیام خواهد کرد و عدالت را در ارض برقرار خواهند کرد . ) انشاءاهلل ( در 
این قسمت چند کلمه به حضور شما ملت عزیز و امت حزب اهلل عرض می نمایم که 
ای مردم ! به هوش و به گوش باشید که امروز روز یاری دین خداست و امروز روزی 
است که اگر به جهاد علیه دشمنان اسالم بر نخیزید دیگر از اسالم  و قرآن آثاری 
باقی نخواهد ماند و اسالم و ملت اسالم مغلوب و منکوب خواهند شد ولی اگر به 
یاری دین خدا برخیزید موجب سربلندی اسالم و قرآن شده اید  و موجبات رضایت



خداوند را از خود فراهم آورده اید و ای آنانی که عمری به یاد حسین )ع( به  سر و 
سینه خود زده اید و آرزو داشتید که ای کاش در کربال بودید ، اینک برخیزید که 
فرزند حسین)ع( حضرت روح اهلل فریاد یاری اسالم را داده است و ای مردم بدانید 
ائمه معصومین )ع( و شاهد است و  پیامبر)ص( و  ناظر اعمال ما هستند و  که شهدا 
فردا در قیامت حاکم و وای بر حال ما که خود شاهد بر ما حکم کند. » عالم محضر 
خداست در محضر خدا معصیت نکنید «  ) امام امت ( برادران بسیجی مسجد را خالی 
نگذارید که جبهه های ما از همین مساجد تامین می شود و ای بسیجیان پایگاه رهایی 
قدس به یاد شهدا باشید و راهشان را ادامه دهید و همه شما این بنده حقیر را حالل 

کنید و ببخشید . 
     این قسمت برای خانواده ام است: سالم، پدر و مادر گرامی حق خود را بر من بنده 
حقیر خدا و فرزند کوچکتان محمد حسین سهرابی حالل کنید و از من بگذرید ... و 
ای خواهران من که مایه سرافرازی من در محل بودید و با حجاب خود مرا در محل 
سرافراز کردید و من خیلی شما را دوست داشتم ، نماز اول وقت را فراموش نکنید ... 
امام را تنها نگذارید که او حسین زمان است .  خدایا شهادت در راه خودت را نصیب 

بنده خودت بگردان 
                                                                          بنده حقیر خداوند : محمد حسین
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1365/10/24

 -

-
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شهید علی شاه کوهی

  1341/07/19

وصیتنامه  شهید علی شاه كوهی:                                                                                                                                                       
درجه  اعظم  انفسهم  و  باموالهم  اهلل  سبیل  فی  جاهدو  و  هاجروا  و  آمنوا  الذین       
عنداهلل اولئک هم الفائزون. شکر و سپاس خداوندی را که جهان را برای ما انسانها 
و همه را برای شناخت و عبادت خویش خلق کرده است . سالم و صلوات بر محمد 
مصطفی)ص( یگانه آموزگاری که شناخت و اطاعت در راه عبادت و عاشق شدن به 
یگانه محبوب بی همتا را به ما آموخت. سالم بر ولی اهلل االعظم علی ابن ابی طالب 
ابرمردی که چگونه وفاداری و امانت داری و فداکاری را بما یاد داد. سالم بر فاطمه 
بر  داد. سالم  نشان  ما همه  به  را  الم  و  بر درد  بردباری که صبوری  یگانه  زهرا)س( 
فرزندان فاطمه)س(، آزادمردانی که ایثار و فداکاری را به اوج اعالء رساندند. سالم 
بر امام زمان مهدی موعود )ع( یگانه سپهداری که زیردستان و سربازان خویش را با 
آغوش باز یاری و نوازش می کند. سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ابرمردی که راه 
مقاومت و ایثار را از جد بزرگوارش حسین ابن علی )ع( برای ما پدید آورده است. 
درود بر شهیدان که جهت حفظ کیان اسالم و قرآن پای در میدان نبرد اسالم علیه 
کفر نهاده و با نثار خون خود به اسالم عزت و بزرگواری داده اند. سالم بر رزمندگان 
اسالم سربازان امام زمان که برای حراست از اسالم و قرآن از خانه کاشانه و زن و 
فرزند و پدر و مادر دست کشیدند و پا به میدان نبرد حق علیه باطل گذاشته اند. درود 
بر پدران و مادرانی باد که چون حسین ابن علی)ع( فرزند خود را جهت رفتن به جبهه 
لباس رزم بر تن می کنند. سالم بر زنانی که خود وسیله رفتن شوهرانشان به جبهه های 
نور علیه باطل می گردند. سالم بر پدر عزیزم شکر خدا را که مصلحت این چنین قرار 
داده است که به دور از خانواده خویش برای حفظ آبروی قرآن و اسالم و برای خدا 
شهید شوم . لذا بر شما وصیت می کنم که امام را تنها نگذارید و شما را به خداوند 

کریم می سپارم امیدوارم مرا مورد عفو و بخشش قرار دهید. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1365/10/26

 -

-
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شهید حبیب شرف

  1348/02/30

وصیت نامه  شهید حبیب شرف:
     با عرض سالم به پدر و مادر گرامیم.این پسر شما از شما عزیزان حاللیت 
مي طلبد از طرف بنده از تمامی برادران و خواهر و دیگر دوستان حاللیت مي 
طلبد. مادر جان! اکنون لحظه صبر و استقامت است همانطوری که می دانید آنها 
که رفتند ، کاری حسینی کردند و آنها که ماندند می بایست کاری زینبی کنند. 
برادران و خواهرم من ! این راه را بوسیله خونهای گلگون شهدای راه حق جویا 
شدم و این درس ماست از مکتب عشق به امام حسین)ع( و امیدوارم که در این 
راه همانند موالیم کشته شوم تا دینم را ادا کرده باشم و امیدوارم که شما نیز این 
راه را تداوم بخشید.پدر جان و مادر عزیز ! می دانم که در طی مراحل زندگیم 
از طفولیت تا بحال زحمات بیشماری برایم کشیدید که جبران آنها از عهده هیچ 
فرزندی مقدور نیست ولی می دانم که در این بین همیشه من شما را مورد اذیت 
و آزار قرار می دادم و امیدوارم که در این لحظات مرا بخشیده باشید و دوباره 
مرا همچون سابق مورد عطوفت و رحمت خود قرار داده باشید.پدر و مادر عزیز!   
این راهی است که باید رفت و همانطور که می دانید بنده امانتی بودم از طرف 
خداوند نزد شما. چه خوبست که امانت را اینطور به صاحبش تحویل دادید . 
چه  باشد  یکسال  شاید  که  قضا  نمازهای  که  امیدوارم  مهربانم!  مادر  جان  پدر 
کم و چه زیاد دقیق نمی دانم و روزه های قضای مرا برایم بجا آورید تا با باری 
سبک نزد معشوق خویش بروم. مادر جان ! بعد از رفتن من خواهش می کنم که 
برای من گریه نکنید و برای حسین و اهل بیت وی اشک بریزید. خالصه دیگر 
سرتان را درد نمی آورم و در آخر از همه حاللیت می طلبم.از طرف بنده از کلیه 
دوستان و آشنایان حاللیت بطلبید انشاءاهلل اگر توفیق یافتید و به کربالی حسین 
راه یافتید مرا از دعای خیرتان محروم نفرمائید.قربان همه شما و کسی که در این 

دنیا و آن دنیا به یاد شماست. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1361/02/14

خرمشهر ، عملیات بیت المقدس  

-
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شهید پرویز شعوری 

  1343/01/02

وصیتنامه شهید  پرویز  شعورى:        
      وصیت نامه خودم را با نام خدا و یاد امام خمینی آغاز مي کنم . مادر و پدر عزیزم 
! شما منتظر آمدن من نباشید چون من منتظر شهادت بودم و به آن نیز رسیدم.   مبادا 
که بر مرگ من بگریید زیرا گریه شما باعث خوشحالی دشمنان انقالبمان  مي باشد.

  مادرم ! مبادا ناشکری کنی ، مادر شکر خدا را کن که خدا چنین سعادتی نصیب 
تو کرده و پسرت در راه خدا و اسالم و قرآن شهید شده . مادر و پدر عزیزم! من 
کامال  من  برای  را  ومادری  پدر  حق  شما  حالیکه  در  ام  نکرده  چیزی  شما  حق  در 
دیگر  و  بدهد.  پاداش  و  جزا  شما  به  انشاءاله  خداوند  حال  هر  به  اید.   کرده  ادا 
امام  که  است  این  ایران  پرور  و شهید  مبارز   ، قهرمان  مسلمان  ملت  از  من  تقاضای 
گور  به  را  خود  آرزوی  گران  توطئه  تا  باشند  صحنه  در  همیشه  و  نگذارند  تنها  را 
مسئول جدا  و  متعهد  از روحانیت  است که  این  ملت  از  من  دیگر  تقاضای  و  ببرند 
نشوند چون این روحانیت بود که پیشتاز انقالب بود و این روحانیت است که خون 
شود.                                                                                   پایمال  گذارد  نمی  هرگز  و  کشد  مي  دوش  به  لحظه  به  لحظه  را  شهدا  تمام 
خدایا ! تو را به حق خون تمام شهدا قسم مي دهم رهبر انقالبمان را از تمام بلیات 
ارضی و سماوی مصون و محفوظ بدارید و عمر ما را لحظه ای گردان و آن لحظه را 

به عمر رهبرمان بیفزا .  



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1363

سردشت

تهران ، بهشت زهرا)س( ، 
قطعه 27
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شهید داود شاهقلی

1342

شهید از زبان خواهر و برادر زن:                   
منزلمان  زندگی می کردیم.  زنجان  تهران در شهرستان سلطانیه  به  از آمدن  قبل     
چسبیده به گنبد سلطانیه بود. سال 59 بود که هنوز جنگ شروع نشده بود. داوود هم 
ایران  به شهرهای مرزی  بیشتر نداشت و درس می خواند. همین که عراق  17 سال 
حمله کرد، داود هم درس و مدرسه را رها کرد و به جبهه رفت. داود پسر عاقلی بود. 
برای همین می دانست که چگونه پدر و مادر و برادرهایش را راضی کند و به جبهه 
برود. یادم می آید نخستین بار که می خواست به جبهه برود همراه عده دیگری از 
نوجوانان شهرک ولیعصر)عج(برای آموزش به پادگان امام حسین)ع( رفت و از آنجا 
اعزام شد. زمانی که داود جبهه بود مادر تصادف کرد و پایش را گچ گرفتند. اتفاقاً 
روزی که قرار بود گچ پای مادر را باز کنند داود از جبهه برگشت و با ما به بیمارستان 
آمد. زمانی که از بیمارستان برمی گشتیم رادیوی تاکسی، مصاحبه با رزمندگان را 
پخش می کرد. گویا چند روز قبل مصاحبه ای با داود شده بود که همان زمان پخش 
شد. او در مصاحبه، بعد از معرفی خودش گفت که از شهرک ولیعصر)عج( تهران 
اعزام شده و تا آخرین قطره خونش در راه اسالم و کشورش می جنگد. باورمان نمی 
شد. حال مادر در لحظه ای که صدای داود پخش می شد دیدنی بود. در حالی که 
گریه می کرد، داود را در آغوش گرفت و می گفت: به پسرم افتخار می کنم. مادر 
برای مرخصی می  ام. هروقت  برای بچه  بمیرم  بیان خاطره ای میگوید:  با  نیز  شهید 
آمد، پاهایش از سرمای کردستان ترک خورده بود. شاید درد هم داشت اما هیچوقت 
حرفی نمی زد. یک سال قبل از اینکه شهید شود، پاهایش دچار سرمازدگی شدیدی 
شده بود. شنیده بودم اگر روی پوست یخ زده دنبه گذاشته شود زودتر خوب می 
شود. کنارش می نشستم و او دنبه گوشت را روی چراغ عالءالدین گرم می کرد و 

روی ترکهای پایش می گذاشت. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 61/03/02

خرمشهر ، عملیات بیت المقدس  

-
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محمدعلی شمشیری 

  1343/03/28

 وصیتنامه شهید محمدعلی شمشیرى :               
ائمه  از  پیروی  و  اهلل  به وحدانیت  اعتقاد  با  اینجانب سید محمد علی شمشیری       
معصومین)ع( ابراز می دارم با اعتقاد به جبهه حق علیه باطل می روم و اعالم می کنم 
که اسالم خون می خواهد و ما با آگاهی می خواهیم اگر لیاقت داشته باشیم خونی 
دیگر  بار  نامه یک  این وصیت  در  من  کنیم.  و خونبار خویش  انقالب خدایی  نثار 
تاکید بر این می کنم که به نظر خودم آگاهانه به نبرد می روم. حال چند جمله به امام 
عزیزمان دارم که ای امام عزیز ! فقط خواهان پایدار شدن هدف تو که همان استقرار 
را سعی کردم کوتاه  آنها  باشم. حرفها زیاد است و من  حکومت جهانی است مي 
کنم. ای پدر و مادر عزیزم! مرا حالل کنید و می خواهم که برای من اگر میخواهید 
گریه کنید ، در خفا باشد . از من رنجیده نشوید ، چون که من می خواهم راه را  پیدا 
کنم. مادر ! زینب گونه باش . پدر ! صبر داشته باش و  به مادر و پدر  شهدا بنگرید. 
برادرانم مرا حالل کنید. برادران ! راه حسین فراموش نشود. برادرم همیشه درباره من 
همه اهل خانه ، تو را به فاطمه)س( سعی کنید هدایت و راهنمایی کنی ، برای شناخت 
. به تمام  خانواده ام اعالم و خواهش می کنم این نمازها فراموش نشود و در آخر از 
شما خواهش دارم  از طرف من از همه حاللیت بخواهید.                                                   



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1362

 -

-
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شهید محمدرضا صیدی

 1342/01/01

وصیتنامه شهید محمدرضا صیدى:                                                                                                                                                   
      با سالم و درود به روان پاک شهدای اسالم از صدر اسالم تاکنون. سالم به پیشگاه 
توفیق  به من  را شکر که  بر حقش خمینی کبیر. خدا  نایب  و  امام زمان  آقا  مقدس 
انجام می شود را داد. شکر خدای را که مرا نسبت  او  برای  شرکت در جهادی که 
باالتر و برتر از همه چیز و هیچکس و هیچ چیزی  به وظیفه ام آگاه ساخت. اسالم 
باالتر از آن نیست. ما مسلمانان چنان گوشمالی به دشمنان اسالم خواهیم داد با یاری 
بدانید  و  باشد  نداشته  را  مسلمین  و  اسالم  به  تعدی  دیگر کسی جرأت  خداوند که 
مسلمین  و  یافت  خواهد  تحقق  زودی  به  مستضعفین  حاکمیت  بر  مبنی  الهی  وعده 
مستضعف ترین ملل جهانند. مسلمین انتقام خونهای تمام مسلمین را خواهند گرفت 
چون خدا با مستضعفین است و هو معکم این ماکنتم. جوانان امروز امت اسالم همانند 
کوفیان پیمان شکن نیستند و ما با دیده باز در این راه گام نهاده ایم و تا آخر  ایستاده ایم 
یا فتح یا شهادت. دنیا سرابی گول زننده و زودگذر بیش نیست، گول ظواهر دل فریب 
آن را نخورید و برای ما و آمرزش گناهان ما دعا کنید. خدایا! ما را بخاطر گناهانمان 
مواخذه مکن که مواخذه تو بسیار سخت است هیچگاه خدا را فراموش نکنید و برای 
آمرزش گناهانتان و گناهانمان متوسل به ائمه بشوید که آنها همانا کشتیهای نجات 
هستند و ما را از منجالب دنیا بیرون کشیده و به ساحل رستگاری می رسانند. باز هم 
تأکید می کنم خدا ، اسالم ، ائمه ، مسئولیتتان و جهاد در راه خدا را هیچگاه فراموش 
نکنید و گوش به فرمان والیت فقیه که همانا فرمانبری از او فرمانبری از اسالم است 
باشید. اللهم ارزقنی توفیق الطاعه . اللهم ارزقنی توفیق الشهاده                                                                                                                  



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1361/02/18

آزادسازی خرمشهر 

شهرستان ساوه ، روستای 
نوبران ، گلزار شهدا
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شهید شعبان علی عسگری

1342/07/01

شهید از زبان پدر و مادر :                                        
     شعبانعلی از نظر ایمان ، انس با قرآن و اخالق بی نظیر بود. دو سال در تعاونی 
مسجد به عنوان سرپرست مشغول بکار بود . هیچوقت پارتی بازی نمی کرد و کار 
و  بسیج  در  انقالب  پیروزی  از  بعد  داد.  نمی  انجام  نوبت  بدون  را  خانواده  اعضای 
مسجد فعالیت می کرد . شبها برای حفظ امنیت مردم تا دیر وقت کشیک می داد. 
اما با وجود آن از مدرسه غافل نبود و در رشته ریاضی درس می خواند. 16 ساله بود 
که برای اولین بار از طرف بسیج به جبهه رفت و سال آخر دبیرستان هم برای دومین 
بار به نبرد با دشمن بعثی شتافت. به او گفتم : مدرسه هم جبهه است . بمان و دیپلمت 
را بگیر. اما او در پاسخ گفت : مردم بمیرند که من دیپلم بگیرم؟ پدر جان ! مگر از 
نظر شرعی خمس دارایی یک پنجم نیست ؟ شما هم پنج پسر دارید و باید یکی از 
آنها را به عنوان خمس در راه خدا بدهید و چه بهتر که من آن یک نفر باشم. وقتی 
برای آخرین بار به مرخصی آمد به شهرستان رفت و از همه اقوام خداحافظی کرد. 
به عروس دایی اش گفته بود: پسر دایی را ندیدم. دیدارمان می ماند به قیامت! وقتی 

آماده بازگشت به منطقه می شد گفتم : چرا اینقدر غلیظ خداحافظی می کنی؟ 
می روی چند روز بعد برمی گردی. گفت : نه مادر ! خودت را دلگرم نکن. شعبانعلی 
به پایش مجروح شد و در  با اصابت گلوله  در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر 

همان لحظه ، انفجار یک بمب آتش زا در نزدیک او پیکرش را سوزاند.



ستارگان جاوید449اولین کنکره شهدای منطقه 18

فرازهایی از وصیت نامه پاسدار شهید شعبان علی عسگرى:                                                                                                                     
عزیزان و دوستان من بدانید که :            

 کشته شدن در راه خد ا آرزویم بود          گر چه دشمن تشنه بخون گلویم بود 
حسین جان : 

من از کودکی  عاشقت بوده ام                                         قبولم نما گر چه آلوده ام                           
مبادا برانی مرا از درت                                                      به پهلوی بشکسته مادرت                          
به منظور      خانواده عزیز و گرامیم ! همانطورکه مي دانید من به عشق شهادت و 
بیاید  اینجا  به  داوطلب  آمدم. هرکس که خود  نبرد  منطقه  به  باطل  بر  پیروزی حق 
می داند که در این منطقه مردن و معلول و مصدوم شدن هم می باشد پس بدانید که من 
با چشمی باز و با فکری  روشن و با اعتقاد به رستاخیز و نیز با ایمانی محکم و استوار به 
هدفم به اینجا آمدم. البته امیدوارم که خداوند بزرگ ما را جزو شهدای روز عاشورا 

و یاران امام حسین)ع( و نیز یاران رهبر عزیز انقالب اسالمی ایران بحساب  بیاورد .
 انشاء اهلل. عزیزان من! باید افتخارکنید و سرافراز و سر بلند باشید که امانتی که در 
دست داشتید  بدرستی به صاحبش برگرداندید و با این کارتان که نوعی فداکاری 
و از خود گذشتگی بود هم خودتان و هم من گناهکار را رستگار کردید . پس ای 
پروردگارم  پیشگاه  در  و  رستگارشدم  که  باشید  خوشحال  و  ببالید  بخود   ، عزیزان 
دانید  مي  همانطورکه  که  بگذرد  گناهانم  از  یکتا  خداوند  اگر  البته  گشتم  بلند  سر 
خداوند بخشنده و مهربان می باشد. پدر و برادر گرامیم ! من از صمیم قلب دوباره 
تکرارمی کنم که عاشق شهادت بودم و بنا به خواست خداوند در کوتاهترین مدت به 
معشوق خود رسیدم و تا ابدیت با او ازدواج کردم و این ازدواج باعث رستگاری من 
و تمام شما عزیزان خواهد شد . انشاء اهلل ملت عزیز و غیور ایران و ای خانواده عزیز 
و ارجمندم! بدانید و آگاه باشید که این انقالب با خون صدها هزار شهید و معلول 
به پیروزی رسیده و هرگز از بین نخواهد رفت و تالش و زحمت این دشمنان خدا و 

مردم از بین رفتنی هست و خواهد بود . » انشاء اهلل «



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 65/04/17

مهران 

-
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شهید مهدی کاشی

  1346/9/29

شهید از زبان مادر :                                           
         اخالقش زبانزد دوست و فامیل بود. در تمام دوران تحصیلش شاگرد اول

 می شد. از 8-9  سالگی نماز خواندن را شروع کرد و روز خود را با قرائت قرآن 
آغاز می کرد. در خانه اجازه نمی داد غیبت شود و صحبتی از دیگران به میان بیاید. 
او  دبیرستان  در  بپردازد.  جریمه  تومان   5 باید  کند  غیبت  هرکس  بود  گذاشته  قرار 
همزمان  که  بود  خوب  درسش  بقدری  بودند.  کرده  انتخاب  نماز  پیش  بعنوان  را 
امام  علمیه  به حوزه  مدرسه  از  بعد  داد.  می  مدرسه درس  در  دیگران  به  تحصیل  با 
صادق)ع( میرفت. شبها هم در بسیج مسجد  فعال بود و تا نیمه های شب برای حفظ 
امنیت محله نگهبانی می داد. از سال کالس سوم راهنمایی زمزمه جبهه رفتن سر داد 
اما  باالخره در سال دوم دبیرستان به آرزویش رسید و پدرش رضایتنامه را امضا کرد 
و از طریق بسیج به جبهه اعزام شد. سه سال دائم در جبهه بود. کتابهایش را هم می 
برد و همانجا درس می خواند. نزدیک کنکور دانشگاهها به مرخصی آمد و 15 روز 
تمام درس خواند. پس از کنکور به جبهه برگشت و هفت روز بعد خبر شهادتش را 
آوردند. وقتی پس از شهادتش نتایج کنکور اعالم شد ، مهدی با رتبه 191 در رشته 
مهندسی الکترونیک دانشگاه تهران پذیرفته شده بود. در سال 78 از سوی وزیر وقت 

علوم مدرک کارشناسی افتخاری به او اعطا شد.
 فرازهایی از وصیت نامه شهید مهدى كاشی :               

     ... خدایا از آنوقت که به یاددارم جز لطف و مرحمت بر من نازل نکردی و من 
نیز جز عصیان و سرکشی از خود بیاد ندارم ولی باز این لطف تو بود که مرا بعضی 

اوقات به خود مي آورد و به راه خودت راهنمائی میکرد.
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      اگر از امرت سرکشی میکردم میگفتی ای بنده من بیا ولی من بی حیا، باز گستاخی 
میکردم و تو میدانستی که جز خودت کسی نیست که این بنده غرق در گناهان را 
به خود  باز  او  او دعوت میکردی ولی  از  میخواندی و مشتاقانه  را  او  و  نجات دهد 
نمی آمد و سرگشته و بدخت تر از پیش غرق تر مي شد. خالصه سرتاسر زندگی ام 
این بود و هست ولی باز از این توفیق عظیم و اکبر نیز محرومم نکردی و مرا به این 
وادی کشاندی .وادی عشق و ایمان به خودت به رسولت و آل رسولت، دوستداران 
این آل اطهار )ع(. اینجا که بچه ها برای رضای تو ترک خانواده و نزدیکان می کنند، 
چرا که می دانند آن نزدیکی شایسته است که اولش تو باشی و آخرش هم تو و همراه 
آن نیز تو و برای تو . اینجا که طفل سیزده ساله اش به گفته رهبرش ، رهبر رهبرش 
است اینجا که عده ای چون پروانه ، هستی خویش را با زدن به شمع وجود تو نیست 
اینجا که بچه ها   : نیز چنین گفت  اماممان  »با« تو هست میشوند. چرا که  می کنند و 
اقتدا به موالیشان ابا عبداهلل )ع( می کنند و به شوق پرچمداری آن آقا و سرداری آن 
حبیب در این راه گام برمیدارند و اینجا که زبان از توصیفش عاجز است من عاصی 
را به اینجا آوردی ، با این بچه ها همنشین کردی تا بلکه آدم شوم ولی باز هم نشدم، 
ولی این امید را پیدا کردم اگر تو بخواهی من نیز بعنوان خادمی در میان این عاشقان 
موالی حبیب اهلل پذیرفته شوم . چرا که خودت این وعده را دادی اگر چه من الیق 
این وعده ها نیستم ولی تو ای موالی من این حقیر را هم مورد عنایت خود قرار ده و 
شکر فقط برای تست که اینهمه نعمت عطای ما بندگان سرکش کردی و ما را پیرو 
راه حق طلبان قرار دادی وگرنه ما خود لیاقت این را نداشتیم و بعنوان سرمایه ای که 
از این عمر سراسر عصیان از جانب من و مملو از بخشش از جانب موال نصیب من 
شد اینست که همیشه بیاد خدا باشید و این را نصب العین خود قرار دهید که »عالم 
محضر خداست، در محضر خدا ، خدارا معصیت نکنید«. امام خمینی . و بدانید که 
هیچ چیز جز او نیست مفید بحالتان و تنها آنچه که در نزد اوست باقی است و باقی 

همه فانی است .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 61/11/27

-

تهران، بهشت زهرا
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شهید محمد کربالیی باقر 

1340/09/14 

وصیتنامه شهید محمد كربالیی باقر:                                                                                                                        
     بر خدمت مادر و برادر عزیزم سالم عرض میکنم و امیدوارم که حالتان خوب 
باشد. این نامه را که من نوشته ام مي خواهم بعد از شهادت من بدست شما برسد. من 
با کمال میل و رضایت به جبهه آمده ام و اگردر این راه شهید شدم و بر لقاء اهلل پیوستم 
در شهادت من هیچ اشکی نریزید زیرا اگر شما گریه کنید از اجر شهادت من کم 
می شود. این وصیتنامه به دنبال وصیتنامه دیگر من نوشته شده است. درآن من ذکر 
کرده بودم که نماز و روزه 2 ماه برایم بگیرید و محل دفن من بهشت زهرا باشد و 
بقیه دار و ندارم همه به مادرم می رسد. وقتیکه این وصیتنامه بدست شما رسید بدان 
عمل کنید و مادر جان ! هرموقع من شهید شدم، بر هر کسی که بدهکار بودم از او 
حاللیت بطلبید و اینجا باید بگویم با هرکس که میتوانی خوب رفتار کن زیرا این دنیا 

ارزش ندارد . 
فرزند شما محمد کربالئی باقر 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 61/01/07

شوش دانیال 

تهران ، بهشت زهرا)س( ،
  قطعه 24
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شهید علی گورکانی 

 1339/12/15

شهید از زبان برادر:        
       علی از همه ما بهتر بود. او بعنوان کارمند تاسیسات در کارخانه پاک کار می کرد. 
پس از پایان دوره نظام وظیفه از طرف بسیج کارخانه دوباره به جبهه اعزام شد و در 
فروردین ماه سال 61 در عملیات فتح المبین در شوش دانیال به شهادت رسید. علی 
وصیت کرده بود که دوست دارد در قطعه 24 بهشت زهرا)س( دفن شود. وصیتنامه 
علی در دست من بود و تا چهلم شهادتش، وصیتنامه اش را باز نکرده بودم. وصیتنامه 
که باز شد تازه فهمیدم داستان چیست اما علی در همان قطعه ای که دوست داشت 
دفن شده بود. نمی دانم چطور این اتفاق افتاد چون آن قطعه قبال پر شده بود. خدا 

خواست علی در همان قطعه ای که می خواست به خاک سپرده شود.  
فرازهایی از وصیتنامه شهید علی گوركانی:                      

       با سالم به امام امت خمینی کبیر و مردم شهید پرور و با سالم به رزمندگان اسالم 
و کسانی که در پشت جبهه با دشمن می جنگند و درود فراوان به شهیدان گلگون 
کفن که با خون خود درخت انقالب را آبیاری کردند و با سالم به روحانیت مبارز و 

مجاهد . امیدوارم که برای ارشاد مردم به اسالم موفق و پیروز باشید. 
مادرم!  ولی  دلت شکسته،  من  شهادت  خبر  شنیدن  از  که  دانم  می  جان!  مادر       
امیدوارم که چون زینب صبر کنید و با گریه و ناراحتی دشمنان را خوشحال نکنید. 
از  بهتر  مرگی  چه  رسیدم.  شهادت  به  او  رضای  برای  و  خدا  راه  در  من  مادرجان! 

شهادت برای خالق .              
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      مادرجان ! از زحمتهای فراوانی که برای من کشیده ای خیلی متشکرم . امیدوارم 
که خدا در این دنیا و آن دنیا اجر شما را بخوبی به شما بدهد . خوشحال باش که 
پسری بزرگ کردی و در راه خدا شهید شد ... از تمام برادرانم که در بزرگ  کردنم 
زحمت کشیده اند تشکر می کنم امیدوارم که در کار خود موفق و پیروز  باشند و 
گوش به فرمان نایب امام زمان امام خمینی بدهند و به حرفهای او عمل کنند

بر کفر جهانی و متصل شدن  پیروزی اسالم  امید  به  ندارم  اله. دیگر عرضی  انشاء   
انقالب اسالمی ایران به انقالب مهدی »عج«



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  1365/10/23 

شلمچه ، عملیات کربالی 5 

تهران، بهشت زهرا)س(
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شهید غالمعلی لطفی

1348/05/21 

وصیت نامه شهید غالمعلی لطفی:        
     خدایا نمی دانم با چه زبانی شروع کنم ! از یکطرف گناهانم بقدری است که به 
شماره نمی آید و از طرفی تو آنقدر مهربانی که من نمی دانم . ای خدا ! تو را شکر 
می کنم که مرا در این زمان هستی دادی تا رهبری چون خمینی داشته باشم و باید 
به عنوان یک بسیجی به جبهه بیایم . ای خدا ! به خدایی ات قسم برای دفاع از اسالم 
آمدم . یاریمان کن تا بتوانیم قبر موالیمان را در بغل بگیریم و اگر من موفق نشدم 
به این فوز عظیم نائل شوم حسینم را بغل بگیرم . خدایا ! من که چیزی ندارم تا در 
رهت اهدا کنم جز چند قطره خون ناقابل . خدایا دوست دارم این آخرین وصیتنامه 
ام باشد در اینجا بعد از پوزش به پدر و مادر و خانواده عزیزم سالم عرض می کنم. 
واقعا از شما طلب حاللیت می کنم . من فرزند خوبی برای شما نبودم و نتوانستم به 
اندازه سر سوزنی برای شما خدمت کنم . انشا اهلل روز قیامت تالفی می کنم . داخل 
بهشت نمی شوم مگر با شما. خدایا تو مرا پیش خودت ببر ، بهشت را هم نمی خواهم. 
از همگیتان می خواهم که مرا در بهشت زهرا )س( به خاک بسپارید و برایم گریه 
مکنید بلکه راهم و راه تمام شهدا را ادامه دهید از تمام همسایه ها حاللیت می خواهم 
واقعا مرا ببخشید . مخصوصا  برادرها و خواهرهایم می خواهم که مرا ببخشید . من 
برادر خوبی برایشان نبودم و میخواهم که درسشان را خیلی خوب بخوانند و انشا اهلل 
که در این عملیات جنگ به پایان برسد ولی در هر صورت جای مرا خالی نگذارند .                                     



از تمام همکالسي هایم می خواهم که نگذارند ضد انقالبها دانشگاهها را پرکنند. به 
قول امام حرام است دانش آموزی در مدرسه بماند و درس نخواند و علم و عمل و 
ایمان را با هم داشته باشند . من همکالسی خوبی برای شما نبودم . میدانم که خیلی 
اشتباهها دارم ولی مرا ببخشید . پیامی برای امت حزب اهلل نمی توانم داشته باشم چون 
اصال خودم را الیق نمی دانم . این امتی که این همه جبهه و پشت جبهه را زنده نگه 
داشته اند . این امتی که اسالم را زنده کرده و چشم تمام مستضعفان جهان به آنها 
دوخته شده . فقط راه شهدا را ادامه دهید فقط راه شهدا را ادامه دهید فقط راه شهدا 
را ادامه دهید. دیگر صحبتی ندارم فقط دعایتان به جان امام یادتان نرود. خدایا خدایا 

تا انقالب مهدی حتی کنار مهدی تو را به جان مهدی خمینی را نگهدار . 
برای سالمتی امام صلوات وعده دیدارمان روز قیامت                           

                                                               والسالم علی من اتبع الهدی      65/10/4 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

                                                                               61/01/04

شلمچه ، عملیات کربالی 5 

-
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شهید ولی اله غیاثوند                                                                  

 1339/02/04

 وصیتنامه شهید ولی اله غیاثوند: 
       » انا هلل و انا الیه راجعون « ما همه از اوییم و بسوی او باز خواهیم گشت. با سالم 
و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی شهیدان در جبهه ها حق علیه باطل و رزمندگان 

در جبهه ها سخنم را آغاز می کنم. 
شهادت گوهری ارزنده باشد                            رسد آنکس را که خالص بنده باشد 
    در مقدمه برای این شعر مذکور را گفتم چون هدفم اهلل بود و خالصانه در راهش 
ابن عقیل در  از من چون مسلم  بعد  برادرعزیزم که  تو ای  بر  . سالم من  باختم  جان 
برابر خشم اهریمن بشورید و تا جان در بدن دارید بر علیه باطل و کفار جهاد نمایید 
ام  از من وصی من هستی و مادرم ولی خانواده  بعد  ناصر جان! شما  برادر عزیزم   .
می باشد. برادر جان آرزوی این بنده حقیر این بود که اول برای برادر کوچکترمان 
دست  در  دست  همه  اسالم  دشمنان  که  زمان  از  برهه  این  در  ولی  بکنیم  عروسی 
یکدیگر گذاشتند و برای جمهوری اسالمی ایران و اسالم که حامی مستضعفین جهان 
میباشد جنگ پیشه نموده اند و من این وظیفه شرعی را که دین من نسبت به اسالم و 
مستضعفین جهان که آمریکا جهانخوار می باشد بشورم و بعد از ، از بین بردن باطل 
در صورت فیض شهادت که آرزوی هر مسلمان می باشد نائل آمدم به آرزوی خود 
رسیده ام و اگر لیاقت شهادت را نداشتم بر میگردیم،  برای برادرمان که وظیفه شرعی 
ماست فکر زندگی و عروسی می نماییم . برادر جان علی! من به جبهه آمده ام اول 
خدا و دوم به امید شما به جبهه آمده ام شما برادر جان! در صورت امکان چیزی یا 
احتیاجی از خانواده من داشتید رسیدگی کنید و به آنها سرکشی نمایید .                                   



برادر عزیزم فرهاد جان ! شما نیز وظیفه خود را نسبت به اسالم  و قرآن ادا می نمایید 
و احتیاج به راهنمایی و سفارشات من ندارید . برادر عزیزم ! شما بس وظیفه سنگین 
بعد از من دارید که از مادرم و همسرم و از دو فرزند عزیزم نگهداری آنها را بعهده 
بگیرید تا موقعی که همسرم  خواست که پیش شما بماند محبت را نسبت به او ادا 
نمانند طبق شرایط اسالمی و قانونی حقش را  نمایید و اگر هم خواستند پیش شما 
بپردازید و او را از من راضی نمایید و برادر عزیز! اگر فیض شهادت نصیب من شد و 
لیاقتش را داشتم ، ختم خیلی ساده و جزئی برایم برگزار نمایید و خرج زیادی برایم 
نکنید چون شهید احتیاجی به این مسائل ندارد و ارزش بیشتر از اینها هست و اگر 
جنازه ای از من موجود بود مرا در بهشت زهرا در میان بقیه شهدا دفن نمایید و اگر 
هم جنازه ای موجود نبود هیچ ناراحت نشوید و این روح هست که به مراحل واالی 
خود رسیده است و آرزوی هر مسلمان است . برادر جان ! سخن آخرم این است که 
فرزندانم  را یک فرد مسلمان و حزب اللهی و در خط امام بار آورید که روح من در 
آن دنیا راحت باشد و مادرجان و برادران عزیزم ! نکند که برای شهید شدن من گریه 
بکنید که دشمنان اسالم نقطه ضعفی بدست آورند . دیگر عرضی ندارم سالم مرا به 

تمام دوستان و آشنایان برسانید و بگویید حالل بکنند . 
                                                                                       خدا نگهدار شما
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1362/12/5

جزیره مجنون ، عملیات خیبر

-
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مجتبی ماستری فراهانی 

1346

شهید از زبان خواهر و مادر:                               
       مجتبی انسانی چند بعدی بود . هم فعالیت ورزشی  داشت، هم در کالس تفسیر 
قرآن شرکت می کرد ، هم به آموزشگاه زبان انگلیسی می رفت و هم دانش آموز 
بسیار درسخوانی بود و حتی در جبهه هم درسش را ادامه داد.  در اوقات بیکاری اش 
هم به پدر و مادر کمک می کرد. او خصوصیات به ظاهر متضاد را با هم داشت . آرام 
و در عین حال شوخ طبع بود . همچنان که بسیار فعال بود اما هرگز در فکر خودنمایی 
و ریا نبود. در عین حال که بسیار اهل معاشرت با مردم بود ، از خلوت با خود و خدای 
خود غافل نمی شد و به سازندگی معنوی خود بسیار اهمیت می داد. او از سن پنج 
سالگی به تبعیت از اجدادمان ، به پشت بام منزل می رفت و با صدای خوش اذان می 
گفت:  از همان دوران نوجوانی به خواندن نماز شب مداومت داشت. بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی در مسجد و بسیج فعالیت می کرد تا اینکه جنگ شروع شد . 15 ساله 
بود که برای جبهه رفتن داوطلب شد. وقتی به خاطر کم سن و سالی او را نپذیرفتند ، 
شناسنامه اش را دستکاری کرد . وقتی برگه اعزام به جبهه را به خانه آورد ، خانواده 

را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. 
بودم،  کوچک  انقالب  مبارزات  زمان  من   ، گفت  می  مجتبی  گوید:  می  نیز  مادر 
حاالمی خواهم در جنگ و دفاع از کشورم سهمی داشته باشم . درسش را نیمه تمام 
رها کرد و رفت . اوایل در گروه تخریب فعالیت می کرد و بعدها در اواخر حضورش 
در جبهه در گروه اطالعات و عملیات خدمت می کرد و گروه آنها پیش از انجام هر 

عملیات به شناسایی منطقه عملیاتی می پرداختند.                            



 تعریف می کرد یک بار برای شناسایی آنقدر در خاک عراق پیشروی کرده بودند 
بود  یارانش  امام حسین)ع( و  یادآور عطش  با آبی که  و  فرات رسیدند  به آب  که 

وضو گرفتند.
       آخرین بار که به مرخصی آمد به پدرش گفت: باید خمس مالمان را پرداخت 
کنیم. گفت: آخر  ما که چیزی نداریم ! اما او هرچه داشتیم حتی برنج و قندها را 
بررسی و خمس آن را حساب کرد و پدرش خمس آنها را پرداخت . دوباره به جبهه 
برگشت . دو ماه و نیم بیشتر طول نکشید که همان برنج و قندها را که به توصیه او 

خمسش را پرداخته بودیم ، در مراسم شهادتش مصرف کردیم . 

ستارگان جاوید460اولین کنکره شهدای منطقه 18



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1365/4/17

مهران ، عملیات کربالی 1

-
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مصطفی ماستری فراهانی 

1347

شهید از زبان مادر:                                                                                                                                                         
       خیلی به من و پدرش احترام می گذاشت . همیشه کمک حالم بود . همه کارهای 
خانه را انجام می داد . بخصوص بعد از شهادت مجتبی که من دیگر زیاد حوصله 
نداشتم ، بیشتر کارهای خانه را او به عهده می گرفت. مدتی از اعزام مجتبی به جبهه 
گذشته بود که مصطفی هم هوای جبهه کرد. من مخالفت کردم . گفت : پس چرا 
فقط 3-2  را جلب کند گفت من  این که رضایتم  برای  و   ! دادید  اجازه  به مجتبی 
به خدا  دادم و گفتم  . رضایت  مانعش شوم  توانستم  نمی  برمی گردم.  و  میروم  ماه 
سپردمت. مصطفی با برادرش مجتبی یک سال و نیم تفاوت سنی داشت . حدود یک 
سال اصال یکدیگر را ندیدند . وقتی مجتبی جبهه بود ، مصطفی به مرخصی می آمد 
و بر عکس یک بار که مصطفی جبهه بود، مجتبی در مرخصی . یک سال و نیم بعد 
از شهادت مجتبی هم جبهه رفتن را ادامه داد . زمانی که برادرش مجتبی به شهادت 

رسید و خبر شهادتش را به او دادند ، برای اعزام به جبهه به پادگان رفته بود. 
با این وجود حاضر به برگشتن نشد و گفت: باید سنگر برادرم را حفظ کنم. بعد از 
مراسم تشییع و تدفین مجتبی با اصرار، مصطفی را از منطقه برگرداندیم. وقتی او را 
دیدم گفتم : مجتبی می گفت دفعه بعد که برگردم حجله )شهادت( مصطفی جلوی 
لیاقت  او  و گفت:  انداخت  پایین  را  مصطفی سرش  این حرف  شنیدن  با  است.  در 
شهادت داشت که شهید شد. پس از مدتها حضور در جبهه ، مهر ماه سال 64 بود 
که در کالس دوم دبیرستان ثبت نام کرد و مشغول خواندن درس شد. بعد از دومین 

سالگرد مجتبی دوباره زمزمه رفتن سر داد و پس از امتحانات آماده اعزام شد. 
 می گفتم : مجتبی شهید شد. تو دیگر نرو ، بمان هرچه بخواهی برایت فراهم می کنم 
اما او در جوابم می گفت : مجتبی مرا معاف کرد ، من هم محمد )برادر کوچکتر( را 
معاف کردم . اصرارها بی فایده بود و مصطفی کار خودش را کرد و رفت و کمتر از 

یک ماه بعد خبر شهادتش را آوردند.                                                         



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1359

خرمشهر

-
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شهید مرتضی محمدی 

-

به  انقالب  پیروزی  اوایل  در  او  آمد.  دنیا  به  تهران  در  محمدی  مرتضی  شهید       
محله  بسیج   از طریق  تحمیلی  با شروع جنگ  و  درآمد  مستضعفان  بسیج  عضویت 
روزهای  همان  در  واالمقام  شهید  این   . شد  باطل  علیه  حق  نبرد  های  جبهه  عازم 
رسید.                                                                           شهادت  به  خرمشهر  در  بعثی  متجاوز  دشمن  با  مصاف  در  جنگ  نخست 
به گفته همسر شهید، او دفاع از آب و خاک میهن را وظیفه هر ایرانی می دانست 
و می گفت: در شرایط فعلی باید مقابل دشمن جنگید. رنج و تالش ما زکاتی برای 
آسایش هم میهنان و مایه افتخار ملی خواهد بود . پس باید در راه حفظ و حراست 

از میهن جانفشانی کرد.



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

19/11/61

فکه ، عملیات والفجر مقدماتی

-

ستارگان جاوید463اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید رحمان مرادی

1345

فرازهایی از وصیتنامه شهید رحمان مرادى:                                                        
       اول به نام خداوند بخشنده مهربان که به ما توفیق شهادت در راه خودش را عنایت 
فرموده و به ما توفیق شکرگزاری عطا فرمود. به من توفیق داد که االن وصیتنامه خود 
من!  آشنایان  و  دوستان  کلیه  و  مادر  و  پدر  درآورند.  اجرا  به  انشاءاله  و  بنویسم  را 
می شوم.                    متذکر  را  آنها  که  فقط چند چیزی هست  بگویم  ندارم  این حقیر چیزی 
ای جوانان! نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین)ع( در میدان نبرد شهید شد. 
ای جوانان! مبادا در غفلت بمیرید که علی)ع( در محراب عبادت شهید شد و مبادا 
در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین)ع( در راه حسین و با هدف شهید شد.          
ای مادران! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا 
نمود. همه  را  بدهید که تحمل 72 شهید  را  توانید جواب حضرت زینب)س(  نمی 
مثل خاندان وهب جوانها را به جبهه های نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل 
نگیرید زیرا مادر وهب فرمود: سری که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم و برادران! 
استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه به 
یاد خدا باشید، در راه او قدم بردارید و هرگز دشمن بین شما تفرقه نیاندازد و شما را 
از روحانیت متعهد جدا نکند که اگر چنین کردند روز بدبختی مسلمانان و روز جشن 
امام  نگهدارید. در  ثابت  باطل  علیه  را در جبهه های حق  ابرقدرتهاست. حضورتان 
بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت 
و اخالص خود را همچنان حفظ کنید. اگر فیض شهادت نصیبم گشت آنانکه پیرو 
خط سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه
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من حاضر نشوند اما باشد که دعای شهدا آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهی 
نزدیکشان کند. سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر 
اسالم را ترک نخواهم کرد و با خداوند پیمان می بندم که در تمام عاشوراها و در 
تمام کربالها با حسین)ع( همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همه 
احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان)عج( به اجرا درآید. ) خدایا خدایا تا 
انقالب مهدی خمینی را نگهدار ،  از عمر ما بکاه و بر عمر او افزا (. در ضمن از کلیه 
فامیلها حاللیت بخواهید و از همه بیشتر پدر و مادر عزیزم! شما مرا باید حالل کنید و 
اگر لیاقت داشتم و شهید بودم، در آن دنیا شما را شفاعت می کنم. صبر و بردباری در 
مرگ من نشانه ایمان شماست. پدر و مادر عزیزم! نکند که در مرگ من بقدری گریه 
کنید که دشمن شاد شود بقول خودتان کمرتان بشکند. باید قوی اراده باشید، گریه 
کنید نه زیاد از حد. خداحافظ شما باد و انشاءاله در آن دنیا شما را زیارت خواهم 

نمود. پدر و مادر، مرا ببخشید که فرزند خوبی برای شما نبودم.  



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 1362/05/13

تپه کله قندی 

-
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شهید غالمعلی  مسلمی

  1346/12/20

وصیتنامه شهید غالمعلی مسلمی:
»به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان«                 

النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و  ایتها        »یا 
از خداوند راضی  باز گرد بسوی پروردگارت تو   ، ادخلی جنتی« ای نفس آرمیده 
هستی و خداوند از تو راضی و خشنود است ، پس داخل شو در بندگانم و داخل شو 

در بهشتم. در قاموس شهادت واژه وحشت نیست . »امام خمینی« 
     با سالم و درود به امام زمان )عج( یگانه منجی بشریت و نائب بر حقش قائد اکبر  
منجی نسل، موسی زمان، امام خمینی و با سالم و درود به رزمندگان سلحشور اسالم 
و  در جبهه های غرب  رزمندگانی که  )عج(  زمان  امام  و سربازی  پیروز  غیورمندان 
جنوب و در کوههای سر به فلک کشیده و در گرمای سوزان جنوب می رزمند و برای 
امت اسالمی و امام عزیز پیروزی می آفرینند و با سالم و درود به روان پاک شهدای 
صدر اسالم از کربالی حسینی تا کربالی خونین ایران. و با سالم و درود به پدر و 

مادر و برادران و خواهرانم و هرکس که این وصیت نامه را می خوانند و می شنوند .
     ای خوشا زندگی کردن زیر سایه چنین رهبر و چنین عصری و تقلید کردن از 
چنین رهبر و من خوشحال هستم که در این عصر خود را شناخته و به جبهه شتافتم 
و خداوند مرا بسوی خود برد . ای خوشا در چنین زمانی به شهادت رسیدن به لقاء او 
رفتن. خدایا ! بارالها ! مرگم رادر شهادتم قرار بده زیرا مزه شهادت را چشیده ام و پدر 

و مادر عزیزم ! اگر من شهید شدم بدانید افتخار است برای شما و برای من.   



پدر و مادر عزیزم! اگر من شهید شدم و در امر شما کوتاهی کردم از شما می خواهم 
مرا ببخشید و حاللم کنید از برادران و خواهرانم می خواهم که مرا حالل کنند و هیچ 
بحال من زیاد نگریند . پدر و مادر عزیزم ! به دوستان و همسایگان بگوئید مرا حال ل 
کنند و من نیز از خداوند طلب آمرزش می کنم و بسوی او باز می گردم و از خداوند 
متعال می خواهم که بعد از شهادتم به پدر و مادرم صبر وا ستقامت عطا کند تا در راه 
اسالم کوشش بکنند . پدر و مادر عزیزم از شما می خواهم و به دیگران نیز سفارش 
کنید در نماز جماعت ، در نماز جمعه ، دعای کمیل و مراسم های دیگر شرکت کنید 
و همیشه دعا به جان امام عزیز بکنید. پیروزی رزمندگان اسالم را از خدا بخواهید، 
دعا به جان امام کال فراموش نشود. خدایا من تو را خواندم  پس تو نیز مرا بخوان.      

 والسالم علی من اتبع  الهدی                      
 به امید زیارت کربالی حسینی          62/5/10 
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

 67/02/26 

ماهوت 

تهران ، بهشت زهرا)س(
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شهید مجتبی معراجی 

 1343/05/27

شهید از زبان پدر و مادر :                                                                                                                                                                   
     سال 1343 در شب شهادت امام حسن مجتبی)ع( به دنیا آمد به همین دلیل نامش 
را مجتبی گذاشتیم. خیلی خوش اخالق و شوخ طبع بود. با اهالی محل رابطه بسیار 
خوبی داشت. برای خرید نان که بیرون می رفت، وقتی که برمی گشت فقط یک 
کف دست، نان باقی مانده بود چون به همه کسانی که سر راهش می دید نان تعارف 
می کرد. صدای خوبی داشت و مداحی می کرد.دهه محرم اصاًل نمی دیدمش.

 بعدازظهر روز عاشورا که به خانه برمی گشت دیگر صدایش درنمی آمد.
بچه  پسر  از  پر  ما  خانه  حیاط  شد  شهید  وقتی  هست.  هم  قرآن  معلم  دانستیم  نمی 
هایی بود که می گفتند شاگرد کالس قرآن مجتبی هستند. پدر شهید نیز می گوید: 
اوایل انقالب و در درگیری های کردستان با اینکه فقط 15-16 سال داشت از طریق 
بسیج سه ماه به آن منطقه رفت. سال 67 وقتی امام)ره( دستور بسیج عمومی را برای 
حضور در جبهه ها دادند تصمیم گرفت به جبهه برود. گفتم: تو وظیفه ات را وقتی 
که کردستان رفتی انجام دادی. تو بمان من می روم، مادرت هم تنهاست. مجتبی که 
تصمیمش را گرفته بود جواب داد: هرکس وظیفه خودش را انجام می دهد. درباره 
مادرم هم اوال خدا هست بعد هم برادرهای دیگرم... مادر شهید ادامه می دهد: اوایل 
موافق رفتنش نبودم. می گفت: دلت نمی خواهد بری کربال؟ من می خواهم برم راه 
کربال رو باز کنم. آن موقع 23 سالش بود گفتم: نرو می خواهیم برایت زن بگیریم. 
با همان شوخ طبعی همیشگی اش گفت: حیف حوری های بهشتی نیست که با زن 

های این دنیا ازدواج کنم؟ 
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         آن روزها که حرف جبهه رفتنش بود دائم می گفت: این کوچه به نام  من
 می شه و عکسهایم را به در و دیوار کوچه می چسبانند، حاال می بینید! می دانست 

شهید می شود. 
        پدر شهید اضافه می کند: مجتبی 16 روز بیشتر در جبهه نبود. روز 26 اردیبهشت 
سال 67 برای آخرین عملیاتی که پیش از آتش بس انجام شد، مجتبی و همرزمانش 
در قالب یک گروه 30 نفره به عنوان خط شکن برای شناسایی به منطقه ماهوت رفته 
بودند. آنها بعد از 9 روز پیاده روی در مناطق کوهستانی با نیروهای عراقی درگیر 
شدند. از آن جمع 30 نفره فقط دو نفر برگشتند. شنیدن خبر شهادت مجتبی برایم 

غیر منتظره نبود چون چند شب قبل از شهادتش خواب دیده بودم شهید می شود.
فرازهایی از وصیتنامه شهید مجتبی معراجی :                                                                                                                                       
     الهی و ربی من لی غیرک. ای معبود من و ای پروردگار من! جز تو که را دارم؟ 
سالم علیکم بر پدر و مادر عزیز و گرامی. سالم بر برادرانم و خواهرم امیدوارم زیر 
سایه حضرت پروردگار ایزد متعالی موفق و پیروز باشید. دوستان و عزیزانم همه ما 
باید عاشق به اهلل و مطیع فرمان حضرت حق باریتعالی بوده و پشتیبان حضرت امام 
امت و ندای )هل من ناصر ینصرنی( او باشیم. برای نصرت دین مبین اسالم و قرآن 
با  بیائیم  و اهل بیت عصمت و طهارت کوشش کنیم خصوصاً جوانان و نوجوانان 
منزل  سر  تا  مسلمین  و  اسالم  برای  آماده  را  خود  و  ببندیم  پیمان  دوست  حضرت 
سعادت ابدی تالش کنیم گرچه آلوده به خطا و اشتباه هستیم ولی انشااله که حضرت 
حق به فضل بخشش و رحم خود ما را می بخشد انشاهلل. پدر و مادر عزیزم برادرانم 
و خواهرم! حاال که خداوند متعال توفیق داده که در این راه قدم بردارم و به جبهه 
های نور علیه ظلمت بشتابم اگر از این جانب بدی و خطایی سر زده است به بزرگی 
خودتان ببخشید. اگر از دنیا رفتم مرا در بهشت زهرا)س( در کنار عزیزان همسنگرم 
دفن کنید.پدر و مادر جان! برای من گریه نکنید زیرا دشمن اسالم شاد می شود برای 
خدا و آقا امام حسین گریه کنید. در ضمن عزیزان! مساجد و تکیه ها و هیئت های 
امام شرکت  به فرمان  باشکوه راهپیمائی  قرآن را خالی نگذارید و در مراسم های 

نموده و امیدوارم که همیشه در کارهای مثبت و خیر موفق و موید باشید. 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1385/4/24

تهران

-
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شهید سیف اله محسنی

1345

 شهید از زبان همسر :                           
        در سال 69 که من دوره کاردانی پرستاری را می گذراندم، حاج آقا در بیمارستان 
یاسر بیمار تحت مراقبت من بود و از او پرستاری می کردم. در مدتی که پرستار او 
بودم یک عالقه دوطرفه در ما ایجاد شد که هرگز به زبان نیامد تا اینکه حاج آقا از 
طریق دوستان پیشنهاد ازدواج را مطرح کردند و من هم رضایت خود را اعالم کردم. 
با وجود اینکه جانباز بودند خانواده ام می دانستند چون پرستار هستم، با آگاهی کامل 
این تصمیم را گرفته ام. باالخره شهریور ماه سال 70 ازدواج کردیم. واقعا وابستگی 
و ارتباط عاطفی عمیقی بین ما وجود داشت و تولد فرزندانمان هم شیرینی زندگی 
را صدچندان کرد. حاج آقا از همان دوران نوجوانی و از سال 59 درگیر جنگ بود. 
وقتی سال 61 به درجه جانبازی نائل شد فقط 16 سال داشت. خودش تعریف میکرد: 
: در عملیات والفجر مقدماتی، شبانه برای شناسایی رفته بودیم. ساعت 10 شب بود 
بدنم خون رفت. حال عجیب و عطش  از  تا صبح  تنها ماندم و  که مجروح شدم و 
شدیدی داشتم. تا صبح احساس میکردم حضرت زهرا)س( باالی سرم است. هرچه 
سعی میکردم نمی توانستم پاهایم را تکان دهم. نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. فکر می 
کردم از شدت ضعف است. حوالی صبح بود که بچه ها پیدایم کردند و به بیمارستان 
صحرایی انتقال دادند. به دلیل شدت جراحات حاج آقا را به اصفهان منتقل کردند و 
معلوم شد روده ها، نخاع، طحال و کلیه ایشان آسیب دیده و در نهایت به تشخیص 
پزشکان طحال وی برداشته و یکی از کلیه هایش هم تخلیه شد. از همان 16 سالگی 
با یک کلیه زندگی می کرد. وقتی فهمید دچار ضایعه نخاعی شده، ناراحت نشد و 
گفت: دوست دوران نوجوانی ام، محمود فارسی، در جنگ قطع نخاع شده بود. من 
همیشه می گفتم خدایا اگر لیاقت دارم، عین شرایط محمود را به من بده.                                                                   
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را که  و همیشه می گفت: من هرگز چیزی  بود  به وضعیتی که داشت راضی       
بود.حاج  همراه  درد  با  اش  زندگی  تمام  گرفت.  نخواهم  پس  ام  داده  خدا  راه  در 
آقا جانباز باالی70 درصد بود.از طرفی نباید به حالت نشسته یا خوابیده برای مدت 
طوالنی می ماند چون جانبازان ضایعه نخاعی همواره در معرض ابتال به زخم بستر 
هستند. در سالهای آخر عمر هم سنگ ساز شدن کلیه اش مشکل بسیار بزرگی را 
بوجود آورد. از شدت درد از هوش می رفت و تنها با تزریق آمپول و مسکن کمی 
آرام می گرفت. روزی که درد نداشت انگار در خانه ما جشن بود. الحق که حاج 
با بچه ها  بهتر بود  با وجود آنهمه درد روحیه بسیار خوبی داشت. وقتی حالش  آقا 
شوخی می کرد و رابطه دوستانه ای با بچه ها داشت و بشدت به هم وابسته بودند.                                                         
حاج آقا در آرزوی شهادت می سوخت. از همرزمان شهیدش یاد می کرد و اشک 
می ریخت و می گفت: چرا آنها رفتند و مرا جاگذاشتند؟ در فراق دوستانش خیلی 
آقا  و در کنار خانواده حاج  برویم گچساران  اصرار کردم  بارها  تابی می کرد.  بی 
زندگی کنیم اما او قبول نمی کرد. می گفت: با خودم شرط کرده ام تو را از اینجا 
شما  زندگی  بگذار  نیستم.  ماندنی  هستم.  شما  مهمان  من  نکنم.  دور  ات  خانواده  و 
در وطنم  مرا  زد می گفت:  می  و شهادت حرف  از مرگ  بگیرد. هروقت  پا  اینجا 
دفن کنید. دلم می خواهد کنار عموی شهیدم در گلزار شهدای گچساران دفن شوم.                                                                                                    
حدود دو هفته قبل از شهادت حاج آقا، تصمیم گرفتیم به مشهد برویم. روزی که 
می خواستیم حرکت کنیم حاج آقا پادرد شدیدی گرفت. آمپول و مسکن هم اثر 
نداشت. ساعت 4 صبح بود که حاج آقا گفت: پا دردم آرام شده، برویم! گفتم کجا؟  
گفت: امام رضا)ع(طلبیده. جمع و جور کنید برویم! ساعت 6 صبح راه افتادیم. در 
مشهد هم چند بار حالش بد شد. بعدها همسفرمان آقای بابایی تعریف می کرد: معلوم 
بود به خودش الهام شده. هر بار که می خواستیم داخل حرم برویم، دست مرا محکم 
می گرفت و می گفت: تو را بخدا از امام رضا)ع( بخواه هرجور خودش صالح می 
داند شفایم بدهد، دیگر خسته ام. ده تیر ماه از مشهد برگشتیم و یک هفته بعد حاج 

آقا پرواز کرد...
دستنوشته هایی از جانباز شهید سیف اله محسنی:                                                        

     شب را دوست دارم چون پوششی بود برای پنهان داشتن گریه هایم در رقابیه، 
در  چون  خواندم،  می  شب  نماز  سومار  در  یواشکی  اش  تاریکی  پوشش  در  چون 
تاریکی اش در شلمچه این سرزمین پاک و مقدس رو به قبله عشق می نشستم و بی 
هیچ آداب و ترتیبی از خود و تن و همه وابستگی هایم فارغ می شدم و با معشوقم 

حرف می زدم. کردیم... .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

  66/08/10

کوههای حاج عمران                                                                             

تهران،بهشت زهرا)س(
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ابوالفضل محمدی  بخشی 

  1345/05/02

 شهید از زبان پدر و مادر:  
      ابوالفضل فرزند ارشد ما بود . پسری آرام و سر به زیر، خوش اخالق و خیلی با 
حجب و حیا بود. همیشه هم سن و سالهایش را نصیحت می کرد که در فکر شغل 
کفاشی  یک  در  و  کار  دنبال  رفت  ابتدایی  دوره  بعد  هم  خودش   . باشند  آینده  و 
مشغول شد. همه کارهایش را خودش انجام می داد . هیچوقت از من نخواست حتی 
جورابش را بشویم یا بدوزم . 18 ساله بود که گفت باید بروم خدمت . اواخر سال 
64 رفت و بیش از 17 ماه دوران سربازی اش را در کوههای کردستان و در جنگ با 
منافقان سپری کرد . با قامت رشیدی که داشت نخست تکاور شد و بعد بعنوان  دیده 
بان انجام وظیفه کرد . چهار ماه مانده بود سربازیش تمام شود که برای آخرین بار 
به جبهه برگشت. با توصیفی که از محل خدمتش کرده بود به دلم الهام شده بود که 
این رفتن برگشتی ندارد. ابوالفضل هیچوقت با ما از شهادت حرف نمی زد. آخر می 
اما به یکی از دوستانش گفته بود من از شهادت نمی  دانست من طاقت نمی آورم 
ترسم . آخر کار همه مرگ است . چه خوب است که انسان با شهادت بمیرد اما برای 
مادرم نگرانم که بعد از من چه کار خواهد کرد ؟ در دفترچه خاطراتی که بعد از 
شهادتش پیدا کردیم نوشته بود: دوست دارم گمنام بمیرم. ابوالفضل دهم ماه صفر 
به شهادت رسید  قلبش  به  با اصابت گلوله  بود،  برای ماموریت شناسایی رفته  وقتی 
او را در بهشت زهرا)س( دفن کردیم.  اربعین حسینی  با  بیستم ماه صفر مصادف  و 
ابوالفضل گرچه به آرزویش که گمنامی بود نرسید اما در جوار شهدای گمنام آرام 

گرفت. او همیشه در گرفتاریها دستگیرمان است .
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        پدر می گوید : تا مدتی پیش از بیماری آسم رنج می بردم طوری که به سختی 
 : ابوالفضل رفتم و گفتم  . سر مزار  نفس می کشیدم و اصال نمی توانستم راه بروم 
خدایا ! من سر مزار پسرم از تو شفا می خواهم . چیزی نگذشت که آثار بیماری از 

بین رفت . 
فرازهایی از وصیتنامه شهید ابوالفضل محمدى بخشی:    

      ای انسانهایی که مأمور دفن من هستید به ندای من گوش فرا دهید . پس از مرگ 
من تابوت مرا سیاه بپوشانید تا همه بدانند هر چه تاریکی در این دنیا بوده کشیده ام. 

این خط نوشتم در قلب روزگار که خود نمانم خط بماند یادگار
مادر من! از روی گل تو شرمنده ام و به همین خاطر دوست دارم گمنام بمیرم. 

مادر جان ! قلبم به یاد تو می تپد. نگاهم تو را می جوید. هنگامی که زندگیم به شبهای 
تیره و تار شباهت داشت ، هنگامی که مرگ را در میان صحنه خون و نبرد از دریچه 
دیدگانم به خود نزدیک می یافتم ، یاد تو در آسمان تیره و ظلمانی وجودم طلوع 
کرد و در افق مقدس یاد تو ، زندگی از دست رفته ام را بازیافتم. آری مادرم! نگاه 
تو ، آغوش تو ، یاد تو هر کدام رشته عمرم را به دست گرفته و به زندگیم حالوت 
قطعه  عشق  تیغ  با  را  فقر  این الشه  بدنم  اگر   ! مادرجان  بخشد.  می  نوید  شیرینی  و 
کنند، اگر معتاد شوم ، شب و روزم  بر پای دیوار قبرستان نشینم و خاک سهمناک 

غربت بر فرقم نشیند ،  باز تو را فراموش نخواهم کرد .    
 



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1361/11/19

فکه

گلزار شهدای فیروز بهرام
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شهید علی اصغر همدانی 

 1338

       شهید علی اصغر همدانی در سال 1338 در تهران به دنیا آمد. او تحصیالت خود 
را تا مقطع سوم راهنمایی ادامه داد و پس از آن به کار و تالش پرداخت . وی پس از 
مدتی به استخدام شهرداری درآمد و بعنوان کارمند رسمی مشغول بکار شد. این شهید 
بزرگوار ضمن حضور فعال در دوران اوج گیری نهضت اسالمی و مبارزه بر علیه رژیم 
ستمشاهی ، پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز به عضویت بسیج درآمد و از طریق سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ناحیه سیدالشهداء به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد .                                                                                                                                           
وی پس از حضوری دالورانه در مصاف با دشمن متجاوز بعثی در تاریخ 1362/11/19 
در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسید و در گلزار شهدای فیروز بهرام در جوار سایر 

همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد . از وی یک فرزند به یادگار مانده است .
فرازى از وصیتنامه شهید:                                                                                                                                                  
       مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد . به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 
سر زده و از آنها دلجویی کنید. مساجد را خالی نگذارید و در مراسم عبادی – سیاسی 
نماز جمعه فعاالنه شرکت نمایید . ای جوانان برومند! هوشیار باشید و امام و رهبری 

را تنها نگذارید و برای حفظ اسالم و قرآن به یاری برادران مسلمان خود بشتابید .



نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1361/3/3

خرمشهر 

-
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شهید حسین هوشیار

1343

شهید از زبان مادر :                                       
از دوستانش،  یکی  بود.  زبانزد  اقوام  و  تمام دوستان  بین  در  رفتارش  و  اخالق       
مادرش را از دست داده بود. هر وقت چیزی برایش می خریدم بالفاصله آن را کادو 
می کرد و به دوستش هدیه می داد. می گفت : من مادر دارم و برایم هدیه می خرد 
اما او چه ؟ فکر و ذکر حسین کمک به دیگران بود. او از همان دوران کودکی به 
به نماز جمعه  دستورات اسالم توجه خاصی داشت، اذان گوی مسجد بود و خیلی 
اهمیت میداد. به  دوستش وصیت کرده بود بعد از شهادتم هر وقت به نمازجمعه رفتی 
، سجاده مرا  کنار خودت پهن کن و بدان که من همانجا هستم. با عشق و عالقه قلبی 
و همتی که داشت قرآن را بگونه ای یاد گرفت که توانست در مساجد و محله های 
محروم به دیگران قرآن تعلیم دهد . جنگ که شروع شد، عزم رفتن کرد اما مسئول 

امور فرهنگی مسجد که دوست صمیمی اش بود، موافقت نمی کرد و می گفت :
 وجود تو اینجا برای آموزش نوجوانان و جوانان ضروری تر است . وقتی دوستانش 
از جبهه می آمدند و از حال و هوای آنجا تعریف می کردند ، دلش پر می کشید و 
می گفت : می گویند نزدیک کربالیند ...  یک بار همراه با پدرش در خیابان راه می 
رفتم که حسین را دیدیم . چنان سر به زیر قدم بر می داشت که اصال متوجه اطرافش 
نبود طوری که به پدرش برخورد کرد . پدرش گفت : پسر جان! چرا موقع راه رفتن 
سرت را باال نمی گیری ؟ گفت : به خدا قسم می ترسم سرم را باال بگیرم ، مادر شهدا 

را ببینم و شرمنده آنها شوم .       



     من از آنها خجالت می کشم. نوروز سال 61 بود که باالخره تصمیم گرفت به جبهه 
برود . بعد از سال تحویل گفت: گل بخریم تا به خانه شهدا برویم . در مسجد اعالم 
کردند آنهایی که قرار بود ششم فروردین اعزام شوند سه روز زودتر عازم جبهه می 
شوند . حسین از خوشحالی سر از پا نمی شناخت و باال و پایین می پرید بگونه ای که 
موجب تعجب همه شده بود. آن روز تا 12 شب به خانه اقوام و همسایه ها و خانواده 

شهدا رفت و از همه خداحافظی کرد و گفت : حاللم کنید، دیگر بر نمی گردم .
موقع خداحافظی می خواستم ببوسمش اما نگذاشت و گفت: می ترسم مهر مادری به 
دلم بیافتد و از راه باز بمانم . بگذار بروم به سعادت برسم. باالخره راضی شد پیشانی 
منطقه  راهی  را  پدرش  نگرانی من  بود.  ماه در جبهه  فقط دو  ببوسم. حسین  را  اش 
کرد.آنجا پدرش به حسین گفت: مادرت آرام و قرار ندارد ، برگرد . حسین جواب 
داد: فرمانده مان که بدنش پر از ترکش است حرف از برگشت نمی زند ، من چطور 
برگردم ؟ چند بار پایش را به زمین کوبید و گفت: بابا ! این پوتین که با پول شما 
با غیرت است ! آخر چند جا را آزاد کرده امیدوارم خرمشهر را هم  خریدم خیلی 
آزاد کند آنوقت بر می گردم.گفته بود به مامان بگویید قول می دهم فردای آزادی 
خرمشهر پیشش باشم. او به قولش وفا کرد و وقتی خبر آزادی خرمشهر به گوشمان 

رسید فردای آن روز خبر شهادت حسین را به ما دادند .
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1364/12/3

فاو ، عملیات والفجر 8

شهرستان نهاوند ،
 باغ بهشت  قطعه شهدا
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سید حمیدرضا سیدان

1349/5/10

      شهید همیشه سرفراز حمیدرضا سیدان در 10 مرداد ماه سال 49 در شهر اهواز 
در  نمود.  فراوان سپری  نشیبهای  و  فراز  با  را  به جهان گشود. دوران کودکی  دیده 
و  ناحیه سر شد  از  کامیون دچار ضربه  باالی  از  بعلت سقوط  بود که  دوران  همان 
ضمن جراحت عمیق، مدتی یک سال و نیم حافظه خود را از دست داد. با این وجود 
و با خواست خداوند سالمتی خود را بدست آورد و پس از آن راهی مدرسه شد و 
درسش را تا مقطع اول راهنمایی ادامه داد. او نیز همچون برادر بزرگترش با دیدن 
صحنه های جنگ و تجاوز نیروهای بعثی به خاک میهن، دفاع از انقالب را بر هر چیز 
دیگر مقدم دانست و لذا عزم رفتن به جبهه کرد. او که در بسیج مسجد نیز حضور 
بعلت کمی سن، در  بود چرا که  با مشکل مواجه  به جبهه  برای رفتن  فعالی داشت 
پایگاه با ثبت نام او مخالفت می شد. به همین علت شناسنامه اش را دستکاری کرد و 
سرانجام موفق شد نامه اعزام به جبهه را گرفته و به برادرش سعید ملحق شود. او جزو 
نیروهای خط شکن قرار گرفت و در منطقه اروندرود مستقر شد. شهید حمیدرضا 
سیدان در همان حضور نخست در جبهه های نبرد حق علیه باطل همراه با برادرش 
سعید در منطقه فاو و در جریان عملیات والفجر8 به دیدار معبود شتافت و خونین بال 
تعریف می کند: زمانی که  از همرزمان شهید  را مالقات کرد.یکی  خدای خویش 
حمیدرضا می خواست به جبهه برود، با کمال تعجب پالک خود را بجای اینکه از 
گردن خود آویزان کند، آنرا در دهانش، پشت دندانها و زیر لب می گذاشت. وقتی 

به او گفتم چرا آنرا آویزان نمی کنی و با این کار خود را اذیت می کنی! 
                                                                                                                                                    



یکی از همرزمان شهید تعریف می کند: زمانی که حمیدرضا می خواست به جبهه 
برود، با کمال تعجب پالک خود را بجای اینکه از گردن خود آویزان کند، آنرا در 
دهانش، پشت دندانها و زیر لب می گذاشت. وقتی به او گفتم چرا آنرا آویزان نمی 
کنی و با این کار خود را اذیت می کنی! در پاسخ گفت: اینجا می گذارم تا روزی 
اگر اتفاقی افتاد بدانند مال من است. شب قبل از عملیات حمیدرضا نه نهار خورد و 
نه شام. به او گفتم: چرا شام نمی خوری؟ گفت: من امشب شهید می شوم. تو هم می 
خواهی شهید شوی؟ گفتم: آره. در همان موقع لیوان آبی در دست داشت. نیمی از 
آن را نوشید و نیم دیگر را به من داد و گفت: اگر می خواهی شهید شوی، این آب 
را بخور. من لیوان آب را از دست او گرفتم اما مخفیانه آب را به زمین ریختم. در 
همان شب من مجروح شدم اما حمیدرضا به شهادت رسید. شب عملیات در حالی 
که حمیدرضا در باالی تپه ای مشغول دعا بود، نوری از باالی سر او متصاعد شد که 
توجه همه همرزمانش را به خود جلب کرد. آنشب ما در جاده فاو- ام القصر و در 
پاسگاه ام القصر مستقر بودیم که مورد حمله نیروهای بعثی قرار گرفتیم. حمیدرضا 
در جریان این حمله به ضرب گلوله مزدوران بعثی به شهادت رسید اما پیکر مطهرش 
به آغوش خانواده  از سیزده سال  مفقوداالثر شد و پس  نیروها  نشینی  از عقب  پس 

بازگشت. 
     پدر شهید نقل می کند: پس از اینکه بقایای پیکر فرزندم را برای تشییع و خاکسپاری 
آوردند اصرار کردم تا آنرا ببینم. با وجود مخالفتها پذیرفتند تا آنرا به من نشان دهند. 
تنها عضوی که سالم مانده بود ناحیه چانه و دهان شهید بود. زمانی که دهان او را 
دیدم، پشت دندانهایش چیزی به چشمم خورد و توجه مرا جلب کرد. موضوع را با 
اطرافیان حاضر در مراسم در میان گذاشتم. آنان نیز آمدند و با کمال تعجب دیدیم 
پالک شهید، پشت دندانها و زیر زبانش قرار داشت. با وجود اینکه هیچکس به هنگام 
غسل و کفن متوجه آن نشده بود. تازه فهمیدیم که چرا حمیدرضا پالکش را زیر 
زبان می گذاشت. حمیدرضا از همان دوران کودکی فردی فعال، پرجنب و جوش 
و بازیگوش بود. با برادرش در بسیج مسجد حضور فعالی داشت. همیشه با برادرش 
به  بودند که زودتر  سعید درباره شهادت بحث و جدل می کرد و هر کدام مدعی 
شهادت می رسند. در همان موقع آرزو می کرد که اگر شهید شود گمنام باشد و 
همانطور هم شد. چون بعد از سالها پیکرش به دست ما رسید و غیر از آن هم چیز 

دیگری از وسایل و آثار او بدست نیامد.                          
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ والدت :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

نشانی مزار :

1364/12/3 

فاو ، عملیات والفجر 8

شهرستان نهاوند ، 
باغ بهشت  قطعه شهدا
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سید سعید سیدان

1347/10/22 

       شهید واالمقام سید سعید سیدان در 22 دی ماه سال 47 در شهر اهواز در جمع 
خانواده ای انقالبی و مذهبی دیده به جهان گشود. دوران کودکی را در آغوش گرم 
خانواده گذراند. تحصیالت دوره ابتدایی را در اهواز سپری کرد و پس از آن همراه 
با خانواده به نهاوند مهاجرت نمود. او تا دوم راهنمایی به تحصیل ادامه داد و همزمان 
با تحصیل، حضور در بسیج را در جهت حفظ آرمانهای نظام نوپای اسالمی تکلیف 
خود دانست و در پایگاه بسیج مسجد امام حسن مجتبی)ع( نهاوند مشغول به فعالیت 
شد.در همان دوران بود که تجاوزات ددمنشانه رژیم بعث عراق تاب تحمل را از او 
گرفت تا در سنگر جهاد و مبارزه به وظیفه انقالبی و مکتبی اش عمل کند. وی از 
طریق بسیج به منطقه قصرشیرین اعزام شد و پس از سه ماه به خانه برگشت. مدتی 
بعد به منطقه عملیاتی دیواندره در کردستان عزیمت نمود و با اشرار و منافقین به نبرد 
پرداخت و پس از سه ماه، مجدد به نهاوند بازگشت. ده روز از حضورش در کنار 
خانواده نگذشته بود که از پدر برای رفتن دوباره به جبهه اذن گرفت. پدر به او گفت: 
تو که تازه آمدی، مدتی بمان. سعید در پاسخ گفت: من نمی توانم بمانم چون به من 
در جبهه ها احتیاج دارند. اگر شما امضا کنی و رضایت بدهی و من شهید شوم، دیگر 
ناراحت نمی شوی چون با رضایت شما بوده است. او این بار وصیت نامه خود را نیز 
نوشت و به پسرخاله اش داد و گفت: آنرا به پدرم بدهید، می دانم که شهید می شوم. 
به علت دو بار حضور در جبهه به او تشویق نامه اعطا شد اما نامه از سوی دوستش به 

وی داده نشد.   



شهید به او گفت: تو آن نامه را به من نمی دهی تا اینکه روزی با گریه به پدرم بدهی. 
پس از شهادت سعید همانگونه شد و آن فرد در شب هفتم مراسم به نزد پدر سعید 
آمد و ضمن گریه و ابراز ناراحتی شدید گفت: من اشتباه کردم که نامه را به آقاسعید 
ندادم و اکنون آنرا با شرمندگی به شما می دهم.                                                                                                                              
      شهید سیدان پس از اعزام به جبهه در عملیات والفجر8 در فاو بعنوان آرپی چی 
نقل می کند:  فرمانده وی  قرار داد.  زن شرکت کرد و قلب دشمن زبون را هدف 
زمانی که سعید در اردوگاه بسر می برد، پس از محاصره اردوگاه از سوی نیروهای 
از  پیشروی  از  تانکها پس  و  افتاد  زمین  به  و  قرار گرفت  اصابت گلوله  بعثی، مورد 
روی بخشی از پیکر مطهرش عبور کردند. پدر درباره فرزندش می گوید: من راننده 
کامیون بودم. یک بار نیمه شب به منزل رسیدم. قبل از ورود به خانه زمزمه هایی به 
گوشم رسید. داخل که رفتم دیدم سعید در تاریکی مشغول راز و نیاز و نمازخواندن 
است. به او گفتم: چراغ را روشن کن تا اذیت نشوی. اما او گفت: در تاریکی خوش 
نیاز کردن. همیشه نماز یومیه را در مسجد بجا می آورد و نماز  است با خدا راز و 
شب می خواند. جوانی متین، صبور و سربه زیر بود. با این وجود از ارشاد و راهنمایی 
اطرافیان و دوستان خود غافل نبود. به من کمک می کرد و همواره دلسوز خانواده 
همسرم  از  برگشتم  خانه  به  ناراحتی  با  کامیون  فنی  نقص  بعلت  که  روز  یک  بود. 
مقداری پول برای خرید وسایل ماشین طلب کردم. سعید که از ماجرا خبردار شد به 
من گفت: پدر، چقدر پول نیاز داری؟ رفت و بعد ساعتی مبلغ مورد نیاز را برایم آورد 
بدون اینکه بعدها آنرا از من طلب کند. با وجود اینکه محصل بود و منبع درآمدی 

نداشت اما برای تامین این مبلغ از سپاه مساعدت گرفته بود.                      
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از شهدای تعدادی  به عدم دریافت اطالعات کامل  توجه  با 
منطقه ،   متاسفانه امکان درج اطالعات در بخش محالت میسر نشد و
این اسامی در انتهای کتاب با اطالعات موجود بخش بندی شده اند.
از خانواده معظم شهدا و دیگر عزیزانی که اطالعات کاملتری
از شهدای این بخش در اختیار دارند درخواست میگردد با در
اختیار نهادن اطالعات به دبیرخانه کنگره زمینه درج اطالعات

تکمیل  شهدا  اطالعات  کلیه  انشااهلل  تا  آورند  فراهم  را 
گردد. برطرف  نقیصه  این  بعدی  چاپهای  در  و  گردیده 
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شهید جمشید اسدیان
تاریخ والدت : 1348

تاریخ شهادت : 1368/2/18
محل شهادت : بانه 

شهید اسماعیل ابراهیمی 
تاریخ والدت : 1345

تاریخ شهادت : 1362/11/11
محل شهادت : تهران 

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 28 ، ردیف 69 ، شماره 3

شهید حسین اسماعیلی
تاریخ والدت : 1365/10/5

محل شهادت : شلمچه ، 
نشانی مزار : تهران ، بهشت 

زهرا)س( ، قطعه 53، ردیف 53، 
شماره 16

شهید جواد اسالمی فر
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شهید حسین اکبری   شهید احد افرا
تاریخ والدت : -

تاریخ شهادت : 1361/1/2
محل شهادت : کرخه سرباز

شهید محمد ناصر امری شهید مسلم امامی 
تاریخ والدت : 1323

تاریخ شهادت : 1360/3/7
محل شهادت : تپه های اهلل اکبر

نشانی مزار : بهشت زهرا قطعه 24 شماره 
80 ردیف 33
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شهید علی باجالن 
تاریخ  والدت : 1343/06/01 

تاریخ شهادت : 66/05/19 
محل شهادت : سردشت 

،درگیری با منافقین

شهید حسن اینانلو
 تاریخ والدت : 1345/05/27  

تاریخ شهادت  :65/10/24 
محل شهادت : فاو ، عملیات 

کربالی5

شهید محمد برزگری 
تاریخ والدت : 1347/10/10

تاریخ شهادت : 1367/2/31
محل شهادت : اسالم آباد غرب

شهید حمید باقری
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شهید فتحعلی بیگی
تاریخ والدت : 1343/1/8 

تاریخ شهادت : 1362
محل شهادت : مریوان 

، عملیات والفجر4                                                                                                                                          
        

 شهید کرمعلی بیکپور
تاریخ شهادت : 1366/5/17

محل شهادت : سردشت
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 29 ، ردیف 157 ، شماره 7

شهید مجید پارسائی زاده 
تاریخ شهادت : 1382/1/8
محل شهادت : خوزستان 

نشانی مزار : تهران ، بهشت زهرا)س( ، 
قطعه 43 ردیف 81 شماره 40

شهید علی پاچله
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شهید محمد پیریایی
تاریخ شهادت : 1358/8/30

محل شهادت : تهران 
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 23 ، ردیف 29 ، شماره 

شهید نعمت پورمرتضوی 
تاریخ  والدت : 1336/09/05 

تاریخ شهادت : 62/01/23 

شهید داود توکلی 
تاریخ والدت : 1345

تاریخ شهادت : 1366
محل شهادت : شلمچه ، 

عملیات کربالی 8

شهید مصطفی تاجیک  
تاریخ والدت  : 1336

تاریخ شهادت : 62/12/19
محل شهادت : زاهدان
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شهید سعید جمدر 
تاریخ والدت : 1341/9/1

تاریخ شهادت : 1362/9/28
محل شهادت : سردشت

  شهید سعید جانبزرگی
تاریخ والدت : 1344/12/12 
تاریخ شهادت : 1381/4/22

محل شهادت : تهران ، جانباز 
شیمیایی

شهیدمرتضی جودکی 
تاریخ والدت : 1345/11/24 

تاریخ شهادت : 1363/12/22
محل شهادت : جزیره مجنون

شهید ایوب جوانبخت
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شهید فتحعلی حسنلو
تاریخ شهادت :  /3/ 1363

محل شهادت : جزیره مجنون

شهید محمد جعفر حسن 
زاده

شهید امیرقلی حضرتیان 
تاریخ شهادت : 1361/1/7
محل شهادت : اندیمشک

شهید ناظر حشم فیروز
تاریخ والدت : 1311

تاریخ شهادت : 1361/6/3
محل شهادت : کوه های طالقان 

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 26 ، ردیف 73 ، شماره 5
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شهید امیرقلی خان میرزایی   شهید نوراله حقگو
تاریخ والدت : 1343

تاریخ شهادت : 1361/2/16
محل شهادت : گرمدشت

شهیدحسین خواجوند
تاریخ والدت : 1341

تاریخ شهادت : 1364/12/5
محل شهادت : آبادان 

شهید مسعود خسروشاهی 
تاریخ والدت : 1341

تاریخ شهادت : 65/10/27
محل شهادت : شلمچه ،عملیت کربالی 5
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شهید حمیدرضا خوش طینت
تاریخ تولد: 1347

تاریخ شهادت : 1362/8/13
محل شهادت : پنجوین عراق

شهید غالمرضا خوش به
تاریخ شهادت 63/12/20

محل شهادت : سرپل ذهاب

شهید محمد دهلوی شهید : داود خوش طینت
تاریخ والدت : 1344/2/6 
تاریخ شهادت : 1365/1/7

محل شهادت : فاو
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شهید محمد رجب فردی
تاریخ والدت : 1330

تاریخ شهادت : 1365/9/10
محل شهادت : اندیمشک ، 

بمباران هوایی
 

  شهید یداهلل ذوالفقاری

شهید قاسم رحیم زاده
تاریخ شهادت : 1367/1/21

محل شهادت : پنجوین

شهید ولی اله رجبلو 
تاریخ شهادت : 1362/12/6

محل شهادت : جزیره مجنون 
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( قطعه 28 ، 

ردیف 53 ، شماره 2 مکرر
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شهید علی اکبر رضایی 
تاریخ والدت : 1330/7/10 
تاریخ شهادت : 1361/2/17

محل شهادت : خرمشهر 

شهید حسن رستمیان 
تاریخ شهادت : 1361/7/9

محل شهادت : سومار

شهید حسین زارع پور
 تاریخ تولد : 1342

تاریخ شهادت : 1364/11/21
محل شهادت : ام الرصاص

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( قطعه 
27 ، ردیف 118 مکررشماره 1

شهید  محمد روانپور
تاریخ شهادت : 1361/6/22

محل شهادت : بازی دراز
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 26 ، ردیف 83 ، شماره 3
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شهید عیسی سامانلو
تاریخ والدت : 1343
تاریخ شهادت : 1364

محل شهادت : فاو ، عملیات 
والفجر8 

 شهید علی اصغر زمانی
تاریخ شهادت : 1363/4/5

محل شهادت : تهران - حادثه
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 18 ، ردیف 8 

شهید پرویز سراج 
تاریخ شهادت : 1367/2/26

محل شهادت : ماووت
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 40 ، ردیف 88 ، شماره 18

شهید ناصر سپهری
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شهید حمزه علی سلیمی 
تاریخ والدت : 1341

تاریخ شهادت : 1361/11/19
محل شهادت : دیواندره

شهید محسن سلوتی 
تاریخ والدت : 1342/12/05

تاریخ شهادت :1363/2/23 
محل شهادت : بانه 

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 27 ، ردیف 46 ، شماره 13

شهید حسین شیخی 
تاریخ والدت : 1345

تاریخ شهادت : 1367/6/1
محل شهادت : مریوان

نشانی مزار : گلزار شهدای یافت 
آباد ، 10ر ، جلوی میدان ، مزار 8

شهید  محمدحنیفه  شفاعی
 تاریخ والدت : 1323

تاریخ شهادت : 65/11/12
محل شهادت : شلمچه ، عملیات 

کربالی 5 
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شهید ابراهیم صبوری زاده 
تاریخ والدت : 1342

تاریخ شهادت : 1364
محل شهادت : عملیات والفجر 8

  شهید نصراله صابری نیا 
تاریخ والدت : 1344

تاریخ شهادت : 1362
محل شهادت : شلمچه 

شهید حمید طاهرخانی شهید اسماعیل صفادار
 تاریخ والدت : 1342/11/22

تاریخ شهادت : 1361/1/3
محل شهادت : کرخه نور 
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شهید عیدمحمد طاهری نسب 
تاریخ والدت : 1339/5/5 
تاریخ شهادت : 1367/1/2

شهید حسین طاهری 
تاریخ والدت : 1343/3/10

تاریخ شهادت : 1363 
محل شهادت : فکه 

شهید محمدحسین عباسی 
تاریخ والدت : 1339

تاریخ شهادت : 1360/6/11
محل شهادت : کرخه نور 

شهید جواد ظفرمند
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شهید علیرضا عبدالهی نوده 
تاریخ : 1344/12/01 

تاریخ شهادت : 1361/8/8
محل شهادت : بوکان  

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( ، 
قطعه 28 ، ردیف 56 ، شماره 13

  شهید حبیب اله عبداله بیگلو 
تاریخ والدت : 1343/06/01  

تاریخ شهادت : 62/12/15 
محل شهادت : پاسگاه زید 

شهید  شوذب عزیزخانی 
تاریخ والدت : 1335/7/23
تاریخ شهادت : 1359/8/29

محل شهادت : رود بهمن شیر

شهید محمدحسن عربلو
 تاریخ والدت : 1330
تاریخ شهادت : 1364

محل شهادت : کردستان 
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شهید  غالمعباس عسگری 
تاریخ والدت : 1336

تاریخ شهادت :1360/2/31
محل شهادت : تپه های اهلل اکبر
نشانی مزار: بهشت زهرا)س( : 

قطعه 24 ، ردیف 78 ، شماره 33

شهید صمد عزیزخانی
 تاریخ والدت : 1337

تاریخ شهادت : 1361/7/22
محل شهادت : سردشت

شهید محبوب عقیلی خسروشاهی 
تاریخ والدت : 1337
تاریخ شهادت : 1362

محل شهادت : شلمچه 

شهید  میراکبر عظیم زاده موسوی 
تاریخ والدت : 1338
تاریخ شهادت : 1363

محل شهادت : جزیره مجنون



ستارگان جاوید493اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید علیمحمد عموحسین 
تاریخ والدت : 1340

تاریخ شهادت : 1361/4/5
محل شهادت : هویزه

 رجبعلی علی بابایی شهرکی 
تاریخ والدت : 6/11/1319
تاریخ شهادت : 17/11/65

محل شهادت : سیستان و 
بلوچستان

شهید مسعود غفاری شهید محمد غفاری 
محل شهادت : فکه ، عملیات 

والفجر مقدماتی
نشانی مزار : مفقوداالثر
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شهید حسن غالمی شهید ولی غفوری

شهید  امیر فرزانه 
تاریخ والدت : 1344/10/8 

تاریخ شهادت : 1364/10/16
محل شهادت : جزیره مجنون

 

شهید بهروز غالمیان
 تاریخ  والدت : 1343/01/04

تاریخ شهادت : 61/02/10 
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شهید  ایرج قاسمی شهید حمید قارلقی 
تاریخ شهادت : 1362/1/23

محل شهادت : فکه ، ابوقریب

شهید رضا قلباربند 
تاریخ والدت :  1338

تاریخ شهادت : 1360/9/7
محل شهادت : بستان ، عملیات 

طریق القدس

شهید  رسول قاسمی 
تاریخ والدت : 1348

تاریخ شهادت : 1367/5/10
محل شهادت : شلمچه ، عمیات الغدیر

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( قطعه 40 
، ردیف 85 ، شماره 7
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شهید حسین قناعت 
تاریخ والدت : 1335/08/20 

تاریخ شهادت : 59/09/13 
محل شهادت : دهلران

شهید کریم اله قلیچ خانی 
تاریخ والدت : 1328/4/15

تاریخ شهادت : 1366

شهید غالمرضا قنبری 
تاریخ والدت : 1343/5/31
تاریخ شهادت : 1365/11/3

محل شهادت : شلمچه 

شهید روح اهلل قنبری
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شهید  رضا کاظمی خشکبار 
تاریخ  والدت : 1346/01/01  
تاریخ شهادت  :67/05/03 

شهید  احمد رضا کاظمی 
تاریخ والدت : 1345

تاریخ شهادت : 1362/2/26
محل شهادت : هویزه 

شهید هاشم کاظمی
تاریخ تولد : 1324

تاریخ شهادت : 65/8/61
محل شهادت : دزفول ، 

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 40 ، ردیف 60 ، شماره12

شهید محمد کاظمی
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شهید علی اکبر کردآبادی
 تاریخ  والدت : 1346/08/27    

تاریخ شهادت : 64/11/21 

شهید احمد کامران آبرس 
تاریخ والدت : 1344/01/02  
تاریخ شهادت : 65/03/15 

 

شهید علیرضا کرمانی
 تاریخ والدت :1333/7/20
تاریخ شهادت : 1363/12/2
محل شهادت : هور الهویزه 

شهید حسین کرمعلی 
تاریخ والدت : 1339

تاریخ شهادت :1361/2/18
محل شهادت : خرمشهر 

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 26 ، ردیف 9، شماره 53
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شهید  محمد کریمی 
تاریخ والدت : 1344
تاریخ شهادت : 1361
محل شهادت : بصره 

شهید  مسعود کروبی
 تاریخ والدت : 1345

تاریخ شهادت : 1362/8/13
محل شهادت : پنجوین عراق 

شهید  فاطمه کماندار افشار
 تاریخ والدت : 1339
تاریخ شهادت : 1367

محل شهادت : تهران 

شهید مختار کریمی
 تاریخ شهادت : 1361/6/5

محل شهادت : سردشت
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شهید قدمعلی کیانی 
تاریخ والدت : 1341

تاریخ شهادت : 1361/2/18
محل شهادت : خرمشهر 
،عملیات بیت المقدس 

شهید مناف کوه زارع 
تاریخ تولد : 1342

تاریخ شهادت : 1360/6/2
محل شهادت : تهران )ترور(

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 24 ، ردیف 91 ، شماره 16

شهید قاسم پور گل محمدی
 تاریخ والدت : 1344

تاریخ شهادت : 1362/8/12
محل شهادت : پنجوین

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 44 ، ردیف 114 ، شماره 20

شهید  ابراهیم گل کوکب 
تاریخ والدت : 1341

تاریخ شهادت : 1361/4/18
محل شهادت : سردشت

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 26 ، ردیف 55 ، شماره 6
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شهید جهانبخش المعی
تاریخ والدت : 47/1/1

تاریخ شهادت : 62/12/12
محل شهادت : جزیره مجنون ، 

عملیات خیبر

شهید  محمدباقر  گنج خانلو 
تاریخ والدت : 1337
تاریخ شهادت : 1360

محل شهادت : شلمچه

شهید غالم ماستری فراهانی شهید عبداله لشگری
تاریخ شهادت : 1366/8/25

محل شهادت : عراق
نشانی مزار : بهشت زهرا)س(
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شهید امراله محمدعلیخانی 
تاریخ شهادت : 1362

محل شهادت : خرمشهر

شهید ناصر محمدزاده
تاریخ شهادت : 1367/5/6

محل شهادت : تهران 
نشانی مزار : بهشت زهرا)س(

شهید  مهدی محمدی 
تاریخ  والدت : 1348/06/09 

تاریخ شهادت : 1367 
محل شهادت : گیالن غرب ، 

عملیات مرصاد
  

شهید احمد محمدی 
تاریخ والدت : 1336/3/21

تاریخ شهادت : 1365
محل شهادت : مهران، عملیات 

کربالی 1
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شهید رضا محمودی 
تاریخ شهادت : 62/9/27
محل شهادت : سردشت

 سید آدم محمودی اقدم 
تاریخ والدت : 1344/2/6

تاریخ شهادت : 1363/12/23
محل شهادت : جزیره مجنون ، 

عملیات بدر

شهید قاسم مرادی پور
تاریخ شهادت : 1360/8/13

محل شهادت : آبادان

شهید علی محمودی



ستارگان جاوید504اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید سالمت مروتی
تاریخ والدت : 1344

تاریخ شهادت : 1362/1/23
محل شهادت : فکه ، عملیات 

والفجر مقدماتی

شهید مرتضوی

 غالمعلی مشهود کرمانچی                      
تاریخ والدت : 1318                                                                                                     
تاریخ شهادت : 1361/1/7                                                                                         
محل شهادت : تهران –  ترور                                                                                                        

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 24 ، ردیف 118 ، شماره 37                       

شهید ابراهیم مشهدی
تاریخ  والدت : 1342/02/01 
تاریخ شهادت : 62/07/17

محل شهادت : بوکان 
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شهید فرشید مظفری
تاریخ شهادت :1365/10/24

محل شهادت : شلمچه 
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 29  ردیف 49 ، شماره 2

  شهید علی مصطفوی

شهید ناصر مالنوری 
تاریخ والدت  : 1340

تاریخ شهادت : 65/4/12
محل شهادت : مهران ، عملیات 

کربالي 1

شهید علیرضا معینی
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شهید محمدرضا منشی زاده 
تاریخ والدت : 1341

تاریخ شهادت : 1362/8/29
محل شهادت : پنجوین عراق 

،عمیات والفجر4

شهید بهروز ملکان

شهید سیدمحمدعلی موسوی زاده 
تاریخ  والدت : 1347/04/05  ،  

تاریخ شهادت  : 65/10/19 
محل شهادت : شلمچه ،عملیات 

کربالی 5

شهید مهدی منصوری
تاریخ شهادت : 1360/5/7

محل شهادت : تهران - ترور
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 24 ، ردیف 80 ، شماره 
 23
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شهید  مجید مومن برمی 
تاریخ شهادت : 1361/1/2

محل شهادت : شوش
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 24 ، ردیف 132 ، شماره 26

شهید نصراله موسوی 
تاریخ شهادت : 1364/11/21

محل شهادت : زرگان
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 

قطعه 53 ، ردیف 78 ، شماره 7

شهید  سیف اله میرزاخانی 
تاریخ والدت : 1339/03/06  

تاریخ شهادت : 59/07/09 

شهید محمود مومن برمی 
تاریخ شهادت : 1363/1/2

محل شهادت : طالئیه ، عملیات خیبر
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( قطعه 27 ، 

ردیف 28 ، شماره 14 
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شهید فیض اله نجفی
تاریخ تولد : 1334

تاریخ شهادت : 1357/11/21
محل شهادت : تهران - شهید انقالب 

نشانی مزار : بهشت زهرا)س( قطعه 
24 ، ردیف 22 ، شماره 27

شهید اکبر میرزایی 
تاریخ تولد : 1345

تاریخ شهادت : 1367/4/2
محل شهادت : نهر عنبر  ، 

عملیات مرصاد

داود نعمتی
تاریخ والدت : 1340

تاریخ شهادت : 66/1/26
محل شهادت : سردشت 

شهید  ابوالفتح نصیری
تاریخ والدت : 1339

تاریخ شهادت : 65/10/24
محل شهادت : شلمچه ، عملیات 

کربالی 5 
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شهید نبی اله نوری 
تاریخ والدت : 1341/09/01  
تاریخ شهادت : 60/07/05 

شهید علیرضا نوربخش مرودست 
تاریخ والدت : 1339

تاریخ شهادت : 61/11/27
محل شهادت : کوشک ، عملیات 

رمضان

شهید علی اشرف هاشمی اصل 
تاریخ والدت : 1311/9/14
تاریخ شهادت : 1365/1/1

محل شهادت : فاو ، عملیات والفجر8 

شهید  قاسم وکیلی
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شهید حجت اله هنربخش 
تاریخ والدت : 1340/10/1

تاریخ شهادت : 1361/7/15
محل شهادت : سومار ، عملیات 

مسلم بن عقیل

شهید علی هداوند 
تاریخ والدت : 1347

تاریخ شهادت : 1367/5/5
محل شهادت : منطقه غرب 

نشانی مزار : مفقوداالثر

شهید  علی یانقی 
تاریخ والدت : 1347

تاریخ شهادت : 1366/11/10
محل شهادت : سومار

شهید حمیدرضا یادگار
تاریخ والدت : 1339/4/25
تاریخ شهادت : 1359/8/21

محل شهادت : آبادان 
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شهید محمدرضا یعقوبخانی 
تاریخ والدت : 58/7/1

تاریخ شهادت : 1379/4/13
محل شهادت : دهلران 

نشانی مزار : تهران ، گلزار 
شهدای یافت آباد

شهید فتاح یعقوبخانی 
تاریخ شهادت : 1363/3/15

محل شهادت : بانه
نشانی مزار : بهشت زهرا)س( 
قطعه 27 ، ردیف 56 ، شماره 10

شهید گمنام  شهید گمنام 



ستارگان جاوید512اولین کنکره شهدای منطقه 18

شهید گمنام شهید گمنام 
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شهید رمضان  قنبری

شهید محمد حسین قوسیان مقدم 

شهید علی بابا کرمعلی نژاد

شهید مسعلی کریمیان 

شهید مرادخانی

شهید مسعود مربوبی

شهید سیدحسن موسوی

شهیدسیدجواد مومنی خیصی 

شهید مجید نگاه دار

شهید حسین ولی پور

شهید حسن هادی مهی

شهید مصطفی یدالهی

شهید ایمان یعقوبخانی غیاثوند

شهید کریم اصغرزاده

شهید اسداله الهیاری 

شهید انبکبر امیدی حسین آبادی

شهید مصطفی چهاردولی 

شهید محمد سلیمان پور

شهید علی صبحی کالنسرا

شهید حجت اله صدری  

شهید ناصر  طالب زاده مطلق

شهید عباس  عباسی

شهید علی عباسی محبت

شهید محمد عبدی

شهید حسین علی بیگلو بالسین

شهید مرتضی قاسمی

نیامده  بدست  اطالعات  هیچگونه  زیر  نامبرده  شهدای  اینکه  توضیح 
هر  دریافت  برای  را  خود  آمادگی  شهدا  کنگره  است  بدیهی  است. 
چاپ  در  تا  نموده  اعالم  زیر  شده  ذکر  شهدای  از  اطالعات  گونه 
نماید. اقدام  کتاب  این  شدن  تر  کامل  هرچه  به  نسبت  بعدی  های 





    همکارانی که همت بلند آنان از گردآوری ،تنظیم ، تکمیل ، ویراستاری 
طراحی ،چاپ و صفحه بندی موجب گردید تا امروز بتوانیم این مجموعه 
را درکنار هم داشته باشیم و یاد شهدای گرانقدرمان لطافت روحشان را 

درک کنیم .
عبارتند از:    

                 همکاران

ابراهیم مداحی                        شهردار منطقه 18
مهدی کرشیار                        قائم مقام شهردار

عباس رزاقی                         معاون اجتماعی و فرهنگی
اسماعیل عربلو                قائم مقام معاون اجتماعی و فرهنگی

رحیم محمدنژاد                      رئیس اداره فرهنگی
محمدرضا مرادی                   مسئول امورایثارگران

همکاران محترم در همشهری محله
همکاران محترم در نواحی هفتگانه

         سایر همکاران

علیرضا نوری                             تهیه کننده و گردآورنده 
امید تاج دینی                            تنظیم و صفحه آرایی








