
  
  

  : مختصري از زندگي نامه شهيد

  

ديده به جهان ) باختران ( )كرمانشاه  (در خانواده اي مسلمان درشهر 1338عبدالعظيم يوسفي فرزند محمد حسين ، در سال 
او دانشجوي رشته تحصيلي رياضي دانشگاه تربيت . گشوده و در دامان پاك مادر در دوران كودكي طعم تلخ فقر و رنج را چشيد 

  .معلم بود 
    12/7/59سر پل ذهاب وتاريخ شهادت او ) كورموش ( محل شهادت  

  .خمپاره دشمندر جبهه حق عليه باطل به وسيله پرتاب : نحوه شهادت 
به ميهن اسالمي چون با اين توجيه كه نيروي به اين مفيدي نبايد به  59پس از حمله ناجوانمردانه مزدوران بعثي عراق در سال 

زودي از دست برود به او اجازه حضور در جبهه را نمي دانند، او براي اين كه به صورتي گمنام در جبهه حضور پيدا كند به 
  .منطقه جنگي شد و با بالفاصله در منطقه سرپل ذهاب با مزدوران بعثي به نبرد پرداختعنوان سرباز عازم 

و اروپـايي و انقالبـات   آثار خطي شهيد از سير مطالعاتي وسيعش در معارف اسالمي و تحليل از موقعيت تمام كشورهاي مسلمان
به جا  مانده اسـت كـه خـود نشـانگر روح     ..  …مختلف و طرحهاي استعمارگري در كشورهاي جهان سوم توسط امپرياليستها و

پوياي او معناي حرفهاي پر معناي اوست كه مي گفت مگر مي شود مسلمان از وضع مسلمانان ديگر با خبـر نشـود و بـه گفتـه     
  . كسي كه صبح كند و از اوضاع مسلمانان ديگر باخبر نباشد مسلمان نيست ) ص(رسول اكرم 

  

  

                                                                                   

  



  
  

  : مختصري از زندگينامه شهيد
وي پنجمين فرزند . در خانواده اي مذهبي و پايبند به اصول اسالمي ديده به جهان گشود 1335حميد رضا نيري در سال 

دوران نوجواني و جواني خود را در مساجد و هيئت هاي اسالمي سپري نمود و در دوران انقالب يكي از برجسته . خانواده بود
تظاهرات فعاليتهاي چشمگيري داشته است او بعد از اتمام دبيرستان در كنكور  ترين انقالبي محل بوده و در راهپيمائيها و

شركت نموده و در رشته دبيري دانشگاه تربيت معلم قبول شد و بعد از پيروزي انقالب او فعاليتهاي زيادي نمود و در آغاز جنگ 
آبادان به درجه رفيع شهادت  7در ايستگاه در محور آبادان ماهشهر  16/10/59تحميلي عازم جبهه هاي جنگ شد و در تاريخ 

  .   نائل شد يادش گرامي باد 

  : فعاليتهاي شهيد 

حميد رضا نيري در بدو پيروزي انقالب در تسخير اماكن طاغوتي نيز فعاليت مسلحانه داشت و بعد از انقالب با توجه بـه فرمـان   
(( عاليت مي كـرده اسـت و مـدتي نيـز در منطقـه چالكـاء       امام خميني در كميته امداد حضرت امام در بخش مستضعفين نيز ف

در رابطه با ضد انقالبيون در آن منطقه فعاليت مي كرده است و بعد به طور افتخاري طي مدارك موجود از طـرف اداره  )) شمال 
از مدتي بـه خـاطر    آموزش و پرورش خواستار اعزام به بخش كردستان در رابطه با آموزش جوانان به آن منطقه اعزام گرديد بعد

به طور خيلي سـريع آمـاده اعـزام بـه جنـگ شـد و بـا توجـه بـه گفتـه هـاي             56آغاز جنگ و اعزام نمودن مشمولين منقضي 
در منطقه آبادان ماهشهر و به عنوان فرمانده گروهـان   24/9/59همسنگرانش  فداكاريها و جوانمردانگي او بسيار بوده و در تاريخ 

اين فرد انقالبي بدرجه رفيع شهادت نائل آمد وليكن به علت  مورد ديد بودن منطقـه ، پيكـر مطهـر      و به علت نرسيدن مهمات
الزم بـه  . بدست نيروهاي اسالم افتاد و در گلزار شهداي اسالم در بهشت زهرا به خاك سپرده شد  24/3/60اين شهيد در تاريخ 

در عمليات  27/11/64شهيد از اين خانواده مي باشد كه در تاريخ  توضيح مي باشد كه برادر ديگر ايشان احمد علي نيري دومين
  . به درجه رفيع شهادت نائل گرديده است ) اروند رود(والفجر 

                                                                                        
  



 

  
  :شهيد مختصري از زندگينامه 

وي پس از گذراندن دوره ابتدائي در دبسـتان حـافظ وارد   . در شهرستان  الر متولد شد 1331شهيد عبدالمحمد طالعي در سال 
در رشـته آمـوزش و پـرورش در     1357دبيرستان صحبت الري شد ، پس از اخذ ديپلم در كنكور دانشگاه موفق شد و در سـال  

، پس از آن دوره سپاهي را در صفي آباد برازجان بـه پايـان رسـانيد و از آن     دانشگاه تربيت معلم به مدت دو سال تحصيل نمود
  . پس به شغل آموزگاري پرداخت 

  : اعزام به جبهه شهيد و نحوه شهادت ايشان 

پس از يك دوره آموزش در شيراز بـه سـمت معلـم راهنمـا منصـوب شـد و اكثـراً در         60شهيد عبدالمحمد در شهريور ماه سال
شـهيد بالفاصـله بـه    ) مسئله جنگ هر چه زودتر يكسره شود(پس از فرمان تاريخي امام خميني كه . به سر مي بردروستاها دور 

ق بـا گـروه بسـيج الر توسـط سـپاه      .  ه 1402سوم محرم  9/8/60نداي حسين زمان خميني بت شكن لبيك گفته و در تاريخ 
در حمله بسـتان بـا نـام طريـق      8/9/1360ق روز يكشنبه .ه 1402پاسداران به جبهه جنوب اعزام شدند تا اين كه در دوم صفر 

          .ناميدند به خيل شهداي گلگون كفن ايران پيوست "فتح الفتوح "القدس كه امام آن را 

  قسمتي از وصيت نامه شهيد 

تحبوا شَيئاً و هو شَرٌ لكم و اهللاُ يعلم و اَنتم ال  كُتب عليكُم القتالُ و هو كَره لكم و عسي اَنْ تَكرهو شَيئاً وهو خيرٌ لكم و عسي اَنْ (
  1 )تَعلمونَ  

ليكن چه بسيار شود كه چيزي را ناگوار شـماريد  . حكم جهاد براي شما مقرر گرديد و حال آن كه براي شما ناگوار و مكروه است
واقع شر و فساد در آن اسـت و خداونـد    ولي به حقيقت خير و صالح شما در آن بوده و چه بسيار شود چيزي را دوست داريد در

  .به مصالح امور داناست و شما نمي دانيد

شـما  ملت مسلمان ، شهيدپرور و مبارز ايران و همشهريان الرستاني؛ بنده كوچكتر از آنم كه به شما پيام دهم ولي پيام گفت خداسـت كـه بنـده بـه     
بـرادران و  .عامل خير و نيكبختـي و سـعادت اسـت   كارها مثل جهاد در راه خدا   هشدار مي دهم كه حب بعضي چيزها براي شما شر و كراهت بعضي

و خـدا را بشناسـيم و از   خواهران مسلمان، آنچه كه در جبهه آموختم از جنداهللا برايتان بازگو مي كنم و آن اين كه اگر مي خواهيم مسـلمان باشـيم   
  ه هاي نبرد حق عليه باطل مي باشدحس كنيم آن كالس همين جبه را) عج(امداد غيبي الهي بهره مند شويم  و حضور حضرت مهدي 

                                                           
  



  

  

بعـد از  . در شهر اراك پا به عرصـه وجـود گذاشـت    1330شهيد محمد مهدي ثامني در سال مختصري از زندگينامه شهيد 
  . ل شددردوره شبانه رشته رياضي دانشگاه تربيت معلم مشغول به تحصي 1357پشت سر گذاشتن دوران متوسطه در سال 

  :فعاليتهاي شهيد در دبيرستان، دانشگاه و ارگانهاي انقالبي∃

بالفاصله به انجمن اسالمي پيوست و به گونه اي خستگي ناپـذير ، شـب و    1357بعد از قبولي در دانشگاه در سال 
  مهدي از اعضاي صديق و خالص انجمن اسالمي دانشجويان بود. روز به فعاليت مشغول شد

  محمد مهدي ثامنيامه شهيد قسمتي از وصيتن 

در كنار رزمندگان اسالم با نيروهاي كفر جهاني جهاد  -ماه شهادت - لطف خدا شامل حالم گرديد تا در اين ماه با عظمت محرم
سپاس بر . آغاز مي نمايم - نمايم، وصيتم را با سپاس بر خداي بزرگ ، آن خدايي كه همه هستي و توانايي و اگاهي ما از اوست

خدايي كه با الطاف بيكرانش پس از قرنها و سالها ظلمت و خفقان، استبداد را محو نابود ساخت و انقالب اسالمي ، اين موهبت 
سپاس بر خدايي كه در سرزمين ايران به ما رهبري عطا فرمود كه به يقين رهبري هاي پيامبر گونه . الهي را بر ما ارزاني داشت

ان و فريادهاي رسايش كاخ جباران زمين را به وحشت انداخته است و براي ما همين بس كه اش نشانگر دردهاي محرومين جه
اي مردم مسلمان كه هويت انساني خود را بازيافته ايد، بدانيد  .او يك مو از كوخ نشينان را به همه كاخ نشينان ترجيح مي دهد

دشمنان انسانيت و حقيقت لحظه اي از توطئه هاي گوناگون عليه كيان اسالمي ما غافل نيستند و سخن امام را بياد بياوريد كه 
بي ما عليه امپرياليسم، صهيونيسم و باورمان آيد كه جهاد مكت. آمريكا به اين زودي دست از سر ما بر نمي دارد : مي فرمايد

  .پايان ندارد) عج(و كمونيسم تا عينيت يافتن آرمان مكتب در سراسر جهان و تا ظهور مصلح جهان، حضرت مهدي

اما آرزويم و . توفيقي عطا كن مرگم را شهادت و شهادتم را وسيله رسيدن به بارگاهت برايم قرار ده گرچه اليق آن نيستم! خدايا
  .يدار برادران ايمانيم است كه به ديدارت شتافته اندانتظارم د



  
  
  

  احمدپور مختصري از زندگينامه شهيد
پدرش ابوالفضل فرزند ابراهيم و مادرش فرزند روحاني بزرگ . در شهر مذهبي قم متولد شد 1333آذر  22محمد ابراهيم در 

  .بوده استعزيزاهللا عليمردانيان نهاوندي 

  :فعاليتهاي شهيد در دبيرستان، دانشگاه و ارگانهاي انقالبي 

را با  دركهبراي تشكيل كميته ها رياست شوراي پنج نفره قريه ) ره(در پي فرمان امام خميني  1357بهمن  22بعد از 
  اكثريت آراء بعهده گرفت

در آنجا پـس از مـدتي خـدمت در    . م جبهه هاي جنوب شد با شروع جنگ تحميلي عراق، آغوش گرم خانواده را رها نمود و عاز
ستاد پشتيباني شوش ، از طرف استانداري خوزستان به رياسـت شـهرداري ماهشـهر برگزيـده شـد در ايـن مـدت او بهتـرين و         

تربيـت   بيشترين خدمات خود را تقديم انقالب نمودبعد از دريافت مدرك ديپلم با معدل باال در كنكور قبول شـد و بـه دانشـگاه   
معلم راه يافت و در رشته فيزيك به تحصيل ادامه داد و در حين گذراندن دوران دانشگاه به فعاليتهاي مخفيانـه و مـذهبي مـي    
پرداخت ، چندين بار توسط ساواك ، مورد تهديد قرار گرفت و مدت كوتاهي بازداشت شد و در زندان گذرانيـد و چـون عليـه او    

 ش نمودندمداركي به دست نياوردند آزاد

  : فرازهايي از وصيتنامه شهيد ∃

  )ان اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ( 

پـس از سـالم بـه تمـام     . خداوند كساني را كه در راهش قتال مي كنند و چون سد استوار و محكم مي باشند دوست مي دارد 
يسم كه اگر توفيق شهادت نصيبم شد بدانند كه بي هـدف در ايـن راه   خوانندگان اين يادداشت بر آن شدم كه چند كلمهاي بنو

بعد از به ثمر رسيدن انقالب اسالمي و تشكيل ارگانهاي انقالب ديگر تاب كار كردن در محـيط هـاي قبلـي را    . گام برنداشته ام 
   نداشتم و به جهاد پيوستم و به عنوان قطره اي از موج توفنده جهادگران مشغول خدمت شدم

  : اما سخني با همراهان زندگيم 
به تربيت بيشتر خواهرانم همت .با تشكر از زحماتتان به شما درود مي فرستم و برايتان از خداوند توفيق بيشتر آرزو مي كنم . هر چه داشتم از تربيت صحيح تو و مادرم بود: پدرم 

مواظب باش كه امر خدا را در نظر داشته باشي، خدا نيز  تو را . زندگي ساختي خدا توفيق و سعادت دنيا را نصيب كند تو كه با تمام زير و بم هاي : مادرم . خواهيد داشت انشاءاهللا 
  و از من فقط اين را داشته باش ،فقط نايب بر حقش امام خميني را الگو قرار بده. هدايت خواهد كرد 



  

  شهيد مجتبي ناظم البكا
  ٩/٢/٦١  :شهادت          ١٣٣٩: والدت 

  :مختصري از زندگينامه شهيد

در  1359او در سـال   
او در چنـدين سـنگر بـه فعاليـت مـي پرداخـت؛ سـنگر        . رشته جغرافيا دانشگاه تربيت معلم قبول شد و مشغول به تحصيل شد

اهـواز در تـاريخ    –و درنهايـت در عمليـات بيـت المقـدس در جـاده خرمشـهر       . دانشگاه، سنگر مدرسه و سپس جبهه هاي نبرد
  .رهرو بادراهش پر . به شهادت رسيد 9/2/61

  :فعاليتهاي شهيد
تمامي . مجتبي تالش مي كرد كه روحيه معنوي و رعايت احكام اسالمي را در محيط هايي كه خود بايد الگو باشند حاكم كند

  .سعي و كوشش او بر اين بود در محيط امور تربيتي محل فعاليت برادران را از خواهران جدا نمايد
  :فرازهايي از وصيتنامه شهيد 

ش مي كنم كه بعد از مردنم ، به عنوان فرزند كوچك شما ، دست از انقالب اسالمي ، اين ميراث خـون شـهيدان صـديق و    سفار
فرو گـذار ننماييـد و سـفارش مـي     ) عج(اين پير جماران برنداريد و از هيچ كوششي در سپردن اين نهضت بدست امام عزيزمان 

اما بعد ختم قرآن را فراموش نكنيد از همه آشنايان ) . وصيتنامه ذكر شده بود در باالي(كنم به سخن خداوند متعال در آيه فوق 
بـاز  . و دوستان برايم حالليت بطلبيد و در بين بچه ها اعالم كنيد كه هر كس از من طلبي داشت يا حالل كند يـا بـه او بدهيـد   

  بطلبيد اگر برايتان فرزند خوبي نبودم ببخشيد  سفارش مي كنم به قرآن و دعاي صبح كه فراموش نكنيد و از خدا برايم استغفار

  اهواز  9/2/61

  

  



  
  

  شهيد غالمرضا مسيان مقدم 
  30/4/61: شهادت           1338: والدت

  : مختصري از زندگينامه شهيد 

ذاتي او بروز  در شهر ري به دنيا آمد از همان ابتداي زندگي و اوان كودكي نجابت 1338شهيد غالمرضا مسيان مقدم در سال     
كار وي در . هيچگاه گرد منكرات نرفت و در هر حال به اين مي انديشيد كه از چه راهي در راه خدا به مردم خدمت كند . كرد 

در . رابطه با ورزش بود و از دانشجويان پر تالش و كوشاي رشته تربيت بدني در دانشگاه تربيت معلم شهيد مفتح تهران بود 
  مي باشد) الهه(بود و حاصل اين ازدواج دختري به نام راحله  جواني ازدواج كرده

  : نحوه شهادت شهيد 

در شلمچه در حمله رمضان بـه وصـال حـق و بـه      30/4/61او با تمام عشقي كه به دين، خدايش و واليت فقيه داشت در تاريخ 
بـه اعتـراف   . دان به ديدار معبـودش شـتافت   آرزوي ديرينه خود رسيد و در حالي رو به قبله و با دستهاي روي سينه و لبان خن

  .فرماندهان عمليات؛ عمليات بي نظير بود و مقدم هم شهيدي بي نظير 

  : فرازهايي از وصيتنامه شهيد 

راهـي  . آگاه باشيد كه من اين راه را با آگاهي انتخاب كرده و در آن قدم نهاده ام شهادت را راه پيروزي جاويد بدانيد    سروران،  
  . را كه در آن قدم نهاده ام، با چشمان باز انتخاب نموده ام 

  . همانا از سوي او آمده ايم و به سوي او باز مي گرديم  )انا هللا و انا اليه راجعون(

. به خدا، اسالم و پيامبرش ايمان بياورند و راه خود را انتخـاب كننـد  . به كساني كه ايمان سستي دارند بگوييد كه خود را بسازند
م نكنند و بر آنها غلبه كنند و راهي كه به پيروزي جاويد يعني شهادت مي انجامد خودشان را در زندگي مادي و هواي نفساني گ

هميشه محكم قدم برداريد و به كساني كه عليه روحانيت و امام خمينـي توطئـه مـي كننـد تـو دهنـي        … ايمان خود را بسازند
  .  …بزنيد



       
  شهيد حسن شاخوسي آرائي 

  30/5/1361:  شهادت      1340: والدت

  : مختصري از زندگينامه شهيد 

وي از آغاز كودكي به همت . شمسي در يك خانواده مذهبي در آران متولد شد 1340حسن شاخوسي فرزند علي در سال 
. خانواده خويش با دروس ديني آشنا شد و در سن شش سالگي پا به دبستان گذاشت و چون شاگردي فعال و درس خوان بود

  .تان به گرفتن جايزه نائل گشته است و از شاگردان اول كالس بود چندين مرتبه در دوران دبس
در حمله بيت المقدس در فتح خونين شهر شركت فعال و موثر داشته و با فتح خونين شهر ماموريت سه ماهه او پايان يافته 

ق عليه باطل شد و اين است و پس از يكماه استراحت كه همزمان با ماه مبارك رمضان بود ايشان مجددا عازم جبهه هاي ح
در خاك عراق بود، جهت استراحت  زيدبعد از بيست روز كه در پاسگاه . دفعه با گروه رزمي در خط مقدم حضور پيدا كرد

  .به اهواز رفت

  : فرازهايي از وصيتنامه شهيد &

  )وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون(

بـا  ! بارالها . خدا را شكر كه ما را در شرايطي آفريد كه مي توانيم راه را از چاه باز شناسيم. ه بزرگي از آن اوستمنت خدايي را ك
اين زبان الكن تو را شكر مي كنيم كه ما را در زماني خلق كردي كه بزرگي و رهبري چون خميني عزيز داريم و تـو را سـتايش   

تـو را بـه مقربـان    ! خداونـدا  . اريم كه كشتي طوفان زده انقـالب را رهنمـون گرديـد    مي كنيم كه كشتيباني نوح گونه چون او د
باري اين وصيتنامه را در شرايطي مي نويسم كه عازم جبهه هاي نبرد حق عليـه  . درگاهت سوگند كه او را براي اين امت نگهدار

نگيني گنـاه خـم شـده ولـي خـودت گفتـه اي كـه        پشتم از سـ . خداوندا تو آگاهي كه با كوله باري از گناه مي روم. باطل هستم
من كوچكتر از آنم كه وصيتي به شما بكنم ولي ! مردم عزيز .بزرگترين گناه نوميدي است و من هم به كرم و بخشش تو اميدوارم

  .تقاضا مي كنم كه نگذاريد خون شهدا پايمال گردد



  
  

  شهيد ابوالفضل رضوي
  1338: والدت

  : مختصري از زندگينامه شهيد 

در يكي از روستاهاي خمين به دنيا آمد و از آنجا كـه خـانواده اش عالقمنـد بـه خانـدان       1338شهيد ابوالفضل رضوي در سال 
 .شهيد رضوي دوران كودكي را پشت سر گذاشت. نبوت و امامت بودند ، نامش را ابوالفضل گذاشتند 

  : فعاليتهاي شهيد در دبيرستان،  دانشگاه و ارگانهاي انقالبي & 

از زمان . در رشته زمين شناسي دانشگاه تربيت معلم قبول شد  1356شهيد رضوي پس از پايان تحصيالت متوسطه در سال 
  .ورود به دانشگاه به دانشجويان انجمن اسالمي پيوسته بود و با آنان فعاليت مي كرد

، از اعضاي كميته استقبال از امام بود و در  ١٣٥٧ورود حضرت امام به ايران در بهمن سال شهيد در جريان 

و تهران نو و كالنتري ميدان  ٢١بازپس گيري ستاد نيروي هوايي از افراد گارد و همچنين در گرفتن كالنتريهاي 

   .خراسان شركت داشت

   : نامه يا دست نوشته اي كه از شهيد&

كه تكليف را به عنوان آزمايش ما در محدوده توانايي ها قرار داده اي ، ما را براي انجام اين امانت مهيا ساز و خدايا مي دانيم 
من را از جهل نسبت به زمان خويش ، نسبت به نفس ! خدايا . توانايي مان را وسعت بخش كه ديگر عذري برايمان نيست 

  خويش ،

اي كه هر كس و هر چيز كه بـا توسـت همـه چيـز     ! بارالها. اداي تكليف موفق و مويد بدار بارالها ما را در انجام وظيفه و . برهان 
هست و آن كس كه بي تو و بيگانه با توست هيچ نيست بر ما منتي نه و هرگز لحظه اي به حال خـود وامگـذارمان كـه در ايـن     

 .صورت موجودي بي اعضائيم و از سلك بندگان تو خارج

 

  



   
  

  شهيد محمود سلماسي 
       1336: والدت

  : مختصري از زندگينامه شهيد &

چهار ساله بود كه به همراه خانواده اش به . در خرمشهر به دنيا آمد  1336دي ماه  12شهيد محمود دهقان سلماسي در تاريخ 
  مشهد مقدس منتقل شدند

ديپلمش را گرفت و بالفاصله به دانشگاه تربيت معلم راه يافت ، و در رشته زمين شناسي  1355سال  :وضع تحصيلي شهيد 
 . مشغول به تحصيل شد 

  :نحوه اعزام به جبهه 

شهيد محمود سلماسي در مدت خدمتش در سپاه اروميه چندين بار تقاضاي اعزام به جبهه را نمود ، ولي هر بار به علت كـارايي  
با رفتن او مخالفت مي شد، و با اينكه فعاليت او در روابط عمومي سپاه بود، به ايشان اجازه شركت در عمليـات  خاصي كه داشت 

   .داده نمي شد با اصرار زياد حكم ماموريت گرفت و همراه ديگر برادران راهي منطقه جنگ شدند نظامي

  :مسئوليت شهيد در جبهه 

موريتها در جبهه عمدتا در گروه تخريـب فعاليـت مـي كـرد و گـاهي اوقـات هـم        شهيد محمود سلماسي در بيشتر عملياتها و ما
  . فرمانده تيم عملياتي بود 

  

  

  

  



  
  

  شهيد قنبر آقايي 

  : مختصري از زندگينامه شهيد 

تولدي كه با آن زندگي ايي را شروع مي كند و بـه  . به دنيا آمد  گناباداز توابع  بجستانشهيد قنبر آقايي در شهرستان 
موفق به قبولي در رشته  56در سال  يو.  زندگي سراسر رنج و سختي را كه در هر رنج آن تجربه اي نهاده بودقول خودش 

  . جغرافياي دانشگاه مي گردد 

  : روحيات شهيد &

برخورد او با ديگران با گشاده روئـي و از  . ياد مي گيرد به ديگران هم بياموزاندشهيد آقايي انساني بود كه دوست داشت هر آنچه 
او انساني بود با فطرت پاك الهي ، داراي بينش سياسي ايي بود كه خيلي زود مي توانست خطوط فكـري  . روي خلوص نيت بود 

انساني بود دلسوز مردم محـروم  . رد نمي كردداراي سعه صدر بود روشن بود و هيچگاه با مسائل شتابزده برخو. را تشخيص بدهد
و مخالف سرسخت ظالمين و استكبار جهاني و به طور كلي آنچنان رفتارها و عملكردهايي داشت كه پس از شهادتش مخالفانش 

  . نيز بر سر وسينه زدند 

  :فرازهايي از وصيتنامه شهيد

زير بار ذلت منافقين و تجاوز كفار بعثي ) به قول امام(ماندن و اينك فرزند شما دو جهت و دو مسير را پيشاپيش خود مي بيند، 
رفتن و يا مجاهده في سبيل اهللا نمودن و عاشقانه به لقاء اهللا پيوستن، غرق گناه ماندن را و يا در راه خدا در خون خـويش شـنا   

  .كردن و براي پاكي و تزكيه خويش در خون خويش غسل كردن را

  

  

  

  



  
  

  شهيد عباس شايگان
  1338: والدت

  :مختصري از زندگينامه شهيد  

از همـان دوران  . در خانواده اي متوسط و مذهبي پا به عرصه زنـدگي نهـاد   1338شهيد عباس شايگان در سحرگاه فروردين ماه 
كودكي آثار ذكاوت و استعداد در او هويدا بود و در تمام مدت تحصـيالتش از ابتـداي دبسـتان تـا دبيرسـتان و از دبيرسـتان تـا        

 . دانشگاه با بهترين نمرات درخشيد

  : عاليتهاي شهيد در دبيرستان و دانشگاه و نهاد هاي انقالبيف&
در دانشگاه تربيت معلم در رشته رياضي پذيرفته شد و چون از همان ابتدا عالقه وافري به مسايل  56شهيد شايگان در سال 

ين كه مقدمات انقالب تا ا. ديني داشت، پس از ورود به دانشگاه در جلسات مذهبي شامل قرائت و تفسير قرآن شركت مي كرد
او در انجمن اسالمي . شهريور جزء راهپيمايان بود 17شروع شد و او  در طول انقالب به طور فعال شركت داشت و حتي در روز 

دانشجويان دانشگاه تربيت معلم عضويت داشت تا اين كه مسئله تعطيلي دانشگاهها پيش آمد، لذا پس از چندي او خود را به 
  هران معرفي كرد و به اتفاق تعدادي از دانشجويان عازم غرب كشور شدجهاد سازندگي ت

  : پدر شهيد درباره رويارويي شهيد شايگان با كفار در جبهه هاي حق عليه باطل مي گويد

رار تصميم او براي رفتن به جبهه برايمان ناگهاني بود زيرا فقط يك هفته به پايان ماه رمضان مانده بود و در روز عيـد فطـر قـ    
ما بعد از اينكه او تمام كارهايش را براي رفتن به جبهه انجام داد و وسايلش را مهيـا كـرده   . بود كه مراسم ازدواجش برگزار شود

از او خبري نداشتيم تا اين كه بعد . روز بعد صبح زود از ما خداحافظي كرد و رفت. بود مطلع شديم كه مي خواهد به جبهه برود
البته قبل از رفتن به جبهـه  . به شهادت رسيدن يكي از دوستانش جهت مرخصي چند روزي به تهران آمد از حمله ماه رمضان و

از طرف محل كارش يعني كانون سلمان به او پيشنهاد شده بود كه به همراه گروهي به عنوان مبلغ و مروج انقـالب اسـالمي بـه    
و آنان هم ناچاراً شخص ديگـري را   تن به جبهه واجب تر استرف: مكه معظمه بروند كه قبول نكرده بود و به آنان هم گفت

تـا ايـن   . او نه به حج رفت و نه پاي سفره عقد نشست، بلكه فرمان رهبرش را اطاعت كرده و به جبهه رفت. به جاي او فرستادند
پس از چنـد روز  . شهادت رسيدكه يك ماه و نيم بعد در عمليات مسلم بن عقيل و با كلمه رمز يا ابوالفضل العباس در سومار به 

   …در عيد آمد و در عيد هم رفت. در عيد غدير پيكر پاكش تشييع و به خاك سپرده شد



  
  

   1336: والدت
   29/12/61: شهادت

  :مختصري از زندگي نامه شهيد &

وي  .به عرصه وجـود نهـاد  در خانواده اي با ايمان و زحمتكش در شهر شهيد پرور نجف آباد پا  1336علي اصغر كامراني در سال 
دوران دبيرستان را در رشته رياضي به پايان رساند و پس از اخذ ديپلم بـا موفقيـت وارد دانشـگاه تربيـت معلـم       1356در سال 

مي زد كه يكـي   1356گرديد و چون دوره دانشگاهي او در اوايل انقالب بود دست به فعاليتهاي چشمگيري در دانشگاه در سال 
بـه خـاطر جنـگ     1359بعد از سه سال درس خواندن در دانشگاه در سال . نها برپايي نماز جماعت در دانشگاه بود از بارزترين آ
هنگامي كه از مريوان عازم شهر محل سكونت فرمانده سپاه مريوان بود در راه در كمين ضـد   29/12/61در تاريخ  .وارد سپاه شد

شهادت رسانده و اتومبيل او را به آتش كشيدند از اين شـهيد   ده بود لذا او را بهانقالب و كوموله افتاد و چون حاضر به اسارت نش
  . به يادگار مانده است  فهيمهعزيز دختري به نام 

  : فعاليتهاي شهيد در طول زندگي &

نجف آبـاد   -در اوايل انقالب به خاطر فعاليتهاي دانشگاهي و داشتن كتابهاي مذهبي و نوار و اعالميه هاي امام او را در راه تهران
دستگير مي كنند و به خانه مي آورند و بعد از بازرسي كتابها و مجالتش، چشمهايش را باز كردند و رفتند و در همين زمان نيـز  

م فعاليتهاي سياسي ضد رژيم زندان بود وهمچنين در تسخير النه جاسوسي توسـط دانشـجويان شـركت    يكي از برادرانش به جر
علي خيلي به مطالعه عالقه داشت و كتابهاي استاد مطهري را مطالعه نموده بود و كتابهاي ديگـري هـم در زمينـه هـاي     . داشت

 . مختلف مطالعه مي كرد

  : فرازهايي از وصيتنامه شهيد &



غير ممكن بود كه علي وصيت نامه بنويسد و همسرش پاره نكند و موقعي كه شهيد شده بـود همسـرش    :مي گويد مادر شهيد
ما عكس مي خواهيم علي مجروح : و برادر زنش آمدند منزل ما و تمامي اتاق او را گشتند و هر چه كتاب داشت بردند و گفتند

د تازه من به كارهاي همسر و برادر زنش پي بردم و متوجـه نشـدم   موقعي كه خبر شهادتش رسي .شده و در بيمارستان است
   كه آنها وصيتنامه علي را پيدا كردند يا نه؟

  
  : مختصري از زندگينامه شهيد &

. در خانواده اي فقير و زحمتكش ديده به جهان گشود پيرده فيروز كوهدر روستاي  1338شهيد فرامرز فاميلي در سال 
  .شهيد فاميلي سومين فرزند خانواده بود

  

  : فعاليتهاي شهيد در دبيرستان، دانشگاه و ارگانها &

فعاليت هاي ضد پهلوي خود را شروع كرده بود و آن زمان در دانشسراي بابل مشغول درس  54شهيد فاميلي قبل از سال 
دران دانشجو را جذب امام مي كرد به طوري كه باعث اعتصاب و تظاهرات عليه رژيم در دانشگاه مي شد و به خواندن بود و برا

اين انقالب و رهبر عزيز وفادار ماند و لحظه اي دست از آنها نكشيد و در راه همان اهدافي كه انقالب كرده بود راهي جبهه شد و 
كه  63تا  60البته فعاليتهاي شهيد عزيز در سالهاي . به لقاء اهللا پيوست سالگي  23شهادت گمنامانه را پذيرفت و در سن 

تهران و به دنبال ماموريتهايي كه در اين بين به ايشان داده مي شد ايفا  10دانشگاهها تعطيل بود ، در سپاه پاسداران منطقه 
  .مي گرديد

  :فرازهايي از وصيت نامه شهيد

بشتابيم و كرباليش را از دست مزدوران شرق و غـرب  ) ع(ن رسيده كه به ياري دين حسينبرادر و خواهران عزيزم، اينك وقت آ
وقت آن رسيده كه خانه خدا را كه محل تاخت و تاز چكمه پوشـان آمريكـا شـده اسـت پاكسـازي كنـيم و وقـت آن        . آزاد كنيم

ابيم و وقت آن رسيده كه به قول اماممـان  رسيده كه به وعده خود با خدا وفا كنيم و به ياري محرومين و مستضعفين جهان بشت
اما شكست در فرهنگ اسالمي معني و مفهـومي پيـدا نمـي    . به تكليف خود عمل كنيم حتي گرچه به ظاهر شكست هم بخوريم

و سنت خـدا را در  . كند و به فرموده خدا در قرآن مجيد اگر فتح نصيب ما شود كه چه بهتر و اگر شهادت كه حسابش ناپيداست



اگر خداي ناكرده سستي كنيم و اين نعمت بزرگ خدا را كه بر ما منـت گـذارده و   . داريم و از اين قفس تن آزاد مي شويمپيش 
  . ما را بر طاغوتيان پيروزي بخشيده است، قدر ندانيم به عذاب دچار خواهيم شد

برادران و خواهران دانشجومسووليت بسيار سنگيني بر عهده دارند و به خصوص در دانشگاه تربيت معلـم از يـك طـرف بايـد در     
صحنه هاي مبارزاتي و فعاليت در جهت انقالب اسالمي تالش كنند و به جامعه و به خصـوص بـه دانشـجويان و دانـش آمـوزان      

. معرفت و تزكيه دانشگاه از ته مانده ها و لجن هاي شرق و غرب تالش كننـد  جهت و خط بدهند و از طرف ديگر در سنگر علم،
به نظر من، ما چاره اي جز اين نداريم كه برادران و خواهران حزب اهللا هر كدام خود استادي شوند و در كالسـهاي دانشـگاه بـه    

  . تدريس بپردازند و كمبود استاد متعهد را از اين جهت جبران كنند
  

  
  

  :مختصري اززندگينامه شهيد

سالگي درهمان شهربه سربرد  7-6دوران طفوليت راتا سنين . به دنيا آمد» آشتيان«درشهرستان 1339شهيدمستوفي درآذرماه 
  .به اتفاق خانواده به تهران رفت1347و درسال 

ور شركت نمود وموفق به راهيابي به دانشگاه دررشته رياضي مدرسه بعدازاخذ ديپلم دررشته رياضي فيزيك دركنك1358درسال 
  .عالي رياضيات كرج گرديد

يك ترم بعد از ورود او به دانشگاه مصادف مي شود با آغاز انقالب فرهنگي وتعطيلـي دانشـگاهها كـه درايـن زمـان او شـروع بـه        
روزانه باكوله باري از اعالميه هاي حضرت امام و پوستر  .فعاليت دردبيرستان دكتر شريعتي و دبيرستان ديگري در كرج مي كند

  .عازم كرج مي شد وشبها باجسمي خسته ولي روحي شاد به تهران باز مي گشت

  :روحيات شهيد •

  :شهيد مستوفي دفاع از اسالم و حفظ نواميس مسلمين را برساير امورجنبي و حتي زندگي شخصي ترجيح مي داد، زيرا كه    

  جزنكورانكشند            روبه صفتان زشت خورانكشنددرمسلخ عشق    

  گرمرد رهي ميان خون بايدرفت           ازپاي فتاده سرنگون بايدرفت  

  .بود كه مدرك قبولي را ازدست ساالر شهيدان دريافت نمود و به فيض عظيم شهادت نائل آمد1365در همان روزدهم فروردين  ......و



  

  
   :شهيدمختصري از زندگينامه 

 در خانواده اي مذهبي ومتدين پا به عرصه وجود گذاشت 1343شهيد محمد گودرزي درسال 

  :فعاليتهاي شهيد در دبيرستان، دانشگاه وارگانهاي انقالبي &

فتـه  بعد از اين كه دوران دبستان و دبيرستان را با موفقيت پشت سرگذاشت، بالفاصله پس ازاخذ ديپلم، درمركز تربيـت معلـم پذير      

شد وبعد از گذراندن يكسال تحصيلي در اين مركز، دردانشگاه تربيت معلم تهران قبول شد و اين قبولي تحولي ديگر در زنـدگي او بـه   

  .وجودآورد و از او اسوه اي كامل، انساني وارسته و پرهيزگار ساخت

  :فعاليتهاي شهيد در دبيرستان، دانشگاه وارگانهاي انقالبي  

بعد از اين كه دوران دبستان و دبيرستان را با موفقيت پشت سرگذاشت، بالفاصـله پـس ازاخـذ ديـپلم، درمركـز تربيـت معلـم         
پذيرفته شد وبعد از گذراندن يكسال تحصيلي در اين مركز، دردانشگاه تربيت معلم تهران قبول شد و اين قبولي تحولي ديگر در 

  .اي كامل، انساني وارسته و پرهيزگار ساختزندگي او به وجودآورد و از او اسوه 

  :نحوه اعزام به جبهه ودفعات مجروحيت&

سال سوم دانشگاه رامي گذراند كه شوق رفتن به جبهه روز به روز در، جانش ريشه دوانيده و بـاالخره درعمليـات پيروزمنـد        
روز در 20حيـة سـر، كتـف و پـا مجـروح گرديـد و      دراين عمليات بـه شـدت از سـه نا   . داوطلبانه به جبهه اعزام شد» 8والفجر «

بعد از مـرخص شـدن از بيمارسـتان دوبـاره بـه      . بيمارستان سيناي تهران بستري بود و خانواده اش را از اين موضوع مطلع نكرد
ايد محيط دانشگاه قدم نهاد اما از آنجا كه عشق به شهادت سراسر وجودش را گرفته بود، نتوانسـت بيشـتر از چنـد مـاه صـبرنم     

رهسپار جبهه شدو درآنجا افتخارات وايثارگريهاي فراواني ازخود به » محمدرسول اهللا«وبراي باردوم همراه با سپاه يكصدهزارنفري
  .درجبهه خونين شلمچه به شهادت رسيد 65روز حماسه وايثار دربيست ويكم ديماه سال 41بعد از گذشت . جا گذاشت



  :فرازهايي از وصيتنامه شهيد

بارخدايا شهادت در راهت را برايمان از عسل شيرين تر، نياتمان را همچون نيات شهدا و در لحظه لقاء رب گردان و در هنگام 
بارخدايا همة ماشيعيان . بار خدايا منافقين را خوار و زبون و به بدترين نحوممكن هالك بگردان. مرگ، لبخندت رابرايمان قرارده

درپناه خودت مصون ومحفوظ بدار وبه ) عج(ت بفرما وامام عزيزخميني كبير راتا ظهورحضرت وليعصرعلي را به راه راست هداي
  ».كليه خانواده هاي شهدا صبر و اجرعطا بفرما

  
  
  

  
  

  شهيد سيد مسعود طاهري
  1339: والدت
  18/8/65:شهادت

  :مختصري از زندگينامه شهيد

  در محالت  سمنان متولد شد 1339هري دربيست ويكم دي ماه شهيد سيد مسعود طا

  :نحوه اعزام به جبهه &

شهيد طاهري كه همواره مي جوشيد ومي خروشيد وگوش به فرمان امام بود با آغـاز جنـگ تحميلـي درنـگ را جـايز ندانسـته        
بـار دوم  . ماه خدمت كـرد 4سردشت به مدت يعني بالفاصله بعد از ازدواج راهي كردستان شد و در 20/6/61واولين بار در تاريخ 

به مدت سـه مـاه   20/3/63روزدر جزبرة مجنون و آزادسازي آن شركت نمود ودفعة سوم از تاريخ  45به مدت  24/6/62در تاريخ 
  بود كه اين بار خدايش او را برگزيد و به فيض شهادت نائل آمد 18/8/65آخرين اعزام او در تاريخ . راهي جبهه شد

  :ي ازوصيتنامه شهيدفرازهاي

  

خدا را سپاس مي گويم كه من از روي هوا و هوس به جبهه نيامدم بلكه براي انجام تكليف و اجابت امر ولي فقيه و حسين زمان 
الهـي رضـا   «.ما امام خميني و براي كسب رضايت معبود و محبوب و معشوقمان خداي متعال به جبهه حق عليه باطل شـتافتم  

  »برضائك 



پدر و مادر عزيزم، ازشما عاجزانه مي خواهم كه مرا حالل كنيد، من نتوانستم الاقل آن طوري كه دلم مي خواست در زندگي     
من از شما بسيار متشكرم كه با داشتن زندگي پر مشقت مرا اين گونـه پـرورش داديـد و بـه لطـف خـداي       . به شما خدمت كنم

  .مرا اليق شهادت درگاه حق ساختيد مهربان به صراط مستقيم هدايتم نموديد و

مي باشد كه در هنگام خـداحافظي  » )ع(حضرت اباعبداهللا حسين«همسرم؛ سفارش من به تو همان سفارش آموزگار شهادت     
دل قوي داريد كه قادر يكتا پشتيبان و نگهبان شماست و تنها اوسـت كـه شـما را ازشـر دشـمنان      «:با خانوادة مكرمه اش فرمود

بخشد و عاقبت شما رابه خير مي گرداند و دشمنان شما را به انواع عـذابها و شكسـتها دچـارمي كنـد، ايـن مصـيبتها        نجات مي
وسختي ها زودگذر و تمام شدني است ولي به پاداش اين فداكاري ها وجانفشاني هابه نعمت هاي ابـدي و بـي پايـان خداونـدي     

  ».اهيدزدخواهيد رسيد و بر سرير كرامت و بزرگواري تكيه خو

  
  :مختصري اززندگينامه شهيد&

پـس از طـي دورة   . در خانواده اي مذهبي در شـهر تويسـركان چشـم بـه جهـان گشـود       1345سقائي در سال ) رويا(نورسته     
. در كنكور موفق شد و در رشته زبان فرانسه در دانشگاه تربيت معلّم مشغول به تحصيل شـد  1364دبستان و دبيرستان در سال 

از وي مقـداري دسـت نوشـته بـاقي     . شدوي دربمباران شهر تويسركان به درجه رفيع شهادت نائل. آخرين فرزند خانواده بوداو 
  :مانده است كه به ذكر پاره اي از آن نوشته ها مي پردازيم

اكنـون كـه بـا     الهي، تنها تويي كه اين دل شكسته و خسته را تسكين مي بخشي وبا فضل و بخششت اميدوارمي سازي، پس    
  .اميدآمده ام نا اميدم مكن، مي دانم كه قلبي سياه دارم وگناهكارم و دربرابر عظمت توچيزي جزموجودي حقير و ناتوان نيستم

لحظة مـرگم را نزديـك كـن وآن را    . اي خداي بزرگ ومهربان، به فريادم رس، راحتم كن، تسكينم ده، از اين دنيا رهاييم ده    
  .يم قرار دهبهترين لحظة زندگ



قلبي ده تا تنهاعشق تو درآن نهفته باشد روحي ده تا براي وصالت بي تاب، .معبودا؛ آنچنان عاشقم كن تا تنها معبودم توباشي    
آنجـا  . مي خواهم درتنهـايي وگمنـامي بميـرم   : عقلي ده تا هميشه مطيع اوامر و فرامين تو باشد خداي من. بي قراروحيران باشد

و باشي و من مي خواهم در تنهايي و تاريكي با توسخن گويم و دعا بخوانم تا قدري روح پريشان وآشفته ام آرام بميرم كه فقط ت
  .گردد

  

 

  
  :مختصري از زندگينامه شهيد

  .لرستان ديده به جهان گشود» دورود«در 1341شهيد سليميان درسال 

پا به 1348درسال . او دوران پرخطري بود و او از چندين     خطرجاني، جان سالم به در برددوران پيش از ورود به دبستان براي 
  .مدرسه گذاشت

از زماني كه اندكي بر خواندن و نوشتن مسلط  شد، ايام تعطيلي تابستان را به يادگيري مقدمات و روخواني قرآن مجيد درمكتب 
اني دفتر مذهبي كارخانه سيمان جهت آموزش احكام و قرآن مجيد شركت پس از آن با افتتاح كالس هاي تابست. خانه پرداخت

  .مي كرد و هم چنين در جلسات قرائت قرآن بعد از نماز مغرب وعشاء حضور  مي يافت

  :نحوه اعزام به جبهه 

بـه جبهـه   نيزمجـدداً   63و 62درسـال  . به جبهه اعزام گرديد و درعمليات منطقه قصر شيرين شركت داشت61درتابستان سال  
در  5و همين طور در عمليات كـربالي 61،62،65شهيد سليمانيان چهار بار به جبهه هاي حق اعزام شد كه سالهاي . اعزام گرديد

  .همين سال بوده است

  :فرازهايي از وصيتنامه شهيد&

  هركه را اسرارعشق آموختند              مهركردند ودهانش دوختند

بخشش او اميدوار نيستم و جز از عدل او بيم ندارم و جز به يكتاييش اميد ندارم و جز بـه رشـتة    به نام خدايي كه جز به  فزوني
  .توحيد او چنگ نميزنم



بندة عاصي و غرق درمنيت و محجوب از نور مطلق حيدر سليميان فرزند حاج محمدعلي كه عمري را جهـت رسـيدن و محـو و    
اينك با توفيقات الهي قصد توبه كـرده و در ايـن جهـت از    . ري از اوصرف نكردسپس بقاء در ذات هستي به او داده بودند  جز دو

باشد كه مورد رحمـت ايـزد متعـال قـرار     .تمامي ذوالحقوق كه به هر نحوي بر بندة عاصي حقي دارند مي خواهم كه حاللم كنند
  .گيرم

خدا ريشة استكباررا ازروي زمين به رهبـري امـام    بپاخيزيد و با توكل به! شما اي امت اسالم چرا نشسته ايد و قيام نمي كنيد ؟ 
  .برچينيد و بدانيد آزادي شما درآتش اسلحة بر روي كافران ومشركان است و بهشت زير تيزي نوك نيزه ها مي باشد) ع(زمان

م شـب  اي آنـان كـه در راه احيـاي اسـال    . اي زاهـدان شـب و شـيران روز   ! شما اي برادران بسيج و سپاه، اي از جان گذشتگان 
مبادا خداي نكرده نسـبت بـه آنهـا كـم تـوجهي      ! ازروزنمي شناسيد، درراهتان ثابت قدم و استوارباشيد و شما اي امت حزب اهللا

  .كنيد

  .آماده نماييد) عج(خود را براي ظهور حضرت مهدي 

  .انشاءاهللا كه در خدمت به اسالم عزيز تحت اطاعت از واليت امرموفق بوده وباشيد 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  
  
  مختصري از زندگينامه شهيد محمد حسين تجلي  

تحصيالتش را از دبستان فردوسي . در شهر زنجان در خانواده اي مذهبي متولد شد  1341شهيد محمد حسين تجلي در سال 
 شروع كرد و در دبيرستان دكتر علي شريعتي به اتمام رسانيد و پس از پايان تحصيالت متوسطه در مركز تربيت معلم شهيد

پس از قبولي در دانشگاه تربيت معلم تهران در رشته علوم اجتماعي به  64در سال . بهشتي در زنجان به ادامه تحصيل پرداخت
  .با بسيج زنجان عازم جبهه گرديد  65صورت مامور به تحصيل مشغول به كار شد و در سال 

  نحوه شهادت 
اثر اصابت گلوله دشمن خون خوار به هدف متعالي خود كه شهادت بـود  در  5در منطقه عملياتي كربالي  65در اسفند ماه سال 

  .رسيد 
  تاكيد شهيد بر چه موضوعاتي بود 

تمام كارهايم را به خداونـد  )  افوض امري الي اهللا(در هر بامداد و شامگاه مؤذن قبل از نداي دلنشين اذان ميگويد   : او مي گويد
اراده و استقامت خود را به مالئك نشان دهيد بگذاريد مالئك ببينند كه چرا بايد بـه   پس شما نيز بايد چنين باشيد. مي سپارم 

. و وسيع چون خلقت بمانيـد   ‚ايستا چون كوه و خروشان چون دريا  ‚بلند چون سرو بي نياز چون گياه كوير . آدم سجده كنند 
ي نيستيم در ضمير ناخود آگاه خويش لگد كـوب كنيـد   سر خويش باال بگيريد اين آهنگ شيطاني را كه ما با رفتن قادر به زندگ

ارجعي الي ربك ( به هنگام خطاب  ‚كمرتان  را راست كنيــد  ‚نگذاريد كه شيطان و شيطانيان به ديده ترحم به شمــا بنگرند 
  .نيز ايستاده بمانيد و ايستاده رجعت كنيد بدانيد كه نا آگاهانه نرفتم و خودم راه را انتخاب كردم  )



  
  

  

  

  زندگينامه شهيد مسعود عيدي زاده 
وي در خانواده اي مذهبي پرورش يافـت و در سـن   . در خرمشهر ديده به جهان گشود  1344شهيد مسعود عيدي زاده در سال 

فعاليـت  بعد از پيروزي انقالب اسالمي در تمـام  . سالگي همراه ديگر مردم غيور همگام شد و عليه ظلم طاغوتي قد علم كرد  14
در كنكور سراسري شركت نمود و  63بعد از اخذ ديپلم در سال . ها از مجله در انجمن اسالمي آموزشگاهها نقش بسزايي داشت 

در دانشگاه روح بلند . در رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران قبول و مجبور به نقل مكان به تهران و ادامه تحصيل شد 
به او مجال نمي داد كه تنها به درس دانشگاهي بيانديشيد و از اين رو بارها در جبهه هاي نور حضور فعـال   پرواز و آزاده او هرگز
  .خود را به ثبت رساند

  نحوه اعزام به جبهه 
بعد از شروع جنگ تحميلي او هم در سنگر علم و دانش و هم در سنگر دفاع مقدس شركت مـي نمـود از جملـه فعاليـت هـاي      

همچنين شـركت   ‚فعاليت هاي نظامي در منطقه عملياتي در بندي خوان عراق  ‚وزش نظامي در شش دار ايالم ايشان تعليم آم
بـود كـه بعنـوان پاسـدار و دانشـجوي       5در عمليات هاي مختلف از جمله فاو و آخرين عملياتي كه ايشان حضور داشت كربالي 

  . اثر اصابت تركش به مخچه به درجه رفيع شهادت نائل شدندبر  1366در غروب دوازدهم اسفند ماه  ‚بسيجي و آرپي چي زن 
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  زندگينامه شهيد سيد حسن رازيان 

در تهران متولد شد در كودكي چون از هوش سرشاري برخوردار بود خيلي زود به تمام فنون آشنا مي  1341شهيد در سال 
در دانشگاه تربيت معلم رشته رياضي  59و اخذ ديپلم در سال پس از دبيرستان  . گشت به طوري كه در محل زبانزد مردم بود

وارد  1364پذيرفته شد و البته قابل ذكر است بين دبيرستان و دانشگاه او به علت بسته شدن دانشگاه ها فاصله افتاد و در سال 
  .دانشگاه شد 

  دفعات اعزام به جبهه 
فران رفت و در آنجا نيز مسئول گروهان بود موقع شهادت شهيد به جبهه اعزام شد و در جبهه جنوب به جنگ كا 59در سال 

در مبارزه با منافقان و عوامل . چمران به تهران آمد و مسئول ناحيه منطقه بسيج شد و چند ماه در اين قسمت فعاليت مي كرد 
ان انقالب اسالمي شود و در بني صدر نقش فعال داشت و از آنجا كه عاشق انقالب و اسالم بود تصميم گرفت وارد سپاه پاسدار

علي بن ابي طالب مشغول به  17وارد سپاه شد و پس از چند ماه به جبهه اعزام شد و در واحد لشكر  1360آذر ماه سال 
برگشت ولي ديگر آنجا ) قرارگاه ( براي مرخصي به تهران آمد و مجددا به اهواز  5بعد از مرحله اول كربالي  وي.خدمت گرديد 

شركت كرد و در شب دهم اسفند  5رسول اهللا به آنجا رفت و در مرحله دوم كربالي  27ماموريت گرفتن براي لشكر  نماند و با
  .به لقاء اهللا پيوست  1365ماه 

  وصيت نامه سردار رشيد اسالم شهيد سيد حسين رازيان 
خدايي كه . ميكنم و به ريسمان او چنگ ميزنم به قول او تكيه . به نام خدايي كه فقط به فضل او اميدوارم و از عدل او هراسانم 

آسمانها و زمين را گسترد و تنها او است كه شايسته سپاس و ستايش است خدايي كه قبل از آفرينش هستي بود و پس از 
   نابودي آن نيز خواهد بود



  
  

  
  
  

  زندگينامه شهيد محمود آاشيها 
مذهبي در يكي از محله هاي جنوب غربي تهران ديده به جهان گشود و به در خانواده اي  1342شهيد محمود كاشيها در سال 

در دبستان و  1348او در سال . ياران من در رحم مادرانشان هستند : فرمودند  42كه در سال  راستي جزء ياران امام بود
يرستان خوارزمي مشغول به با توجه به هوش و استعداد بااليش در دب 1356راهنمايي فصيح شروع به تحصيل كرد و در سال 

پس از اتمام سربازي با انكه زمان زيادي به كنكور نمانده بود ايشان سعي و تالش خود را نمود تا اينكه موفق به .تحصيل گرديد
  .گرديد و از دانشجويان خوب گروه خود شد  1364قبولي در رشته فيزيك دانشگاه تربيت معلم سال 

  نحوه شهادت 
در حاليكه تنها برادر كوچكش در جبهه حضور داشت او نيز به سوي جبهه شتافت و در كنار يكديگر  1365در اسفند ماه سال 

در حاليكه تير ) 10/12/65(در شمال درياچه ماهي درشلمچه شركت كردند و او درشب عمليات  5در عمليات تكميلي كربالي 
پس از آنكه پيكر مطهر او شانزده روز در منطقه عملياتي بود  به ران او اصابت كرد دعوت حق را لبيك گفت و به لقاء ش پيوست

   .دبهشت زهرا به خاك سپرده ش 53پيكر پاكش به تهران آمد و در كنار ديگر همراهانش در قطعه  26/12/65سرانجام در تاريخ 
  
  
  
  



  
  
  

  دهستانينگاهي كوتاه به زندگي پر بار برادر شهيد كاظم 
  

در روستاي زارچ از توابع استان يزد در خانواده اي كشاورز ديده به جهان گشود  1337برادر شهيد كاظم دهستاني در سال 
تحصيالت ابتدايي خود را تا سال سوم متوسطه در آنجا طي كرد براي ادامه تحصيل راهي شهر يزد شد و بعلت فقر زياد روزها را 

  .وارد دانشگاه شد 1356و شبها را درس مي خواند تا موفق به اخذ ديپلم طبيعي گشت وي در سال به كار و تالش مشغول بود 
بهمن مدت فعاليتش در جبهه به پايان رسيد اما در همان شب مزدوران بعثي در جبهه چزابه دست به حمله زدند و  20روز 

 22ا بر دوش مي گيرد و به خط مقدم مي رود و در روز عده اي از برادران شهيد شدند در اينجاست كه برادر شهيدمان اسلحه ر
  .بهمن شهادت نصيبش مي شود و به آرزويش كه لقاءاهللا است مي رسد 

مهمترين خصوصيت او عشق خدمت به محرومان و مستضعفان و حالت خستگي ناپذير وي بود هميشه سعي مي كرد در دعاي  
م مي داد سعي در بازگو نكردنشان داشت در برخوردها و سخنان وي حالت كميل و نماز جمعه شركت كند كارهايي را كه انجا

شوخي و طنز بود اما گاهي حالت غمي كه از رنج سالهاي كوتاه عمر پر ثمرش بود ديده مي شد روح بي تاب او آرام و قرار 
و عاقبت به سوي معبودش  نداشت عشق به حق و رضامندي خدا و خدمت به محرومان او را بسوي جبهه و عاشقان اهللا كشاند

  .پر گشود و در جوار حضرت حق آرميد 
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  مختصري از زندگينامه شهيد محمد رضا خليلي 

در روستاي كالريجان در سوادكوه به دنيا آمد تولد محمد رضـا بـا فقـر مـادي خـانواده       1337شهيد محمد رضا خليلي در سال  
همراه بود و اين مسئله خود عاملي بود كه او را در كوره زندگي انساني مقاوم و سرسخت به بار اورد و روح او را كامال صيقل مي 

را وقف مردم زجرديده كنـد شـهيد خليلـي دوران ابتـدايي و راهنمـايي را بـه خـوبي در همـان         داد و اين عامل باعث شد تا خود 
روستاي كالريجان سپري كرد و پس از آن براي دوره متوسطه به شهرستان زيراب و قائمشهر مي رفت و پـس از تمـام كـردن    

  . دوره متوسطه موفق به قبول در رشته تاريخ دانشگاه تربيت معلم شد 

  ام به جبهه نحوه اعز

زماني كه شهيد چمران به شهادت رسيد شهيد خليلي به علت اصابت تركش به بازويش در بيمارستان بستري بـود كـه پـس از    
اين واقعه دوباره تصميم گرفت عازم جبهه شود و مي گفت من زنده باشـم و بگـردم و شـهيد چمـران نباشـد در عمليـات بيـت        

با خون خويش نام خونين شهر را خرم شـهر   16/12/61پس از فتوحات فراوان در تاريخ  المقدس در مرحله اول و در مرحله دوم
  .نهاده و با عشقي فراوان به لقاء حق رسيد 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  مختصري از زندگي نامه شهيد رمضان قلي پور روشن
  .ديده به جهان گشوددر خانواده اي مذهبي در منطقه روشندان بابلسر  1345شهيد رمضان قلي پور روشن در سال 

  فعاليتهاي شهيد در دبيرستان و دانشگاه و ارگانهاي انقالبي 
شهيد قلي پور دوران تحصيل را با موفقيت كامل پشت سر گذاشت و با زحمات زيادي توانست به دانشگاه در رشته رياضي 

  .پذيرفته شود

  نحوه اعزام به جبهه 
برگردن فرد فرد انسانهاست فراموش نكرد از آغاز جنگ تحميلي بطور متوالي  شهيد قلي پور با همه مشكالت وظيفه اي را كه 

شركت  10در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل حضور كامل داشته و با دشمن به مبارزه پرداخت تا اينكه در عمليات والفجر 
  .نموده و شربت شهادت نوشيد 

  فرازهايي از وصيت نامه شهيد رمضان قلي پور روشن 
اس مخصـوص خداوند است كه به ما نعماتي عنايت كرد به مــا نعــمت عقل كرامت فرمود تا بدان راه و رسم درست حمد وسپ

ما چشم عطا كرد تا بوسيله آن حقايق جهان را از باطل تميز دهيم از آنجا كه خداوند  زيستن را بياموزيم وبدان عمل كنيم و به
ت كه آن را پذيرفت در حاليكه كوه از پذيرفتنش عاجز ماند پروردگارا اي ايزد دانا رسالتي به سنگيني كوه بر عهده انسان گذاش

  اين جوانان به سوي تو مي آيند شهادت



بهترين روش و بزرگترين خط جهت وارسته شدن و رسيدن به خداست اي خداي بزرگ اگر در پيشگاه درگاهت پلكهاي 
گردد و به درگاه تو آنقدر بايستم تا پاهاي من ورم كند و اگر همه عمر خاك چشمانم بيافتد و به آواز بنالم تا صداي من قطع 

زمين خورم و تا پايان آب خاكستر آلود آشامم و در فاصله بين اينها به ذكر تو گويا باشم تا زبانم كنده شود پروردگارا اگر مرا 
ده اي و اگر به كيفرم رساني از روي اعمال يم كه شايسته اين بودم بلكه تو از رحمت و بخشش خود عمل نمو.ببخشايي نگ

  .خودم مي باشد
  

  
  

  زندگينامه برادر شهيد ناصر كاظمي
   

شهيد ناصر كاظمي در خانواده اي متوسط در تهران متولد شد دوره طفوليت و ابتدايي را مانند ساير كودكان محل گذراند در  
در رشته  1356را مي گذراند شور و شوق عجيبي به اسالم و جامعه اسالمي پيدا كرد تا اينكه در سال زماني كه دوران متوسطه 

تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم قبول شد ايشان تنها به درس خواندن اكتفا نكرد و در حين دانشجوئي شغل شريف معلمي را 
عاليت خود را متوجه مناطق جنوب شهر كرد و در اكثر مدارس برگزيد و به خاطر عالقه شديدي كه به محرومان جامعه داشت ف

به هنگام تظاهرات مردم او كه در رديف جوانان فعال انقالب بود به علت  1356جنوب شهر تهران به تدريس پرداخت در سال 
  .فعاليت هاي سياسي در دانشكده تربيت بدني دستگير شد و مدتي را رد زندان گذراند

  نحوه شهادت 
در حين پاكسازي يكي از روستاهاي پيرانشهر به آزادي ديرينه خود دست يافت و به  1361شهريور  7جام روز دوشنبه سران 

به  1358بعد از پيروزي انقالب اسالمي و تشكيل سپاه پاسداران بر حسب وظيفه شرعي و اجتماعي در خرداد  .شهادت رسيد 
مشغول خدمت شد با اوج گيري توطئه هاي آمريكا در مناطق مختلف  عضويت اين نهاد انقالبي درآمد نخست در شهر زابل

كشورمان براي شكستن توطئه تجزيه خوزستان به خرمشهر اعزام شد پس از تالش فراوان در اين شهر فعاليت خود را متوجه 
پس از  .پاوه را قبول كرد شهر پاوه كرد و با توجه به تجربيات و نتايجي كه از فعاليت هاي خود داشت مسئوليت فرمانداري شهر

مدتي از پاوه به سنندج اعزام شد با تجربياتي كه بدست آورده بود مسئوليت فرماندهي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
كردستان را پذيرفت در اين سمت فعاليتهاي زيادي در تمام زمينه ها انجام داد كه پاكسازي مناطق حساس و استراتژيك مانند 

  .سردشت كامياران مريوان تكاب و آزادسازي بوكان و عملياتهاي ديگر از آن جمله است جاده بانه 
  



  

  
  زندگينامه شهيد سحراب بخشي 

د از اتمام بع.در يك خانواده مذهبي به دنيا آمد) زيار محله ( در يكي از روستاهاي نزديك قائم شهر  1346سحراب در سال 
به  1364در رشته زمين شناسي دانشگاه تربيت معلم قبول شد تا اينكه در سال  دوران دبيرستان دركنكور شركت نموده و

  .درجه رفيع شهادت رسيد 

  فعاليتهاي شهيد در ارگانهاي انقالبي 
وي دوران تحصيلي راهنمايي را در يكي از مدارس جويبار آغاز كرد و در همين سال بود كه فعاليتهاي انقالب اسالمي به رهبري 

براي سرنگوني  57و  56بصورت گسترده آغاز شد شهيد بخشي همراه با ديگر جوانان انقالبي در سالهاي ) ره  (امام خميني 
  رژيم پهلوي در تظاهرات شركت مي نمود

                                                                                                     نحوه اعزام به جبهه 
سهراب بخشي همزمان با شركت در جبهه بر عليه منافقين هرگز از جبهه نبرد با عوامل خارجي يعني مبارزه با صدام شهيد 

وصداميان غافل نبود او هم در صحراي گرم و سوزان جنوب وهم در كوههاي سر به فلك كشيده غرب و سردسير كردستان با 
ين بار و اولين كسي بود كه از منطقه پايين رود پشت روانه جبهه نبرد شد براي اول 1361دشمنان اسالم مبارزه كرد در مهر ماه 

براي سومين  1364براي دومين بار عازم جبهه بانه و سردشت شد و در سال  1362و به منطقه كردستان اعزام گشت در سال 
و در دانشگاه تربيت معلم بار به مناطق جنوب اعزام گشت در همين سال بعد از پايان ماموريتش در كنكور شركت كرده 

پذيرفته شد بعد از شش ماه درس در دانشگاه اين بار هم مثل هميشه گوش به فرمان امام امت وارد دانشگاه امام حسين همراه 
در منطقه ام الرصاص با لباس غواصي  4با راهيان كربال عازم منطقه عملياتي جنوب شد در آخرين بار در عمليات كربالي 

  .به آرزوي ديرينه اش كه همان شهادت در راه خدا بود رسيد شركت نمود و 

  فرازهايي از وصيت نامه شهيد 
از انجايي كه مسير انسان بايد به سوي خدا باشد و بايد به كمال برسد بنده احساس كردم و مي كنم كه در جبهه زودتر به هدف مي       

رسم به همين جهت بنده درس را كنار گذاشته و به سوي جبهه رهسپار شدم دفاع از اسالم واجب است بنده تكليف انجام مي دهم 
نسان مهذب شود آنوقت اگر درس مانع اين كار شود آنوقت واي بر ما از همه مي خواهم كه آخرت را براي تحصيل علم براي اين است كه ا



دينشان خراب نكنند خود سازي كنيد هميشه بياد مرگ باشيد و خودتان را آماده كنيد براي سفر آخرت اين راهي است كه ناگزير بايد 
  حركت كنيدرفت اما چه خوش است كه به توشه اي از علم وعمل 

  

  

  زندگينامه شهيد عباس دهقاني محمد آبادي 
كيلو متري جاده تهران واقع  24در روستاي اسماعيل آباد شهريار كه در  1344شهيد عباس دهقاني محمد آبادي در سال  

ستاي زادگاهش به پايان برد و سپس براي طي شده بدنيا آمد پس از گذراندن دوران كودكي دوره ابتدايي را در دبستان رو
در رشته دبيري تاريخ دانشگاه تربيت معلم قبول شد و در تاريخ  1364در سال و .مراحل باالتر به بخش مركزي رباط كريم رفت

بر اثر اصابت گلوله خمپاره به سنگر عباس دهفاني به درجه رفيع  598در محله عراق به خرمشهر بعد از قبول قطعنامه  5/5/67
   .شهادت نائل شد 

  : تعداد دفعاتي كه به جبهه اعزام شد و دفعات مجروحيت او 
از ناحيه دست و پا  5هاي مختلفي شركت داشته و كال شش بار به جبهه اعزام شده كه در عمليات كربالي در  عمليات  

قصر شيرين و شلمچه همراه با مدافعان  ‚منطقه سر پل ذهاب  ‚4كربالي  ‚ 6مجروح شده است در عمليات بيت المقدس 
نيز از ناحيه پا سوختگي پيدا كرد و يك تركش ريز  6 اسالم بر ضد دشمن متجاوز جنگ و جهاد نمود در عمليات بيت المقدس

  .  هم به  پيشاني او اصابت كرده است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                                                

  
  زندگينامه شهيد نصرت اهللا نادري 

جهان گشود پدر ايشان مردي زحمت در شهرستان چالوس در خانه اي قديمي چشم به  1344شهيد نصرت اهللا نادري در سال  
كش و عابد بود از همان اوان طفوليت فرزندانش را با ذكر نام خدا آشنا مي كرد و بسيار سخاوتمند بود مادر شهيد زني مؤمنه و 

  .دلسوز بود كا تمام هم و غم او تربيت فرزندان و همكاري با همسرش براي گذران امور زندگي بود

 دفعات اعزام به جبهه 
در )  1363( ولين بار در حاليكه در سال چهارم دبيرستان تحصيل مي كرد به جبهه اعزام شد و پس از بازگشت در همان سال ا

  . كنكور دانشگاه در رشته دبيري شيمي قبول شده و چندين بار هم از طريق دانشگاه به جبهه اعزام شد 
  نحوه شهادت

به مقام رفيع شهادت كـه واقعـا در خـور او بـود      8ر حين عمليات كربالي در سرزمين مقدس شلمچه د 1366در فروردين سال 
  . رسيد  روحش شاد و يادش گرامي باد 

  فراز هايي از وصيت نامه شهيد نصرت اهللا نادري 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 
  .بلكه زنده اند و نزد پروردگار خويشض روزي مي خورند  ‚ر راه خدا كشته شده اند مردگانند و مپنداريد آنان كه د

  .اين وصيت نامه اي است كه از من روسياه و حقير درگاه خداوندي نصرت اهللا نادري فرزند سبحان 
آخرين ) ص ( حضرت محمد  پس شهادت مي دهم كه خدايي جز خداي يكتا نيست و معبودي جز او    نمي باشد و اينكه      

رسول او و آخرين پيامبران است و علي ابن ابي طالب و يازده فرزند معصومش جانشينان بر حق رسـول خداينـد و عصـر غيبـت     
  امام زمان،

 گواهي مي دهم كه ابت اهللا العظمي امام خميني به نيابت ايشان رهبري شيعيان جهان را بر عهده دارند قبل از هر چيز از اينكه
يك بار ديگر خداوند لطفي به اين بنده حقيرش نموده تا در جبهه هاي حق عليه باطل حضور پيدا كنم سپاسگذارم  باشد كه 

  .موجب خشنودي وليعصر و نائب بر حقش امام خميني و امت شهيد پرور ايران گردد  انشــاءاهللا



  

  
  زندگينامه شهيد محمد رضا سعادتي 

سالگي از نعمت پدر محروم  5در خانواده اي مذهبي در شهر تهران بدنيا آمد ايشان در سن  1338محمد رضا سعادتي در سال  
شدند و با خواهر و مادرشان زندگي مي كردند با شروع انقالب نيز با ملت غيور ايران همگـام و همـراه بودنـد و بعـد از پيـروزي      

ازدواج  1360در رشته فيزيك دانشگاه تربيت معلم قبول شـد در مهـر    1358انقالب يكي از عناصر فعال و متعهد بودند در سال 
 20/1/66بدنيا آمد تا اينكه در تـاريخ   1364به نام عيسي و دومين فرزند ايشان در سال  1361نمود اولين فرزند ايشان در سال 

زند دومش يكسال و چهار ماه بيشتر نداشت به درجه رفيع شهادت نائل آمد ناگفته نماند كـه  زماني كه فر 5در عمليات كربالي 
  .دو يادگار ايشان عيسي و محسن هم اكنون از قاريان و حافظان قرآن مي باشند 

  نحوه اعزام به جبهه 

ركت داشـتند و در پدافنـد   شـ  8شهيد محمد سعادتي در جبهه هايي كردستان حضور فعالي داشتند در عمليـات فـاو و والفجـر    
با وجود مسئله دانشگاه و همسر و فرزندان به منطقه رفتند حدود دو ماهي در  1365عمليات نيز حاضر مي شدند در اواخر سال 

  .به شهادت رسيدند  1366بودند بعد از دو ماه مرخصي آمدند تا اينكه در سال ) ص ( گردان حمزه از لشكر حضرت رسول 

  ت نامه شهيد فرازهايي از وصي

مسجد مدرسه دانشگاه و همه جا بايد سنگر فعاليت و تالش باشد اين شما هستيد كه بايد كسب علم و تخصـص و در كنـارش    
رشد عقيدتي و فكري و داشتن روحيه انبياء و شهادت طلبي كمبودهـاي جمهـوري اسـالمي را جبـران كنيـد خـداي نخواسـته        

بي تفاوت بيافتد كه اين گناهي است بس بزرگ و نابخشودني شهيــدان مي رونـد و   نگذاريد سرنوشت انقالب در دست عناصري
  .مي سپارند كه از آن به خوبي پاسداري كنيد و اين امانت الهي را به سرمنزل مقصود برسانيد امانت در دست شمــا

  

  

  

  



  

  
  

   1323:تولد

  1357: شهادت

  زندگينامه شهيد مصطفي صفاييختصري از م
در تهران ديده به هستي گشود دوران كودكي را در جوي اسالمي و مذهبي سپري كرد و با عشق به اسالم و  1323وي در سال  

قرآن بزرگ شد او به انجام تكاليف مذهبي اهميت مي داد و هميشه به خواندن قران و نهج البالغه اشتغال داشـت بـراي اگـاهي    
دعـوت مـي   ) ره ( نسل جوان زحمات زيادي متحمل مي شد و هميشه در محيط تحصيلش دوستان را به راه امـام   بخشيدن به

كرد او كه دانشجوي سال آخر دانشگاه تربيت معلم بود پس از تالشهاي فراوان پيروزي انقالب اسـالمي را نظـاره گـر شـد و بـه      
  .به شهادت رسيد  17/12/57پاسداري از دستاوردهاي نهضت پرداخت اما روز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  

  مختصري از زندگينامه 

  عبدالحميد رحيمي ندوشن 

ديپلم گرفت و همان سال به خدمت سربازي رفت و دو سال خدمت را در نيروي  1359شهيد ندوشن در سال 
در دانشگاه تربيت معلم  1362ماه در بهمن معلم امور تربيتي شد بعد از چهار  1362دريايي گذراند و سال 

سه ماه به جبهه  1365فارغ التحصيل شده و با وجود اينكه در سال  1366رشته زبان انگليسي قبول شد سال 
بي خبر به جبهه رفت و در پنجم  1367رفته بود باز حال و هواي جبهه در سر داشت اوائل ارديبهشت ماه 

  .مفقود شد و تا به حال هيچ خبري از او به دست نيامده است خرداد ماه در شلمچه در خط اول 
اينجانب محمد علي رحيمي ندوشن پدر مفقود عبدالحميد ندوشن : خصوصيات روحي شهيد را پدرش چنين روايت مي كنند 

ست از دارايي داراي چهار دختر و يك پسر مدير عامل شركت تعاوني روستاي ندوشن يزد و هر ماه سه هزار تومان حقوق بنده ا
بجز يك خانه و يك باغ كوچك چيز ديگري ندارم و الحمد هللا زندگيم را با آبرومندي اداره مي كنم و از خداوند مي خواهم كه 

صحيح و سالم بيايد من فقط مي دانم كه سال به دوازده ماه شش ماه ان را روزه دار بود و شبها براي نماز شب برمي  پسـرم
  .خواست

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  شهيد سيد حبيب مرتضوي
  1367: شهادت

  مختصري از زندگي نامه سيد حبيب مرتضوي
در پاسگاه زيد به درجه  3/4/67در رشته الهيات در دانشگاه تربيت معلم تهران پذيرفته شد و در  1364شهيد مرتضوي در سال 
  .رفيع شهادت  نائل گشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  1365: شهادت

  زندگينامه شهيد حافظ آبروشن
. شهيدحافظ آبروشن به راستي از سالله خوبان بود روح بزرگوارش و صداقت بي پايانش را     نمي توان در قالب كلمات گنجاند 

شت و كلمه اي بر زبان جاري نمي كرد كه او قدمي بر نمي دا. تمام حركات او حاكي از شناخت كامل اسالح راستين بود 
. سالگي او را در خلوت مي ديدن كه با چه عالقه اي قرآن خواندن را آموخت 10از سنين . ارزشهاي اسالمي نشات نگرفته باشد 

در مراسم عزايش . در محيط كارش محبوب دانش آموزان نابينايش بود . انسان در مقابلش احساس كوچكي و عجز مي نمود 
  .نان اين كودكان از فراق استاد همرازشان ناله مي كردند گويي تهي از هستي شده بود چ

اما روزي پيام امام بزرگوار داشتند كه فرموده بودند رفتن به جبهه  ‚او با وجود اينكه دخترش سميه را بسيار دوست داشت 
با وجود نياز مبرم به وجودش در محيط كار قرار دست از ادامه تحصيل برداشت و  ‚ديگر قرار و آرام نداشت . تكليف است 

شهيد بزرگوار با اينكه در خط اول . آموزش نظامي و همانطور كمكهاي اوليه را آموخت و با اصرار خودرابه جبهه رساند  ‚نداشت 
گويي هيچ جاي نگراني نيست و ما  ‚جبهه بود ولي چنان در روزهاي مرخصي با آرامش و متانت با خانواده برخورد مي كرد 

فروردين خبر شهادت او به  19تا اينكه در روز . ايشان مثل دفعات قبل در پشت جبهه تبليغ مي كنند  ‚گاهي تصور مي كرديم 
  .وقتي شهيد بزرگوار مشغول كمك به مجروحي بود خمپاره بر كمرش اصابت كرد : دوستان شهيد مي گفتند . ما رسيد 

  هيد وصيت نامه ش
  بسمه تعالي                             

  ))اللهم رضا برضاك . اللهم اغفرلي و ارحمني و تب علي انك انت التواب الغفور الرحيم (( 
از تو به حق لطف و . خود را به جبهه رساندم  ‚خدايا بنا به وظيفه و تكليفي كه در خود و نسبت به اسالم و دين كاملت  داشتم 

  . رت ورحمت مسئلت مي نمايم مغف ‚كرمت 
از بازماندگان نزديك تقاضا مي كنم به دليل شك و ترديدي كه از گذشته هاي دور در مورد فريضه نماز و روزه دارم به ميزان دو 

  .يا سه سال نماز و روزه قضا برايم خوانده شود 
  



  
  

  
  

  زندگينامه شهيد طهماسب شيخ حسني 
در آبيك قزوين به دنيا آمد سالهاي ابتدايي تا سوم دبيرستان را در سالهاي سياه  1335شهيد طهماسب شيخ حسني در سال 

  .ستمشاهي و سقوط در دروازه پوشالي تمدن بزرگ در آبيك قزوين و ديپلم دبيرستان را در شهرستان قزوين دريافت نمود 
با شروع جنگ تحميلي به مقابله با دشمن .ايد به اموزش و پرورش رفته تا در خدمت انقالب نقش مؤثري ايفا نم 1359در سال 

درحمله هاي بزرگ فتح المبين . والفجر مقدماتي جزء فاتحان بود ‚رمضان  ‚بيت المقدس  ‚عمليات فتح المبين . كافر شتافت 
م اما وجود خانواده اي با دو فرزند كوچك ه. ازدواج كرد 1358شيخ حسني در سال . مجروح و دست چپش از كار افتاد 
لكن به علت گرفتاري هاي زياد يك . به دانشگاه در رشته فيزيك راه يافت  1363در سال . نتوانسته بود او را از  رفتن باز دارد 

به شهادت  8سرانجام آخرين بار در عمليات سرنوشت ساز والفجر . سال بعد از پذيرفته شدن نتوانست به كالسهاي درس برود 
  .رسيد

  مسئوليت هاي شهيد 
عضو فعال شوراي  ‚مسئول توزيع ارزاق عمومي شهر  ‚مسئول كميته انقالب اسالمي در اول انقالب و پس از پيروزي مردم 

 ‚عضو بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي  ‚مدير عامل شركت تعاوني مصرف كارمندان دولت  ‚مركزي انجمن اسالمي شهر 
فعاليت در  ‚معلم قرآن  ‚خبر نگار روزنامه جمهوري اسالمي در جبهه  ‚عضو هسته مركزي حزب جمهوري در زمان وجود آن 

  .شركت فعال در امور تبليغي و ارشادي  ‚كليه امور رزمي بخصوص رزم با آرپي جي 
  فرزندان و دوستان  ‚خاطراتي از شهيد از زبان مادر 

  :  مادر شهيد 
 ‚طه كنجكاوي در امر موتور پمپ بنزين به شدت آسيب ديد مادر شهيد نقل مي كند كه روزي انگشتان دست طهماسب به واس

بطوريكه در آستانه قطع شدگي بود اما با مراقبت بسيار بهبود يافت و چند سال قبل از شهادتش دست ديگرش تير خورد و 
ار شد كه يك بار نيز در كودكي چنان به بيماري ميكروبي دچ. اعصاب حسي و حركتي آن از كار افتاد و دستش معلول شد 

ري مي داد كه اگر از دست رفت در مطب دكتر بيتابي نكن و وقتي به اديگر اميد بهبودي اش نمي رفت و پدرش به من دلد
  .خانه رسيديم ناراحتي خود را آشكار كن

  
  



  

  
  
  

  زندگينامه شهيد كيخسرو پهلوان 
  ن مختصري از زندگينامه شهيد كيخسرو پهلوا

  .در رشته فرهنگ اسالمي دانشگاه تربيت معلم پذيرفته و به دانشگاه راه يافت 1358شهيد در سال . نام پدرش يداهللا بود
  
  

  
  
  

  زندگينامه شهيد كاظم مهدي پور 
  مختصري از زندگينامه شهيد كاظم مهدي پور

  .به شهادت رسيد 8تا كربالي  8دانشگاه شد و در عمليات والفجر در رشته فيزيك وارد  1364شهيد در سال 
  



  
  

  زندگينامه شهيد حسن رجبعلي پور گزچشمه 
  مختصري از زندگينامه شهيد 

شربت شهادت را  4در رشته تاريخ وارد دانشگاه شد و در عمليات كربالي  1364شهيد رجبعلي پور در سال .نام پدرش رضا بود
  .نوشيد

  
  
  


