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نی
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فرز سالم بر شهیدان
هر ملت، اسطوره ها و افسانه هايى دارد كه با آن، فرهنگ و هويت ملى خود 
را تعريـف و آرزوهاى ديرين و سرگذشـت خود را در قالب داسـتان هاى 
مربوط به اين اساطير بيان مى كند. ملت ايران نيز، تا پيش از انقالب اسالمى، 
در قالب داسـتان هاى منظوم و منثور درباره شـخصيت هاى اسـطوره اى، 
فرهنـگ و هويت خود را تعريف و بازتعريف مى نمود. انقالب اسـالمى اما 
طليعه ظهور افسـانه هايى واقعى و بروز و غلبه فرهنگى نوين در تاريخ ملت 
ايران بود. با آغاز دفاع مقدس، گويى اين بار هر رزمنده اى ، خود «رسـتم» 
پهلوان و «مجنون» عاشـقى اسـت كه اين بار در واقعيت، عاشقانه از دنيا دل 
كنده و پهلوانانه از كيان دين و سـرزمين خود دفاع مى كند و به افسـانه ها 
مى پيوندد. راسـتى، كدام ملت تاكنون چنين صحنه هايى از ايثار و خلوص 

ناب در تاريخ خود ديده است؟ 
ايـن يگانگى و منحصربه فرد بودن فرهنگ ايثار و شـهادت، خود مى تواند 
مهم ترين تبليغ براى عرضه اسـالم نـاب محمدى به جهانيـان و بزرگترين 

به نام خدا
چه غافلند دنيا پرسـتان و بي خبران كه ارزش شهادت را در صحيفه 
هاي طبيعت جستجو مي كنند، و وصف آن را در سروده ها و حماسه  
و شـعرها مي جويند و در كشف آن از هنر تخيل و كتاب تعقل مدد 

مي خواهند و حاشا كه حل اين معما جز به عشق ميّسر نگردد.
(امام خمينى)
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فرز

سـپر در مقابل هجوم فرهنگى بيگانگان عليه نسل هاى بعدى انقالب اسالمى 
باشد. اولين قدم و كوچكترين كار در جهت معرفى شهدا و ترويج فرهنگ 
شهادت در ميان نسل جديد انقالب و جهانيان، بزرگداشت و زنده نگه داشتن 
ياد شهداسـت. اين مهم، تاكنون بارهـا و بارها مورد تاكيـد رهبر انقالب 
اسالمى نيز قرار گرفته است، تا آنجا كه ايشان زنده نگه داشتن ياد شهيدان را 

يكى از نيازهاى اساسى كشور قلمداد كرده اند.
درمورد زنده نگه داشتن ياد شهدا، تاكنون تالش هاى فراوانى از سوى مردم 
و نهادهاى گوناگون انجام شـده اسـت؛ كه در اين تالش ها ناخواسته، ياد 
گروه خاصى از شهدا، همواره كمرنگ بوده اسـت؛ فرزندان شهيد سازمان 
بهزيسـتى. شـهيدانى كه اگرچه در زمان انقـالب و دفاع مقـدس از نعمت 
خانواده و تجربه اى حقيقى از آن محروم بوده اند، اما دركى به غايت عميق از 
عشق و محبت داشـته اند و تا پاى جان براى دفاع از اعتقادات مقدس خود، 

ايستادگى كردند و در آخر شربت شيرين شهادت را نوشيدند.
امروز، پس از گذشـت سـه دهه از پايان هشـت سـال دفاع مقدس و پس از 
تالش هاى بسـيار زيـاد در تفحص و شناسـائى اين عزيـزان، باالخره اين 
قدم مكتوب در راه زنده نگه داشـتن ياد فرزندان شـهيد سـازمان بهزيستى 
برداشـته شـد و مجموعه حاضر، به منظور معرفى اين فرزندان آسـمانى به 
همت همكاران بزرگوارم در سازمان  به ويژه سـركار خانم طيبه جعفرزاده، 

گردآورى شد. 1
همچنين الزم ميدانم از حمايتهاى دائم  رئيس محترم سازمان جناب آقاى دكتر 
قبادى دانا، همراهى مشـفقانه جناب آقايان دكتر فريد و دكتر نفريه و زحمات 
خالصانه برادران و خواهران متعهد جناب آقايان عفيفى، اصالنى، محبى، عرب 
نژاد و سركار خانم ها دكتر ميربيگى، تيمورى و سلطانى تقدير و تشكر نمايم. اميد 
است كه خداى متعال در ادامه راه نيز، توفيق معرفى هرچه بهتر و بيشتر فرزندان 

شهيد سازمان بهزيستى را به اينجانب و همكارانم عطا نمايد .
دكتر سيد منتظر شبر

مشاور رئيس سازمان بهزيستى كشور

1.   البته اين تعداد، شهيدانى هستند كه تاكنون موفق به شناسايى آنها شده ايم
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فرز

تاريخ تولد:1335/7/2
محل تولد:كوهبنان استان كرمان
تاريخ شهادت: 1364/11/23

محل شهادت:فاو منطقه عملياتى والفجر8
آدرس مزارمطهر شهيد:گلزارشهداى كرمان قطعه1، رديف2،شماره6

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
«اى مهربان و اى بخشنده به رحمانيت تو دلبسته ايم و به رحيميت تو 

مددجوييم، خدايا به تواميد داريم و اگر به تو اميد نداشته باشيم پس به خانه كه 
روى آوريم؟ خدايا، اى آقا، سيد و سرورمان تويى،  بندگى ما را پذيرا باش 
اگر چه با زبان ظاهر است .خدايا تو اين بندگى ظاهرى را در قلب ما بنشان و از 

قلب ما پذيرا باش . خدايا مارا متخلق به اخالق خودت گردان»

شهید حسین آتش افروز
فرزند: اکبر
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فرز
تاريخ تولد:1340/12/29

محل تولد:شهر رى
تاريخ شهادت:1363/10/29

محل شهادت:سردشت
آدرس مزارمطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)قطعه27،رديف79،شماره9

حضرت امام خمينى(ره):
*ما تابع امر خداييم، به همين دليل طالب شهادتيم و تنها به همين 

دليل است كه زير بار ذلت و بندگى غير خدا نمى رويم 

 شهید علی آذرفرراد 
فرزند: ماشاءهللا
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تاريخ تولد:1343
محل تولد: كرمان

تاريخ شهادت: 1362/1/22
محل شهادت:منطقه عملياتى والفجر(فكه)

آدرس مزار مطهر شهيد:
گلزار شهداى كرمان،قطعه3،رديف1،شماره7

شهيد سيد مرتضى آوينى:
* غايت خلقت جهان، پرورش انسانهايى است كه در برابر شدائد  بر 
هرچه ترس و شك و ترديد  و تعلق است غلبه كنند و حسينى شوند.

شهید سید محمدحسین آچاک 
فرزند: سید حسین
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فرز
تاريخ تولد:1345/6/12

محل تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1365/4/10

محل شهادت: سقز
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)قطعه 53، رديف2، شماره7

حضرت امام خمينى(ره):
* خون شهيدان ما امتداد خون پاك شهيدان كربالست.

شهید یعقوب اخالقی 
فرزند: علی نقی
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تاريخ تولد: 1345/6/31
محل تولد: تهران

تاريخ شهادت: 1361/11/29
محل شهادت: سومار

حضرت امام خمينى(ره):
* ما از خدا هستيم همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه 

عالم به سوى او برخواهند گشت . پس چه بهتر كه برگشتش اختيارى 
باشد و انتخابى و انسان انتخاب كند شهادت در راه خدا را و انسان 

اختيار كند موت را براى خدا و شهادت را براى اسالم.

شهید مفقوداالثرنصرت هللا اسدبیگی 
فرزند: علی 
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فرز
تاريخ تولد:1343/2/18

محل تولد:گرگان
تاريخ شهادت:1364/5/8

محل شهادت: فكه
آدرس مزار مطهر شهيد:

گلزار شهداى امامزاده عبداله گرگان

حضرت امام خمينى(ره):
* در بستر مردن، مردن است و چيزي نيست، لكن در راه خدا رفتن 
شهادت است و سرفرازي و تحصيل شرافت براي انسان و براي انسان ها.

شهید سید حسین اسماعیلی  ضیابری 
فرزند: سید حسن
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تاريخ تولد:1348/2/1
محل تولد:كرمان

تاريخ شهادت:1367/1/23
محل شهادت:خرمال

آدرس مزار مطهر شهيد:
گلزار شهداى شهرستان بم

شهيد سيد مرتضى آوينى:
*در ملكوت اعال كسى جز شهيدزنده نيست و حيات ديگران اگر هم 

باشد به طفيلى شهداست.

شهید محمود امیری  نخودان 
فرزند: علی
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فرز
تاريخ تولد:1334/2/30

محل تولد:كرمان
تاريخ شهادت: 1361/2/10

محل شهادت:منطقه عملياتى بيت المقدس
آدرس مزار مطهر شهيد: گلزار شهداى كرمان، قطعه2، رديف8، شماره12

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
اى جوانان عزيز واى خواهران، اى مادران و پدران به خصوص روى سخنم 
با شماست، بگذاريد فرزندانتان با آداب و سنن اسالمى بزرگ شوند . قرآن 
را جهت هدايت، نهج البالغه را جهت مردم دارى و طريقه حكومت و صحيفه 
سجاديه را جهت آمرزش و طلب مغفرت و دعا به درگاه خدا از دست ندهيد، 

كه همين سه ركن است كه حافظ شما امت شهيد پرور اسالمى مى باشد.

شهید حمید ایرانمنش 
فرزند: ماشاءهللا
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تاريخ تولد:1341/1/1
محل تولد:كرمان

تاريخ شهادت:1365/4/12
محل شهادت: مهران

آدرس مزار مطهر شهيد:
گلزار شهداى كرمان، قطعه4،رديف9،شماره6

حضرت امام خمينى(ره):
* هنر آن است كه انسان بي هياهوهاي سياسي و خودنمايي هاي 

شيطاني براي خدا به جهاد برخيزد و خود را فداي هدف كند نه هوا،  
و اين هنر مردان خداست. 

شهید محمد بکتاشی 
فرزند: نعمت هللا
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فرز
تاريخ تولد:1341/6/15

محل تولد:كرمان
تاريخ شهادت:1360/6/31

محل شهادت:دزفول
آدرس مزار مطهر شهيد: گلزار شهداى كرمان، قطعه2، رديف3، شماره3

شهيد سيد مرتضى آوينى: 
* هر شهيدى كرباليى دارد، خاك آن كربال تشنه اوست و زمان انتظار مى كشد تا 
پاى آن شهيد بدان كربال برسد و آنگاه خون شهيد جاذبه خاك را خواهد شكست 

و ظلمت را خواهد دريد و معبرى از نور خواهد گشود و روحش را از آن به 
سفرى خواهد برد كه براى پيمودن آن هيچ راهى بجز شهادت وجود ندارد.

شهید محمود پاینده راوری 
فرزند: غالمرضا



١٧

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1341/4/2
محل تولد:زنجان

تاريخ شهادت:1366/12/28
محل شهادت:پنجوين عراق
آدرس مزار مطهر شهيد:

استان زنجان،گلزار شهداى شهرستان بناب

حضرت امام خمينى(ره):
* در هر شهادتى، ملت متعهد به اسالم و كشور مصمم تر و در صحنه 

حاضرترند، ملت وفادار، شهادت را در راه خداوند با آغوش باز 
پذيرا هستند.

شهید مهدی پرویزی 
فرزند: محمد علی
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فرز
تاريخ تولد:1349/9/20

محل تولد:تهران
تاريخ شهادت:1367/4/7
محل شهادت:شاخ شميران
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا (س)، قطعه40،رديف109، شماره19

حضرت امام خمينى(ره):
*قوت ايمان در ملت ما طورى بود كه شهادت را سعادت مى دانستند 

و دنبال شهادت بودند.

شهیدجهانبخش تقی لو
فرزند: میرزا علی
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تاريخ تولد:1335/1/25
محل تولد:رى

تاريخ شهادت:1365/5/10
محل شهادت:شلمچه

آدرس مزار مطهر شهيد:
 مشهد،بهشت رضا(ع)، بلوك30،قطعه45، شماره8

حضرت امام خمينى(ره):
اسالم از روز اول كه ظهور پيدا كرد، با شهادت اين دين حنيف را 

ترويج كرد.  ما هم مفتخريم به اينكه در راه اسالم و در راه هدفمان، 
شهيد بدهيم.

شهید مهدی توفیقی نسب
فرزند: محمود



٢٠

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1345/1/1

محل تولد:تبريز

تاريخ شهادت:1363

محل شهادت:جزيره مجنون

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:

* تا امروز، هيچ قدرتى نتوانسته است دل هاى مردم را از تعظيم و 

تجليل شهدا، شهادت و ارزش هاى انقالب خالى كند.

 شهید مفقوداالثرهوشنگ ثانی فام
فرزند: تقی 
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فرز

تاريخ تولد:1345/6/1
محل تولد:زنجان

تاريخ شهادت:1365/12/4
محل شهادت: منطقه عملياتى كربالى 5

آدرس مزار مطهر شهيد: زنجان گلزار شهداى پايين، ورودى شرقى، 
رديف6،قطعه9

شهيد سيد مرتضى آوينى:
*اگر شهيد نباشد خورشيد طلوع نمى كند و زمستان سپرى نمى شود، اگر 
شهيد نباشد چشمه هاى اشك مى خشكد، قلب ها سنگ مى شود و ديگر نمى 
شكند و سرنوشت انسان به شب تاريك شقاوت و زمستان سرد قساوت انتها 

مى گيرد و اميد صبح و انتظار بهار در سراب يأس گم مى شود.

شهید بقاء ثمین تاب 
فرزند: محمد 
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فرز
تاريخ تولد:1340/2/15

محل تولد:تهران
تاريخ شهادت: 1362/5/14

محل شهادت:ارتفاعات حاج عمران عراق
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)،قطعه28،رديف101،شماره2

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
*كوشش كنيد كه محتواى علمى خود را زياد كنيد االن در 

زمانى هستيم كه جوان بيش از اينها به آگاهى يافتن و خودسازى، 
خودشناسى و خداشناسى صحيح محتاج است،آسان نگيريد كه پيش 

خدا مسئول خواهيد بود»

شهید سعید جمالی خصال 
فرزند: یوسف
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تاريخ تولد:1339/11/15
محل تولد:مشهد

تاريخ شهادت:1357/11/25
محل شهادت:تهران

آدرس مزار مطهر شهيد:
بهشت زهرا (س)، قطعه23،رديف23، شماره10

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
* اگر خداى متعال، اين دعا را از كسى قبول كند كه مرگ او را در 

شهادت قرار دهد، بزرگترين امتياز را به يك انسان داده است.

شهیدجواد جهانگرد شیرازی 
فرزند: لطف اله



٢٤

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1341/7/2

محل تولد:زنجان
تاريخ شهادت:1363/5/26

محل شهادت:مريوان 
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا (س)، قطعه27،رديف70، شماره6

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى: 
* هر چه داريم، به بركت جان فشانى  ها و فداكارى  هاست، به بركت 

روحيه  شهادت  طلبانه است.

شهید فرهاد حاتمی 
فرزند: عبدهللا



٢٥

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1341/7/30
محل تولد:كرمان

تاريخ شهادت: 1365/10/28
محل شهادت: شلمچه

آدرس مزار مطهر شهيد: گلزار شهداى رفسنجان

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
خدايا چرا به قدر وظيفه و توان هم نشناختيمت؟ چرا اگر گرسنگى يا 
نقصى در اموال و انفس دادى ،كه رحمت و موجب هدايت يا غفران 
ذنوب بود، ما از نفهمى نام آن را عذاب گذاشتيم ؟خدايا تو به فضل 
خودت عبادت را اجر مى دهى، ولى چرا ما در مقابل روزه و جهاد 

مزدخواستيم و تا نگفتند كه اجر دارد دل به وظيفه نداديم؟

شهید عباس حاج غالمرضایی 
فرزند: غالمرضا



٢٦

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1342/12/30

محل تولد:قوچان
تاريخ شهادت:1361/11/30

محل شهادت:منطقه مهاباد
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا (س)، قطعه28،رديف36، شماره20

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى: 
* شهادت، يعنى وارد شدن در حريم خلوت الهى و ميهمان شدن بر 

سر سفره  ضيافت الهى.

شهید علی حاجی پور 
فرزند: عبد محمد 



٢٧

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1340/5/11
محل تولد:تهران

تاريخ شهادت: 1364/4/20
محل شهادت:شرهانى شهرستان دهلران  استان ايالم

آدرس مزار مطهر شهيد:
بهشت زهرا(س)،قطعه27،رديف72،شماره12

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
*زمان، همه چيز را كهنه مى كند، مگر خون شهيد را. شهادت، نشانه  

استوارى است.

شهید حسین حسین زاده 
فرزند: محمد 



٢٨

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1338/3/11

محل تولد:كرمان
تاريخ شهادت:1360/9/13

محل شهادت:منطقه عملياتى طريق القدس
آدرس مزار مطهر شهيد:

گلزار شهداى شهرستان رفسنجان

حضرت امام خمينى(ره):
*خط سرخ شهادت، خط آل محمد (ص) و على (ع) است و اين 
افتخار از خاندان نبوت و واليت به ذريه  طيبه  آن بزرگواران و به 

پيروان خط آنان به ارث رسيده است.

شهید محمد حسینی نسب قدرت آباد 
فرزند: علی



٢٩

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1346/5/1
محل تولد:تهران

تاريخ شهادت:1364/12/4
محل شهادت:منطقه عملياتى والفجر8

آدرس مزار مطهر شهيد:
بهشت زهرا(س) قطعه53،رديف75،شماره3

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
از خواهران و برادران خواهش دارم پشتيبان و اليت فقيه باشيد و 

امام عزيز را تنها مگذاريد و ديگر اينكه به پدران و مادران خود ادب 
و احترام بگذاريد كه اين پدران و مادران بودند كه فرزندانشان را 

تربيت كردند تا به جهاد در راه خداوند متعال بفرستند.

شهید احمد حیدر پور 
فرزند: حیدر



٣٠

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1343
محل تولد:كاشان

تاريخ شهادت:1363/12/17
محل شهادت: پيرانشهر

آدرس مزار مطهر شهيد:
بهشت زهرا (س)، قطعه27،رديف110، شماره13

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
* آن كشته شدنى كه در راه خدا باشد، با اخالص و رشادت و تالش 

همراه باشد، اسمش شهادت در راه خداست.

شهید علی اصغر خسته بند 
فرزند: محمد



٣١

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1344/2/20
محل تولد:مشهد

تاريخ شهادت:1357/11/23
محل شهادت:تهران

آدرس مزار مطهر شهيد:
بهشت زهرا (س)، قطعه21رديف54، شماره4

حضرت امام خمينى(ره):
* من شهادت در راه حق و اهداف الهي را افتخار جاوداني مي دانم. 

شهید احمد دانش یزدی 
فرزند: محمد علی 



٣٢

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1340
محل تولد:كرمان

تاريخ شهادت:1360/10/20
محل شهادت:گيالنغرب

آدرس مزار مطهر شهيد: 
گلزار شهداى كرمان،قطعه2،رديف5،شماره17

شهيد سيد مرتضى آوينى: 
*حيات عند ّرب نقطه پايانى معراج بشريّت است كه به آن مقام جز 

باشهادت دست نمى توان يافت.

شهید احمد دولتی 
فرزند: دادخدا



٣٣

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1345/6/5
محل تولد:كرمان

تاريخ شهادت:1362/5/9
محل شهادت:مهران

آدرس مزار مطهر شهيد: گلزار شهداى كرمان، قطعه3، رديف4، شماره4

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
بدانيد در موقعيتى از زمان قرار گرفته ايم كه خداوند مارا مورد آزمايشهاى 
عظيم خود قرار داده كه اگر از آن غافل باشيم خداوند ما را به خودمان وا 
مى گذارد كه اين بدترين بالهاست.زمانى است كه بايد راه حسين را ادامه 
داد، بايد جانها را بر سر اين راه نهاد و خون را در ميدان امتحان ريخت. 

آنقدر بايد سختى كشيد كه در آن كوره پخته شويم تا ناب گرديم.

شهید علي ده زياري 
فرزند: محمد



٣٤

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1335/1/1

محل تولد:گيالن
تاريخ شهادت:1361/1/12

محل شهادت:كردستان
آدرس مزار مطهر شهيد: شهرستان رودبار استان گيالن،گلزارشهداي روستاي گاخس

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
 گويا مى بينم روزى راكه گرد باد هول قيامت، بر جانها فرو نشسته و طوفان 
مكافات غريدن گرفته است و انسانها را كه در چهره هايشان گرد شماتت و 
پشيمانى نشسته است.آنچنان گرد هم گروه گروه با هم انجمن كرده اند و 
با حسرت و ذلت از روزگارى سخن مى رانند كه نامش دنيا بود و همه ى 

هياهويش مشتى خاطره. بيدار باشيد تا بتوانيد جسورانه مرگ را انتخاب كنيد 
قبل از آنكه در چنگال مخوفش گرفتار شويد.بميريد قبل از آنكه بميريد.

شهیدمحمدرستم ديدگاني 
فرزند: جعفر



٣٥

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1347/5/2
محل تولد:گرگان

تاريخ شهادت:1366/12/30
محل شهادت:سرپل ذهاب

آدرس مزار مطهر شهيد: استان گلستان، گلزار شهداى گرگان 

حضرت امام خمينى(ره):
* ما بايد اين توجه را هيچوقت از خود بيرون نكنيم، از مغز خود 
بيرون نكنيم كه ما بندگان خدا هستيم و در راه او و در سبيل او 

حركت مى كنيم و پيشروى مى كنيم. اگر شهادت نصيب شد، سعادت 
است و اگر پيروزى نصيب شد سعادت است.

شهید نوروزعلي رمضاني 
فرزند: محمدعلی



٣٦

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1336/10/29

محل تولد:كرمان
تاريخ شهادت:1365/2/10

محل شهادت:منطقه عملياتى فاو
آدرس مزار مطهر شهيد: گلزار شهداى كرمان، قطعه4، رديف9، شماره8

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
شور و عشقى كه در دل هم اكنون نهفته است نمى توانم توصيف كنم، در كنار 
رزمندگان بودن چه سعادت بزرگى است كه خداوند نصيب اين بنده حقير خود 

كرده است . حال و هواى جبهه جسم ما را جال مى بخشد و روح را شاداب 
مى كند . اين اشتباه است كه بعضى ها فكر مى كنند جبهه سخت و تنگ است، 
براى من جبهه عشق است قلب و دل را صفا مى دهد و اين آرامش و سكينه را 

خداوند ان شااهللا در دل ما زنده نگه دارد و بر آن بيافزايد.

شهید محمد علی زادگانی نسب 
فرزند: احمد



٣٧

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1338/7/18
محل تولد:ماهان

تاريخ شهادت:1364/11/2
محل شهادت:چزابه

آدرس مزار مطهر شهيد:
گلزار شهداى كرمان، قطعه6،رديف4،شماره12

شهيد سيد مرتضى آوينى: 
*زندگى به خون وابسته است و  پيكر تاريخ  بى خون خدا مرده اى 
بيش نيست و سر مبارك امام شهيد بر فراز نى رمزى است ميان خدا 

و  عشاق ؛ يعنى كه اين است بهاى ديدار.

شهید غالم عباس سروستاني 
فرزند: علی



٣٨

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1341/1/10

محل تولد:بردسير
تاريخ شهادت:1363/3/4
محل شهادت: سوسنگرد

آدرس مزار مطهر شهيد:
گلزار شهداى كرمان، قطعه4،رديف5،شماره18

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى(ره):
* هر ملتى كه هنر شهادت را ياد گرفت، براى هميشه سربلند است.

شهید شهامت سعید 
فرزند: عباس 



٣٩

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1335
محل تولد:مشهد

تاريخ شهادت:1360/7/5
محل شهادت: منطقه عملياتى ثامن االئمه

آدرس مزار مطهرشهيد: 
گلزار شهداى كرمان،قطعه1،رديف2،شماره7

حضرت امام خمينى(ره):
* خون شهيدان تضمين كننده استقالل ملت و سربلندى اسالم است. 

نظام جمهورى اسالمى امروز امانت شهيدان است.

شهید محمد سلیمی کیا 
فرزند: رضا



٤٠

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1343/9/2

محل تولد:رى
تاريخ شهادت:1385/9/26

محل شهادت:تهران (بر اثر جراحات ناشى از جنگ تحميلى)
آدرس مزار مطهرشهيد:

بهشت زهرا(س)،قطعه50،رديف65،شماره19

شهيد سيد مرتضى آوينى: 
* عالم محضر شهداست، اما كو محرمى كه اين حضور را دريابد و در 

برابر اين خأل ظاهرى خود را نبازد؟ زمان مى گذرد و مكان ها فرو 
مى شكنند اما حقايق باقى است...

شهید ثابت شهابی نشاط 
فرزند: حبیب



٤١

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد: 1343/9/2
محل تولد:رى

تاريخ شهادت:1377/10/18
محل شهادت: تهران (بر اثر جراحات ناشى از جنگ تحميلى)

آدرس مزار مطهرشهيد:
بهشت زهرا(س)،قطعه50،رديف65،شماره15

شهيد سيد مرتضى آوينى:
* اى شهيد؛ اى آنكه بر كرانه ازلى و ابدى وجود بر نشسته اى، 

دستى بر آر و ما قبرستان نشينان عادات سخيف را نيز از اين منجالب 
بيرون كش.

شهید ثاقب شهابی نشاط 
فرزند: حبیب



٤٢

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1348/6/20

محل تولد:آمل
تاريخ شهادت:1364/5/10

محل شهادت:كردستان
آدرس مزار مطهر شهيد: مازندران،محمودآباد، گلزار شهداى روستاى تازه آباد

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
وقتى به طرف جبهه ها مى روم همراه با شوق و اشتياق است چون مى دانم 
براى اسالم و خدا مى روم. من درس اسالم شناسى را وقتى كه رهبرم امام 
خمينى به ايران آمد از او ياد گرفتم و اين را هم بگويم كه من براى اسالم 

و خدا به جبهه مى روم و نه براى مقام، نه تنها من بلكه همه رزمندگان 
همينطور هستند.

شهید سیف هللا شیعه زاده 
فرزند: علی اکبر



٤٣

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1345/9/2
محل تولد:تهران

تاريخ شهادت:1365/10/22
محل شهادت:پاسگاه زيد
آدرس مزارمطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)قطعه53،رديف21،شماره13

حضرت امام خمينى(ره):
* همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت، مزار عاشقان و عارفان 

و دل سوختگان و دارالشفاى آزادگان خواهد بود.

شهید حمیدرضا صدیقی صدر 
فرزند: علی 



٤٤

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد:تهران

تاريخ تولد:1336/2/11
محل شهادت: منطقه عملياتى ثامن االئمه

تاريخ شهادت:1360/6/28
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)، رديف24،رديف95،شماره32

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
* ما در حقيقت، انقالب، اسالم، قرآن، استقالل، آبرو  و حيثيت را از 

بركت خون پاك شهداى عزيزمان داريم.

شهید احمد ضرغامی 
فرزند: محمود 



٤٥

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1341/1/1
محل تولد:تهران

تاريخ شهادت:1361/3/17
محل شهادت: منطقه عملياتى بيت المقدس

آدرس مزارمطهر شهيد:
بهشت زهرا(س)قطعه26،رديف39،شماره2

شهيد سيد مرتضى آوينى: 
* زندگى زيباست، اما شهادت از آن زيبا تر است، سالمت تن 

زيباست، اما پرنده عشق تن را قفسى ميبيند كه در باغ نهاده باشند.

شهید ابوالفضل عزیزی 
فرزند: علی اصغر



٤٦

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1339/6/1

محل تولد: سبزوار
تاريخ شهادت:1365/6/4

محل شهادت:سردشت
آدرس مزار مطهر شهيد:

استان خراسان رضوى، گلزار شهداى بيدك سبزوار

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
* هر ملتى كه متكى به شهادت شد ،يعنى شهادت را بلد بود و هنر 

شهادت را ياد گرفت، اين ملت براى هميشه، سربلند است.

شهید قربان عطایی 
فرزند: نور محمد



٤٧

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1344/2/15
محل تولد:تهران

تاريخ شهادت:1362/5/21
محل شهادت: ارتفاعات حاج عمران عراق

آدرس مزار مطهر شهيد:
بهشت زهرا(س)،قطعه28،رديف54،شماره5

حضرت امام خمينى(ره):
 *شما گواهان صادق و يادگاران عزمها و اراده هاي استوار و آهنين، 
نمونه ترين بندگان مخلص حقيد كه مراتب انقياد و تعبد خويش را به 

پيشگاه اقدس حق تعالي با نثار خون و جان به اثبات رسانيديد.

شهید افشید غفوری حقیقت
فرزند: سیامک



٤٨

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1346/12/12
محل تولد:بردسير كرمان

تاريخ شهادت:1363/12/23
محل شهادت:شرق دجله

آدرس مزار مطهر شهيد:
گلزار شهداى شهرستان الله زار بردسير

شهيد سيد مرتضى آوينى: 
* شهدا مثل آيه هاى قرآن مقدسند؛ تقدس آيه هاى قرآن به اين 

است كه حكايت از حق دارند و شهدا نيز .

شهید حسین فالح الله زاری 
فرزند: رحمت هللا



٤٩

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1341/2/18
محل تولد:تهران

تاريخ شهادت:1359/7/5
محل شهادت:خرمشهر

آدرس مزار مطهر شهدا:
بهشت زهرا(س)،قطعه45،رديف33،شماره24

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
 *فداكارى شهيدان و گذشت خانواده ها و حضور رزمندگان ما بود 
كه ابرهاى تيره و تار آن روزگار دشوار را از افق زندگى اين ملت 

زدود.

شهید علیرضا قنبری دولت آبادی 
فرزند: میکائیل



٥٠

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1342/12/19

محل تولد:تهران
تاريخ شهادت:1362/10/1

محل شهادت: منطقه عملياتى خيبر

حضرت امام خمينى (ره):
*وقت آن است كه ما كه وارثان اين خون ها هستيم و بازماندگان 
جوانان و شهداي به خون خفته هستيم، از پاي ننشينيم تا فداكاري 

آنها را به ثمر برسانيم. شهادت يك هديه ايست از جانب خداي تبارك 
و تعالي براي آن كساني كه اليق هستند.

شهید مفقوداالثرحسین بیگی 



٥١

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1350/6/1

محل تولد:زاهدان

تاريخ شهادت:1365/11/7

محل شهادت:منطقه عملياتى كربالى 5

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى: 

*هر چه امروز كشور ما دارد و هرچه در آينده بدست بياورد به 

بركت خون اين جوانان شهيداست. 

شهید مفقود االثر علی اکبر کهرازهی 
فرزند: حاجی خداداد



٥٢

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1331/7/4

محل تولد:تهران
تاريخ شهادت:1366/4/4

محل شهادت:سردشت
آدرس مزار مطهر شهيد:

گلزار شهداى شهرستان بيدستان قزوين

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى: 
* امروز، به فضل همين شهادتها و به بركت خون شهدا، ملت ما، ملت 
سربلند و آبرومندى است و ملتها آبرو و عزت را اين گونه بايد پيدا 

كنند.

شهید رضا عباسی گرجی 
فرزند: حیدر



٥٣

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

تاريخ تولد:1345/5/1
محل شهادت:منطقه عملياتى كربالى 2

تاريخ شهادت:1365/6/10
آدرس مزار مطهر شهيد:

سنگ يادبود شهيد در امامزاده على اكبر چيذرنصب شده است

شهيد سيد مرتضى آوينى:
* شهدا، اصحاب آخرالزمانى سيدالشهدا عليه السالم هستند. پيام آنها 

عشق و اطاعت است  و  وفادارى.

شهید مفقوداالثر اکبر محمدی خالد 
فرزند: علیرضا



٥٤

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد:1343/11/13

تاريخ تولد:روستاى پره سر گيالن
محل شهادت:مراغه

تاريخ شهادت:1363/11/9
آدرس مزار مطهر شهيد:

استان مركزى،گلزار شهداى اراك،قطعه13،رديف5،شماره6

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
*هيچ چيزى باالتر از اين نيست كه انسانى به دست خود، با اراده و 
اختيار خود، جان و هستى خود را فداى يك آرمان بزرگ و واالى 

الهى بكند.

شهید اسداله محمدیان مرادخواه 
فرزند: یوسف



٥٥

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

محل تولد:كرمان
تاريخ تولد:1340/6/3

محل شهادت:منطقه عملياتى والفجر3 مهران
تاريخ شهادت:1362/5/16
آدرس مزار مطهر شهيد:

گلزار شهداى كرمان،قطعه3،رديف5،شماره6

حضرت امام خمينى(ره):
*چه غافلند دنيا پرستان و بي خبران كه ارزش شهادت را در صحيفه 
هاي طبيعت جستجو مي كنند، و وصف آن را در سروده ها و حماسه 
ها و شعرها مي جويند و در كشف آن از هنر تخيل و كتاب تعقل مدد 

مي خواهند و حاشا كه حل اين معما جز به عشق ميّسر نگردد.

شهید شیرزاد مرادی بنی اسدی 
فرزند: رمضان



٥٦

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد:1337/1/10

تاريخ تولد:تهران
محل شهادت:جزيره مجنون

تاريخ شهادت:1361/10/11
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)،قطعه50،رديف14،شماره10

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
* بايد ياد حقيقت و خاطره  شهادت را در مقابل طوفان تبليغات 

دشمن، زنده نگه داشت.

شهیدغالمرضا معینی ثقفی
فرزند: امیر



٥٧

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

محل تولد:خرم آباد
تاريخ تولد:1342/6/30

محل شهادت:خرمشهر عمليات بيت المقدس
تاريخ شهادت:1361/2/22

آدرس مطهر شهيد:
بهشت زهرا(س)،قطعه26،رديف20،شماره52

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
اگر تمامى غمهاى دنيا را به جانمان اندازند مى ايستيم، دست يكديگر 
را مى فشاريم، جهاد مى كنيم و در سختى ها يكديگر را تسلى مى دهيم.

شهید فرهاد معظمی گودرزی 
فرزند: هللا یار 



٥٨

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد:كرمان

تاريخ تولد:1340
محل شهادت: خرمشهر عمليات بيت المقدس

تاريخ شهادت:1361/2/10
آدرس مزار مطهر شهيد: گلزار شهداى كرمان،قطعه2،رديف9،شماره3

قسمتى از وصيت نامه شهيد: 
سعى كن از آنچه هستى خودت را كوچكتر بشمارى تا در نزد خدا بزرگ 
شوى و كمتر به خودستايى بپرداز، بيشتر نظرت به خدا باشد و اگر كارى 
را براى اسم و بنده است مكن زيرا اجر ندارى، نه دنيوى و نه اخروى. 

خودت را از افكار خودت بيرون آور و در آن زندانى مكن.

شهید محمد منصوری عزیزی 
فرزند: عباس



٥٩

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

محل تولد:تهران
تاريخ تولد:1351/12/28

محل شهادت: شلمچه
تاريخ شهادت: 1367/3/23
آدرس مزار مطهر شهيد:

گلزار شهداى كرمان، قطعه8،رديف3،شماره13

حضرت امام خمينى(ره):
*شهادت عزت و حيات ابدى است و روحيه شهادت طلبى

رحمت و امانتى الهى است

شهید علیرضا مینایی فر 
فرزند: مرتضی



٦٠

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
تاريخ تولد:1340/1/3

محل تولد:كردكوى
تاريخ شهادت:1361/6/15

محل شهادت:بمب گذارى در شهر تهران
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)،قطعه26،رديف80،رديف6

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى: 
*آنچه مهم است حفظ راه شهداست، يعنى پاسدارى از خون شهدا، 

اين وظيفه اول ماست.

شهید توفیق ندایی 
فرزند: حسین



٦١

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

محل تولد:كرمان
تاريخ تولد:1339/2/22
محل شهادت:سوسنگرد

تاريخ شهادت:1360/6/27
آدرس مزار مطهر شهيد:

گلزار شهداى شهرستان كرمان،قطعه2،رديف2،شماره3

حضرت امام خمينى(ره):
* طبع يك انقالب فداكاري است. الزمه يك انقالب شهادت و مهيا 

بودن براي شهادت است.

شهید مرتضی نشاط مبینی 
فرزند: نصرهللا



٦٢

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد:شهر رى

تاريخ تولد:1339/9/23
محل شهادت:شلمچه

تاريخ شهادت:1365/10/19
آدرس مزار مطهر شهيد:

استان مركزى،گلزار شهداى اراك،قطعه9،رديف9،شماره8

حضرت امام خمينى(ره):
* شهدا امامزادگان عشقند كه مزارشان زيارتگاه اهل يقين است.

شهید نادر نظمی پویا 
فرزند: توان علی



٦٣

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

محل تولد:تهران
تاريخ تولد:1335/9/3

محل شهادت: جبهه جنوب
تاريخ شهادت: 1363/8/30
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)،قطعه27،رديف86،شماره7

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
* خون شهداى انقالب اسالمى به هدر نرفته است و آنها بودند كه به 
قيمت خون خود، آبروى اسالم، قرآن، پيامبر و استقالل مملكت را 
حفظ كردند و حركتى كه آنها در اين انقالب از خود نشان دادند در 

طول تاريخ بى نظير بوده است.

شهید جمشید نوروزی زاده 
فرزند: اسکندر



٦٤

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد:1344/2/19

تاريخ تولد:تهران
محل شهادت:بوكان

تاريخ شهادت:1363/11/14
آدرس مزار مطهرشهيد:

بهشت زهرا(س)،قطعه27،رديف82،شماره12

حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى:
 * شهادت، گل خوشبو و معطرى است كه جز دست برگزيدگان 

خداوند در ميان انسان ها، به آن نمى  رسد.

شهید حسن وحدانی پور 
فرزند: غالمعلی 



٦٥

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

محل تولد:تهران
تاريخ تولد:1337/3/10

محل شهادت:چزابه
تاريخ شهادت:1360/11/18

آدرس مزار مطهر شهيد:
بهشت زهرا(س)،قطعه24،رديف102،شماره4

حضرت امام خمينى(ره):
* رمز پيروزى نهضت، وحدت كلمه و اتكال به خدا و استقبال از 

شهادت بود.

شهید مهدی وزیری پور
فرزند: عباس 



٦٦

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد: شهرستان رودبارقصران

تاريخ تولد:1336/2/20
محل شهادت:تهران (بر اثر جراحات ناشى از جنگ تحميلى)

تاريخ شهادت:1387/5/8
آدرس مزار مطهر شهيد:

بهشت زهرا(س)،قطعه45،رديف99،شماره15

شهيد مرتضى آوينى:
*پندار ما اين است كه ما مانده ايم و شهدا رفته اند،اماحقيقت آن است 

كه زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.

شهید کامبیز هادیان خرسندی 
فرزند: هادی



٦٧

نی
سما

ن آ
ندا

فرز

محل تولد:ماهان كرمان
تاريخ تولد: 1340/1/30
محل شهادت: دشت عباس 
تاريخ شهادت:1361/1/4

آدرس مزار مطهر شهيد: گلزار شهداى ماهان كرمان قطعه10 سمت چپ
قسمتى از وصيت نامه شهيد:

خدايا آخرين سال عمرم بهترين سال عمرم بود، سالى بود كه خودرا، تورا و جهان را 
شناختم و از بند ماديات دنيوى فارغ شدم لباس مقدس پاسدارى رابر تنم پوشاندى. 

خدايا تو را شكر مى كنم كه اين سال پربركت را به من هديه دادى.  برادران و 
خواهران كه براى تشييع جنازه من گردآمده ايد، پرتو افشانى نورتان روح نحيفم را 

شاد مى كند . وصيت من به شما و عموم مسلمانان جهان،تقواى الهى، نظم در كارهايتان، 
طاعت و يارى خدا باشد كه اگر خدا را يارى كنيد خدا شما را يارى مى كند.

شهید محمد هژبری 
فرزند: اصغر



٦٨

نی
سما

ن آ
ندا

فرز
محل تولد:كرمان

تاريخ تولد: 1346
محل شهادت: شلمچه كربالى 5
تاريخ شهادت:1365/12/14

آدرس مزار مطهر شهيد:
گلزار شهداى كرمان،قطعه5،رديف10،شماره4

قسمتى از وصيت نامه شهيد:
 دنبال علم برويد، كسانى كه هنوز به مدرسه مى روند با كوشش و 

سعى بيشتر درس بخوانند و آنهايى كه مدرسه شان تمام شده نگذاريد 
يك لحظه از عمرتان بيهوده تلف شود.

شهید محمدیزدان یار 
فرزند: علی اصغر


