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شهيد فجر  80صفحه به نگارش زندگی نامه  144كتاب شهدای فجر مازندران نوشته علی اكبر خاوری نژاد در 

عد از مقدمه به بيان تاريخ نگاری انقالب اسالمی از دوازدهم انقالب اسالمی استان پرداخته. نويسنده در اين كتاب ب

بهمن ماه تا بيست و دوم بهمن ماه پرداخته است. در اين مجموعه سعی شده است شهر به شهر به زندگی نامه 

 . شهدای دوران انقالب پرداخته شود

لغايت  1357بهمن ماه  12ز نويسنده در بخش تاريخ نگاری انقالب، اتفاقات مهم هر روز را بصورت خالصه ا

بهمن ماه بصورت تيتروار به نگارش در آورده است. در بخش زندگی نامه شهدای فجر استان، نويسنده سعی  22

كرده است عالوه بر شرح زندگی نامه شهداء به طور گذرا فعاليتهای انقالبی آنان را بيان نمايد. در پايان نمونه 

 چاپ رسيده است. هائی از شعارهای دوران انقالب به

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 كه جان را فكرت آموخت ه نام آنب

و در هزار توي خاطرة هاي تلخ وشيرينش ، به واقعيت هايي  ، ايران   پاك نهاد،وطنمان ، تاريخ   زرين   در اوراق  

حماسه جلوه اي اسطوره گون و  نان، به بر خي از آ ،بر مي خوريم كه هرچند كلك افسانه اي تاريخ در مرور زمان
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 ،آن اغراق و غلو ها است ، اما پس از كنكاش در بطن آن در خواهيم يافت كه در بنيان و اساس  بخشيده وار  

 در بر دارد. است كه مباهات و سرفرازي را برايمان واقعيت هايي نهفته

حماسه وش ، وت و پاك سرشتي سيامعصومي  ،ي  آهنگر ، ايران دوستي آرش كمانگير حكايت ظلم ستيزي كاوه 

 شگفت انگيزرا در  نبرد ايرانيان و انيرانيان صحنه هايي  كه، آفريني هاي سلطان اسطوره ها ابوالقاسم فردوسي 

و مهمتر از آن ، حماسه هاي بي ، دوران اسالمهاي  هه ها و سري  و غز ،و بعداز آن زده است ،قبل از اسالم رقم 

و بعد ها  و يارانش رقم خورد،  ، حضرت امام حسينهيدانسيد و ساالر ششتگي بديلي كه به واسطه از خود گذ

مسلمانان ، بخصوص  ي  سرشت و خميره در هويدا كننده اين واقعيتند كه همه ،قيام فرزندان و پيروانش ، همه و 

 .نهادينه شده است ،، با جهاد و مبارزه عليه طاغوت و استكبار و شيعه  ايرانيان مسلمان

اره حامي و جانبدار فرزندان  امامان همام و مبارزان و مجاهداني كه وهم كه ثابت كرده اند  ايرانيان بارها و بارها

، بوده ه را به عنوان پايگاه مبارزاتي خود عليه حاكمان جور و استعمار بر گزيده اند بنا بر داليل مختلف ، اين خط  

 اند.

 ه عنوان مناطق استراتزيك و ارتفاعات را ب "لباكه غا ،وافر در ايرانوجود امام زادگان و معصوم زادگان نعمت 

 عاست .يد اين اد  ء  مو،خود انتخاب كرده و در نهايت در همان محل به شهادت رسيده اند تي امبارز پايگاه 

ت موضوع اثر پيش رو ، رخصت بررسي دقيق و موشكافانه را از ما سلب كند و عدم سنخي   ،شايد اين مجال اندك

 تاريخي نهضت ها و جنبش هاي معاصرمان  يفرازها از، به مواردي چند  ،هيم بود بصورت مجملا نا گزير خوا،ام  

 اشاره كنيم .

ر در ايران  را مي توان در چند صمناسب ترين طبقه بندي در خصوص گرايش هاي نظري مبارزات سياسي معا

 گروه زير گنجاند .

 

 ي نهضت هاي مل  = الف

 ايدئولوژيكنهضت هاي = ب 

 

محسوب  شاخه اي از گرايش ايدئولوژيك، در نهايت  ، ي گرا گرايش  مبارزاتي مل   ،گروهي ي  به عقيده شايد

 در ايران تعميم پذير نخواهد بود .  لداقتئوري ح   ا اينگردد، ام  

از بين بردن انحصار نفتي كشورهاي قدرتمند به عنوان  براي ،يمل   ي  لي شدن نفت و مبارزات جبههنهضت م  

 بر شمرد . مي توان  مبارزاتي در ايران ي  ترين نمونهشاخص 
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ايجاد شده توسط  ستگي و دو مذهبي ي والت عمري زياد نيافت و در بطن ديگر جريان هاهر چند كه اين تح  

نمي  را  اما نقش آفريني آن در نهضت هاي معاصر ،و به حاشيه رفتدوران خود  حل شد (1)عناصر انگلو فيل

 .  توان از خاطر برد

 

 

مي توان به دو گرايش  بنا نهاده شده بود ،ايدئو لوژيك  برپايهي كه مبناي شكل گيري آن يدر خصوص نهضت ها

 :زير اشاره نمود

 گرايش هاي مذهبي -الف 

 گرايش هاي غير مذهبي              -ب 

 

ه و معتقد بود خوش نداشته، و با مذهب سر ، هرسيدن به پيروزي بود ، ان تنها هدفش ،گرايش هاي غير مذهبي   

عموما پس از انقالب سرخ  اين باور ،زودتر به هدف غايي خود مي رسد، مذهب  مبنايانقالب بدون اند ، 

 شكل يافت و به تدريج در ايران رشد نمود.روسيه  ،1919ماركسيستي 

كه پس از حزب توده به قديمي ترين آن مي توان انقالب آذربايجان به رهبري پيشه وري و متعاقب آن تاسيس 

 اشاره نمود . بصورت حزبي منسجم در ايران هويدا شد ، ،كمونيست هاي زنداني رهيدن 

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

 

=هوادران سياست هاي مداخالنه جويانه انگليس در ايران 1

===================================== 

 

ي شدن نفت از رهبري واحد تاسي مي نمود و همانند لچنانچه نهضت م   ،كنيم عا اد   ، اگردور از انصاف نيست

،انقالب شكوهمند ايران  داشت ي كاشاني سياست هاي خود را اعمال ميمتحت هدايت آيت هللا العظ ،مردم  ـتاكثري  

 به تعويق نمي افتادو اين همه هزينه جهت تحقق آن صرف نمي شد . ،چند  دهه، 
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 ي گرايش هاي مذهب

 

ش هاي ملي و غير مذهبي مي باشد يداراي پيشينه اي طوالني تر  از گرابه مراتب  ،مذهبي هاي  گرايش ي  بقهص

  . 

 كه عمال پيشوايي د خور خواهيم ان طراز اولي برگاه به روحاني  چندهر از ،در تاريخ نهضت هاي معاصرمان 

 را بر عهده گرفته اند. مردم  مذهبي سياسي 

به   نهضت جنگل  ،ت به رهبري شيخ فضل هللا نوريبه رهبري ميرازي شيرازي ، جنبش مشروعي  جنبش تنباكو 

استبداد رضا  مبارزات  مدرس عليه  ،رضا خان بر ايران  سلطه  هنگام در  جنگلي ميرزا كوچك خان فرماندهي 

 ،بعد ها در زمان معاصري شدن نفت و واب صفوي در نهضت مل  رشادت هاي ايت هللا كاشاني  و شهيد ن   ، خاني 

همه  ،يت هللا طالقانيآان معتبري همچون روحاني   گريت موتلفه  و جهاداو مبارزات هي ،انيان قمحنهضت خونين رو

 .  گواهي خواهند داداين ادعا صحت درستي  بر ،و همه 

ه ژاخصه هاي ويبه علت ش،  دانست  1357انقالب شكوهمند اسالمي كه مي توان تاريخ اوج گيري آنرا در سال 

 و دور انديش  به پيروزي رسيد . سياستمدار ت وجود رهبري عل  ه مورد استقبال عامه قرار گرفت و ب

 

براي  ،ي كردروزهاي سرنوشت سازي كه بعد از ورود حضرت امام تجل  ِ   بازنگري حوادث و ماجراهايمداقه و

براي جستجو و بررسي آن نقبي به  ا داردج از اين رو و بايسته و ضروريستشناخت فراز و فرودهاي انقالب 

 ن   دليل سبه  كه  آنان  برايو آن روزهاي خونين و در نهايت فرح بخش را  ه شودتاريخ آن روزگاران زد

ن واويالي خون و آتش از آدر كه  و همچنين براي كسانيوسالشان از دركش محروم بوده اند به تصوير كشيد 

 را ياد آور شد هوش كننده اش مدجان گذشتگي كردنده اند شميم 
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 وازدهم بهمن روز شكوهمند بازگشت فرشته د
          

 

 

فرانسه ، سر فرازانه به  و عراق ،به كشورهاي تركيه،سالها دوري و تبعيد و هجرت  ز*حضرت امام خميني پس ا 

 كشورش بازگشت . 

 ه است .ناظر سرنوشت ساز ترين استقبال بود 1357ل ملت مسلمان ايران در دوازدهمين روز از بهمن ماه سا

 ي با ذوق و ابتكار و هزينه كه  هايي هپالكاردها وپارچه نوشت ،سفالت سردي آ شاخه هاي گل كاشته شده بر سينه

هرگز از  ،كه از فرودگاه تا بهشت زهرا ادامه داشت استقبال كنند گاني و همچنين صف  ،يه گرديده بودته   م مرد

 نخواهد شد . محوملت شريف ايران   ي  حافظه

 

آنان  باحضرت امام در هنگام ترك فرانسه با ابالغ پيامي به مردم فرانسه ضمن اظهار تشكر از ميهمان نوازي هايشان 

 وداع نمود .
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آن ي قائد كبير انقالب به هنگام سفر به ايران به قدري آرامش خاطر داشتند كه  همه ي خبرنگاران از مشاهده 

 چار شگفتي شدند .د

بود كه همه گونه  رام به خواب رفتند و اين در حاليوآسوده آنماز در كف هواپيما ،  ي  ن حضرت پس از اقامهآ 

 دستگيري به محض فرود  قابل پيش بيني بود . وهمچون انهدام هواپيما ، ربودن  رخداد ناخوشايندي

 

 حضرت امام در فرودگاه فرمودند:

ت ايران به دوش من بار گراني عواطف مل  ر مي كنم ."من از عواطف طبقات مختلف مردم تشك                          

                             است كه نمي توانم جبران كنم "

 مبارزات دعوت فرمود. ي  آنگاه همگان را به وحدت كلمه و ادامه    

 

 ظهار فرمودند :نانشان اسخمعيت بود و حضرت امام در بهشت زهرا ماالمال از ج

 

فتد ، سنگيني در دوشم پيدا مي شودكه دست دادند مي ااز اين ها كه اوالد خودشان را از" وقتي چشمم به بعضي 

   "   نمي توانم تاب بياورم 

             

 نمودند كه :آن حضرت همچنين اضافه 

                    

 ين دولت مي زنم . " من دولت تعيين مي كنم . من توي دهن ا 

 ت دولت تعيين مي كنم .  "اين مل   ي  به پشتوانه  من 

 

گارد  از سوي، كرد  استقبال از امام را با كمك اعتصابيون بطور مستقيم پخش مي يبرنامه  كه  تلويزيون

 دند.برنامه اش را قطع نمو نيرو هاي گارد مورد حمله قرار گرفت وشاهنشاهي 

 شان را به بيرون از منزل پرتاب كردند .يتلويزيون ها ،نانهگروهي از مردم ، خشمگ 
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تقبال برگزار و بر لزوم حفظ اس ي كميته يبا اعضا را رفاه جلسه اي ي ين شب اقامتشان در مدرسهامام  دراول  

 . .فرمودندددا  مج  ،كلمهوحدت 

 

  .يونايتد پرس اعالم كرد ، قرار دادهاي خريد اسلحه ايران از انگليس لغو شد 

 بانك ها ي سوئيس اعالم كردند كه سپرده هاي ايران را مسترد نخواهند كرد .

 

 ن حمايت كردند .آ پيمايي شكوهمندي از انقالب اسالمي و رهبريه را يط  مردم ليبي 
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 سيزدهم بهمن ماه 

 خبر گزاري آسوشيتد پرس به نقل از بختيار گفت :

فرياد بزنند ،توهين كنند ، اين كار چيزي را ثابت نمي كند ، اما اين كه چندين طرفداران آيت ا.. خميني مي توانند " 

 "مبالغه آميز است . ،ميليون نفر براي استقبال از آيت هللا به تهران آمده اند

 

 . "مشتاق مالقات با حضرت امام است : "** شاهپور بختيار اعالم كرد

  يت هللا خميني بر خالف قانون اساسي اقدامآگفته اند كه اگر  مراي ارتش:ا  "شيتد پرس از سوي ارتش نقل كردوآس

 "كند ، آنها دست به اقدام خواهند زد .

 

كه دانشجويان ايراني مقيم امريكا عليه مداخله امريكايي ها در امور داخلي ايران در برابر  داد راديو مسكو گزارش

 پيمايي كردند .هكاخ سفيد را

 

و توزيع سوخت و ارزاق عمومي را ، ت و نظم حفظ امني   ،ل يافتهه گونه اي تشك  كميته هاي خود جوش مردمي ب

 آغاز كردند .

 

به خاك و خون كشيده مي شود و  مزدوران گارد شاهنشاهي ، توسط  در شهرهاي ايران همچنان تظاهرات مردم

 .ندمردم به شهادت مي رس

 

 بيشتري گرفت . ترور نيروها و روساي ساواك در تهران و شهرستان ها شتاب

 

 بيتوته خيل مشتاقان جهت زيارت حضرت امام ، شب هاي سرد زمستان را در كوچه ها و خيابان هاي شهر تهران 

 مي كنند .
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 چهاردهم بهمن ماه

فرمودند كه شوراي انقالب حكومت موقت را  دستور رفاه  ي مصاحبه اي در مدرسه حضرت امام خميني طي  

 تشكيل دهد .

در آن همه رام را آماده كند و قانون اساسي تدوين شده ونداتا مقدمات رفر ،شورا  را مكلف ساختايشان  اين 

 بگذارد.پرسي به آراء عمومي 

  او فرمودند: ار را غير قانوني اعالم فرمودند و خطاب بهيدولت بخت حضرت امام خميني

 " كاري نكنيد مردم را به جهاد دعوت كنم  "               

 

به امام  ،دي نخست وزيري دولت موقتتص  جهت را  1بازرگانمهندس مهدي  ،به اجماع ،شوراي انقالب  اعضاء

  فرمودند.پيشنهاد كردند و امام نيز با اين پيشنهاد موافقت 

 

مشتاقان زيارت حضرت امام خميني كه خبرگزاري يونايتد پرس تعدادشان را بالغ بر چهار ونيم ميليون نفر اعالم 

 ل سكونت آن حضرت مراجعه مي كنند.چنان به مح  كرد ، هم

  بعضي اوقات ، صبر ، بهترين تاكتيك است .بختيار گفت : 

                            همچنين گفت :

دس قم دولت پيشنهادي خود را به وجود اورند ، به او اجازه خواهم داد تا دولتي يت هللا بخواهند در شهر مق  آاگر  

         د.نكان تاسيس كنشبيه   به واتي

 سيصد و پنجاه زنداني سياسي آزاد شدند .

 

 دانشجويان ايراني مقيم امريكابه سفارتخانه هاي ايران در امريكا، لبنان و استراليا حمله كردند.

 

 

                                    
 امر راضي نبودم. حضرت امام مدت ها پس از استعفا ء مرحوم بازرگان چندين بار  در سخنراني هاشان فرمودند ، انتخاب بازرگان اشتباه بودو من قلبا به اين - 1
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 پانزدهم بهمن ماه

به امريكا فراخوانده   فته بود ماموريت يا جهت مقابله با انقالب به ايران كه  ويژه امريكا ي نرال هايزر ، فرستادهژ

. او كوشش نمود تا نظاميان را ترغيب به حمايت همه جانبه از دولت بختيار نمايد كه  شدو ايران را ترك كرد 

 حاصل ننمود. قي توفي

 

 

دولت امريكا قرار داد ده ميليارد دالري فروش اسلحه و تجهيزات به ايران را لغو كرد . از جمله تجهيزات مورد 

 بود.هواپيماي جاسوسي اواكس  فروش  افق ،تو

 

 

ن اعالم آخود را از انقالب و رهبريت ِ   حمايت همه جانبهيت هللا العظمي گلپايگاني در پيامي ضمن تبريك آ

 .فرمودند

 

 

 حضرت امام خميني حمايت كرد .  از مبارزات ملت ايران و رهبري ،آيت هللا صدر با ارسال نامه اي از عراق

 

 اعالم نمود  راحضرت امام خميني   از انقالب و رهبري خود را با  ارسال تلگرامي  حمايت مرعشي نجفي آيت هللا

 

 دولت بختيار ميزان برداشت سپرده هاي مردم از بانك را محدود كرد.

 

سر ه ان بژنف كه در بلغارسترخبرگزاري ژاپن اعالم كرد، نماينده اي از سوي امام خميني  با ب                     

 مي برد مذاكره نمود.
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به محضر امام مشرف و استعفاي خود را تقديم نمودو امام  "جواد شهرستاني شهردار تهران حضورا  

 فرمودند . منصوبددا ايشان را به سمت شهرداري مج  

 

 . استعفاي خود را اعالم داشتند شده رف وگروهي از نمايندگان مجلس شوراي ملي به محضر امام مش    

 

دو تن از وزيران به اسامي عبدالمجيد مجيدي و هوشنگ نهاونديان توسط فرمانداري نظامي تهران   

 بازداشت شدند .

 

 

 

 شانزدهم بهمن ماه

 

 

س مهدي بازرگان( در حضور امام خميني بر گزار شد دت ) مهنمراسم رسمي انتصاب نخست وزير دولت موق  

و توسط امام حكم به نخست وزير موقت  نمودندلمين رفسنجاني قرائت االسالم والمس تحج   را.حكم حضرت امام 

تشكيل مجلس  ،كه برگزاري همه پرسي  ،مرحمت گرديد.در اين حكم شرح وظايفي براي دولت  در نظر گرفته شد

انتخاب هيئت وزيران بدون نگرش جناحي  –جمهوري اسالمي  ،موسسان )خبرگان ( جهت تصويب قانون اساسي

ِ  مطالب ح،   يت آن مي باشد.ائز اهم 

 

 حكم :ي  گزيده

ت قاطع قريب به شرعي و قانوني ناشي از آراء اكثري   " بنا به پيشنهاد شوراي انقالب ، بر حسب حق            

مور تشكيل أعالي را م ي اجتماعات عظيم نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است ، جناباتفاق ملت ايران كه ط  

 . " ت مي نمايمدولت موق  

 

 

 مرحوم مهند س مهدي بازرگان پس از استماع حكم ابراز نمود :

 

 

 ،" خداي بزرگ را شكر مي كنم كه چنين اعتبار و حسن شهرتي را كه به هيچ وجه اهليت و لياقت آن را نداشتم

ريت را يت هللا ابراز اعتماد و ارجاع چنين ماموآبه من ارزاني داشت ، و همين موهبت الهي باعث شد كه حضرت 

 به بنده عنايت بفرمايند. "
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 هفدهم بهمن ماه

 

 

 سخناني در حضور سيل خروشان مردم فرمودند: حضرت امام طي  

 

 

عكس العمل   مثبتي ،بل انقالب اسالمي ا در مق ،حال كشور اين است كه بختيار و ارتشه "كار عاقالنه و مفيد ب

 داشته باشند ."

 

 م در پاسخ به شخصيت ها و مردم و گروههاي مختلف صادر گرديد.ري از سوي حضرت اماپيام تشك  

 

را از دولت غير قانوني انزجار خود ت مردم ضمن شركت گسترده در راهپيمايي،اني  روح ي  به دعوت جامعه

 .بختياراعالم نمودند 

 

از نهضت ملي  ،در كابينه دولت موقت  جهت عدم نگرش جناحيه مام بي  ا ه به توصيهبازرگان با توج  مهندس  

 كناره گيري نمود.

 

 هواپيما ها و چرخ بال ها به منظور ايجاد رعب و وحشت در آسمان تهران مانوردادند .

 گفت :ي رسمي  رئيس مجلس شوراي ملي در جلسه

 

عموم نمايندگان خوشامد ه خاك وطن از طرف خود و "بازگشت آيت هللا العظمي خميني ، مرجع عاليقدر تشيع را ب

 يم  "مي گو

 

 سابق راتصويب نمود. ي وزرا ي لوايح انحالل ساواك و محاكمه، مجلس شوراي ملي

 

نفر از مردم شيعه  62حمله ور شدند. اين مزدوران در زاهدان  به مردم با سالحهاي سرد  ،چماقداران شاه دوست

 و سني را كشته و زخمي نمودند.
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 ند وفاداري به شاه معاف شدند .فارغ التحصيالن از سوگ، افسري  ي  از سوي دانشكده

 

براي مردم به ايراد ، در حضور امام  ، ه حجت االسالم والمسلمين  فلسفي پس از ساليان دراز  ممنوعيت از خطاب

 سخنراني پرداختند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيچدهم بهمن ماه 

 

 

 باز گردانده شده بود ه به تازگي از ايران هايزر ك ژنرال  رئيس جمهور و وزراي خارجه و دفاع امريكا ، جلسه اي با

 ، تشكيل دادند.

 

 هنوز بختيار را به عنوان نخست وزير ايران مي شناسد. امريكا اعالم كرد ، ي  وزارت خارجه

 سخنگوي كاخ سفيد در سياست دو گانه اي اعالم داشت ، بختيار بايد راي اكثريت مردم را پذيرا باشد .
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نان را متقاعد كنندكه دولت موقت را آتا  كردند زادي با بختيار وامراي ارتش مالقات آنهضت  يگروهي از اعضا

بختيار از اين امر استنكاف ورزيد و در همان جلسه از امراي ارتش خواست مجددا در همان جلسه به او ا ام  ،دنبپذير

 اعالم وفاداري كنند .

 غاز شده است .آت هللا خميني و ارتش  يآراديوهاي بيگانه اعالم كردند مذاكره بين نمايندگان 

 

 "ارتش قادر به كودتا نمي باشد  "،تئوريسين هاي سياسي و نظامي اعالم كردند

 

 به انقالب اعالم وفاداري نمودند. ،ارتش ي مرااوصدها  تن از افسران و فرماندهان و 

 

 اعت محدوديت  عبور و  مروركاهش داد.س فرماندار نظامي تهران ، ت ندادن مردم به حكومت نظامي،ي  به دليل اهم  

 

 از نمايندگان مجلس شورا به محضر امام مشرف شده و استعفاي خود را تقديم نمودند . گروهي 

 ه ترور شد  .رضائي   64رئيس آجوداني ستاد لشكر

 

 كردند. لغوبه ايران را پروازهايشان ،شركت هاي حمل و نقل هوايي

 

 مردم قرار گرفت .ءد استهزا ران شاه دوست موراتظاهرات چماقد
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 وزدهم بهمن ماه ن

 

 فران  به انقالب پيوسته و به حفاظت از آن پرداختند. هما

 

 

 يبه اجرا ، ايشان با لباس رسمي ، به محضر امام مشرف شده و در حضور، افسران و درجه داران  نيروي هوايي 

 نظامي مبادرت نمودند . ي هژسرود  و ر

 

و وابستگان رژيم  كيهان چاپ و منتشر گرديد ي اول روزنامهي در صفحه  نيروي هواييي  وير عمل شجاعانهتص

 شاهنشاهي را دچار تشويش و حيرت نمود .

 

شده خواند و صحت آنرا تكذيب  ژكيهان را جعلي و مونتا ي  هنشاهي عكس منتشر شده در روزنامه ستاد ارتش شا

 ن را تائيد فرمود .آت اما امام خميني صح  ،كرد 

 

 ستان كه خود را حامي قانون اساسي مي خواندند ، شهر در حالي، هواداران رژيم پهلوي در تظاهراتي شاه دوستانه 

 خوي را به آتش كشيدند .

 

 ام زنانه اي يورش بردند .شاه دوستان گنبد كاووس به حم  

 

ل اقامت ري جهت مالقات با رهبرشان  در خيابان هاي مح  ت چند صد هزار نف*******بازديد كنندگان زن و مرد با جمعي  

 حضرت امام بي تابي مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيستم بهمن ماه 

 

 

جنگ و  ي  به پادگان نيروي هوايي تهران حمله بردندو دامنه ،هي به منظور انتقام گيري ماموران گارد شاهنشا

 گريزشان به داخل شهر كشيده شد.

 

 .ن اعتصاب كننده  از تلويزيون پخش شد وانقالبي ي  به وسيله ،افسران نيروي هوايي با حضرت امامالقات فيلم م

به محض پخش تصوير رهبر  ،ع كرده بودندتجم   پادگان  همافران كه جهت ديدن اين فيلم در سالن اجتماعات

تير  آنان ات حمله برده و به سوي صلوات فرستادند. نيروهاي گارد به سالن اجتماع از جا برخاسته و انقالب

 درگيري شديدي بين نيروهاي گارد و ارتشيان هوادار انقالب به وقوع پيوست .اندازي كردند. 

 

 مردم با سالح هاي دست ساز ، سه راهي و كوكتل مولوتف به سوي نيروهاي گارد حمله ور شدند .

 

 نفت  نمودند.و غذايي  طور گسترده اي مبادرت به توزيع مواده كميته هاي مردمي ب
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 بيست ويكم بهمن ماه 

 

لينعدازظهرب16 /30ساعت  به  بي امان   بعد از  پنج ساعت درگيري و زد و خورد ،كالنتري واقع در تهران نو او 

 رف نيرو هاي انقالب در آمد .تص  

 

 . نگرديدندري رف كالنتق به جلوگيري از تص  ا موف  ام   ،شتافتندنيروهاي گارد به كمك شهرباني 

 

 .ندو خلع سالح گرديد آمدهط مردم به تسخير در ها،  يكايك ،توس   كالنتري ها و پاسگاه

 

 .خود را به منظور حكومت نظامي و قتل عام آماده مي كنند  ،نظاميان وفادار به رژيم

 

رهبران  تا  ور دادبه يگانهاي تحت امرش دست ي بخشنامه ايفرماندار نظامي تهران و حومه ،  ط  سپهبد رحيمي 

 .هواپيما به  يكي از جزاير منتقل كنند  ي وسيلهه نهضت را دستگير و ب

 

 و فرمود :كرده  امام خميني ، حكومت نظامي را ملغي اعالم 

به هيچ وجه به آن اعتنا نكنند و به خيابان  امروز حكومت نظامي خدعه و خالف شرع است . مردم ي  ه"اعالمي  

 ها بريزند "

 

 

 مردم بي درنگ به خيابان ها هجوم برده و به مقابله با نيروهاي گارد پرداختند . ،اقب پيام رهبرمتع

 

 بدون كمترين مالحظه اي مردم بي سالح را با تير بار  به شهادت رساندند .،نيروهاي گارد بي رحمانه 
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 "روز پيروزي "بيست دوم بهمن ماه 

 

 

با مردم  لهجهت مقاب، از جمله لشگر زرهي قزوين ،واحد هاي نظامي ، راي ارتش شاهنشاهي براساس فرمان ام

 تهران شدند . ي  ، روانه

 

 شدند . از پايتخت  آماده مقابله و دفاعدر جاده كرج و خيابان هاي تهران ، مردم باايجاد موانع و ساختن سنگر 

 

شكي قانوني تهران مملو از شهيد  گرديدو بيمارستان ها پزنبرد ميان مردم ونيروهاي گارد به اوج خود رسيد .

 .است ه رسيدگي به مجروحان با كمبود نيرو و خون و لوازم پزشكي مواجه شدجهت 

 

نخست  ،راديو و تلويزيون،مجلس سنا و شوراي ملي ،ساواك سلطنت آباد  ،زندان اوين  ،اداره تسليحات ارتش 

 شان هاي رف مردم در آمد و سالحبه تص    اندارمري  و كالنتري هاژي پاسگاهها ،وزيري پاسگاههاي شهرباني

 بين مردم انقالبي توزيع شد .
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 است . هسمان  تهران را احاطه كردآدود و آتش و انفجار 

 

فرماندار  حكومت نظامي  ،عامل كشتار مردم كردستان وسپهبد رحيمي،و ساالر جاف ، يس ساواك ئر ،نصيري

 ستگير شدند .د مردم انقالبي تهران و حومه توسط 

 

 ، جانشينان فرماندهي گارد ، د امين و بيگلريمحم   فرمانده نيروي زميني ارتش شاهنشاهي ، ،سپهبد بدره اي

 توسط انقالبيان به هالكت رسيدند.

 

 رف شده و كناره گيريو فرماندهان نيروهاي سه گانه به محضر امام مش   سه گانه و شهرباني سقوط كرد ارتش 

 . خود را اعالم داشتند

 بر قرار نمايند. "ي پيامي از مردم انقالبي خواستند ، آرامش و نظم را مجدداحضرت امام خميني ط   

 

 شاهنشاهي سقوط كرد. ي ساله2500انقالب اسالمي ايران به پيروزي رسيد و حكومت 
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 شهداي دوران  ي  زندگي نامه                       

         انقالب شكوهمند اسالمي                  

======================================== 

 انشهرستان هاي استان  مازندر

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

              *********** 
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 شهرستان بهشهر 

 شهيد علي جناب زاده

 

 اطهار  چشم به دنيا گشود.ي در خانواده اي معتقدبه اسالم و شيفته ي ائمه  1339سال ه اده بزشهيد علي جناب 

 داني نداشت وپدرش كارگر بود.نخانواده اش از نظر مالي بضاعت چ

 راهنمايي گرديد. ي  تحصيل وارد مدرسه ي  هپس از گذراندن تحصيالت ابتدايي جهت ادام

پهلوي بود ، با مفاهيم انقالب و مصاديق  ي  در همان سال ها كه مصادف با قيام مردم مسلمان ايران عليه سلطه

رهنمودهاي گوهر بار حضرت امام در جامعه اش آشنا شدو در مجامع سياسي و تظاهرات خياباني مشاركتي 

 االنه داشت .فع  

 از جوانان پرشور بهشهر شناخته مي گرديد . كه  چنان نمودار گشت اواليت فع    ي گستره

 مذهبي حضور مي يافت و جنگ و گريز هاي خياباني را سامان دهي مي نمود .  -در اغلب سخنراني هاي سياسي

 و در نهايت دستگير گرديد. سا يي شنا،ط ساواك سيت هاي شبانه روزي تو  ال  ت فع  به عل  او 

توسط  بود شركت نمود و  1357كه مصادف با نوزدهمين روز از ابان ماه سالام در تظاهرات عيد قربان سرانج

 رفيع شهادت نايل گرديد. ي و به درجه  مزدوران رژيم ستم شاهي مورد اصابت گلوله قرار گرفت

 

 

2 

 

 شهرستان بهشهر 

 شهيد منصور سلمانيان 

 

 ده ي فاقددر خانوا1316سال ه شهيد  نستوه ، منصور سلمانيان ب

 بضاعت مالي در شهرستان بهشهر زاده شد.
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 سرپرستي خانواده را عهده دار گرديد. او   در زمان  كودكي از داشتن پدر محروم گرديدو مادرسخت كوش

اطي رو آورد و به عنوان گارگر ن نوجواني رسيد، به خاطر كمك به امرار معاش خانواده به خي  كه به س   ز آناپس 

 مشغول به كار شد .ي خياط

 بود.فردي وارسته ، نكو كار ، دلسوز 

 مي گرفت .خاطر خصائل نيكوي اخالقي مورد عنايت هم شهريانش قرار ه ب

 مقيد به انجام تكاليف ديني و شركت مدام در مراسم مذهبي بود.

شهدا مي لت سيدا  خود  را  خادم حضر وجست  در تكايا و مراسم عزاداري شركت ميرم و صفر ، ام مح  در اي  

 دانست .

 فرزند به يادگار مانده است . 5ل بود و از او متاه  

 

انقالب  و حضرت امام خميني آشنا گرديدو از ان تاريخ به بعد  باخاطر شركت در مراسم  مذهبي و ديني ه  ب

 .تمامي زندگي اش را وقف انقالب و تحقق اهداف وااليش نمود

 . فعاالنه داشت و در زمره ي اولين كساني بود كه به ياري انقالب شتافتپيمايي ها مشاركت  در تمامي راه

شهيد دالور منصور سلمانيان ، عالوه بر مشاركت در تظاهرات مردمي ، در توزيع اعالميه ها و نوار هاي 

 سخنراني و تصاوير   حضرت امام خميني مجاهدت مي نمود .

در شهرستان بهشهر بر گزار گرديده بود شركت و در همان  پيمايي با شكوهي كه در راه 19/8/57 تاريخ در 

عظيم شهادت  ي  به درجه قرار گرفت و اصابت گلوله موردراهپيمايي از سوي نيروهاي رژيم منحوس پهلوي 

 نايل گرديد.
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 شهرستان بهشهر 

 شهيد حسينعلي نصيري 

 

در روستاي لمراسك از توابع شهرستان بهشهر 1340سال ه شهيد هميشه جاويد حسينعلي نصيري لمراسكي ، ب

 به دنيا آمد.

 بيگم نام داشت . ه داسماعيل و مادرش سي   دپدرش محم  

 ، در دامان پر مهر پدر و مادري مومن و معتقدسپري نمود.نشين دوران كودكي اش رادرمحيطي  مستضعف

 ادامه تحصيل رهسپار   برايپايان رسانيد و سپس  دش بهل تول  تحصيالت دوران ابتدايي و راهنمايي را در مح  

 گرديد. شهرستان گرگان 

پيمايي  مذهبي و سخنراني ها و راه -ت مسلمان ايران ، در مراسم و مجالس سياسيركات انقالبي مل  با شروع تح  

االنهمشاركتي  ،د پهلوي بر پا مي گرديدهايي كه عليه رژيم مستب    داشت . فع 

مزدوران رژيم شاهنشاهي ،  ي  ا شكوه پنجم آذر شهرستان گرگان بر اثر اصابت گلولهسر انجام در قيام ب

 رفيع شهادت نايل گرديد. ي  مشتاقانه شهد شيرين شهادت را سركشيد و به درجه

 

 

 

 

 

 

 

4 

 شهرستان بهشهر 

 شهيد محمد مهدي مزعني 

 

 ان گشود.در شهرستان بهشهر ديده به جه 1332سال  در مد مهدي مزعني شهيد مح  

 پدرش كشاورز بود و زندگي شان به سختي اداره مي گرديد.
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اطهار بخصوص سيد و ساالر شهيدان  حضرت امام حسين  ي  هيد به اسالم و عشق به ائم  محيط خانواده مملو از تق  

 د مهدي در چنان محيطي رشد و پرورش يافت .بود و محم  

ِ  والدين مقاطع مختلف تحصيل ي  با توجه به عالقه يت سپري نمود و پس از دريافت ديپلم  به استخدام ق  ي را با موف 

 ذوب آهن شهرستان دامغان در آمد و به آن ديار هجرت نمود . ي  كارخانه

 ل وقت بود .تكاليف او  در  ي يد به ادا به احكام و فرايض ديني و مق   پاي بندشهيد، انساني 

 و از همان زمان شيفته حضرتش گرديد. دشدر شهرستان دامغان با حضرت امام خميني آشنا 

االنه داشت . عالوه بر اين مشاركت ، نسبت به انتقا ل اعالميه هاي حضرت مشاركت فع   رژيمد پيمايي هاي ض   در راه

 شكونتش تالشي چشمگير داشت .ل امام به مح  

 ل بود و يك فرزند از او به ياد گار مانده است .متاه  

 اي سياسي تحت تعقيب ساواك قرار گرفت .ت هالي  فع   دگيبخاطر گستر

ماموران  ي بر اثر اصابت گلولهبود  1357سر انجام در يازدهمين روز از ماه محرم كه مصادف با يازدهم بهمن ماه 

 شهادت نايل گرديد رفيع مرتبه ي  هبمزدورپهلوي 

 

5 

 شهرستان بهشهر 

 شهيد امين هللا زاهدي

 

 ه در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود .شهيد امين هللا در شهرستان گلوگا

 رش او را از ديگر هم سن و ساالنش متمايز مي ساخت .گه ي پرسشاز همان كودكي روحي  

 رهسپار شهرستان گرگان گرديد.حصيل ه  ي تذراند وجهت ادامگت قي  با موف  دوران ابتدايي را به همراه خانواده 

 نمود .بازرگاني گرگان اخذ  ي  از مدرسهرا  ش ت ديپلمفقي  با مو    1350در سال 

هايش ت الي  ت هاي سياسي و مذهبي  گرايش يافت و به خاطر وسعت فع  الي  در همان سال ها ، در حين تحصيل ، به فع  

 ط ساواك مورد شناسايي قرار گرفت .س  تو

 وحشيانه مزدوران رژيم پهلوي  قرار گرفت .ي و تحت شكنجه  شد بارها و بارها دستگير

 از خدمت نظام وظيفه معاف شد.

كار شود . از اين رو ه ، نتوانست در مازندران مشغول بگرفته بودمورد شناسايي نيروهاي ساواك قرار  از آنجايي كه

 ، ناچار شدتا از مازندران  به 

 ميبد يزد  هجرت نمايد .

 مشغول به كار گرديد." اردكان  و "شرف در دبيرستان هاي "نوبنياد "ميبد

يت هللا ،آيت هللا خاتمي در اردكان آ ،ت هاي سياسي اش را پي گرفت و با ايت هللا صدوقي در يزد الي  نجا نيز فع  آدر 

 يت هللا مشكيني در قم حشر و نشر يافت .آ واعرافي در ميبد
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ه رابط يت هللا خامنه اي بودبه محضر آن حضرت راه يافت و  وظيفآن سالها تبعيد گاه حضرت آدر ايرانشهر كه در 

 را عهده دار گرديد. ايشان و ساير سران انقالبي نهضت شدن بين 

 ل بود و دو فرزند دختر از او به يادگار مانده است .متاه  

 در استان يزد نيز مورد شناسايي ساواك قرار گرفت .

وران ساواك در مام ي  به هنگام بازگشت از يزد به ميبد به محاصره 57سرانجام در بيستمين روز ار دي ماه سال 

 ينه اش ، شهادت ، دست يافت .آمد و به آرزوي دير

 آن راست قامت اولين شهيد ميبد و گلوگاه  محسوب مي گردد.

ميبد يزد و   ي  نقش به سزايي در فعاليت هاي سياسي منطقه بودتشييع جنازه اش كه مقارن با ايام عاشورا 

 زادگاهش گلوگاه رقم زد.

 يت هاي سياسي و مذهبي ايران شخص   او در مراسم خاك سپاري

 حضور يافتند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 شهرستان بهشهر 

 شهيد اسماعيل قلندري

 

در خانواده اي مذهبي و معتقد به شريعت اسالم  در شهرستان بهشهر ديده به  1342سال ه شهيد اسماعيل قلندري ب

 جهان گشود.

 راهنمايي شد . ي  ه تحصيل وارد مدرسهت گذراند و جهت ادامقي  با موف   را ييتحصيالت ابتدا

 شنا شد و جذب افكار حضرت آسياسي  نقطع راهنمايي با فعاالدر م

 امام گرديدو به فعاليت هاي سياسي روي آورد .
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تصوير حضرت  امام در مدرسه فعاالنه پخش  يه و ش در شعار نويسي ، توزيع اعالم  رغم سن كم در همان ايام علي

 مشاركت مي جست .

 تظاهرات خياباني حضوري فعاالنه و چشم گير داشت . در

 در درگيري خياباني توسط مزدوران رزيم پهلوي در اثر اصابت گلوله 1357ماه سال  سر انجام در دهمين روز از دي

 به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. ي مزدوران حكومت پهلوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 شهرستان بهشهر 

 اس زاده شهيد اسماعيل عب  

 

 د شد.در شهرستان بهشهر متول   1328سال ه اس زاده بشهيد جنت مكان ، اسماعيل عب  

 ، از همان زمان طفوليت او را در محيطي مذهبي  پرورش داد. پدرش قاسم

 سال ها قبل از پيروزي انقالب به فعاليت هاي سياسي و مذهبي روي آورد .

 گماشت .رستاخيز كمر همت  از همان سال ها به مبارزه با رژيم ستم شاهي و حزب 

افرادي بود كه پيام هاي حضرت امام و تصاوير و رساله اش را به افراد مورد وثوق  معدود  جزو   1353در سال 

 تحويل مي داد.

پيماي مردم مسلمان ، از پيشتازان نهضت در منطقه اش محسوب مي شد و به  مان با اوج گيري راه همز

 مقابله با رژيم پهلوي مبادرت مي نمود. سازماندهي و برنامه ريزي جهت

 دت آسيب ديد.،بش   فكش  ت هاي سياسي بر اثر اصابت قنداق اسلحهالي  خاطر فع  ه در حين خدمت سربازي ب

ماموران  ،ا به دليل تيز هوشي و ذكاوتي كه داشتام   ،ت هاي سياسي گسترده اش تحت مراقبت بودالي  خاطر  فع  ه ب

اورا دستگير و به شهرباني منتقل نموده و  در آنجا در اثر سر انجام  كه شدند تا اين ق به دستگيري اش نميموف  

 .يددت مصدوم گردزانو بش   ي  پايش تا ناحيه ،شدت شكنجه

 ماموران به خانه اي پناه برد . ي  با عصا  شركت نمود و پس از حمله57 / 16/10مورخ  در تظاهرات
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 .د يبه شهادت رس  اثر اصابت تير به سرش بردر همان روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرستان بهشهر 

 د مصطفي موسوي تروجني حاج سي  شهيد 

 

 د شد .تروجن متول   ي  در قريه 1314شهيد حاج سيد مصطفي در سال 

سالگي جهت فراگيري علوم اسالمي به محضر حضرت ايت هللا كوهستاني  8 ن دوران كودكي در سن  دپس از گذران

 رديدو پس از دوازده سال تحصيل به عللي ترك تحصيل نمودو به شغل كشاورزي روي آورد .شرفياب گ
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مخالفت  ،اري كه دهقانان را استثمار مي كردنداو از همان دوران نوجواني هيچ گاه زير بار ظلم نمي رفت و تج  

 مي نمود.

و پس از 1342حانيان قم در سال داشت از سال شروع مبارزات علني رو ي ت،ه به شناختي كه از روحانبا توج  

 پيوست .  نظام پهلوي مخالفين  ي  تبعيد امام به جرگه

 اشكارا  ابراز مي داشت .آدر مراسم و مجامع مختلف مخالفت خود را 

 ت هايش علني شد و به گروه مخالفين پيوست .الي  مصطفي فع   ج آقاپس از شهادت فرزند رشيد حضرت امام ، حا

رهبر فقيد انقالب  ي  توزيع رساله و ر حضرت امام ، اعالميه هاي صادر ه از نجف و قم ،در امر توزيع تصوي

 سعي و تالشي خستگي نا پذير داشت .

كوهستان به ايراد سخنراني انقالبي مي  ،گرجي محله ،رستمكاله،مذهبي مناطق تروجن   - در مراسم سياسي

 پرداخت .

ا لي تدر اثر اين  ا با فشاري كه از جانب ام   ،دستگير شد1357رم سال ، در ششم مح  هاي خستگي نا پذير  فع 

 آزاد گرديد. ،ت و علماي منطقه به رژيم وارد آمده بودروحاني  

 ت ها هيچ گاه نتوانست خللي در فعاليت هاي او وارد آورد.اين محدودي  

به توفيق زيارتش نايل گرديدو ام تبعيدش را در گنبد كاووس  سپري مي كرد او نيز در هنگامي كه شهيد محراب اي  

منطقه ي زندگي اش و جهت توزيع به   مي گرفت تحويل وارعالميه هاي حضرت امام را از آن بزرگاحضورا 

 انتقال مي داد

زمانش همركه جهت شركت در مراسم سوم شهيد اسدي عرب با  هنگامي  1357در روز شانزدهم دي ماه 

مزدوران رژيم پهلوي در امدو به مقاومت برخاست ي  د به محاصره تروجن را به سوي روستاي گز ترك مي نمو

به مقام  ،كه عكس مقتدايش ، حضرت امام را بر سينه چسبانيده بود در حالي،و در همان جا بر اثر اصابت گلوله 

 رفيع شهادت نايل گرديد.
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 شهرستان بهشهر 

 شهيد مير شريف مشكواتي 

 

د و در روستاي شهيد آباد بهشهر و در خانواده اي مذهبي و مقي   1302سال ه مشكواتي ب شهيد جاويد مير شريف

 ع ديده به جهان گشود .معتقد به شريعت تشي  

 متاهل بود و هفت فرزند از او به يادگار مانده است .

مشاركتي  كشاورزي و دامداري امرار معاش مي نمودو در كمك به نياز مندان و امور عام المنفعه از طريق 

 فعاالنه داشت .

 وافري به اسالم و روحانيت تشيع داشت . ي  از همان دوران نوجواني عالقه

 حسن خلق ، نوع دوستي ، حمايت از مظلومان و مبارزه با مسكتبران را هيچ گاه از ياد نمي برد.

پيمايي ها نيز  و در راه نوار و تصوير حضرت امام خميني مشاركتي همه جانبه داشت ،اعالميه ،در توزيع رساله 

االنه  شركت مي نمود. فع 

به   1357ماه  سال  بهار از عمر پر بركتش مي گذشت در شانزدهمين روز از دي55كه  سرانجام در حالي

 شهادت رسيد .
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 شهرستان بهشهر 

 شهيد مير حمزه نجفي 

 

 ابع بهشهر ديده به جهان گشود .در روستاي شهيد آباد از تو 1336شهيد مير حمزه نجفي  سال       

. با موفقيت ديپلمش را اخذ نمودو پس از پذيرفته شدن در به دبيرستان روي آورد پس از گذراندن دوران ابتدايي 

 مشغول تحصيل گرديد.نولوژي كت ي كنكور سراسري به دانشگاه تهران  راه يافت و در رشته

خستگي ناپذير انقالب محسوب مي گرديدكه نقش بسزايي در  شهيد سرو قامت مير حمزه نجفي ، يكي از مبارزان

 پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايفا نمود.
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االنه ن دانشگاه مشاركتي فع  حضرت امام و همچنين تحص   ي  در توزيع اعالميه ها ، نوار ها ، تصاوير و رساله

 داشت .

 به يادگار مانده است . در خاطره ها گيري ازاوعالوه بر ان در تنوير افكار عمومي منطقه نيز فعاليت هاي چشم

كه در جمع مردم روستايش جهت شركت در مجلس بزرگداشت شهيد  هنگامي 16/10/57سرانجام ، در مورخ 

مورد اصابت گلوله قرار رژيم پهلوي  گارد نيروهاي گز شده بود از سوي اسدي عرب از بندرگز راهي روستاي

 نايل آمد.رفيع شهادت  ي  به درجه گرفت و
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 شهرستان بهشهر 

 شهيد اكبر خندان

 

 

 دنيا آمد .ه در روستاي كوهستان از توابع شهرستان بهشهر ب 1329شهيد اكبر خندان سال 

 ل بود و سه فرزند پسر از او به جا مانده است .متاه  

 از طريق رانندگي امرار معاش مي نمود .

ت هاي سياسي نير مشاركتي الي  مي شد و در فع      محسوبش كونتشهيد ، از نيروهاي مذهبي روستاي محل س

شهرستان بهشهر بر پا مي گرديد حضور  از جمله همه جانبه داشت      در تظاهراتي كه در شهرهاي همجوار ،

 مي يافت وجهت توزيع اعالميه و نوار هاي حضرت امام از هيچ كوششي دريغ نمي ورزيد.

 

 ير مراجع تقليد نيز ارادت داشت .عاشق حضرت امام بودو به سا

بي خبر و وابسته به از سوي گروهي از خدافعاليت هايش بعد از پيروزي انقالب اسالمي سبب گرديد كه  ي  دامنه

 گردد.رفيع شهادت نايل  ي  به درجه 30/11/57شكاري مورد هدف قرار داده و در تاريخ  ي با اسلحه رژيم گذشته
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11 

 

 ساري  شهداي فجر شهرستان

 شهيد قربانعلي گلوگاهي    

  

 

در خانواده اي معتقد و مذهبي در  1341يست و چهار ارديبهشت سال ب،قربانعلي گلوگاهي  واال مقامشهيد 

 شهرستان ساري ديده به جهان گشود.

روخواني   او را به منظور فرا گيري از اين رو ، اند بوده قائل  اوبراي تعليم و تربيت  يت خاص  ي  والدينش اهم  

 .ندقرآن كريم به مكتب خانه فرستاد

دوران ابتدايي را در دبستان حشمت داوري شهرستان ساري به ت ت سالگي راهي مدرسه شد و تحصيال در هف

 راهنمايي ادامه داد.  مقطع به تحصيالت خود در  ه وپايان رسانيد

شهيد قربانعلي گلوگاهي كه   ماءوا گرفت ، ،ان اير گما ن در زماني كه جغد شوم استعمار در ويرانه هاي كشور بزر

گاه بود و به فراست سره را از ناسره  تميز مي داد  به گروه مخالفين نظام استبدادي آاس و داراي وجداني حس  

 پيوست . پهلوي 

حيات  ان هاينجا كه اطمينان داشت راه پيروزي و نجات مردم مستضعف و محروم كشورش در تاسي از فرامآاز 

اعتقادي و  غنا يو شركت در مراسم و مناسبت هاي مذهبي بر ديني كتب  ي  خش اسالم  نهفته است با مطالعهب

 مي توان  آن ي  جمله كه از .  فرو گذلز نكردبه اهداف خود از هيچ كوششي رسيدن   جهت فكري خود افزود و 

محترم مردم ساري در ي  سمي نماينده سالم قات االشركت در كالس هاي درس شهيد حج   ايشان براياشتياق از 

رسيد مي توان به شهادت   62تير سال  هفتم كه در انفجاردفتر حزب جمهوري اسالمي در مي مجلس شوراي اسال

 ياد كرد.

 ذ نمود.دتي هم در جلسات درس اخالق حاج شيخ عبدهللا دارابي تلم  ن م  آعالوه بر 

  مجيد بود.از شاخص ترين ويژگي شهيد تالوت مستمر كالم هللا

فعاالنه  تي گرديد شرك در تظاهراتي كه به مناسبت هاي مختلف در شهرستان ساري و شهر هاي همجوار بر پا مي

 داشت .
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دهندگان شهيد گلوگاهي از برنامه ريزان و سامان  ، تظاهرات منسجم تر گرديد كه1357ماه مبارك رمضان سال 

 زندگي اش را به اين كار مهم اختصاص داده بود . ي  و همه شمامي وقتتا آنجا كه ت، بود هايي پيما راهموثر اين 

اعالميه ها و نوار ها از  ي  پخش و تكثيراعالميه و نوار هاي حضرت امام و سر گروهي گروه هاي توزيع كننده

 گردد. جمله فعاليت هاي برجسته ان مجاهد دالور محسوب مي

 

 

يه يه مهد  قرآني  كه در حسين   ي  خاتمه يافتن جلسه زسال پس ا در نيمه شب نوزدهم ماه مبارك رمضان همان

تحت محاصره درآمد و  ه توسط ماموران شا  ،به همراه داشت يي را نيزدر حالي كه اعالميه ها، برگزار گرديده بود

 گاهي منتقل گرديد.آ ي  در نهايت دستگير و به اداره

اورا داخل گوني نهاده و سر گوني  نه دژخيمان در حالي كهوحشيا ي  ساعت شكنجه 24گاهي پس از ي آدر اداره 

مل ضربات شديدي سر متح   ي  از ناحيه با باتوم و كابل به تمامي بدنش ضربه وارد مي نمودند  بودند و  را بسته

به خانواه  و شد.ط ماموران به خانواده اش تحويل داده توس   عيت جسميو در نهايت بدليل بحراني شدن وض  گرديد

 شركت در تظاهرات را به فرزندشان ندهند.ي اجازه ديگر  كه   تذكر داده شدش ا

 

به بيمارستان بوعلي سينا ،دژخيمان ي  دليل شكنجه هاي بي رحمانهه شهيد گلوگاهي ب ،ساعت 24پس از گذشت 

  رفت.به اغما  وبحراني تر شد ش. وضعيافت انتقال 

ي واقع نگرديد و به خيل شهدا نتيجه بخش اما مداوايش نمايند ، مينتقل مبه تهران   او را  جهت ادامه درمان

  پيوست .راست قامت 

 

 

 

 

                                   ***************** 
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12 

               شهرستان ساري 

 د اسماعيل عابدين پورشهيد سي  

 

 

يت مالي ه اي  مومن و با ديانت متولد شد. وضع  در خانواد  1340د اسماعيل عابدين پور  سال سي  ، شهيد نستوه 

 ط بود.متوس   اش خانواده

از همان زمان نيز جهت ترويج  كه شهرستان سار ي محسوب ميگردد و فرهيخته ي  دينمادرش از زنان مت  

پس از  نش  هنوز هم آكالس درس قرو  ونه مساعي و كوششي دريغ نمي ورزيدگن مجيد از هيچ آقرفرهنگ 

 ال است.شهرستان ساري فع   ي  هدر فاطمي  ال ساليان س

 

ي   جهت ادامه ،راهنمايي ي دوران ابتدايي را در دبستان بقايي گذراندو پس از سپري نمودن دوره شهيد  

 علوم تجربي مشغول تحصيل گرديد.ي  در دبيرستان پانزده خرداد در رشته ،تحصيالت

علت گسترش دامنه  ه شهر ب مدارس آن  ردمي بود و متعاقبغاز تظاهرات مآخر دبيرستان شهيد مقارن با آسال 

 تعطيل گرديد. تظاهرات ي 

، به  پيمايي راهت از غدر ساعات فرا االنه در اين تظاهرات شركت مي نمود وشهيد همانند ساير مردم انقالبي فع  

 پخش اعالميه و نوشتن شعار در معابرعمومي و ديوار ها مبادرت مي ورزيد .

مردم انقالبي  1357ماه سال  پيمايي هيچدهم دي ن را داشت ، راهآهراتي كه شهيد افتخار مشاركت در آخرين تظا

 شهرستان ساري بود . 

عزاي عمومي در قم ، تبريز و تهران  روز كه بنا به فرمان رهبر انقالب به منظور اعتراض به قتل عام رژيم آندر 

تمامي نقاط ايران بر پا شده بود ، شهيد نيز فعاالنه در اين مراسم سراسري در  پيمايي هاي  راهاعالم شده بود و 

 حاضر شد.

 از مسجد جامع ساري آغاز شده بودو به دروازه گرگان)ميدان شهدا ( ختم گرديد ساعت ده صبح، پيمايي  اين راه 

 است .ياد ماندني  در تاريخ  انقالب ساري به ثبت رسيده ه هاي ب پيمايي راهبه عنوان يكي از  و
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را به مردم بي گناه  ،شاه ي  نيروهاي رژيم كه وضعيت را بحراني ديدند از ترس به پايين كشيده شدن مجسمه

 را بر زمين ريختند. شان گرمو خون  گلوله بسته 

مسلح  ،دندان  بن  نيروهاي تا، شهرستان ساري گرديد ي  ن شهدااهنگامي كه سيل مردم مسلمان وارد ميد

 .آنان تير اندازي كردندسوي ه تظاهر كننده را محاصره نموده و بشاهنشاهي جمعيت 

 

كه سرانجام  آن تا، نيروهاي مسلمان و قواي اهريمن ادامه يافت و به اوج خود رسيد  جنگ و گريز ميان 

چاره اي جز شدت عمل نداشته و رحمانه ،مردم  ،ديدند نيروهاي  مزدور كه خود را شكست خورده و مستاصل  مي

رمانهاي مردم مستضعف وارد ميدان آجهت صيانت از اسالم و پاسداري از ،ان و معتقد را كه تنها و تنها مسلم

 كشيدند.خون  خاك و  شده بودند ، با رگبار مسلسل  به

 

هاي با شعار  و با مشت هاي گره كردهبود كه  ني  از اين شهدا گلگون كف د اسماعيل عابدين پور  نيز شهيد سي  

اصابت  با كه  تا اين، به مصاف نيروهاي خود فروخته رفت  ،برادر ارتشي چرا برادر كشي ،خائن  مرگ بر شاه

با نثار خون خود در تاسي از مكتب جدش حضرت به ديدار معبود شتافت و  حلقومش تير مسقيم دشمن به 

 كر مطهرش باخاك هم آغوش شد. پيلبيك گفت وخون   من ناصر ..سيدالشهداء  نداي هل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

13 

 رستان ساريشه

 د تقي چمني شهيد محم  

 به دنيا آمد. 1334شهيد محمد تقي چمني ، شهريور ماه 

نان را آ خدادي بسيار  خوشايند جلوه كرد و ر خانواده ي براي اعضا  ش دلين پسر خانواده بود، تول  او   از آنجا كه 

 غرق شادي و شعف نمود.

با  ،و از همان ايام طفوليت كار گرفتنده ش خود را جهت تربيت و آموزش شهيد بهمت و تال ه ي هم ،مادر و ر پد

ن بزرگوار را با عطر اهل بيت عجين كردند استمرار اين روند تاثير آروح ،مراسم مذهبي و عزاداري هدايت اوبه 

 بر جا نهاد.شهيد  و منش اسالمي و انساني  شگرفي در شكل دهي شخصيت

ن تحصيل وارد دبستان مات روخواني كالم هللا مجيد را آموخت و بعد از رسيدن به س  مقد   ، شهيد در مكتب خانه

 گرديد.

 تحصيل وارد دبيرستان شد .ي  ادامه  براي ،پس از پايان تحصيالت ابتدايي

 يافت .گرايش  به مسايل سياسي در دوران دبيرستان  ،با توجه به نگرش و زمينه هاي فكري

 مي نمودمذهبي و جلسات ديني شركت   -صورت سامان يافته در مراسم سياسيه شهيد ب ، يزندگ ازدر اين دوره  

. 

ه مذهبي را سازماندهي مي نمودوجهت بهر  -جلسات سياسي،خود شهيد نيز به كمك دوستانش عالوه بر آن ، 

 قم مدد مي گرفت . ي  هعلمي   ي  برداري بهينه ازاين تشكيالت از تجربيات  روحانيان  حوزه

 

و شكنجه  ، بارها و بارها توسط ساواك دستگير ، زنداني ،به دليل توزيع اعالميه  و نوار  هاي حضرت امام 

 گرديد.

 

نا  ،جالدان رژيم شاه راه را بر او بسته و همراهش، 1357سرانجام در يكي از شب هاي اوايل دي ماه سال 

 .نمودندمصدومش بش دت با باتوم و كابل  برده يورش 
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مغزي ي  ت خود را به خانه رساند .در همان شب به سردرد سختي دچار شده تا اينكه در اثر ضايعه با مشق  ،شهيد

سرپايي از  ي  و پس از معالجه فت شهرستان ساري انتقال يا ي  به بيمارستان بوعلي سينا 6/10/57 تاريخ در 

به بيمارستان بو 57 /12/10در تاريخ  ،ددامج  ،سه روز  وخامت حال ا پس از ام  ، گشت بيمارستان به خانه بر

 گفت . لبيكدعوت  معشوقش را ه شربت شهادت را نوشيدو در همان تاريخ ته علي سينا انتقال ياف

 

 

                               **** 
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14 

 شهرستان ساري

 ت هللا رهنماشهيد عز  

 

 

داب مذهبي و ترك زبان  در شهرستان آمقيد به در خانواده اي كارگر و  ،1339سال  ، ت هللا رهنماشهيد عز  

 ساري ديده به جهان گشود.

 را چشيد.فقرو محروميت طعم از همان ابتداي طفوليت 

فانه به دليل ضعف شديد مالي و تعدد افراد تحت ا متاس  ام  ، جهت شروع تحصيل به دبستان رفت ، در هفت سالگي 

عنوان كارگر ساختماني ه و به منظور كمك به معيشت خانواده ب تحصيل محروم ماندادامه ي  فل خانواده از تك  

 مشغول به كار گرديد.

صورت شبانه تحصيالتش را پي گرفت و ه تحصيل ب ي  به خاطر اشتياق به ادامه  ،ت روزانهالي  همزمان به كار و فع  

 يدوم دبيرستان را اخذ نماتوفيق يافت تا مدرك تحصيلي س  

 داشت . وافرفوتبال عالقه اي  رزشو و به شهيد ورزشكار بود

ي ، اما  براساس مقررات نظام وظيفه از ادامه به نظام وظيفه اعزام شد  ،خدمت سربازي بعد از رسيدن به سن 

 خدمت معاف گرديد.

 

 ت هللا  از همان ابتداي زندگي طعم نا خوشايند استضعاف را مزه مزه كرده بود و از فاصله از انجا كه شهيد عز  

زمان با آغاز  ذب بود ، نتوانست در مقابل ظلم فاحش رژيم پهلوي سر فرو آورد و همش مع  روح ،طبقاتيهاي 

 مذهبي خود را آغاز نمود. -ت سياسي الي  فع   ،حركت انقالبي ملت مسلمان ايران

 

الميه ها و در توزيع اع بود ساري ي  ترك محله زادگاهش  انقالبيي  از افراد شاخص و برجسته ،دالور مرد آن 

 از سرآمدن محسوب مي شداره وهم،حضرت امام نصبتصاوير  ل زندگي و نوشتن شعار ودر سطح شهر و مح  
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ه كه در همان زمان به منظور انجام كارهاي سياسي تاسيس ال شوراي مسجد امامي  فع   ي  به عنوان يكي ازاعضا 

 مي گرديد.شمرده   ،گرديده بود

 

دانست ، بلكه ،  واجب ميوظيفه اي پيمايي هاي شهرستان ساري را بر خود  راه نه تنها شركت در  ،شهيد رهنما

 كرد.مي  شركت   فعاالنه ، در تظاهراتي كه در شهرستان هاي بابل و قايمشهر بر پا مي گرديد 

 

و  ش تحويل مي دادجهت توزيع به افراد تحت مديريت ،ه ها و نوار هاي حضرت امام را به عنوان سر گروه اعالمي  

 توزيع  آن  نظارت مي نمود .ي  ت تمام  بر نحوه با دق  

با همراهي  به مدت دو روز و  زاد نمودن مبارزين دستگير شده در شهرستان ساريآني كه به منظور در تحص  

توسط ماموران حكومت پهلوي  ،حضوري شايسته داشت واز اين  رو  ،انجام شده بود شانچهل نفر از همرزمان

 دهد.زندگي اش به صورت نيمه مخفي   ادامه  ناچار شد به قرار گرفت و  مورد شناسايي

 

و تا ميدان آغاز شده كه از مسجد جامع شهرستان ساري كه پايگاه انقالب شمرده مي شد تظاهراتيدر  ،سرانجام

انه نوشيد شهد شيرين شهادت را سر فراز،به  ناحيه سر   دژخيمان  اثر اصابت تير مستقيمبر ،ساري ادامه داشت 

 نائل آمد. ، ق آن بودتحق  دنبال  به  هميشه ي كه يو به آرزو

 

 

 

                          **** 
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 هرستان ساري            ش

 ري توفيقيكشهيد عس

 در شهرستان ساري متولد گرديد.خانواده اي مستضعف و محروم  در1319سال ه ب ،ري توفيقيكشهيد عس

 

نا گزير شد به منظور كمك به و ت نتوانست بعد از دوم ابتدايي به ادامه ي تحصيل بپردازدتنگي معيشبه علت 

 عنوان شاگرد درود گر مشغول به كار گرديد.ه  به اشتغال روي آورد و ب  اقتصاد خانواده

مستحبات  تا آنجا كه حتي،فرايض  و شركت در مراسم مذهبي بود  ي يد به ادامق  ،تربيت خانوادگي  ي  با پشتوانه

 جا مي آورد وبراي خواندن  نماز شب  نيمه شب ها از خواب نوشين خود مي گذشت .ه را نيز ب

ا روح سركش و و ام  ،ارتش گرديد  ي  جهت انجام خدمت سربازي روانه ،سال از عمرش سپري شد 19كه  زماني

از خدمت سربازي  و بارها  رهارا نداشت و با نامطلوب و ستم زده  توان تحمل خدمت در آن محيط ،فطرت آگاهش

 توفيق يافت كه از خدمت سربازي معاف شود . بعد از دو ماه  كه سرانجام نآمتواري گرديد ، تا 

 

بند بود، مراسم ازدواجش  ل اختيار نمود و از آنجا كه  به زندگي ساده و فارغ از تجمل  پايتاه   1349در سال   

 گزار گرديد.اف بره دور از هرگونه اسردر نهايت سادگي و ب

 

گرديد و از همان  حضرتش شيفه و مفتون   ،س سره حضرت امام خميني قد  هاي با استماع نوار 1356در سال 

نوار يه و تكثير و توزيع ته   و  زمان به بعد، زندگي سياسي و اجتماعي جديدي براي آن مجاهد نستوه رقم خورد

 وع نمود.حضرت امام  رااز آن روزبه بعد شر هاي سخنراني 

 

خاطر صلوات ه ب،آن روز حاكم بود  ي  با آن كه اختناق شديدي در جامعه 1357در بيست و يكم ماه رمضان سال 

 ط ساواك دستگير و پس از سه روز حبس و شكنجه و پرداخت جريمهتوس   فرستادن بعد از شينيدن نام حضرت امام

 نقدي و دادن تعهد آزاد گرديد.  ي 

 ، هد كتبي هم قادر نبود كه او را از راه مقدسي كه در پيش گرفته بودنقدي و تع   ي  هحبس ، شكنجه ، جريم

 سياسي اش گسترش مي يافت . -ت هاي مذهبي الي  فع   ي  منصرف نمايد و هر روز بيش از روز پيش ، دامنه
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و مجاهدتي شركت مي جست و از هيچ كوشش  ق اهداف نهضت و انقالب راه تحق  شهيد توفيقي ، خالصانه در 

 جهت نيل به اهدافش دريغ نمي ورزيد.

 

صبح از مسجد جامع ساري شروع  10ماه سال پنجاه و هفت در تظاهراتي كه در ساعت  دي 18روز دوشنبه  

 طرف ميدان شهدا حركت نمود.ه ب،عيت طبق معمول شركت نمودو به همراه خيل جم  ،شده بود 

 

دل ماموران  درچنان هراسي ،آنشده بود  م توافرياد سهمگين شان  شعار هاي مردمي كه با مشت هاي گره كرده و

شركت كنندگان در تظاهرات و محصور كردنشان با سيم هاي خار دار  ي  تنها راه مقابله را محاصره آنان  افكند كه

 دانستند.

به پايين  و آن راببرندشاه يورش  ي  از سوي ماموران بيم آن مي رفت كه هر لحظه   مردم به سوي مجسمه

 بكشند.

با شليك مسلسل ها بهترين ،ب آن عاقدستور شليك صادرگرديدو مت ،اقجلو گيري از اين اتف  ، به منظور از اين رو 

 نشان شناور ساختند.در خو را  مردم روزگار

 

و و به ايك گرديده شل   ي اثر تير مستقيمي كه از  اسلحه ي كلت مزدور بر شهيد توفيقي نيز در اين تظاهرات

 گزيد . ي ك گفت و در خلد برين سكندعوت حق را لبي  ،اصابت كرده بود 

 

 38است و در هنگام اجابت دعوت حق  شهرستان  ساري  شهيدعسكري توفيقي ، مسن ترين شهيد دوران انقالب

 بهار را تجربه كرده بود .
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 شهرستان ساري

 فرامرز ثمر بخش شهيد

 

 ولد شد . ن مالي مت  در  خانواده اي محروم و فاقد تمك  ، 1338سال ه ب ،شهيد جاويد فرامرز ثمر بخش

توفيق يافت تا ، ا با اين وجود ام  ،مي گذشت يت معيشتي خانواده رضايت بخش نبود و زندگي شان به سختي وضع  

 شهر  ادامه دهد. هرستان قايمتحصيالت خود را در دبيرستان شريف واقفي ش ،سال آخر

 

متقارن و و تظاهرات وسيع مردمي  ،با شروع تحركات سياسي مردم مسلمان ايران ،سال پاياني تحصيالت شهيد

 پيمايي ها مشاركت مي جست. در اين راهآنان  و دوشادوش ،همسو با مردم اين رو شهيد نيز  زا همزمان گرديد،

ت مي قم  و مشهد  كمر هم   ،توزيع نوارهاي ارسالي از تهران  ضرت امام وخش اعالميه هاي حپ براي دالورانه  

 ق اهداف وااليش گردانيده بود .زندگاني را وقف انقالب و تحق   ، بست وشبانه روز

 

باربا اجير ين هي آزموده بود ، الحربه هايش را براي مقابله با قيام مردم حزب ال اك پهلوي كه تماميرژيم سف  

و با  اران از شهر روستا وبه راه انداختن  كارناوال  مبادرت به ايجاد درگيري در سطح شهر نمودكردن چماق د

 برد.يورش         حمايت نيروهاي ساواك و ارتشي به مردم بي دفاع

 

و در حالي كه به شدت  گرفتپهلو مورد اصابت سر نيزه قرار ي شهيد ثمر بخش در درگيري همان روز از ناحيه 

 فانهاما متاس  و قصد مراجعت به خانه نمود، يده آسيب ديده اش دچار خون ريزي شديد گردي ه و ناحيه مجروح شد

 گرديد.به بيمارستان منتقل  گان ،ط همسايتوس  و رفتاز دست داد و در كوچه از حال  توان تاب و 

 وست .پي .... ا ت به لقا ءدت مجروحي  ش   ل تعه در بيمارستان بمعالجات  افاقه نكرد و  
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 كه نيروهاي  دولتي  گرديدشايعه  اين گونه  در سطح شهر  مامورين به منظور جلو گيري از خشم مردم انقالبي ، 

كه نيروهاي رژيم  يافت دي گسترش ح  ه مردمي ب هاي نقشي در شهادت شهيد ثمر بخش نداشته اند . فشار

كه  شدل ما پس از نبش قبر و انجام كارشناسي مسج  ا،گشتندنا گزير به نبش قبر  عابه منظور اثبات اد   ،خودكامه

 به افتخار شهادت نائل گرديده است  خاطر اصابت سرنيزه به پهلوه ب ،شهيد 

 

 . پيوست شهادت شهيد ثمر بخش يك ساعت پس از به شهادت رسيدن شهيد عالمه  به وقوع 
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17 

 شهرستان ساري

 مهشهيد محمود عال  

 

 

د حله هاي شهرستان ساري متول  مط در يكي از از  خانواده اي متوس   1343ر شهريور ماه سال د ،مهال  محمود ع

 شد .

 

 او چهارمين فرزند خانواده بود .

 يتي چشمگير به پايان رسانيد .ق  تحصيالت ابتدايي را با موف  

 ، معموالمي شد ت ساري بر گزارزيادي به ورزش فوتبال داشت و در مسابقات رسمي كه در محال   ي  عالقه 

 خوش مي درخشيد .

 از همان دوران كودكي مهربان ، دوست داشتني ، فداكار و حامي مظلومان بود .

 و در مقابل ظلم و ظالم  سر خم  نمي كرد . نمي رفت ،شجاع بود و به هيچ وجه زير بار زور 

و  تشويقو هم نشيني با او  مراوده را به ديگران   اوتحصيالت راهنمايي ويژ گي هاي انساني  ي  در دوره

 .ترغيب مي كرد 

 .ي  رحم داشت عالقه ي وافري به ارتباطات دوستانه و صله 

 .اقشار دوستي بر قرار مي كرد ي با همه 

 رنج مي برد . موجود در جامعه  طبقاتي ي  از فاصله 

عذاب رنج و و در سختي و  زندگي كنند آسودگيمردم در ي  همه تابارها به زبان آورده بود  آرزويش اين است 

 نباشند.

 نا خرسند بود.  فت ،يغما مي ر به  رنج مردم زحمت كش به وسيله طبقه حاكم و وابستگانشاز اين كه دست 
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عدالتي و ظلم و جور رژيم پهلوي مي  ،بيوطنانش را از عدم كفايت همه مصايب و ادبار هم ، با آنكه نوجوان بود

 دانست .

 خود را شريك مي دانست .، ادي مردم شهيد عالمه در غم و ش

ست  در سطح شهرستان ساري برگزار شده ه ده اي خود فروخته و چماق بط  عد  در تظاهرات شاه دوستان كه توس  

ط آن مزدوران شديدا مورد ضرب و جرح قرار گرفت توس    پيمايي مراجعت مي نمود ، از راه كههنگامي  ، بود

به ملكوت اعالء  ،ر حالي كه ماليك از شادي به او نوشا نوش مي گفتندرا نوشيد و دشهد شيرين شهادت و

   پيوست.

 

به  1357در ظهر بيست و نهم آذر ماه  مي شدو مه اولين شهيد شهرستان ساري شمرده شهيد عال  نجا كه آاز  

پرور شهرستان يج احساسات مردم شهيد يدر ته سازي و كار نقش بسيار موثر آمده بود شهادتش اين افتخار نائل 

ي  شكل گيري ي در نقطه ي عطف به عنوان  نمود و  ايفا بعدي  هاي پيمايي راهو  شكل گيري  تظاهرات مردمي  جد 

 در ذهن و ضمير مردم انقالبي ثبت و درج گرديد.
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 شهرستان ساري

 گلماييد د جوا شهيد محم  

 

 ي ديده به جهان گشود .در شهرستان سار 1347محمد جواد گلمايي، سال  ، نوجوان شهيد

 

هستند و از اين رو  محمد جواد  بوده و  اطهار ي  هان ائم  گان مكتب رسول هللا و محب  از شيفت ،پدر و مادر شهيد

نبيا و تم االخاسيره ي پيروي از كالم هللا مجيد و سرمشق قرار دادن  بانيز  ورا به گونه اي پرورش دادند تا ا

 از خادمان اهل بيت و اسالم به شمار آيد. شود كه يتبربه گونه اي تامامان همام 
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و  در زمان كودكي و .انماز جماعت با خود به همراه مي برد  ي  اقامه  درهنگام شركت  به د جواد را پدر ، محم  

 شركت مي جست . خواني  در مراسم مذهبي و روضهنيز  ت به همراه مادر طفولي  

 

 الس چهارم ابتدايي تحصيلد جواد  در كن زمان شهيد محم  آ

 هايي كه در سطح شهر برگزار مي گرديد  شركت مي كرد .ئي  پيما راهمي نمود در  

كه انقالب مردم ايران  در سراسر شهرها و روستاها گسترش يافته بود آن نوجوان شير دل به  8/57/ 29در روز 

تم شاهي قرار گرفت و به ديگر شهيدان س ي  مورد اصابت گلوله ماموران خود فروخته همراه سه شهيد ديگر

 انقالب و اسالم پيوست .
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 نمونه اي از اشعاري كه در زمان انقالب شكوهمند اسالمي در مراسم 

 قرائت مي گرديد                            

 

          *************************** 

 

 

 اندر آنجا كه باطل امير است 

 واندر آنجا كه حق سر به زير است 

 

 روت و م  اندر آنجا كه دين 

 پايمال و زبون و ذليل است 

 

 لب نهادن گناه است  برمهر       

 خامشي بدترين اشتباه است       

  

 

              *** 
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 چون يزيد از ستم كامور شد 

 مستقر شد   شدولت غاصب

 

 دين اسالم از دوست و خويشان 

 ت دچار خطر شد آدمي  

 

 ديد فرزند زهرا كه اينجا        

 نيست جاي سكوت و تماشا       

 

 نهضتي كرد خونين و پرشور        

 آتشين نهضتي كرد بر پا       

       

 كربال را ز نهضت تكان داد         

 باز از نو به اسالم جان داد        

 

 

 

 شيعه و مهر بر لب نهادن

 فتادن   ذلتشيعه و در م

 شيعه هرگز نه اين است  ي شيوه 

 شيعه نتوان بود هر كه اين است 
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 زاد مردان بكوشندآآري 

 بر ستم ها چو طوفان خروشند

 

         **** 
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19 

 شهرستان نوشهر 

 شهيد امير استاديان

 

 ديده به جهان گشود.در بيمارستان راه آهن تهران  1338شهيد امير استاديان سال 

 شغل آزاد اشتغال داشت.  به لي خانواده متوسط بود و پدرش وضعيت ما

پزشكان اين بيماري را مادر زادي  .سپري شد به ناراحتي قلبي مبتال گرديد عمرشماه از  16كه امير ، در حالي 

 .ندتشخيص داد

 

ت تحت نظر پزشك قرار داشت و  از دوسالگي تا زمان شهادت  روي او باز بر دو عمل جراحي  قلب اطبا در اين مد 

 براي بهبودش انجام دادند.

 و در مدرسه راه يافت مقطع راهنمايي  بهابتدائي  ي  وارد دبستان ابتدايي شد و پس از پايان دوره 1345در سال 

 راهنمايي نارمك به تحصيالتش ادامه داد. ي 

 ا وداع گفت .در نهايت دار فاني رو  گرديد مبتال به بيماري سختي شپدر ،او در چهارده سالگي

معاش  ي  هناچار بود در كنار تهي   از اين رو  خانواده بر دوش امير افتادي ليت اداره ومسو ،از آن پس به بعد

 ادامه دهد .  به تحصيالتش نيز ،خانواده

 

نير به گروه مبارزان پيوست و جهت  او ،همزمان با گسترش تظاهرات و فعاليت هاي سياسي  در نزد مردم

 مضايقه نكرد . جدي تي از هيچ كوشش و ،هاي حكومت اسالمي رمانآحقق پيروزي و ت

 

 زمان شهادتش رقم خورد . به عنوان 10/10/57تاريخ  وعروجش  به ملكوت اعال فرا رسيد  ي  سرانجام لحظه

 سر مورد ي  زماني كه در پشت بام خانه اش در حال شعار دادن و سنگ انداختن به سوي ماموران بود از ناحيه

 اصابت گلوله قرار گرفت وبه شهادت رسيد .
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 :شعارهاي مردمي ازنمونه هايي 

 

 بار ستم نمي كنيم زندگي  زير        

  ن فدا مي كنيم در ره آزادگيجا

 

 رگ بر شاه     مرگ بر شاهم

*************** 

 م بايد گردداين شاه آمريكايي      اعدا

 

******************* 

 

 مسلمان بيدار است   از آمريكا بيزار است

 

**************** 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 حكومت اسالمي ايجاد بايد گردد

 

************** 
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 خميني امام است 

 اين آخرين كالم است 

******** 

 

 انقالبي ترين مرد جهان است آيت هللا خميني

 ارتش  آزاد گان   است آيت هللا خمينيرهبر 

******* 

 

 روح خدا خميني 

 اين رهبر حسيني

******* 
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20 

 شهر  شهرستان قايم

 شهيد مسعود دهقان

 

 در خانواده اي مذهبي در شهرستان ساري زاده شد. 1336شهيد مسعود دهقان سال 

خانواده ناچار بودند به همراه پدر به  ي اعضااز اين رو ،، بودنجا كه پدرش آواز  ن فرزند خانواده بوداولي   ،او

 شهرهاي مختلف مهاجرت كنند.

و شهيد مسعود جهت  به شهرستان قائمشهر منتقل گرديد ،سپس پدر،دوران دبستان را در شهرستان ساري گذراند

 كرد. شهر نام نويسي  ادامه تحصيالت متوسطه  در يكي از دبيرستان هاي قايم

از اين رو شهيد ناچار بود تا جهت امرار . وضعيت معيشتي خانواده اش بحراني گرديد در اين دوره از  زندگي

 به كار روي آورد . ،در اوقات فراغت  ،هزينه هاي زندگي  معاش خانواده و تامين 

اس او بود . ي  نشانگر روحيه  ،رفتار و منش مسعود ،از همان دوران كودكي  آزاد منشانه و حس 

بود و هر گاه با اين  گران توان آنان از سوي  چپاول و غارتو ستم به مظلوم ،در نزد او ،امر ين نا خوشايند تر 

 و بر مي آشفت . داد تاب و تحمل از دست مي ،امر مواجه مي گشت

 

گرديدو به همين دليل مورد عنايت  اره به عنوان ممتازترين محصل كالس محسوب ميوهم ،از سال اول ابتدايي

 دبيرستان براي خود حفظ نمود . مقطع خرآسي هايش قرار مي گرفت .اين برتري را تا سال مان و همكالمعل  

ي  و در همان سال بود كه پدر را از دست داد و همه  پدرش به بيماري سرطان دچار گرديد ،خر دبيرستانآدر سال 

 بر عهده گرفت . "ليت هاي خانواده را شخصاومسو

تا اين دوره را نيز با موفقيت وفيق را يافت ا اين تام   ،طه  كار هم مي كردوس  با آن كه همزمان با اخذ ديپلم مت

 سپري كند.

 پذيرفته و مشغول تحصيل شد. شاهرود عالي معدن ي  در مدرسه ،رو  مشكالت و سختي هاي پيش ي  با همه
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و براستي كه اين چنين  باشاسعي و تالشش بر اين بود كه انساني مومن و معتقد   ،ن زمان كه خود را شناختآاز 

 نيز بود .

 ورد زبانش اين بود كه :

 "من فقط به  هللا فكر مي كنم   "  

 

حزب  خود را حزب هللا براي اكثر مردم غريب و نا ماءنوس بود او افتخار مي كرد كهي  در آن زمان كه واژه 

 بنامد.هي لال

 ژي هاي مختلف را مي شناخت.به مطالعه ، تحقيق و پژوهش عشق مي ورزيد و مكاتب و ايدئولو

ه محقق كند و ب را نجا كه  او همواره در جستجوي راهي بود تا ايده آلها و آرمان هايشآانقالب فرا رسيد و از 

تنها ،گاهي و بررسي وكنكاش آاز سويي ديگر با باشد، وه داشته كه رضايت خدا را همرا بود روشي اتخاذ  دنبال

ت هاي سياسي و مذهبي گرديد و به همراه الي  جذب فع   ،دانست  ادي مذهب  ميراه سعادت را سير و سلوك در و

 .اركت فعاالنه داشتديگر مردم مسلماندر تظاهرات و مراسم سياسي مش

 هميشه به دوستانش ميگفت :ه  بسيار به پيروزي انقالب خوش بين بود

 شود" " يقين بدانيد كه انقالب ما به همين زودي ها پيروز مي

 

 ديدگاهاز  او  از دوستان نزديكمحدود  كرد و فقط عده اي  را علني مي خويش ت هاي سياسيالي  كمتر فع   ،تدادر اب

مردمي در عرصه هاي  ي االنهاما پس از گسترش يافتن  انقالب و حضور فع   سياسي اش آگاهي داشتند ، هاي 

 ت هاي علني خود را آغاز نمود.الي  او نيز فع  سياسي ، 

الي ت هايي         از قبيل بعد از مبارزات پي گير و مستمر  ،مسعود دهقان تكثير و پخش اعالميه و نوار هاي  و فع 

ه ها از انتقال اعالمي   ،كاغذ پلي كپي   ي  يهته   ،نوشتن شعار بر روي ديوار ها و معابر عمومي  ،حضرت امام 

در  1357شمين روز از دي ماه سال در شو دانشگاهش در شاهرود ، شهر  تهران و قم به شهرستان قايم

 به شهادت رسيد. محل سكونتش بر پا شده بود   خيايانتظاهراتي كه در
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                                  ******** 

 

 

 

 

 از شهادتش به  پس شهيد مسعود دهقان كه چند سال ي  قسمت هايي از وصيت نامه                                   

 خاك بيرون كشيده  شده است :ربرداري منزل  از زي خاك تفاقي در هنگام ورت اص

                                 ****** 

 

 

 ياد ه چراغي كه در دست من است ، نفس هاي آخر را ب

 مي آورد                 

                     *** 

 درود بر زني كه مرا زائيد.

 اد.درود بر زني كه مرا شير د

 

                     *** 

 

 اي خدا ، كاش مي شد عشق را وصف كرد.

 

                    *** 

 شناختي عنوان مسعود نميه تو مادرم، فكر كن اصال كسي را ب
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 خواهر نازنينم ، شما هم همينطور 

 مي خواهم روشنگر چراغي باشمتا اجتماع ما از اين چراغ استفاده نمايد .
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 شهر  شهرستان قايم

 تبي ( مبيني جشهيد محسن ) م

 

 ولد گرديد.مت  در خانواده اي مستضعف و محروم  1335،معروف به مجتبي ،دي ماه  ، شهيد محسن مبيني

طبقاتي  آشنا  ي  با بي عدالتي ها و ستم هاي ناشي از فاصله ،شديد مالي از همان اوان كودكي ضعف به علت 

 گشت.

 قت هزينه هاي خانواده را تامين مي نمود .ز مزد بود  و  با مش  كارگر رو ،پدرش

 موفق به اخذ ديپلم نگرديد.خانواده  معاش  تامينكن خانواده  و همراهي با  پدرش جهت ت عدم تم  به عل  

بنا به اصرار خانواده به اجبار در سال  ،كه تمايلي به خدمت سربازي در ارتش شاهنشاهي نداشت با آن

 دس شد.دمت نظام وظيفهرهسپار مشهد مق  جهت خ1354

اين )ع (رضام مجاورت در جوار اما به بركت  .نويني گرديد ي  در اين دوره بود كه زندگي  مجتبي وارد مرحله 

 نمايد.در مراسم مذهبي شركت  توفيق را داشت تا 

افق هاي جديدي  ،ين آثارهاي او به شمار مي آمد و خواندن ا كتاب هاي مذهبي از ديگر دل مشغولي ي  مطالعه

 گشود و راه آينده اش را مشخص نمود. در برابر نگاه و نگرش اورا

تا آخرين نفس  بست پيمان  هشتمين امام همام ، در حرم با آنان با دوستان مذهبي جديدي آشنا شد و  ،در مشهد

انجا كه اين دوستي و ارتباط  بعد ياري رسانند . تا اهدافشان  ق دست از مبارزه بر ندارند و به همديگر جهت تحق  

 .ماندي  پا برجا  نيز  از انقضاي خدمت سربازي 

و  هاه ها ، عكس ها ، نوارهمان ياران اعالمي   ي يت هاي سياسي ، شهيد مبيني به اتكاال  فع   شدن همه گير زمان در 

ر و روستا هاي همجوار  مي آورد و بين هم انديشانش در شهحضرت امام  را از مشهد به قايمشهر  ي  رساله

 مي نمود.توزيع 

 ي  در پاسخ به توصيه، شهيد اما  كردنداحساس خطر مي او كه اقوام  گسترش يافت ت هاي مجتبي آنقدر الي  فع  

 گفت:آنان 
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 ""  تا به كي بي خبري ، راحت طلبي ، تا به كي ستم و سكوت در برابر ظلم و ستم   

 

 شركت موثر داشت .پيمايي ها  و در اغلب راه رسيدوج خود شهيد به ا هاي فعاليت ،1357در سال

نجا كه او به دور از چشم ماموران  در زير آمثال زدني و تحسين بر انگيز بودتا  ،نييشجاعت و شهامت شهيد مب

 .نوشت شاه  شعار مرگ بر شاه را  ي  مهمجس  

ماموران به قصد  ، شناسايي كنندناسايي ش   او را  ماموران ساواك او سبب گرديد كهفعاليت  ي  دامنهگسترش 

 ديوار اما شهيد قبل از ورود ماموران تمامي مدارك و اعالميه ها را از ،شهيد مي شوند ي  بازرسي عازم خانه

 به منطقه اي ديگر انتقال مي دهد. ي همسايه  خانه

ماموران ساواك قصد دستگيري  كهدهند مي       به او اطالعاز ديگر خاطرات به ياد ماندني شهيد اين است كه 

 .شهر عزيمت  كرده است  كه جهت سخنراني به قايم را دارند روحاني مبارزي

ل را به همكاري گرفته و به  اعتمادچند نفر از نيروهاي مورد ،الع به محض اط    استقرار روحاني عزيمت مي مح 

 كنند.

ماموران درگير شده و محسن اين مجال را مي يابد تا  ده اي از همراهانش در معبر ورودي كوچه به بهانه اي با ع   

 از خطر دستگيري برهاند.آن روحاني را 

ماموران او را در خيابان  گرفت،فعاليت ها  مورد شناسايي ماموران ساواك قرار وسيع  لت حجمع  ه بددا مج   

 غافلگير و محاصره مي كنند. يكي از ماموران  به محسن مي گويد :

 بده "  ،كه مي داده اي ي يداري از آن شعارها ئت جر " حاال اگر   

 با مشت هاي گره كرده  فرياد بر آورد: ،از تعدد ماموران هراسي بر دلش مستولي گردد آن كه  شهيد محسن بي

 " درود بر خميني       مرگ بر شاه "  

 

او را به باالي پل  ريش ريش شدههمان بدن دت مجروح مي كنند . با ماموران به سويش هجوم برده و او را به ش  

 .پرتاب مي كنندبه داخل رودخانه  ، سياه رود برده و از باالي پل

كه در دهمين روز از دي ماه سال  تا اين، خدا به او توفيق ديدن حضرت امام را  هديه كند  ،آرزويش اين بود 

ت سد معبر اتومبيل هاي شهرباني به كه به منظورفراهم كردن چوب جه در حالي ،در تظاهرات خيابان بابل 1357
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دت مجروح گردد.جهت مداوا به مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به ش  ،رفته بود ، از ناحيه ي پهلو   ي باالي درخت

 يافت .بيمارستان انتقال 

ن همه كرد با ايعلت قطع برق  جراحي اش با مشكل بر خورد ه ب اما. كردنددر بيمارستان به اطاق عمل روانه اش 

 شد.جراحي انجام  سر انجام 

 از اين متاسف بود كه نكند امام را زيارت نكرده از دنيا برود.،چيديكه از درد به خود مي پ شهيد محسن در حالي

 . رسيدبه شهادت  و افت فشار خون  شدت خون ريزي و عمق مجروحيتعل ت در همان روز به 

 

                ****** 

 

 

 

 هيد محسن مبيني فرازي از وصيت ش

 بر روي سينه ام بنوسيد: خونم با 

 درود بر خميني      مرگ بر شاه

                     *** 

 

 تاريخ است .ي هميشه  ي  شاهد و زنده ،يد، شهيديبه مادرم بگو

                     *** 

 

 در شهادتم غم به دل راه ندهيدو اشكي نريزيد.

                   *** 
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 يت هللا خميني را مالقات كنم آرزو دارم كه حضرت آ

                   *** 
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22 

 شهر  شهرستان قايم

 تي قره بالغده حميده مرو  سي  ،شهيده 

 

در روستا ي كاغذ كتال شهرستان خلخال  ،1314دوم تير ماه سال  ،فرزند افروز ، تي قره بالغده حميده مرو  سي  

 زاده شد.

جهت امرار معاش  مي گشتناچار ،نجا كه فاقد زمين كشاورزي بود آرزي اشتغال داشت و از پدر به شغل كشاو

 در زمين هاي اجاره اي و بصورت قرار داد نصف كاري به كار كشاورزي بپردازد. خانواده 

ر شه جهت اشتغال  به قايم1318در سال  ،وتيمر   ي  خانواده ،شهر اجي در قايمبه علت وجود كارخانه هاي نس  

 ساله بود. 4در اين زمان شهيده .  مهاجرت نمودند

 پدرش بعد از دو ماه توانست به استخدام كارخانه در آيد.

 زندگي خانواده به سختي مي گذشت .

 ا قادر به قرائت كالم هللا مجيد بود .خواندن نوشتن نداشت ام   و سوادسيده حميده ، 

 نام حسينعلي قربانية با مردي ب ،نگذشته بود  اش ندگي در حالي كه هنوز شانزده سال از  ز 1335در سال 

 ازدواج مي كند.

هم همسرش م ش به طالق انجاميد و در ازدواج د  مين ازدواج همسر  شهيده محسوب مي گرديد. ازدواج اول  اين سو  

 با اين حال فقر شديد خانواده، شهيده را وا داشت تا به اين وصلت تن در دهد. .مرده بود 

 فرايض ديني ،و زحمتكش بود .  ي خانواده دوست ، مقيد به ادازني نجيب ، با عاطفه   ،شهيده

عاشق  "دداد چهار فرزند بود.اما شوهرش مج  زندگي مشترك خانواده سي سال دوام آورد و حاصل اين زندگي تول  

 انجاميد. ، زندگي شان به طالق1351در سال ،،زن ديگري شد وسرانجام بعد از سه سال فراز و نشيب 

كه او را از  نآكه به فرزندش عشق مي ورزيد براي  به علت اين شهيده فرزند پنجمش به دنيا آمد .،بعد از طالق 

 ابراز نكرده بود. آبستن بودن خود را در زمان دادگاه موضوع  ،دست ندهد

 ن پس زندگي شهيده از طريق كارگري در خانه ها اداره مي گرديد.آاز 
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ساله اش به خيابان آمده بود راس 5جهت نجات جان كودك  وساله بود 43كه  در حالي 1357سالدر دهم دي ماه 

مي گفت جسم ! آب  - در حاليكه آب -اثر اصابت گلوله بر قلبش برشهر  له قايمدر چهار راه ترك مح   12ساعت 

شهدا ي انقالب  سوده گشت و به ديگرآمررات و سختي از اين جهان  تحمل  پس از سالها،خسته و رنجورش

 اسالمي ايران پيوست .

 

                            ***** 

 

 

 

 

 

 

 پيمايي ها  زيده اي از اشعار انقالبي كه در مراسم و راهگ

 گرديد: قرائت مي              

                     ************* 

ون ، اين بهتر كه از درگاه بي چون خداوندي د مبارك ، عيد خو در اين جا  ، در اين روز مبارك ، در اين عي  

 ر و جالل ديرينه را .بخواهيم ،شكوه و عزت و ف  

 ،بر حق نمايان پرچم اسالم ، بر بام همه ، هر مرز و بوم و خطه اسالم، چون بيت المقدس ،خواهيم تا بار دگر

 ، چون قايم فلسطيناسالم ي  خانه

دوباره باز در گوهر فشاني بي رقيب باشد.دگر كس ناتواند تا ز ملك   اسالم ، همه ، هر جا ، ي  خانه ي ديرينه،

 مسلمين گوهر ربايد.

 چه كسي مي خواهد ، من  و تو ما نشويم                                     

 !خانه اش ويران باد                          
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23 

 

 بابل  شهرستان

 شهيد غالمرضا شكري

 

 گيتي نهاد. ي  پا به عرصه ي در شهرستان كردكو 1339 سال  ه ضا شكري بغالمر،دالور شهيد 

 خانواده اش كه  از طبقات محروم جامعه بود ، به منظور بهبود معيشت به شهرستان بابل تغيير مكان داد.

در دبستان سعدي و بعدها در دبستان حاج ايماني ابتداء  و در هفت سالگي وارد دبستان گرديدغالم رضا  

 تحصيل گرديد. به  مطهري( مشغول)

مالي خانوده را  نا  عيتنجا كه  وض  آ از  ،سال از زندگي اش سپري مي شد 17هنگامي كه  ،1356در سال 

به همين خاطر تصميم گرفت ،ت مالي پدرش كمك كندعي  بسامان ديد،   بر آن شد تا با اشتغال به كار ، به بهبود وض

 به تحصيالتش ادامه دهد. روزها كار كند و در مدارس شبانه

 ن كساني بود كه با ديدگاه انقالبي حضرت اماماولي   جمله زمزمه هاي  شروع انقالب به گوش مي رسيد و شهيد از 

 مبارزه با رژيم پهلوي گرديد. ي  و خيلي زود وارد عرصه ،آشنا گرديد  ،

نجا كه داراي آكار داشت و از ه  ال بفرش و موكت اشتغ ي  عنوان فروشندهبه  ،در شركت آراگو  در اين زمان

 در محيط كار بسيار خوش مي درخشيد. ، امانت داريش معترف بودند به تي وارسته بود و همگان شخصي  

ت هاي سياسي شهيد نيز  به اوج خود الي  ت مردم ،فع  در نزد اكثري    همزمان با فراگير شدن  شعله هاي انقالب 

  رسيد .

آن نوار ها و تصاويرپخش  پيام هاي حضرت امام و  تكثير كردن  در ، پيمايي ها راه عالوه بر حضور مستمر در

ناپذير  ي توزيع اعالميه و نوار و عكس ،خستگديوار معابر عمومي ، برالصاق كليشه ، نوشتن شعار ،  حضرت

 جلوه مي نمود .

 شهيد از گردانندگان مراسم سياسي مذهبي مسجد كاظم بيك شمرده مي شد .
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در  ي كه با او حشر و نشر و مراوده داشتند با تغييرات قابل توجهكساني كه به توفيق شهادت نائل آيد ، آناز  قبل

 .شده بودنداتش مواجه نرفتار و سك

واز دوستان و همرزمانش مي  ،رزويش نمانده استآرسيدن به  تاه زمان زيادي گويي به شهيد الهام شده بود ك

 خاك بسپارند.ه زرگش ببدر جوار مزار پدر  ،را در آرامگاه روستاي نوشيروانكال خواست كه در صورت شهادت او

به  ،شب  8در ساعت  ، از اتمام كار به خانه آمد و بعد از ده دقيقه ،پس 1357در هشتمين روز از دي ماه سال 

تير مسقيم به صابت بهانه ي  خريد نان خانه را ترك كرد و عازم تظاهرات گرديد ودر همان شب بود كه در اثر ا

 شهيدان پيوست . ي  به جرگه  قلب
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 شهرستان بابل 

 شهيد كريم صالحي

 

در خانواده اي   ،چهاردهم فرودين ماه سال هزار و سيصد سي وچهار،كريم صالحي طبري  ،دالور  راست قامت 

 به دنيا آمد.،مستمند

 .هفت نفره شان  نبود  ي  بگوي مخارج خانوادهجوا اش  و حقوق دريافتيبرق بود ي  پدرش كارگر ساده اداره

 جاري ، زندگي خود را  سپري مي كردند.يد ، در اطاق كوچك استااين خانواده پر تعدي ل اعضاك  

 شد.در هفت سالگي وارد دبستان  ، و سالهايش ن همانند ساير هم س  

)  ،طه را در دبيرستان شاهپوروس  و تحصيالت مت راهي دبيرستان گرديد تحصيالت  ي  جهت ادامه 1347در سال 

صورت ه ب  را  تحصيلي  توفيق ادامه شديد خانواده فقرت فانه به عل  ا متاس  امام خميني فعلي ( پي گرفت ، ام  

 روزانه نيافت .

 به امرار معاش خانواده كمك مي كرد . ، روزها

به صورت در همان دبيرستان  1351در سال،چند سال وقفه  از  بعد عشق مي ورزيد ،به كسب  علم كه  از آنجا

 اخذ نمايد.نيز را اش طه توفيق يافت تا مدرك  سوم متوس   شبانه  به تحصيالتش ادامه دادو در همين راستا

به خدمت سربازي فرا رسيد ، اما شهيد كريم صالحي به خدمت در ارتش پهلوي روي خوش نشان مش زمان اعزا

 بعلت فرار از خدمت تحت تعقيب قرار گرفت . و با مي ورزيد.سربازي استنكاف رفتن به  نمي داد و از

زيركي و چابكي توانست از زندان  ا او بااو را دستگير كرده و به بازداشتگاه ژاندار مري روانه اش كردند ام  

 بگريزد.

د و پادگان بيرجن به ناچار شد جهت خدمت سربازي  15/6/53ودر تاريخ  نينجاميد متواري شدنش زياد به طول

 ه گارد جاويدان  رهسپار گردد.بنجا آاز  ،ون تهران06به پادگان ن آپس از 

ديد و  صدمه  هنگامي كه به مرخصي شهرستان مي آمد تصادف نمود و از نواحي چشم و صورت، 54در سال 

 علت از دست دادن بينايي چشم راست او را از خدمت معاف نمود.ه كميسيون پزشكي ارتش ب
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كه فعاليتش در  مستقر در ايران  شركت آلماني زيمنس ي درشعبه  1355در مهر ماه سال  يتپس از اخذ معاف  

همين  اشتغال  بود خاطره مشغول به كار گرديد و ب،نصب دستگاههاي مخابراتي در سراسر ايران بود  ي  زمينه

 ربي اش افزود.كه توفيق يافت به مناطق مختلف ايران سفر كند و اين مسافرت ها بر غناي فكري و تج

 ي  شركت  مخابرات شعبه118درقسمت  56و در شهريور سال  پس از چندي  به استخدام شركت مخابرات در آمد

 كار گرديد. مشغولاكباتان 

سر و  ي  در همان سال ، هنگامي كه قصد ديدار از خانواده را داشت براي دومين بار تصادف نمود و از ناحيه

 شهر  بستري گرديد. عصر قايم جهت مداوا در بيمارستان وليو  ديد آسيب صورت به سختي 

تحت   با آن كهيد به انجام فرايض ديني بود ،كه مق  ازآنجا  شد و بستري شدن شهيد مقارن با ماه مبارك رمضان

 ترك نمي كرد.روزه ي واجبش را قرار داشت مداوا 

انگيز مردم در بيابان هاي قيصريه بر گزار شده  كه با استقبال شگفت1357در نماز به ياد ماندني عيد فطر سال  

بود وعظمت و شكوه آن لرزه بر اركان رژيم شاهنشاهي انداخت و نقش بنيادي در پيروزي انقالب اسالمي ايفا 

 االنه مشاركت نمود.فع  ،نمود 

 

ونين هفده خ ي  يك روز قبل از واقعه ،بي امان ي  كريم صالحي طبري ،پس از سال ها مبارزه،شهيد مجاهد 

شهريور كه به جمعه سياه معروف است ، در ميدان ژاله مورد اصابت تير مستقيم نيروهاي مزدور شاه قرار گرفت 

 و به شهادت رسيد.
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 شهرستان بابل

 شهيد سيد صمد صالحي گودرزي

 

 درشهرستان بابل  زاده شد.1340سال ه  ب، مد صالحي گودرزي شهيد سيد ص  

هاي اسالم  وزه كار مي بستند تا فرزندانشان را بر اساس آمه و مادر شهيد تمامي كوشش خود را ب از آنجا كه پدر

به رسمي او را قبل از فرارسيدن به سن تحصيالت  ،تي اشناب محمدي تربيت نمايند به منظور شكل دهي شخصي  

 مكتب خانه فرستادند.

 س مكتب خانه آموخت .از مدر   را  ي كالم هللا مجيدشهيد قبل از تحصيل در دبستان ابتدايي، روخواني ابتداي

و   ر اطها ي  شركت در مراسم عزاداري ائمهحضور مي يافت و به  ل ،همراه با پدر در نماز جماعت مسجد مح

 استماع ذكر مصائب شهداي كربال  خالصانه عشق مي ورزيد.

 محسوب مي گرديد.يل خود تيز هوش بود ودر تمامي مقاطع تحصيلي از شاگردان ممتاز محل تحص 

به همين جهت  راه يافت .  مذهبي   -هاي سياسي كه دوازده بهار از عمرش مي گذشت ، به جلسات تشكل در حالي

 افزوده مي شد. آگاهي هاي سياسي اش هر روز بيش از پيش بر  ،

آگاهي ديگران  و  كتابهاي مختلف مي پرداخت و از مطالب آن جهت ي  ام فراغت از تحصيل به مطالعهدر اي  

 در جلسات بهره مي جست .كننده  شركت  ي  همچنين اعضا

هميشه با اقبال عمومي مواجه  مي گشت و مهرباني ، وفاداري ، ،نجا كه آراسته به ويژگي هاي انساني بود آاز 

 انسان دوستي اش ورد زبان همگان بود.و  كوچكترها،خضوع در برابر 

 وم رشتهدر سال س   ،د صمدگرفت  سي   مي  ت مسلمان ايران واز جمله مردم آمل  اوجتظاهرات مل   در آن  ايامي كه 

 رياضي فيزيك تحصيل مي كرد. ي 

تحركات مشاركتي فعاالنه داشت و عالوه بر آن از نظرات و تدابيرش جهت نظم و ساماندهي ، در راهپيمايي ها  

 استفاده مي گرديد. ضد رژيم 

كال هم توفيق پيمايي هاي بابلسر و امير ر تظاهرات شهرش ، در مراسم و راهشهيد صالحي عالوه بر شركت د

 حضور داشت .

شهيد دالور ابوالقاسم نصيرايي  در آرامگاه گله محله مورد اصابت ي  سرانجام در هنگام مراسم تشييع جنازه 

 د.يو در همان محل به شهادت مي رس  گلوله قرار گرفت
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 شهرستان بابل 

 شهيد يدهللا بسطامي

 در شهرستان بابل متولد شد.1324سال ، شهيد يدهللا بسطامي 

 وارد دبستان مازيارگرديد.، به منظور تحصيل در مقطع ابتدايي 

 در سازمان برنامه و بودجه تهران مشغول به كار شد. ،پس از انجام خدمت نظام وظيفه

 گرديد. خود  چهار نفره ي  سرپرستي از خانواده نا گزير عهده دار  را از دست داد و ش  پدر1350 در سال 

آن يك ي  ل اختيار نمود كه ثمره تاه  ،  1356در سال ،بعد از سرو سامان دادن به زندگي برادران و خواهرانش 

 فرزند پسر مي باشد.

 د رژيم شركت مي نمود.ت هاي ض  ي  الدر همان سال ها بود كه همراه با ساير اقشار در فع  

شهرستان بابل توسط اين شهيد بزرگوار از تهران و قم به ، اعالميه ها ، تصاوير  و نوارهاي حضرت امام خميني 

هاي سياسي و پياده كردن آن در شهرستان بابل  جربياتش جهت سازماندهي وبرنامه ريزيانتقال مي يافت وازت

 بهره مي بردند.

هاي درون شهري و همچنين در تحصني كه در اداره آموزش و پرورش در مهر ماه سال  در جنگ و گريز

 داشت . تعيين كننده توسط فرهنگيان بر پا شده بود ، نقشي چشمگير و  ،1357

 

 آن  ت هاي سياسي توسط ساواك مورد شناسايي قرار گرفت و آن خود فروختگان مترصدالي  خاطر كثرت فع  ه ب

 جويي كنند. مناسب از او انتقام بودند تا در فرصتي
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توسط  قصد عزيمت به تهران را داشت   اش پس از پايان يافتن مرخصي كه  در حالي 57/ 10/10در تاريخ 

 .شدسر مجروح ي  هو از ناحي    كلت قرار گرفت ي  مزدوراني كه در كمين او نشسته بودند هدف گلوله ي اسلحه

 

اما معالجات   دادند ،   وسپس به بيمارستان هالل احمر آمل انتقالاد نژن يحيي به بيمارستا او را  به منظور مداوا

 پيوسترزمش  به ملكوت اعال عروج نموده و به ديگر شهيدان هم 12ساعت  ،و يدهللا طالبي بسطامي موثر نيفتاد

. 

 

 

                                    *********** 
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 شهرستان بابل

 ضي كرديشهيد مرت

در روستاي حاجي كالي الله آباد از توابع شهرستان بابل در خانواده اي پر ،  1341سال  ،شهيد مرتضي كردي

 جمعيت  چشم به جهان گشود .

 از همان دوران كودكي وقار و متانت مثال زدني داشت .

 ل خانواده را سه برادر و هفت خواهر تشكيل مي دادند.افراد تحت تكف  

مي بست تا  ه كارتوان و همت خود را ب ي   قت همهو با سختي و مش   . نام داشت و كشاورز بودپدرش روح ا.

 دش بر آيد.اپر تعد ي  مخارج زندگي خانواده ي  آبرومندانه از عهده
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زمان گرديد و شهيد كه در مپيمايي و قيام مردمي  عليه رژيم  ه با راه ،تحصيل در كالس يازدهم دبيرستان  شهيد

ت هاي سياسي و الي  مذهبي و در خانواده اي معتقد و عاشق امامان همام رشد و پرورش يافته بود در فع  محيطي 

 مذهبي شركتي فعاالنه داشت .

و در مقابل هر  عشق مي ورزيدتي حضرت امام بود و سخت به آن حضرت شخصي  ي  ام مفتون جلوه در همان اي  

 بر مي آشفت . بش دتو گونه جسارت به حضرتش تاب تحمل از دست مي داد

گويي قبل از شهادت به سرانجام رستگار خويش آگاه بود . دوستان و اقوام شهيد  در  آن زمان بخوبي دگرگوني و 

 .تحول شخصيتي اش را مشاهده مي نمودند

 قبل از رفتن به تظاهراتي كه به شهادتش انجاميد  گفت :

 ت . راه هللا براي من گريه نكنيد چون اين راه خداس     "     

 "است .           

 

 ت رسيد.ادر اثر اصابت تير مستقيم مزدوران شاه به شهبو پس از ان در راهپيمايي 
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 شهرستان بابل 

 شهيد غالمرضا لقايي

 

 در شهرستان بابل چشم به دنيا گشود. ، 1327سال ه غالمرضا ب

 رستان بابل گذراند..تحصيالت خود را در مدارس شهسومين فرزند خانواده بود 

 ن تكليف نرسيده بود ، فرايض ديني خود را انجام مي داد.از زماني كه هنوز به س  

ي المقدور شركت مي مراسمي كه در مساجد و حسينه ها بر گزار مي شد ، حت  و در  ه اش  ترك نمي شدنماز يومي  

 كرد .

 اجتماعي شمرده مي شد . فردي آگاه و اما  ، تحصيل را نيافت ي  كه توفيق ادامه با آن

االنه در تحركات سياسي  شركت مي جست و پيمايي و اعتراضات مردمي بر عليه رژيم پهلوي ، فع   با شروع راه

 ت هايش تنها به شركت در تظاهرات محدود نمي شد .الي  دامنه فع  

 ع مي نمود.باخته حضرت امام بود و پيام ها وتصاوير و نوار سخنراني حضرتش را تكثير و توزي دل

 

قم يكي از روحانيان مبارز و انقالبي را به منظور اشاعه انقالب و انجام  ي  علميهي در همان زمان حوزه 

سخنراني به شهرستان بابل اعزام نمود . روحاني در كار خود بسيار توفيق يافت و نقش زيادي در تنوير افكار 

 .عمومي ايفا نمود 

ا غالمرضا،قصد دستگيري روحاني را نمودند  ماموران ساواك احساس خطر كرده و كه  به طريقي از اين  ام 

تاكسي را تامين نمود و از او خواست تا در  ي  بنزين راننده،متواري كردنش  موضوع اگاه گرديده بود به قصد

 د.ق به رهانيدن ان مجاهد از دست ايادي رژيم گرديفراري دادن  روحاني مبارز كمكش كند و در نهايت موف  

بلكه در زماني كه خون  ،ليت مي كردوشهيد لقايي نه تنها در شهرش نسبت به پيروزي انقالب  احساس مسو

ها افزوده گشت ، به  تعداد مجروحين بيمارستان بر  ريزي نيروهاي نظامي در تهران به اوج خود رسيده بود و
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اقالم مذكور  ي  هو پس از تهي   مي نمود  عهمراج  خوددر بابلپنبه و ملحفه به منازل همشهريان  ي  همنظور تهي  

 نها را به  بيمارستان  جرجاني تهران  انتقال مي داد.آ

 در بيست و يكم بهمن ماه  جهت كمك به انقالبيون و شكستن حكومت نظا مي به تهران رفت .

كار بست و ه خود را ب تمامي توانبه بيمارستان ها و انتقال مجروجين انقالب  تهران بادآدر تسخير پادگان عشرت 

مستقيم  ي  در ميدان امام حسين تهران  مورد اصابت گلوله 1357سرانجام در روز بيست و دوم بهمن ماه سال 

 دشمن قرار گرفت و به شهادت رسيد .

 

29 

 شهرستان بابل

 سيف هللا قرباني ،شهيد

ده اي مستضعف و محروم چشم به در روستاي آهنگر كالي بند پي بابل  از خانوا1343سيف هللا قرباني سال 

  گشود.هستي  ي  عرصه

خانواده اش نا چار بود در زمين اي زمين كشاورزي نداشت و جهت تامين هزينه هاي اعض،  پدرش ، علي آقا 

را به مالك   شدهنيمي از محصوالت برداشت ، كشاورزي كند و براساس عرف  ،هايي كه به ديگران تعلق داشت

 بدهد. زمين 

كه روستاي  نجاييآكه هفت سال از عمرش مي گذشت ، جهت تحصيالت ابتدايي به دبستان رفت و از  يدر حال

 نام نويسي كرد . " گتاب روستاي " آهنگر كالي بند پي فاقد دبستان بود د ر دبستان

  كيلومتري روستايش تا گتاب را با پاي پياده طي مي نمود .چهار ي  شهيد در همان كودكي روزانه فاصله

 –بازرگاني  –تحصيل در دبيرستان خدمات  )امور اداري ي پس از پايان مقاطع ابتدايي و راهنمايي جهت ادامه 

 حسابداري( ثبت نام نمود.

 تظاهرات مردم مسلمان ايران مصادف با سال اول دبيرستان شهيد بود .

محل تحصيلش  ن يه نموده و در دبيرستاه ها و تصاوير حضرت امام را تهاز مبادي مختلف اعالمي   ،دالور سيف هللا  

 مي كرد.) صفا( توزيع 

سه  بار  ، توزيع اعالميه و نوار حضرت امام ر انقالبي ، شركت و سامان دهي تظاهراتت مستم  الي  ت فع  به عل  

 ط شهرباني و ساواك دستگير شد .توس  
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يورش برده  چماقدار طرفدار شاه  نكه شجاعانه به صف مزدورا در حالي،   57 سال  ي  پيمايي تاسوع هدر را

 مصدوم گرديد. ،بود

كه با مشت هاي گره كرده به هنگامي  سنگ پل بابل   ي  در منطقه ، 1357سر انجام در روز ششم دي ماه سال 

نيرو هاي ارتش  شاهنشاهي با اتومبيل ريو به  نه فرياد مي زد ،نا را قهرما"مرگ بر شاهدرود بر خميني  "شعار

 رسانيدند.به شهادت   اتومبيل زير چرخ هاي سنگين رازاد مرد آكرده و آن  او حمله 
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 شهرستان بابل 

 علي اصغر محبوبي  د سي   ، شهيد

 

 به دنيا آمد .  1303د علي اصغر محبوبي در سال سي  

 ل كرد . تعداد افراد با سواد زياد نبود، تا سال چهارم متوسطه تحصي ان  روز گار آن كه در نآبا 

هر گز رها نمي  متنوع ديگر  موضوعات در اين زمينه و ساير به شعر و ادب تعلق خاطر داشت و مطالعاتش را

 كرد .

ت خاطر سعي و تالش و جدي  ه ب، اشتغال يافت .سپس  ار به فروش پارچه صورت سي  ه ابتد ا، جهت امرار معاش  ب

 زازي شد .مغازه ب   مالك  ،در كار

ه خاص به مسائل شرعي در هنگام  خريد و فروش ، راست گويي ، عمل به واجبات توج   ي بضاعت ،كمك به افراد ب

 ، ه و تصاوير حضرت اما مو توزيع اعالمي   ، هاي مالي جهت  هزينه هاي تكثير اعالميه و نوار ات ، كمكو مستحب  

 جمله االش هاي انقالبي او بر شمرد. را مي توان از 

كه مورد احترام  آنجا برنامه ريزي اعتصاب بازاريان ايفامي نمود  و ازنقش اساسي در ، د علي اصغرشهيد سي  

 ن مي گرديد.توسط  او معي   ، شهرستان بابل بود، شروع و پايان اعتصاب ي  كسبه

 

سوگند ياد كرد كه  ، لع شدماموران به حرم امام رضا و تيراندازي شان در مسجدحرم مط   ي    هنگامي كه از حمله

 حيات حكومت پهلوي تا عيد آن سال  دوام نخواهد آورد . ي  امهاد

ا سرنوشت ام  به سختي به متجاسران  مي تاخت،تاب و تحمل   اهانت به روحانيت را نداشت و در صورت مشاهده ، 

ر  عروج كند و در پنجم آذاعال هرش به ملكوتدو ماه قبل از پيروزي انقالب  روح مط  كه  او چنين مقدر شده بود 

 رژيم به شهادت رسيد . ي  توسط عمال خودفروحته 1357ماه سال 

 

ن شهيد آگروه گروه از  خانواده هاي مستمند شهادت  دادند كه از كمك مالي  انسان آزاده ن آپس از شهادت 

 بهرمند بوده اند
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 شهرستان بابل

 ادي رستگارد علي حد  شهيد محم

 در خانواده اي متوسط به دنيا آمد. ادي محمد علي حد  

 .تحت تعاليم والدينش در محيطي اعتقا دي رشد و پرورش يافت   محمد علي

در روضه خواني ها و نماز هاي جماعت ومراسمي كه به مناسبت هاي ، نجا كه به همراه مادر و پدرش آاز 

عشق به اسالم و ائمه اطهار با روحش عجين شد و  ،مي جست شركت ، مي گرديد ه ها بر گزاري  مختلف در حسين

 گرديد.زندگي آينده اش بر آن اساس پي ريزي مسير

 د علي به مطالعه عشق مي ورزيد.محم  

ر مي ل و تفك  تام   باره آنهانهج البالغه را مرور و در  ي  خطبه هاي حكيمانه،در زمان آسودگي  از تحصيل يا كار 

 د .نمو

كه در عنفوان جواني  رقم زدگونه  در جواني هم پدر و هم مادر ش را  از دست داد و سرنوشت برايش اين

  برگزيند.زندگاني مستقل را

ل منزل مسكوني اش مح   ،نجا كه شهيد تنها زندگي مي كرد آاز  ،در زمان شكوفايي اعتراضات و تظاهرات مردمي

عنوان كانون برنامه ه ب آن محل عنوان خانه امن استفاده مي گرديد،و كم كم  نجا بهآدد افراد انقالبي شد و از تر  

ونوارها محسوب  هاا ي براي اختفاء و تكثير اعالميهگاه برادران انقالبي و محل   مامن و پناه ريزي  تحركات انقالبي

 گرديد.

حمله  ، حضور داشت آهميشه در هنگامي كه ماموران  به  تظاهراتي كه او مثل،چهارم آذر ماه سال پنجاه وهفت 

نجا كه خيابان هاي اطراف تحت آز ا،كار شان به جنگ و گريز مي انجامد  ،چهارشنبه پيش  ي  هلمي كنند در مح  

ي د عل  محم  محدودشد و ئيپيما هراه گريز براي شركت كنندگان در را ،محاصره نيروهاي ارتشي قرار گرفته بود

 ر اثر اصابت گلوله مجروح مي گردد.بجا  و در همان ه پناه بردخاوري نژاد  ي  ادي  به كوچهحد  

و روحش به  ثر واقع نمي شود ،مو  فانه عمل متاس   ،اما ،جهت مداوا به بيمارستان يحيي نژاد انتقال مي دهنداو را 

 روح ديگر شهيدان مي پيوندد.
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 بابلشهرستان 

 د علي رضا زادهحم  مشهيد 

د متول  شهرستان  بابلدر خانواده اي كشاور   ي در روستاي معلم  كال  1300سال  ،محمد علي رضا زاده شهيد 

 شد.

 ور نام داشت . تنها فرزند ذكور خانواده ي پر جمعيت هفت نفره بود .پدرش مختار و مادرش من   

 كمك مي نمود. معيشت خانواده ي  هتهي    از زماني كه خود را شناخت ، به پدرش جهت

 . به عهده ي او افتاداز اعضا ء خانواده  در جواني از نعمت داشتن پدر محروم شد و سرپرستي

 اندكي بعد از ازدواج ، مادرش نيز دار فاني را ترك كرد. ل اختيار نمود .تاه   1325در سال 

شهرت از محرومان و مستضعفان  حمايت سان دوستي ووف و مهربان بود و به انوو معتقد، راستگو، ر ،مومن

 . داشت 

 پنج فرزند دختر و يك فرزند پسر مي باشد .ش ا ازدواج ي  ثمره

چون  ،اين مشقت هامواجه شد.و مرارت هاي زيادي   ها محمد علي رضا زاده در طول زندگي با سختي ،شهيد

 مانند پوالد آبديده  گردانيد . پوالد  روح و جسمش را 
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 ت فشارهاي اقتصادي  به زندان اقتاد .عل  ه از دست داد، همچنين بتنها پسرش را 

 

االنه در ساله بود و اكثر مبارزان را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دادند، فع    56 ،كه در زمان انقالب نآبا 

گرفت  ين قرار ميي اش  مورد احترام سايرتظاهرات و مراسم سياسي شركت مي جست و به علت  ويژگي هاي سن  

 مي گرفتند. ها و ديگر مبارزان از تجربيات او بهره

 امام  ه و تصاوير ونوار هاي حضرتعنوان رابط شهرستان با تهران جهت انتقال اعال مي  ه از جمله افرادي بود كه ب

 محسوب گرديد.

 پس از ورود حضرت امام  جهت زيارت حضرتش به تهران سفر نمود .

بنا به رهنمود حضرت امام كه از مردم خواست جهت شكستن  حكومت نظامي رژيم  م بهمن ماهدر روز بيست و دو  

هي و هيچ  ها بريزند  به خيابان جهت شركت در به تهديد هاي واهي  خود فروختگان امريكايي ننمايند ، توج 

 به تهران  سفر نمود. راهپيمايي و شكستن حكومت نظامي ،

اين پير ،اثر اصابت گلوله براجرجاني تهران همان روز در نزديك بيمارستان  چون در،اين آخرين سفرش بود  

 به شهادت رسيد. رانقالب، همچون حبيب ابن مظاه

بيمارستان  بايگاني  در كه ييعكس شهداي كه به واسطه  تا اين،تا مدت ها خانواده از سرانجامش آگاهي نداشت 

 .يي قرار گرفتمورد شناسا  خانواده اش از سوي   ،موجود بود

در يكي از قطعات  او را  ص شد كهمشخ   شير مرد با شهامت ن آدر پيگيري هاي خانواده جهت اگاهي از محل دفن 

 . نموده اندبهشت زهرا مخفيانه دفن 

 

 در دست نيست . عي اطال   جاويد   شهيدآن  ل دقيق  دفناز مح  
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 شهرستان بابل

 شهيد رمضان طالبيان

 

 م و مستضغف چشم به دنيا گشود.ودر خانواده اي بسيار محر،رمضان 

با رسيدگي به امور خانواده به  ضمن نجا كه مي توانست آپدرش به سختي كار مي كرد و مادر خانواده تا 

 همسرش جهت امرار معاش ياري مي رساند. 

 خانواده در كلبه اي محقر ، نمور و تاريك  باهم  ي طعم تلخ فقر آشنا گرديد. اعضا  شهيد از همان دوران كودكي با

 را سپري مي كردند. شان زندگاني در يك اتاق ،

طالبيان ناچار  ي  و خانواده راه به جايي نمي بردتالش هاي جان فرساي والدين  براي جبران هزينه هاي زندگي 

 .مهاجرت كند شد به روستاي كوچكي در محمود آباد 

 گذراندند. روزگار را مي  ،پدر و مادر در باغ هاي محمو آباد با باغداري

 ي  روزانه فاصله ،نداشت و رمضان ناچار بود براي  تحصيل با پاي پياده دبستان ل زندگي شان روستاي مح  

 روستا تا مدرسه را طي كند. طوالني

  ر را بر عهده گرفتكي خي  شباغداري و سرايداري پز و ش آمدت جديد شغلي براي پدر در شهر فريدنكنار پيموقعي  

خانه هم نمي دادند ي  دستمزد قابل قبولي براي باغداري پرداخت مي كرد و از سوي ديگر كرايه  ، . صاحب كارش

 گذاشت .وضعيت شان رو به بهبود  رو  اين از 

اس ، سبزي هايي كه خودشان كاشته بودند به تحصيل و خريد لبي  به منظور راحت تر زندگي كردن و تامين هزينه

 ند . دفروش مي رسانه بازار هفتگي برده و ب

 

مادر و با ميني بوس به بابلسر مي رفتنددرداخل اتومبيل  در يكي از همين روزها كه جهت فروش سبزي

 شهادت مي رسد.مزدوران استكبار قرار گرفته ، مادر مجروح و رمضان طالبيان به  ي  لولهگفرزندمورد اصابت 
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 شهرستان بابل 

 حسن تاجداران

 گشود . جهاناي متدين و معتقد چشم به  خانوادهدرتاجداران حسن 1334دومين روز ارديبهشت ماه سال  در

 چهارمين فرزند خانواده بود. ،حسن

 واقفي گذراند . صبوري و تحصيالت متوسطه را در هنرستان شريف ي  دوران ابتدايي اش را در مدرسه

 ي صبور ،مهربان بود و به انسان هاي ديگر عشق مي ورزيد . حافظه اي قوي داشت و در صورت بروز مشكل

 پيشه مي كرد .

وافر به استماع احاديث ي  حضرت سيد الشهداء ، عالقه "مخصوصا م ،ت در تصميم ، عشق به امامان هماقاطعي  

 ار مي رفت .هاي او به شمرا از ديگر خصايص و ويژگي 

نان با مراجع آت مراوده يافت،و توسط روحاني   با  به همين علت  ودر مراسم مذهبي شركت مي كرد ،در همان زمان

 . يافت ن تعلق خاطر   نابه آشنا شد و آمي ه تقليد و اساتيد حوزه عل

ش عشق مي ورزيد و آن را و جمالت قصار ل در خطبه هار و تام  نهج البالغه و تفك  ي  به تالوت قرآن و مطا لعه 

 به خاطر مي سپرد.

قم داشت ، با درك عميق و شناخت كامل ي ه علمي   ي  بخاطر ارتباطاتي كه با قشر شريف  روحانيت و حوزه

 ت گمارد .سياسي ، مبازه با رژيم پهلوي را بر خود واجب پنداشت و بر آن هم  

 قرار ل وقايع سياسي ايرانجريان ك  كه درمين قشربوداز طريق ه

 مي گرفت . 

تهران  ي  الهيم سفاك پهلوي در ميدان ژژر كه در آن ،1357سياه در هفده شهريور  ي جمعهي از شنيدن واقعه 

عمق حزن و  . ف بودر گرديد و چندين روز منقلب و متاس  ، بسيار متاث   كشيده بودهزاران نفر را به خاك و خون 

 شهادت نمود .اندوهش به حدي بود كه  از خدايش در خواست 

و از لع شد كه به شهادت برسد ، از شهادت دوستش مط   آرزويش شهادت در راه خدا بود . چند ساعت قبل از اين

 عمق جان آرزوكرد:
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 " اي كاش من جاي او بودم  "  

 

 خود دور نمي كردو در همه جا آن عكس را ازن حضرت داشت كه هيچ گاه آشيفته ي حضرت امام بود . عكسي از 

 روي سينه اش مي گذاشت . بهبه همراه مي برد و  را

 

مي كه در دست  را در وصيت نامه اش  خواست كه نماز و روزه هاي قضايش را بدهند ، و انگشتري فيروزه اي

 پيش كش كنند. ،يت هللا گلپايگانيآو بيش از حد دوست مي داشت به رسم هديه به حضرت   كرد

 

پهلوي  ي  يم خود فروختهژنجا كه مورد شناسايي عمال رآظهر از  30/12راس ساعت   16/7/57در تاريخ 

دت مورد ضرب و شتم قرار و بش   شد توسط آن مزدوران محاصره،در خيابان امام خميني فعلي  ،قرار گرفته بود 

 . گرفت

منتقل ام خميني در حالي كه جاني در بدنش باقي نمانده بود به بيمارستان ام ،بسيار شديد بود ، نجا كه جراحت آاز 

 .گرديد

 

نايل شهادت  افتخار به 17/7/57در ساعت يك  بامداد  مورخ ، مظلومانه و حسن  نشددرمان مثمر ثمر واقع  

 . گرديد
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 شهرستان بابل 

 شهيد ابوالقاسم نصرايي

 

 مد. آن حاكم بود به دنيا آت در ي  شهيد ابوالقاسم نصرايي   در محيطي كه فقر و محروم

 .ه در آميختم  ئتمامي وجودش با عشق ا ،تحت تعليم و تربيت مادرش كه عاشق بي بي دوعالم حضرت فاطمه بود 

 جست.شركت مي خواني  به همراه مادر در مراسم مذهبي و روضه  

 ورد .آبه كارگري روي ،انواده به منظور كمك به امرار معاش خ،عالقه اي به تحصيل نداشت پس از ترك تحصيل 

 مهربان و كريم بود . ،فردي قوي بنيه 

 بهره مي گرفت.مانده دستمزدش براي كمك به مستضعفان و محرومان  از باقي

 .نمودخدمت   شروع به در نوزده سالگي به خدمت وظيفه اعزام شد و در گارد  شاهنشاهي 

 از خدمت ترخيص گرديد. دليلبه همين در حين خدمت به بيماري سختي مبتال شد و

 مدام ورد زبانش بود . "يا حسين "ذكر

ار پهلوي آغاز مبارزات بي امان خود را جهت متالشي نمودن حكومت جب   ،كه مردم مسلمان شهرستان بابل زماني

مذهبي و تظاهرات ضد شاهي حضور مي يافت و به   - سياسي در مراسم او نيز چون همشهريانش،كرده بودند 

  نان به فعاليت هايي چون توزيع تصاوير نوارها و اعالميه هاي حضرت امام مبادرت مي نمود.آه همرا

 به كارگري روي آورد . "دداجهت امرار معاش مج  

ت هاي سياسي دست بردارد ، آزرده خاطر مي الي  براي حفظ جانش از فع   كه  هنگامي كه او را نصيحت مي كردند

 شد و مي گفت : 

 " مي خواهم تير بخورم و جان خود را فداي                     

 اسالم كنم "                                    
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 خاطر تامين مخارج ازدواج نزد مادرش پول پس انداز مي نمود  ،ه ب

 در شده بود تا ازدواجش در ملكوت رقم بخورد .ا  براي او مق  ام  

 ثر اصابت گلوله به به شهادت رسيد.ا برشب جمعه ، 12/8/57در تاريخ سرانجام 

 

 نوار سينه زني در سوگ حضرت امام حسين با صداي خود شهيد به يادگار مانده است .

 

 

 

 ت شهيد:فرازي از وصي  

 

 

 خواهيد مرا به خاك بسپاريد ، "هنگامي كه مي                     

 نان برمادرم باشد .  سينه ز ، كنيد . در جلوي راهپيماييپيماي  راه 

 سر قبرم بياييد. "                       
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 شهرستان بابل

 د رضا اكبر زاده روشنشهيد محم  

در شهرستان بابل زاده  ،مين روز از بهار سال هزار و سيصد سي و ششمحمد رضا اكبر زاده روشن ، دو   ،شهيد

 شد .

 دبستان جامع تعليمات اسالمي بابل گذراند. يعني ،ا دبستان  مذهبي شهرستان تحصيالت ابتدايي را در تنه

 .ن زما ن ) امام خميني ( و معتمدي ثبت نام نمودآجهت ادامه تحصيالت  در مقطع متوسطه در دبيرستان شاهپور 

 علوم طبيعي اخذ نمود. ي  ديپلم خود را در رشته 

 مشتاقانه شركت مي جست . ، سم ديني  و مذهبيو در مرا به تكاليف مذهبي اش عمل مي نمود

نجا بود كه بيش تر از آدر  اعزام شد.به خدمت نظام وظيفه  ي ،سرباز پس از رسيدن به سن  ، قبل از انقالب 

 پهلوي را با همه  ي وجودش  احساس نمود. ي  دي رژيم خود فروختهظلم و تع  ،گذشته

او نيز چون ديگر مردم  پرداختند،ه وبه  قيام عليه شاه و نظام سلطنتي د شدت ايران با همديگر متح  در زماني كه مل  

 ت هاي انقالبي شركت نمود .الي  در فع  

خاك ه ت قهرمان ايران حمل مي گرديد  و در نهايت جهت ببر دوش مل  ،هر شهيد نصيرالهي كه پيكر مط  هنگامي 

مورد تهاجم نيرو هاي نظامي  ،ت كننده در اين مراسم شرك تجمعي    منتقل گرديده بود،ه  رامگاه گله محل  آبه سپاري 

 به شهادت مي رسد. به نام شهيد صالحي  يكي ديگر ازشير مردان قهرمان ،قرار گرفته و در اثر اين تهاجم

 ج مي كند.يتهي ،انقالب راه و مردم را جهت ادامه ،غوش گرفتهآصالحي را در  شهيد  ي  د رضا جنازهمحم  

تنها نظاره گر بوده اند نيز به صف مخالفان  تا به آن روز ، شهر منقلب شده و ساير مردم كه ،واكنش در اثر اين

 محل كسب خود را تعطيل مي كنند.،رژيم مي پيوندند و بازاريان 

 در شهر عزاي عمومي اعالم مي شود .

 ،بسته به رژيم شاهنشاهيراهپيمايي ها به اوج خود ميرسد و ماموران و نظاميان وا ،پنجم آذر ماه ،روز يكشنبه 

 ورند .آسخت احساس خطر مي كنند و به شدت عمل روي مي 
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درشهر خود جهت  پيروزي  توجهي كه نقش اساسي و در خور  ،د رضا اكبر زاده روشنمحم  ،در عصر همان روز 

 در اثر اصابت گلوله به شهادت مي رسد. ،انقالب  ايفا نموده بود
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 شهرستان بابل

 شهيد علي اصغر ناصري

از اوبه دنيا آمد. ،از توابع شهرستان بابل،در روستاي ديو كال  ،1338آبان ماه سال  ،شهيد علي اصغر ناصري

 هوش و استعداد  سرشاري بهره مند بود.

، شق و اعتقاد نابش به اسالمبه خاطر ع،ا ام   ،ش ادامه دادا  وم متوسطه نظام قديم به تحصيالت كالسيكتا سال س  

 صدر  بابل مبادرت نمود.ي ه علمي  ي  تحصيل در حوزه ي  تحصيالت دبيرستاني خود را رها كرد و به ادامه

دماتي او در اين مدرسه گذشت و سپس براي ادامه و تكميل تحصيالت حوزوي در مهر ماه دوسال تحصيالت مق  

 ميه قم گرديد.حوزه عل  ي فيضيه ي  مدرسهسپارره 1356سال 

 

وهش و ژو از هر زماني براي پ فرهيخته بود. به مطالعه عشق مي ورزيد وفردي با ذكاوت ،دقيق  ،شهيد ناصري

 تحقيق بهره مي برد .

 قرار گيرد. همدرسان و استادانش ق و پويا داشت واين خصيصه موجب شده بود كه مورد عنايت ذهني خال  

العات به ساحت مبارك حضرت امام خميني در اط   ي  مزدور در روزنامهدستان ه پس از جسارت يكي از قلم ب

شهرستان عالم پرور قم را فراگرفت و كالس هاي درس ،اعتراض و اعتصاب مردمي  56ماه سال  دي 17تاريخ 

 حوزه نيز تعطيل گرديد 

 

ده و با مشت هاي گرده كالس ها را تعطيل كر،اعتراض  ي  به نشانه،قم  ي  هعلمي   ي  الب حوزهدر اين روز ط  

 يپمايي كردند. طرف بيت علما راهه ب ،خشمگنانه ،كرده

علي اصغر ،روحاني شهيد  ،نوزدهم دي ماه  ،كه در عصر روز يكشنبه نآتا  ،موج اعتراضات همچنان ادامه يافت

 در هنگام ،ناصري

 و به شهادت مي رسد .  دژخيمان قرار گرفت ي  پيمايي مورد اصابت گلوله راه 

  شهيد به پزشكي قانوني منتقل مي شود.ي  مخفيانه جنازه 

 الع مي مانند.شهيد از فرجام زندگي پر افتخارش بي اط  ي  خانواده 
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طر شهيد به صورت الع مي يابند كه پيكر مع  اط   ،كه پس از سه روز جستجوي همه جانبه و گسترده  تا اين 

ك در قطعه اي نامعلوم از بهشت زهرا ، مظلومانه و غريبانه ط مزدوران ساواتوس   ، و كفن غسل بدون   ،مخفيانه

 .، به خاك سپرده شده است 

 

 را تجربه كرده بود . از عمرششهيد در هنگام شهادت نوزده بهار
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 شهرستان بابل 

 اس يحيي نژادبشهيد ع  

 

 د شد .متول  1340سال ه اس يحيي نژاد بعب  

 ي  هراهي مدرس ،تحصيل ي  سپس به منظور ادامهئيش را در دبستان صبوري بابل گذراند .تحصيالت ابتدا

 دالعلما شد. سي  

 نام نويسي كرد .،در دبيرستان امام ي راهنمايي گذراندن دوره  زبعد ا

 شهيد مشتاقانه در اين تظاهرات شركت مي مصادف گرديده بود.پيمايي هاي مردمي وم دبيرستانش با راهسال س  

 حضوري مستمر داشت .،يت هللا روحاني بر پا مي شد آكردو در مراسمي كه در مسجد كاظم بيك تحت نظر 

 كرد ، مي گفت : ت هايش اظهار نگراني ميالي  در پاسخ به مادرش كه بابت فع  

 ه نخوريد ، اين راه هللا است  و " مادر جان ، غص              

 ار ماست .بزرگ ترين افتخ ،شهادت             

 كه انبيا در اين راه قدم برداشته اندو  به  همانطوري             

اين  دنبال  مي دهيم و به ادامهآنان ما نيز تا از بين بردن فتنه به              راه  ،شهادت رسيده اند             

 هستيم  "  گونه مردن 

 

 حضرت امام بود . زيارتآرزويش  و تنها  ،به حضرت امام خميني عشق مي ورزيد  ،شهيد يحيي نژاد

 ن حضرت را در كنارش بگذارند .آعكس  ،از ديگران خواسته بود چنانچه قبل از ديدن امام به شهادت رسيد

 به مطالعه كردن عادت داشت واز خواندن نهج البالغه سير نمي شد .

در ، انقالب يه بيمارستان مي رفت  انمجروحخون به  ي  هنگامي كه به منظور اهدا،صبح  ، 6/9/57در تاريخ 

 مزدوران به شهادت رسيد . ي  توسط گلوله،شهدانيز شركت نمود و در مقابل درب بيمارستان ي  تشييع جنازه
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 : اس يحيي نژادعب   شهيد ي  ت نامهاز سخنان و وصي   قسمتي 

                       

 " يش را مي گيردخدا از ما شهيد مي گيرد و بهترين ها    "  

                        ******* 

 بلكه در كنار خدايش زندگي جديدي را آغاز مي كند  ،هر كس در اين راه كشته شود نمي ميرد

                        ******* 

 هستم  آنانتما م شهدا ي ما از طبقات محروم و مستضعف جامعه بودند و من هم يكي از

                        ******* 

 برسم  ،  من بايد به هدف و ارماني كه دارم

                        ******* 

 برايم گريه و زاري نكنيد . شهادت باالترين افتخار است 

                       ******* 

 اگر قبل از آمدن امام به ايران شهيد شدم ، عكسم را كنار عكس امام بگذاريد 

 

 

 ام انقالب:از شعارهاي اي  گزيده اي 

 

                              ********* 
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 شهيدان زنده اند هللا اكبر

 خون آغشته اند هللا اكبر           ه ب

 

                        ****** 

 كل يوما عاشورا

 

 كربال ارض كل

                      ******** 

  ياور ماستهللا

 خميني رهبر ماست 

 

 

 

                     ****** 
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 تا مرگ شاه خاين 

 نهضت ادامه دارد 

 

         **** 

 

 

 نهضت ما حسيني ايه 

 رهبر ما خميني ايه

 

         ***** 

 

 

 عزا عزا ست امروز 

 روز عزاست امروز

 

 خميني بت شكن       

 صاحب عزاست امروز

 ازهاري بيچاره 

 نرال بي ستاره ژ

 بازم بگو نواره 
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 نوار كه پا نداره 

 

 

      **** 

 

 !برادر ارتشي 

 ؟چرا برادر كشي 

 

    ***** 

 !برادر ارتشي

 ما به تو گل مي ديم 

 تو به ما گلوله 
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 هرستان بابلسرش

 اريار جب  شهيد جب  

 

 در شهرستان بابلسر زاده شد. ،1333اري ، هيجدهم ارديبهشت سال ار جب  جب   ،شهيد

 تر از خود داشت .ك بود و سه خواهر كوچ او فرزند ارشد خانواده

كه  روي آورد ت هاي مختلف اقتصادي الي  جهت امرار معاش خانوداه به فع  ،از همان زمان كه خود را شناخت 

 مي باشد . مشاغلاين  ي  رانندگي از جمله و خياطي
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 قامتي رعنا داشت و به ورزش عشق مي ورزيد . ،خوش چهره بود 

 د قهرماني پيش رفت و صاحب سبك  بود .تا ح   در ورزش رزمي كاراته

 رو مي آورد .ناجي غريق ه به مهارتي كه در شنا داشت به شغل با توج   ،ام تابستاندر اي  

ركات انقالبي در بابلسر  ن ابتدايي تح  ي  لاعنوان فع  ه كه براد انگشت شماري محسوب مي شداري از افشهيد جب  

 محسوب مي گردند.

ديوار هاي معابر عمومي ، توزيع پيام هاي حضرت امام و  برها ، شعار نويسي هاي شبانه  ييپيما راهشركت در 

 مار مي آمد.شه باز عمده فعاليت هاي انقالبي شهيد ساير مراجع تقليد

مزدوران قرار گرفت و شهد شيرين شهادت را شادمانانه  ي  پيمايي مورد اصابت گلوله سرانجام در هنگام راه

                                          نوشيد 

40 

 شهرستان بابلسر

 شهيد حسينعلي حسين نژاد عربي

 

 رستان بابلسر به دنيا آمد .هدر روستاي كاله از توابع ش 1334در سال  حسينعلي

 زاد اشتغال داشت .آشغل  بهپدرش شعبانعلي ، 

 اب صفوي گذراند.دوران ابتدايي را در دبستان نو  

مان از وو كمك به مستضعفان و محر،روايي ، عشق به اسالم و اهل بيت ، انسان دوستي وكرامت شجاعت و بي پ

 گرديد.محسوب مي  انسان وارسته آن   ي  نيكو لخصاي

 عشق مي ورزيد.رم  ام مح  به شركت در مراسم ديني و مذهبي و بخصوص شركت در عزاداري هاي اي   ،شهيد

 . عالقه اي ويژه داشت ا اهل مطالعه بود و به شعر و ادبام   ؛نيافته بودتحصيل را ي   كه توفيق ادامه با آن

ت گذراند و در سال قي  خدمت را با موف   ي به خدمت نظام وظيفه  اعزام گرديد و دوران دوساله1353سال در

 پايان خدمت گرديد. ي دفترچهموفق به اخذ1355

 ازدواجش يك فرزند مي باشد . ي  ثمره ول بود متاه  
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عرب ي  در منطقه 7/11/57يخ ردر تا ده اي از چماقداران كه به منظور حمايت از رژيم پهلويتظاهرات ع   در

 رسيد.با ضربات چاقو به شهادت  ،ن خود فروختگان آبر پا گرديده بود در هنگام مقابله با  خيل  

                         ****** 

 

 : از شهيدري به يادگار مانده عقطعه ش              

 

 

 انقالب از نام تو بر ما نشان               

 جام جهاني  اي حسين اي آيه                

 

 ماه بهمن شرح حال عشق تو                

 اي مرور خاطرات  هر زمان                 

 

 

 

 

 

 

41 

 فريدونكنارشهرستان 

 اسيان فريدونياسماعيل عب   حاج شهيد
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فردي ، ب گرديدملق  انقالب حبيب ابن مظاهر  به  اسيان فريدوني كه به سبب مسن بودنعب  ل حاج اسماعيشهيد 

 دين بود.وارسته ، عارف و مت  

 شغل آزاد داشت.فريدونكنار به دنيا آمد و  در شهرستان

 و عام بود. خاص    ي  اين زمينه شهره در از افراد نيكو كار شهرش محسوب مي شد و 

 رم بود .مح   ماه  ي  و از گردانندگان هيات مذهبي و مراسم دهه ،عشق مي ورزيد ءهدادالش  حضرت سي  به 

 رزوي ديرينه اش محقق شد.آمد و آخدا نايل  ي  به توفيق سفر به خانه

نچه كه زيبنده آاسالم به  ي  هها خدمت به مردم و تالش بي امان در راه تحقق اهداف عالي   سرانجام پس از سال

 كربال پيوست .  ي  شهدا و به اش بود رسيد

 

                          **** 
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 شهرستان بابلسر

 شهيد عليرضا شفيع زاده 

 د شد.در خانواده اي كه به كشاورزي اشتغال داشت متول  1329سال ه ب ،عليرضا 

 دومين فرزند خانواده بود و دو برادر و سه خواهر داشت .

ل كرد و به همراه پدر به كشاورزي يترك تحص ؛ساله بود 11كه   يبعلت مساعد نبودن وضعيت مالي در حال

 پرداخت .

مي خانواده اشبه كارگري روزمزد هم  ياعضا حال پدرش در امر كشاورزي ، به خاطر  رفاه با ريكاعالوه بر هم

 پرداخت . 

 در مراسم روضه خواني و جلسات هيئت هاي عزاداري شركت مي جست . ،در معيت پدر

وليت رسيدگي به امور خانواده بر دوش عليرضا ورف گرديد و مسهدا مش  د الش  زيارت مرقد حضرت سي  پدرش به 

 افتاد .
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 پيوست .حاكميت پهلوي ين سياسي و مخالفينال  عليرضا  به جرگه  فع  

 بگريزد . مزدوران از چنگ  شدشان يورش برد كه شهيد موفق ماموران رژيم به اجتماع 57رم سال در هشتم مح  

يورش مي برند به  آنجا رانجام در هنگامي كه به همراه ديگر مردم انقالبي جهت تسخير پاسگاه ژاندار مري بهس

منتقل او را به منظور مداوا به بيمارستان امير كال  و   مورد اصابت گلوله قرار گرفت همراه شهيد عبا سيان

 نمودند.

 . آمديش، شهادت  نايل رزوآعليرضا به سرانجام  و  نگشتر واقع معالجات موث  
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                     43-44 

 

 شهرستان بابلسر

 طوبي  و خديجه يزدان خواه كناري ، ندايشه 

 

از شهداي مظلوم فريدون كنار محسوب مي  ،و خواهر شير خوارش خديجه،طوبي يزدان خواه  ،نوجوان ة شهيد

 .شوند

 د شد.متول   1347طوبي در سال 

زندا دين بود و تمامي سعي و تالشش را بر اين نهاده بود تا در محيطي مذهبي فركارگري  مت   * وروز عليپدرش ن

 و معتقد تربيت نمايد. مومنكوشش مي نمود فرزندانش را  شهر بانو،نمايد و با همكاري همسرش نش را تربيت 

 ابتدايي شهرش تحصيل نمود. ي  چهار سال در مدرسه ،طوبي

به  ،دوشا دوش مادر،ن و سال چنداني نداشت كه س   ان و دوست داشتني و با احساس بود و باآننوجواني مهرب

 خانه داري و بچه داري مي پرداخت.

 و قانع وكم توقع بود .  وسالش مي فهميد بيشتر از سن  

 ،رده استكه او با  لباسي مندرس سال تحصيلي را شروع ك در هنگام باز گشايي دبستان ، معلم طوبي  از اين 

ه كند. ر مي شود و با مراجعه به پدر خانواده از او مي خواهد كه پوشاك و كفشي  مناسب  براي فرزندش تهي  متاث  

كه برخي از هم كالسي هايش امكان خريدن لباس و  طوبي به علت اين،ه مي شود هنگامي كه رخت و كفش تهي  

 ي نها را براي  استفاده در عيد  به كنارآو ش پرهيز مي كنداز پوشيدن لباس و به پا كردن كف ،كفش نو را ندارند  

 . اردذمي گ

 نحوه شهادتش  را به طرق مختلف  روايت كرده اند اما موثق ترين  آن بشرح زير است :

 برد.دوش گرفته و جهت بازي به داخل  كوچه مي  برطوبي خواهر شير خوار ش را  ،در روز شهادت

 او پول گرفته به مغازه رفته وپفك يا شكالت مي خرد. در كوچه پدرش را مي بيند از

 مقابله با تظاهرات  خيابان را محاصره و اقدام  به تير اندازي مي كنند. براي ،ماموران ارتش،در همين حين  
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عمدا جهت پناه دادن درب هايشان را باز   به خانه هاي اطراف كه   ،ماندن ن به منظور در اما، مردم انقالبي 

، از ترس به خانه اي پناه مي برد  بودطوبي هم  به همراه خواهري كه در دوش گرفته  .پناه مي برند  ،ته اندگذاش

 مخفي مي شود. ،و در پشت در خانه

تير ابتدا بر قلب طوبي مي نشيند و ،شليك مي كند آن درب يكي از ماموران از داخل كوچه بطرف  ،در همين لحظه

 ب خديجه فرو رفته و هر دو نفر را مظلومانه به شهادت مي رساند .به قل ،پس از عبور از قلبش
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          *** 

 واي اگر خميني  اذن جهادم دهد

 ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد

         *** 

 پرچم خونين اسالم ، در دست مجاهد مردان ، زنده بماند جاويدان،

 فتح اسالم ،  در جهاد است                 

        *** 

 

 اي خواهر  ، برادر ، ما با هم متحد مي شويم 

 استبداد ي    تا بر كنيم ريشه     

        *** 

 

 شاه بايد بر گردد

 اعدام بايد گردد

 

 

       *** 

 گيم  شاه نمي خوايم ، نخست وزير عوض مي شه ما مي
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     *** 

 

 ري اسالمي نه شرقي ، نه غربي ، جمهو

 نه شرقي ، نه غربي ، حكومت اسالمي

    *** 

 امريكا  امريكا  مرگ  به نيرنگ تو

 خون جوانان ما مي چكد از چنگ تو

   *** 

 مرگ براين  حكومت پهلوي

  *** 

 

 

 

 

 

45 

 

 شهرستان محمود آباد

 د جان رضاييشهيد محم  

محمود آباد ،به دنيا  ي  هتقد در روستاي آهي محل  مسلمان و مع  اي  در خانواده ،د جان رضاييمحم   ،معلم شهيد

 آمد .
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 كشاورزي امرار معاش مي نمود  و مادرش زليخا نام داشت .از راه  پدرش حمزه

 گذراند. شتحصيالت ابتدايي  را در روستاي محل سكونت

 نويسي نمود.تحصيل در دبيرستان پهلوي سابق )امام خميني فعلي ( شهرستان آمل نام  ي  جهت ادامه ،سپس  

 ي  و فاصلهو روشن داشت ،  در مقابل  ظلم و جور انديشه اي بيدار نجا كه فردي معتقد ومذهبي بود و آاز 

 جبهه گيري نموده وبه فعاليت هاي سياسي روي  آورد. طبقاتي 

 گرديد. شهروروستاهاي همجوار  مدارس ي  به استخدام آموزش و پرورش در آمد و جهت تدريس روانه

ت الي  شكارا فع  آصورت علني و ه ، شهيد رضايي نيز ب ت مسلمان مل   ت هاي سياسيالي  شدن فع   عموميان با همزم

 االنه داشت .مشاركت فع   ،و در تظاهراتي  كه ابتدا در شهر بابل و آمل بر پا مي گرديد خود را آغاز نمود

 نجا كه هنوز همشهريانش  بطور گسترده و يك پارچه به انجامآاز 

ات حضرت امام جهت تبليغ اهداف انقالب و آگاه سازي مردم شهرش از ني  ،ت نمي گماردند، شهيد پيمايي هم   هرا 

 خميني ، نوار ها و اعالميه هاي آن حضرت را بصورت مخفيانه در سطح شهر و روستا توزيع مي نمود.

 

يد در محمود اباد و شهر هاي همجوار شه در بر گرفت ،شهر محمود اباد را نيز ، ها  پيمايي راهبعد ها كه دامنه 

 ت هاي انقالبي خود را پي گرفت .الي  فع  

به او اطالع رسيد ، مردم ،مل رفته بودآيپمايي به شهرستان   در روز بيست و يكم بهمن كه جهت شركت در راه

 .محمود آباد نيز قصد تصرف پاسگاه   ژاندارمري را دارند

هاي  پيمايي راهو بعلت تجربياتي كه در  نجا رساندآخود را به  ،سازماندهي به منظور هدايت و   ،بدون فوت وقت 

مردم را جهت تصرف پاسگاه ژاندارمري شهرستان گونه كه شايسته بود، آن شهرهاي همجوار كسب كرده بود ،

 هدايت  نمود.

 ر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.برف پاسگاه در همان جا در حال تص  

                         ****** 
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46 

 

 شهرستان آمل

 شهيد هدايت صابر 

 

حضرت امام خميني  وعده داده بود كه انقالب  ؛همزمان با سالي كه رهبر فقيد انقالب -1342سال ه هدايت صابر ب

در خانواده اي محروم و فاقد تمكن  -د ند به پيروزي خواهد رسي ا طفالن گهوره حاضرتوسط مريدانش كه در حال 

 .آهنگر كالي دشت سر  چشم به گيتي گشود  ي  مالي در  قريه

 غاز كرد .آدش ل تول  ح( مح  تان بيست و يك آذر) شهيد مفت  سر دبد حصيالت ابتدايي رات

تن زمين مزروعي علت فشارهاي اقتصادي و نداشه كه ب تا كالس چهارم ابتدايي را در همان دبستان گذراند تا اين

 ندبه منظور اشتغال به كار و تامين معاش به  شهرستان آمل كوچ كنند.شد خانواده ،ناگزير ي اعضا

 در دبستان فرسيوي آمل پي گرفت . را هدايت سال پنجم ابتدايي

 ار گرفت .ه مدير و معلمان آن مدرسه قرخيلي زود مورد توج   رو ظم ، با نشاط ، با ذكاوت و مهربان بود از اينمن  

در ،تحصيل در مقطع راهنمايي  ي  جهت ادامه،ت به پايان رسيد قي  ش با موف  ا كه تحصيالت ابتدايي آنپس از 

 سابق )شهيد صابر ( نام نويسي كرد. ي  مدرسه شريعت زاده

ت ، خاطر فراگير شدن اعتراضاه بوپيمايي ها عليه رژيم حاكم بود تحصيالت راهنمايي شهيد مقارن با شروع راه

 مدارس تعطيل شد.

 

 شهيد هدايت نيز همانند ساير ين در تظاهرات فعاالنه شركت

 مي نمود . 

 به حضرت امام عشق مي ورزيد. 
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 پيمايي مي گفت : در مقابل ممانعت مادرش جهت حضور در راه

 

 ديگر هم مثل تودر تظاهرات شركت كنم ،و مادر فرد  كه  و اجازه ندهي" مادرم ، اگر مرا حفظ كني             

ا شركت كند و انقالب را هست كه در راه پيمايي ه   كسيه اش بشود ، پس ديگر چه بكندو مانع بچ   را همين كار

            برساند " ي  به پيروز

 

شركت  ،در شهرستان آمل بر پا شده بود1357ابان ماه سال  18كه در تظاهرات گسترده اي كه در روز  تا اين

 راه سه دالور مرد ديگر  به شهادت رسيد .                            نمود و به هم
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 شهرستان آمل

 اس تبريزيشهيد عب  

 

 در شهرستان آمل زاده شد. 1337سال  ه اس تبريزي بشهيد عب  

 عكاسي را بر گزيد. شاگردي    شغل   ،تا سال سوم دبيرستان تحصيل نمود و سپس به منظور كمك به معيشت خانواده

 غريقي را بر عهده مي گرفت  .ناجي  ي   ها وظيفه تابستان،كه ورزشكار بود و در شنا مهارت داشت آنجااز

نجكاو و جستجو گر داشت و براي يافتن پرسش هايش به مطالعه روي آورد و در همين راستا با كه اي روحي  

 مردم تنها راه نجات مردم و سعادت گاهي كامل دريافت كهآگرايش هاي مختلف سياسي و اعتقادي آشنا گشت وبا 

 نهفته است در آيين اسالم 

افرادي است كه تظاهرات مردمي را پايه  از اول ينانقالب شهرستان آمل محسوب مي گردد و  پيش قراوالنشهيد از 

 ريزي و اجرا نموده بوده اند.

هجرت نمود و در جنوب شهر تهران االنه تر در مبارزات رژيم پهلوي به تهران كار و شركت فع  ه براي اشتغال ب

 اقامت نمود.
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يپمايي ها و جنگ و گريز هاي خياباني  و در راهت هايش را گسترده تر نمودالي  فع   ي  اقامت او در   تهران  دامنه

 همواره شركت مي نمود .

 

ق وقف  تحق  كه زندگي خود را  آنجادر روز بيست و يكم بهمن ماه  به جمع همافران نيروي هوايي پيوست و از

 لحانه مبارزات خود را پي گرفت .صورت مس  ه ه كرد و باسلحه اي تهي   ،انقالب نموده بود

ن آمردم را به گلوله  بسته اند، با سازماندهي افراد به  ششلع شد ، ماموران كالنتري مط  وقتي در همان روز

 تصرف نيروهاي مردمي در آورد . را به نجا آكالنتري يورش برده و 

لع مي شوند با تانك و ريو هاي ارتشي پر از نيرو خيابانهاي كه از تسخير كالنتري مط   هاي گارد به محض ايننيرو

.عباس دالور براي انفجار تانك دواطلب شده ، به سوي تانك  شليك مي كننداطراف را محاصره كرده و بسو شان 

 نارنجك تانك را از كار مي اندازد. ي  يورش برده و به وسيله

حانه سنگر به سنگر ادامه مي يابد و شهيد يك لحظه از حركت باز نمي ايستد .در ادامه جنگ و مسل   ي  ارزهمب

گريز ، نيرويي وابسته به گارد جاويدان را مشاهده مي كند كه با مسلسل به مقابله با مردم انقالبي پرداخته و چند 

 نفر را به خاك  و خون كشيده است.

 لحه به سويش نشانه رفته و او را مورد اصابت گلوله قرار مي دهد. اس ، شجاعانه با اسعب  

بعدازظهر گلوله اي به قلب درياييش اصابت  چهارمبارزات بي امانش  همچنان ادامه مي يابد تا اينكه در ساعت 

 كرده و او را به شهادت مي رساند .

 .ق مي شوند  پيكر مشك بويش را به آمل منتقل كنند ياران شهيد موف  

 انقالب  نهالدر روز بيست دوم بهمن ماه ، همزمان با  به بار نشستن 

 اس تبريزي با شكوه تمام  انجام مي پذيرد .شهيد عب   ي  تشييع جنازه
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 شهرستان آمل

 شهيد بهروز غالمي

 

 به جهان گشود .شمسي در روستاي پاشاكال ي دشت سر از توابع شهرستان آمل ديده 1339پنجم تيرماه سال 

 زادگاهش گذراند. دبستان م ابتدايي را درل و دو  تحصيالت او  

 تحصيل در دبستان الريجان ثبت نام نمود. ي  نمودندو بهروز جهت ادامهمهاجرت به الريجان خانواده اش  سپس

 ل راهنمايي در همان شهر به تحصيالت خود ادامه داد.تا سال او  

ملي به تحصيالتش ادامه آراهنمايي طالب  ي  تولدش باز گشت و در مدرسهبه محل   ،م راهنماييسال دو  

 نامه پايان دوره راهنمايي را اخذ نمود . دادوگواهي

به ،1355از تحصيالت چشم پوشيد و در سال  ،يك داشتونبرق و الكتر صنعت  شديدي به ي  نجا كه عالقهآاز 

 تعميرات راديو و تلويزيون را فرا گيرد . ،دان امام حسينافشاريان مي ي  تهران مهاجرت نمود تا در آموزشكده

ژاپن  -اء در شركت ايراندر خيابان ناظم االطب  واقع  در بازار تهران،پس از اشراف بر كار تعميرات لوازم صوتي 

 مشغول به كار گرديد.

 شكل گرفت .ش ا اين آشنايي زندگي سياسي آينده با و نجا بود كه با بازاريان انقالبي آشنا گشتآدر 

 

ن جلسات در خصوص آگرديد شركت مي كرد و در زاريان انقالبي مخفيانه بر پا مي كه توسط بادر جلسات سياسي 

 پيمايي ها تصميم گيري مي شد. اعتصابات و راه راه اندازي  مقابله با رژيم و چگونگيي  نحوه 

 از فعالين سياسي بازار شمرده مي شد .،بهروز 

رت امام توسط او از تهران به آمل منتقل و جهت توزيع به افراد مورد وثوق تحويل داده مي شد ه هاي حضاعالمي  

. 

و سپس به آمل بازگشت و به  مجدانه شركت نمود ،بان ماه در تهران بر پا شده بودآدر تظاهرات منسجمي كه در 

 و برنامه ريزي تحركات انقالبي مردم شهرشمبادرت كرد . ساماندهي
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مراجعه خانه ه ه كوكتل مولوتوف بتهي   براي  ،پيمايي روز هفدهم آبان ماه پس از اوج گيري راه 30/11درساعت

 نمود.

 .كرد و از او خو است كه از اين كار چشم بپوشدمادر از برگشتنش به تظاهرات ممانعت 

ا   پيوست.و با كوكتل مولوتوف به جمع انقالبيان   نپذيرفتشهيد ام 

قلب مورد اصابت گلوله قرار مي گيرد و به شهادت  ي  از ناحيه ،ال آتش زدن فتيله كوكتلدر ح ،روبروي شهرباني

 مي رسد .

 ي تشييع گرديد.با شكوه وعظمت خاص   ،غروب پنج شنبه مصادف با عيد مبارك قربان  ،ر شهيدمطه   ي  جنازه
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 شهرستان آمل

 دمشهيد محسن خاتمي مق  

 در شهرستان آمل ديده به جهان گشود.1332م سال دق  د محسن خاتمي ميشهيد س  

 تحصيالت ادامه داد.ه زادگاهش ب ي  هدر مدارس ابتدايي و متوسط  

ي ه و فريضه نماز هاي يومي   يد به اداخاطر اعتقادات خانوادگي مطابق با معيارهاي مذهبي تربيت گرديدو مقي  ه ب

 روزه بود.

 مشتاقانه شركت مي كرد.،ي ام تاسوعا و عاشوراي حسيندر مراسم سينه زني اي  

آشفته و ل نامردمي ها و فقر همشهريانش را نداشت و در مقابل ظلم و جور تحم  لطيفش نجا كه روح ظريف و آاز 

دوره  سر منشا همه ي اين ستم ها را بي كفايتي هاي دستگاه حاكم مي دانست ،از  زما ن چون وعصباني مي شد

 به مخالفان شاه پيوست . نوجواني  ي 

و فرارشان از ارتش ،به  ي ان بود با فرمان حضرت امام مبني بر ترك خدمت سربازدوران سربازي محسن همزم

ل و از مح    گويدب ك به فرمان امام لبي   ،پس از فراهم كردن  سالح  بود تا در وقت مناسبآن  د همين دليل او مترص  

گريخت بدون اسلحه از پادگان   ؛نيافتسالح را  ي  هامكان تهي  با همه ي سعي و كوشش  ا ام   ،خدمت متواري شود

. 

در ،از اين رو ،مي شدشهيد در  ياري رساندن به انقالب خالصه  ذهني  پس از فرار از سربازي تمامي مشغله

اعالميه ها و تصاوير  و ،نمودمل و تحركات سياسي ضد شاهنشاهي سر سختانه  شركت مي آتظاهرات شهرستان 

 توزيع مي نمود.مردم  ي  ه در خانهحضرت امام را شبان

 

، از جا برخاسته و با مشت هاي گره  مي شود ظاهرتصوير شاه بر پرده  ،هنگامي كه قبل از شروع فيلم،در سينما 

ساير تماشاگران نيز از او پيروي كرده و با فريادهاي  ،متعاقب آن" را فرياد مي كند و شعار مرگ بر شاه،"كرده 

 ان مي ريزند .مرگ بر شاه به خياب

ي رفته و شبانه به پاسداري و محافظت از به كميته هاي محل   ،شنيدن تشريف فرمايي حضرت امام  پس از خبر  

 پرداخت.كوچه ها و خيابان هاي آمل 
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پس از وداع با  ،به منظور كمك به برادران انقالبيش 1357ماه سال  بهمنو يكم  روز بيست  بامداد 4در ساعت 

 ان مي شود.مادر عازم تهر

 اقامه مي كند. دو ركعت نماز اضافه ديگر به نيت شهادت ،بنا به روايت دوستان همراهش ،در هنگام نماز صبح 

ها هجوم  به حكومت نظامي  توجه نمي كند و به همراه مردم انقالبي تهران به خيابان ،براي اجابت  فرمان امام

 .رف و خلع سالح مي نمايدري تص  ها را يكي پس از ديگ ها و پاسگاه برده و پادگان

 تحويل مي گيرد و از دوستانش خدا حافظي مي كند . رااي  اسلحهبادآعصر،دركناردرب پادگان عشرت 

 . ن ديگر او را نمي بينندآچون پس از،  بودديدار دوستانش با او   خرينآ،اين خدا حافظي 

او نمي اثري از  نجا هم در آ اما ،باز مي گردند  به شهرشان ،دوستان به گمان اينكه محسن به آمل برگشته است 

 يابند. 

 .جستجو مي كنند  ششوند و همه جا را به منظور يافتن بسيار نگران مي ،خانواده

 -شان بدون نتيجه اما تالش؛تصويرش را به روزنامه ها مي دهند

 مي ماند. 

و غريبانه پس از شهادت  را كه گمنام ييعكس گروهي از شهدا هللا طالقاني آيت  مطلع مي شوند كه دفتر حضرت

 به خاك سپرده شده اند در اختيار دارد .

 مشاهده مي كنند.بايگاني دفتر آيت هللا طالقاني خونين شهيد را در  ي  تصوير جنازه ،  پس از مراجعه 

 

 

 در پشت عكس اين كلمات نوشته شده بود :

 بيست و پنج ساله  ، جوان    

 له به گلو مرگ : اصابت گلو    

 اصابت سرنيزه ،سوختگي شانه راست     

 محل شهادت :باغ شاه     
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 دم:شهيد محسن حاتمي مق  ي  فرازي از وصيت نامه

 

 مادرم :             

  ؛مي دانم كه مي داني اين مرگ مرگ واقعي نيست                   

 بلكه زندگي ابدي است .                   

 چون از خون ما زمين رنگين مي گرددو آزادي را                    

 بتوانند  تا آن ها  ارمغان مي آوردمسلمين به  ي  هلي  براي ك                     

 در راه حق و حقيقت  به زندگي  آزاد خويش در راه                    

                                       طاعت پروردگار متعال ادامه بدهند.                     

                                                **** 

 !مادرم           

 

  ره جانان دهمدر كه جان چه قابليادم هست كه هميشه مي گفتي ،                     

 پس جان بي مقدار من چه قابل كه  در راه ميليون ها                

 عزيز مسلمان فدا نمايم .                    
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50 

 شهرستان محمود آباد

 شهيد كاظم رامي

 

 

 ديده به جهان گشود. ،شهرستان محمود آباد ي  لهدر آهو مح   1344سال ه ب  محمد كاظم

 پدرش صادق و مارش مريم نام داشت .

 احكام شرعي رشد يافت . د به در خانواده اي مذهبي و مقي  

نجا كه تمايلي به آآرش آن زمان )شهيد رامي  فعلي( نام نويسي نمود و از ي جهت تحصيالت ابتدايي در مدرسه 

 پنجم ابتدايي به تحصيالتش ادامه داد. تنها تا سال تحصيل نداشت  ي  ادامه

 خوش مشرب، انسان دوست ، و مهربان بود.

 رام مي گذاشت .به پدر و مادرش بي نهايت احت

ام جهت انجام فرايض ديني به مسجد محل مي رفت و در مراسم مذهبي و روضه خواني هاي اي  ،به همراه پدر 

 داشت . االنه فع   رم مشاركتمح  

 در تظاهرات مردمي شركت مي كرد .،با آن كه در ايام  انقالب تنها سيزده سالش بود 

 

ه بود تصرف پاسگاه ژاندارمري روانه شد  براي به همراه مردم  در روز بيست و دوم بهمن ماه در هنگامي كه

 وبه خانه بر مي گردد.  شدهاثر اصابت تركش نارنجك مصدوم  بر،

 له به خاك سپرده مي شود . مح   آهو يشهدا ي  شب هنگام به افتخار شهادت نايل مي گرددو در تكيه

 

                          ******* 
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 خنان شهيد در آخرين ديدار با مادرش :فرازهايي از س

 

پيمايي ها شركت مي كنم و شهيد مي  من چي ام از مردم و جوانان ديگر كمتر است . من به خواست خدا در راه    

 شوم .
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51 

 

 شهرستان آمل

 علي اصغر فاضلي ،شهيد

 

 مل به دنيا آمد .از توابع شهرستان آ ،در روستاي درويش خيل1311در سال ،علي اصغر فاضلي 

 پدرش ، محمد نام داشت و كشاورز بود .

روحش با نجا آت كالم هللا مجيد به مكتب خانه رفت و در ئجهت فراگيري قرا ،قبل از شروع تحصيالت دبستاني

 . تعاليم قرآن مانوس شد

آمل رفت و در  جهت تحصيالت ابتدايي به شهرستان،فاقد مدرسه بود ل سكونتشان مح   نا در آن زم نجا كهآاز 

تحصيل دهد و مدركش را اخذ  ي  ادامه ششم ابتدايي نظام قديم ي  توفيق  يافت تا پايهوگزيد اقامت منزل عمه اش 

 نمايد.

ترك تحصيل نمود و به منظور كمك به خانواده ، همراه  با  ،ت اقتصادي خانوادهعلت نا مساعد بودن وضعي  ه ب

 پدربه كشاورزي پرداخت .

وليت وبه تنهايي مس ،علي اصغر،، پدرش به سختي بيمار گشت و از انجا كه قادر به كار كردن نبود پس از چندي 

 معاش خانواده را بر عهده گرفت . در تامين  

 

بي رحمانه مردم مومن مقارن قم وكشتار  ي  يهفيض  ي  كه با سخنراني حضرت امام در مدرسه1342در سال

 شنايي زندگيش را به گونه اي ديگر رقم زد.آاين ول قم و تهران آشنا گرديد او  او با روحانيان طراز  گرديده بود ،

 

ا پس از مراوده با روحانيان ام   نمودو به تالوت قرآن بسنده مي  ادا مي كردن تنها فرايض ديني اش را آقبل از 

 لفان رژيم گسترده ترمذهبي  حضور مي يافت و ارتباط خود را با مخا -مجاهد بطور مخفيانه  در مجالس سياسي 

 نمود . مي 
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آن حضرت را در  ي  يهكه رساله  عمل   شمرده مي شد افرادي  عدودد حضرت امام بود و جزو ماز همان زمان مقل  

 اختيار داشت .

ت مي نمود كه اشعار و مراثي  مرتبط با هم   همچنين نهج البالغه داشت ي  تحقيق در زمينهبه  فراواني عالقه ي 

واب را ص به ن  د سلطان خضرايي متخل  اثر محم  "گنجور عشق  "وزين   ه و حفظ نمايدو كتاب  ا  را تهي  قيام عاشور

 براي مخاطبان مي خواند. در مجالس و مراسم  را  حفظ بود آن "كامال

 در حال حاضر نيز نوار مرثيه و روضه خواني او به يادگار مانده است .

ساير امام زادگان  داشت و از هر فرصتي براي رفتن  به  مزار  د وزيادي به مسافرت  به قم و مشه ي  عالقه

 زيارت بهره مي برد .

 

محل استقرار ،تنگاتنگي كه با علماي حوزه داشت ، خانه اش درماه هاي  محرم و رمضان   خاطر ارتباط ه ب

ت االسالم ان مي توان به حج  نآاز جمله ي  نان پذيرايي مي نمود.آو با رضايت كامل از از قم بود روحانيان اعزامي 

 د حسين بهجتي اردكاني اشاره نمود.والمسلمين حاج محم  

 

 مردمي به بابل رفت و در ان تظاهرات شركت نمود . ي  پيمايي گسترده جهت شركت در راه، 1357آذرماه سال 

 در همانجا بود كه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

 

و ترغيب شان جهت شركت در فعاليت  ،احساسات مردم امل تحريك در  بسزايينقش  ، شهادت آن دلير مرد عارف

 ايفا نموده بود.ضد شاهي 
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 شهرستان آمل 

 يمت هللا محب  نع  شهيد

 ط  و بازاري در شهرستان آمل  چشم به جهان  گشود.ي در خانواده اي متوس  نعمت هللا محب  

ن را داشت تا جهت تحصيالت عاليه به آقصد  ،ات اخذ نمايدادبي   ي  پس از آنكه موفق شد ديپلم خود را در رشته

 ق به تحصيل در خارج نشد.ف  مو  مشكالت پاره اي  اثر بروز بر اما  ، خارج برود

 به خدمت نظام وظيفه روانه شد. 

 ودر ژاندارمري موزشي ژاندامري جهرم گذراند ، سپس به مازندران منتقل شدآدوران آموزشي را در پادگان 

 م وظيفه به خدمتش ادامه داد.گروهبان سو   ي  شهرستان نور  با  درجه

 ،جهت ترك خدمت،به سربازان  حكيمانه و مقتدرانه اش  دستورو پس از اطالع يافتن از فرمان  حضرت امام 

 تبليغاتش16/10/56در تاريخ  ،كه در نهايت ،گروهي از سربازان را تشويق به  اجابت فرمان حضرت امام نمود

 از پادگان گريخت .تان تگارگر افتاد و با گروهي از هم خدم

 زندگي سياسي نيمه مخفي اش شكل گرفت . گريختن از خدمت ، پس از 

 ن و  شرح نهج البالغه شركت مي نمود .آتفسير قرمذهبي  در جلسات 

ط توس   ي  كه مراسمجهت شركت در   ، كه مصادف گرديده بود با ششم محرم17/10/57در عصر روز پنجشنبه 

 برنامه ريزي   به منظور ،اعالم امادگي نمود وهدايت برگزار مي شد  ي  در تكيه آمل پيشتازان انقالب شهرستان

 مبارزات در آن مراسم حضور يافت .

 

در كالس هاي اموزشي كه  ،موزش داشت آفراواني در و تسلط شنا بود  و تبحرآنجا كه با تاكتيك هاي نظامي آاز 

 ي  نظامي را بر عهده گرفت .مرب   ي  وظيفه ،گرديد  رگزار ميمخفيانه ب

خاطر شركت در ه ا ايشان بام   ؛جهت ادامه تحصيل از امريكا برايش دعوت نامه صادر گرديده بود، در همان زمان 

 سفر به امريكا  سر باز زد .از    ، ت هاي مبارزاتيالي  فع  

ناچار بود جهت گريز از تعقيب و  از آن رو ؛ ايي قرار گرفته بودمورد شناس "كامال شهيد فاضلي،  زمان در همان 

 ببرد.به خانه ها و مغازه هاي مردم پناه   ماموران ساواك دستگيري 
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 مايي جديدي برخورد مي كند .يپ از تظاهرات با راه  در هنگام برگشت ، صبح روز جمعه 10ساعت 

 ؛د شناسايي شده و مورد تعقيب نيروهاي گارد ويژه قرار مي گيردپيمايي را بياب هكه توفيق شركت در را قبل از اين

 مي گريزد. چنگال آنان از  ، گذشتههمچون ا ام  

 ماموران  او را در ميدان ملك زاده  محاصره مي كنند. مي يابد و تعقيب همچنان ادامه 

ا اين ام  ؛ي از شهروندان پناه ببرد تصميم  مي گيرد  به منزل يك ، مي رهاندخود را  آنان از كمند محاصره  "ددامج  

 گير مي شود غافل گارد ،توسط  يكي از ماموران ،داخل خانه ه ب نبار توفيق نمي يابد و قبل از رسيد

از فاصله ،پس از آن ،ل به او اصابت نمي كند ا تير او  ام  ،سويش شليك مي كند ه ب گلوله اي  ،اشيحين فح   ،مامور

مي نشيند .در حاليكه خون از  اش سويش شليك مي كند . يكي از گلوله ها به سينه ب،ديگر  گلوله ي دو ،متري 5

 و قبل از اين ،با خون مشك بويش ، به نوشتن شعاري اقدام مي كند ،با انگشت اشاره ، مي كردسينه اش فوران 

 از هوش مي رود.،كه نوشتن شعارش  به اتمام برسد

 

ملكوت اعال  سفر  به  ا  روحشام   ؛منتقل مي كنند  (اهمررشيد)هالل اورا به بيمارستان شيروخو ،صبح10درساعت

 مي پيوندد. ، كرده و به ديگر شهدا

 



 122 

 

53 

 ملآشهرستان 

 حسين صداقت ،شهيد

 

 نام مرزنكال متولد شد.ه ب ،آمل ي  يكي از روستا هاي تابعهدر  1340سال ه ب

تحصيل در مقطع  ي  يد و سپس به منظور ادامهتحصيالت ابتدايي را در روستاي محل سكونتش  به پايان رسان

 مهاجرت نمود.  آملراهنماييبه شهر

كه جر پزي آ ي  كوره به عنوان گارگر  ،ناچار شد ترك تحصيل نموده ، نبود  وضعيت مالي خانواده مساعد چون 

 كند.شروع به كار  شغلي سخت و جانفرسا بود ،

 به تهران هجرت كرد و موفق شد در كارگاهي به كار توليدي يافتن كار براي، به همراه دوستش  ، نآپس از 

 .ورزداشتغال 

صورت مخفيانه در مراسم و مجامع سياسي و مذهبي ه شنا شد و بآانقالبي  انديشه هايام بود كه بادر همان اي  

 حضور يافت .

بود كه خانواده و دوستان  دي بارزح  ه بدر او تاثير پذيري از مراودات جديد،   خانه برگشته پس از دو ماه كه ب

 جديدش را متحير ساخت .

 االنه داشت .ركات سياسي مشاركت فع  در تح  

وقتش را صرف كمك به انقالب و  ي  باقيمانده،  كار داشته روز در كارگاه اشتغال ب 3هفته اي ،  فقط  نجا كهآاز 

 مي كرد . آن تحقق اهداف

 ا مي كرد .نجا كه ممكن بود در اول وقت ادآنمازش را تا 

 و خوش خلق بود و براي دوستي جايگاه ويژه اي قائل بود. ،صميمي  مهربان ، گرم 

اولين كسي   ، او مقاومت و ايستادگي مردم ناچار به ترك ايران شد با مشاهده ي كه  شاه  57دي ماه سال  26در

 ،تياق فراوان  به هر كه مي رسيدورده و با اشآحاوي اين خبر را به نزد اقوام  و دوستانش ي بود كه روزنامه 

 اين روزنامه را نشان مي داد.
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 بود.ه ها و تصاوير حضرت امام از تهران به  زادگاهش انتقال اعالمي   اش ،ت هاي به ياد ماندني الي  يگر فع  د از 

 در انتظارشبانه به فرودگاه رفت و تا صبح  ،جهت استقبال از آن حضرت،كه خبر آمدن امام را شنيد  به محض اين

 ماند. تشريف فرمايي مقتدايش در سرماي شديدبهمن ماه ،

دست مشغول نگاهباني و صيانت ه درحالي كه سالح ب1357 م بهمن ماه سال در  عصر روز بيست دو  ، سر انجام 

 نائل آمد.شهادت فيض به  ،اثر اصابت گلوله اي كه توسط شب پرستان  كوردل شليك شده بود براز انقالب بود 

 

                           ***** 
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 شهرستان آمل

 شهيد علي عظيمي

 لد شد. در خانواده اي محروم و مستضعف متو  ،علي عظيمي مجاهد قهرمان ، 

 نام علي را برايش برگزيد.، قيان مت   يبه موال  شارادتبخاطر شيفتگي و  ،پدر

احي قرار ت در بيمارستان هفده شهريور مورد عمل جر  به بيماري سختي دچار شد به همين عل   پنج سالگي در سن  

 گرفت و درمان گرديد.

 .به منطور تحصيل علوم ديني به قم عزيمت كرد،تا مقطع پنجم ابتدايي به تحصيالتش ادامه داد ،سپس

مسجد ي ه علمي   ي  تحصيالت حوزوي به حوزه ي  آن جهت ادامهمادگي بيشتراز قم به ساري وپس ازآبه منظور 

 امع آمل  رفت .ج

 گريخت .نجا آمسجد جامع تنها  مانده بود، دچار وحشت شده و از  ي  در يكي از شب ها كه در حجره

  كه در اين كار صاحب مهارت شد . تا اين ، ت پرداختالي  عبه عنوان كارگر كاشي كار به ف  ،كاره جهت اشتغال ب

 گرديد.و از نظر روحي متحول   شدشنا آدر همان زمان با افراد مذهبي و مخالف رژيم حاكم 
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به آن شهر ويران سفر كرده و ده روز وار ماندگان آ رزيطبس ، به منظور كمك به ي  زلزله ي  همزمان با فاجعه

 رساند.نجا به مصدومين حادثه ياري آدر 

 . بر عليه حكومت فاسد پهلوي بود روشنگري، تمامي دل مشغولي هاي شهيد

هراز مشغول كاشي كاري بود  ، طي  مناظره اي بر او  ي  هكه در منزل افسري در جاد   به عنوان نمونه  هنگامي 

 . كردرژيم هدايت به گروه مخالفان  را  غالب شد و آن افسر

مشاركت مي  االنهتش زدن و شكستن شيشه هاي مشروب فروشي ها  نيز فع  آمان با شركت در تظاهرات ،در همز 

 نمود .

 

در حاليكه بر ترك  ، ط ساواك شناسايي گرديده بودتوس   ،ت هايشالي  دامنه فع   ستردگي گ نجا كه به خاطرآاز 

ا ام  ؛ نا فرجام مي مانداين ترور  مي شود .  ي به سويش تيرانداز  ،هراز تردد مي كرد  ي  هموتورسيكلت در جاد  

 بي امان خود ادامه داد.خللي وارد سازد و او به مبارزات   شعزم راسخبراين گونه توطئه ها نمي توانست 

 :مي گفت  بارها دوستانش از او شنيده بودند كه 

 "بايد آنقدر ما را بكشند تا باالخره پيروز شويم   "       

 

از مادر خواست كه به او  پيراهني كهنه  ،هنگامي كه قصد داشت از منزل خارج شود ،مهر  16صبح روز 

 .تسويه نمايدبدهي هايش را  ،لي كه پس انداز كرده استبدهد.عالوه بر آن از مادر خواست كه با پو

 ا او تصميم خود را گرفته بود.ام  ؛بيرو ن نرود  خواست كه در خانه بماندوواز او ،مادر نگران شد

 

 پيمايي به نزديكي هاي پل آمل رفت . علي براي شركت در راه

 

امر تاب و تحمل از دست داد و با فريادي بلند  اين ي  علي از مشاهده .راه تظاهرات را مسدود كردند ،ماموران 

 اعتراضش را بگوششان رسانيد.

 شليك كردند.بي دفاع  به سوي مردم ، نيروهاي گارد كه وضعيت را پر مخاطره ديدند 
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و سپس  طرف مغازه اي هدايت كرد و در انجا  پناهشان داده نان را بآ   ، كه جان مردم را نجات دهد نآعلي براي 

 طرف پل بازگشت .ه ب ات جان ديگران براي نج

اثر اصابت گلوله  بر ، درست در وسط پل كردندوماموران كه از دور ناظر رشادت هايش بوده اند به طرفش شليك 

 مي رسد .به شهادت  به سر

يت هللا حسن زاده و آ ،كه علماي بزرگي همچون ايت هللا جوادي آملي  در حالي،مطهر علي عظيمي ي  جنازه 

با شكوه كامل تشييع و در بارگاه امامزاده ابراهيم  ، ر روحانيان در مراسم تشييع جنازه اش شركت داشتندساي

 شهرستان آمل به خاك سپرده شد 

 

 

                             ***** 
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 شهرستان آمل

 شهيد تقي پاشا

 

       

تمين روز از فروردين ماه هزار و سيصد و سي و هفت در روستاي اميري ،تقي پاشا ، در بيس  دالور شهيد       

 گيتي نهاد. ي  الريجان  پا به عرصه

 

و خانواده اش عاشق اهل بيت بود و ار اين بابت او نيز در محيطي كه ماالمال از عطر اسالم و قرآن بود رشد 

  پرورش يافت.

و در مراسم سينه  آورد جا ميه را بديني اش   ،تكاليفتكليفن نوجواني و به محض رسيدن به س   ي از همان ابتدا

 رم و صفر شركت مي جست .مح   مازني اي  

 پدرش را در كار مزرعه و كشاورزي معين و ياور بود . ،مهربان بود و با دل سوزي

 

 به همراه ساير مردم   از زندگي  تجربه نمودن بيست بهار از  سرانجام پس

به   ،در ميدان ژاله تهران بر پا شده بود 1357سمي كه در روز هفدهم شهريور ماه سال لهي كشورش در مرالحزب ا

بخش  زينت جمعه سياه ي عنوان شهيدي از شهداه و نامش ب اصابت گلوله قرار گرفت موردهمراه هزاران نفر ديگر  

 .گرديدتاريخ 
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 شهرستان آمل

 شهيد علي اكبر درستي 

 

 در شهرستان آمل چشم به چهان گشود. 1359همين روز از خرداد ماه سال شهيد علي اكبر در د    

 تحصيل به مدرسه ي  كرد و سپس جهت ادامه سپري  (تحصيالت ابتدائيش را در دبستان كوروش كبير )طالقاني فعلي

 راهنمايي شريعت زاده) شهيد صابر (رهسپار گرديد. ي 

 ر دبيرستان پهلوي)امام خميني ( پي گرفت .تحصيالتش را د ،پس از پايان تحصيالت راهنمايي

 

 ن قرار گرفت .ي  انسان دوستانه اش مورد توجه همگا هو روحي   سرشار در حين تحصيل بعلت هوش 
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 به انجام فرايض پايبند و متقيد بود .

 

ا شركت در آغاز نمود و همزمان ب آمل ر راه پيمايي هاي مردمي در شهرستا ندفعاليت هاي سياسي خود را با شركت 

 ه در محل ودبيرستان  مبادرت مي نمود .تظاهرات به پخش اعالمي  

ملي به شمار مي امد و مورد اعتماد و وثوق آال سياسي مسجد امام صادق واقع در خيابان طالب فع   ي يكي از اعضا

 ديگران بود .

ديوار هاي  برامام خميني حضرت  ي  نوشتن شعار و الصاق كليشه براي شب ها  ،گروه يبه همراه ساير اعضا 

 معابر عمومي 

 اقدام مي نمود .

مزدوران شهرباني به صف تظاهر كنندگان يورش برده و ضمن ضرب و شتم باشكوه آبان مان آن سال  اييدر راه پيم

 آنان گروهي از مبارزان را دستگير مي كنند 

 ا مورد تعقيب قرار مي گيرد.ام   ،شود شهيد متواري مي

متري بر روي پل معلق آمل مورد اصابت گلوله قرار مي  50ي  توجه نمي كند و در نهايت در فاصله به فرمان ايست

 گيرد.

 واقع نمي شودوعلي اكبر به شهادت مي رسد. موثربه علت شدت جراحت معالجات 

 

دست ه ن بازار بباشكوهي در امام زاده عبدهللا پايي ي رش بعد از تشييع جنازهپيكر مطه   1357آبان ماه  19در تاريخ 

 ملي به خاك سپرده مي شود.آيت ا..جوادي آ

 

                    ***** 
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 شهرستان آمل

 شهيد ابراهيم يزداني 

 

 در خانواده اي مسلمان و معتقد به دنيا آمد . 1334سال ه شهيد گلگون كفن ، ابراهيم يزداني ب     

 

پدرشبه هنگام  ،گرديد فرزند ذكور خانواده محسوب مي ليننجا كه او  آبودو از متوسط  اش  اقتصادي خانواده توضعي  

كودكي   اواناز همين رو  همان  ،شركت در نماز جماعت و مراسم و هيات مذهبي  او را نيز به همراه خود مي برد

 آميخته شد.اهل بيت  عشق به ضميرش با 

استماع  ي  ت. به روحانيت عشق مي ورزيد و شيفتهي و متوسطه را در مدارس شهرش پي گرفيتحصيالت ابتدا

 سخنراني آنان بود .

ار پهلوي ، او نيز فعاالنه در تظاهرات و مراسم ت مسلمان عليه رژيم حب  همزمان با فراگير شدن تحركات سياسي مل  

 سياسي مذهبي حضور مي يافت .

ن در تكثير نوار هاي آمي انداخت و عالوه بر مردم  ي  ب هنگام ، مخفيانه به خانهشامام را  ته هاي حضراعالمي  

 حضرت امام به ديگر مبارزان كمك مي نمود .

 شركت نمود و بر اثر تيراندازي به شدت مجروح گرديد. پيمايي راههمچون گذشته در  7/10/57در غروب 

ت خون ريزي و عمق د  علت شه ط مردم به بيمارستا ن شيرو خورشيد )هالل احمر( انتقال يافت اما ببال فاصله توس  

  ر واقع نشد و به خيل شهداي اسالم پيوست .جراحت معالجات موث  
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 شهرستان آمل

 شهيد حسين خانپور 

 

د شهيد بزرگوار حسين خانپوردر يازدهمين روز از دي ماه سال هزار سيصد و سي وشش در خانواده اي مذهبي متول  

 گرديد.

 و معتقد شهر به شمار مي آمد . مومني  كسبهپدرش محمد نام داشت و از 

 وضعيت معيشت خانواده متوسط بود 

اين بود كه كسي را آزرده  اوتهم   يبود و تمام سفرايض ، مهربان و خداتري د به ادامقيانساني وارسته ،  ،شهيد

 خاطر نكند .

 زندگي خود كرده بود و سخت به آنان عشق مي ورزيد . ي سرلوحه را احترام به پدر و مادر

 همزمان با تحصيل به پدرش در مغازه كمك مي نمود.
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در همان سال ها ، در تظاهراتي كه در سطح شهر  بر پا مي گرديد فعاالنه مشاركت مي نمود ودر مبارزه با رژيم  

 .تالش مي نمود پهلوي شب و روز

 

 شد ثر اصابت گلوله مجروحشاهنشاهي بر اي  در راه پيمايي مردم عليه رژيم خودكامه  17/7/57سرانجام در تاريخ 

 يافت .انتقال  و به بيمارستان شير و خورشيد )هالل احمر(

 پيوست .د و ساالر شهيدان ماند و حسين راست قامت به موال و مقتدايش سي   بي اثر معالجات 

 

 

 شهرستان آمل

 شهيدمختار رضايي

 

ماه سال يكهزار سيصد و سي ونه در  شهيد مجاهد ، مختار رضايي  فرزند خدابخش در دهمين روز از دي     

 وجود گذاشت . ي خانواده اي مسلمان و شيعه پا يه عرصه

 

عاشق خداي متعال و شيفته و مجذوب اهل بيت بود شهيد مختار رضايي از همان اوان كودكي همچون پدر و مادرش 

 با روح و جانش عجين شده بود . مت امامان هماو محب  

 

د ا نگرش انقالبي حضرت امام آشنا گرديد و با ديگر  برادران ، مبارزه عليه رژيم مستب  همزمان با شركت در مسجد ب

  پهلوي را  آغاز نمود. 

ت ها الي  فع  اين صورت مخفيانه ادامه مي دادو بعد كه دامنه فعاليت هاي سياسي گسترش يافت ه ت را بالي  فع   ،در اوايل

 نوار هاي سخنراني حضرت  امام مبادرت مي نمود . تكثير تصوير و و هعلني گرديدو به پخش اعالمي  

 

 همگام با مردم ظلم ستيز و بيدار شهرستا هزار سنگر آمل در تظاهراتي كه عليه سلطه 9/10/57سر انجام در تاريخ 

ط نيروهاي گارد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و آمل توس   -بر پا شده بود در سه  راه نور رژيم خود كامه ي 

 شهيدان تاريخ اسالم پيوست . ي  نه شهد شيرين شهادت را نوشيد و به جرگهسرفرزا
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 شهرستان آمل 

 شهيد محمد ابراهيم گزاني 

 

د ابراهيم گزاني فرزند مرحوم اسماعيل در دهم بهمن ماه سال يكهزار و سيصد و سي ويك در خانواده شهيد دالور محم  

 اي مومن متولد شد.

 

همواره از  را چشيد فقر تلخ ضعيت اقتصادي خانواده مطلوب نبود و از همان زمان نوجواني محمد ابراهيم با طعمو

ت آزرده خاطرمي  شد طبقاني و نابرابر ي هاي  اقتصاديي  فاصله  .به شد 

 اف وااليش نمود.اين فعاليت ها شركت جست و خود را وقف انقالب اسالمي و تحقق اهد در  الزم با آمادگياز اين رو 

 

   ه و نوشتن شعار مبادرت مي كرد .به پخش اعالمي   پيمايي ها شركت مي نمود وهمزمانهبا اشتياق و شور در را

اثر  بر ،سر انجام در تظاهرات مردم مسلمان آمل كه در شانزدهم مهر ماه بر عليه رژيم منحوس پهلوي بر پا شده بود

 د.اصابت گلوله به فيض شهادت نايل گردي

 

 

 

60 

 

 

 شهرستان آمل

 شهيده فروغ راعي 

 

به در روستاي نياك الريجان از توابع شهرستان آمل از پدر و مادري كه  1301سال ه شهيده  فروغ راعي ، ب         

 گشود.و تقوي شهره بوده اند چشم به عرصه گيتي  ايمان 

 

ن كودكي و نوجواني در دامن  پاك خانوداه به دورا در ده عاتيكه صداقت نام داشت.پدرش آقا بزرگ و مادرش سي  

ابتدايي محل  ي  تدريس قرآن و معارف اسالمي در مدرسه ه تعليم قرآن و احكام دين پرداخت و در عنفوان جواني ب

 زندگي اش پرداخت.

 اريان ازدواج كرد و جهت آغاز زندگي به شهرستان آملدر بيست وشش سالگي با پسر عمويش آقاي نصرهللا عط  

 مهاجرت نمود .
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مي باشد كه در دامن پر مهر و   -پنج فرزند ،  چهار دختر و يك پسر آنان  ره آورد سي و دو سال زندگاني مشترك

در آموزش و پرورش مشغول به   مذهبي خانواده پرورش يافتندو در حال حاضر پس از  فراغت از تحصيالت عالي

 خدمت مي باشند .

ت گسترده مردم ايران عليه سياست هاي استكباري شاه خائن ، اين مادر فرهيخته و همزمان با مخالف 1357در سال 

 .پاي ديگر  مردم در راه پيمايي ها فعاالنه مشاركت مي نمودهمفداكار نيز همچون 

زماني كه در حال رتق وفتق امور خانه بود ،با شنيدن صداي گلوله  و فرياد به 1357در صبح پانزدهم مهر سال  

 ز خانه مي رود و درب را به منظور پناه دادن افراد شركت كننده در تظاهرات باز مي گذارد . در همين هنگامبيرون ا

 شليك مي كند.پيمايي مي گرددو به سوي او  هاو به شركت كنندگان در را ه كمكمامورين گارد متوج  

 

سط همسايگان به بيمارستان هفده گلوله به پاي آن شير زن اصابت كرده و موجب قطع شدن شاهرگش مي شود.  تو

 به علت شدت خونريزي به شهادت مي رسد . شهريور  انتقال مي يابد، اما،

 

لع شده و ضمن مراجعه به همسرش از او مي خواهند كه شبانه او را شهرباني و نيروهاي ساواك از اين موضوع مط  

 خاك بسپارند.ه ب

، نيمه شب او را غسلاده ناچار به اجابت درخواست مي شوند و پس از تي ، خانودر اثر اصرار و تاكيد نيروهاي امني  

 خاك سپاري به امامزاده ابراهيم  منتقل و به آغوش خاك باز مي گردانند .ه جهت  ب
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 شهرستان آمل 

 شهيد قربانعلي سيفي پاشا

 

 د شد.اطهار متول   ي  هاز خانواده اي مذهبي و عاشق ائم   1330سال به قربانعلي سيفي پاشا  

رسيد تحصيالت ابتدائيش را در دبستان فرهنگ آمل آغاز  هفت سالگي ر همساالن خود ، هنگامي كه به گهمانند دي

 را اخذ نمايد . قديمش توفيق يافت ،مدرك  ششم نظام  در ادامه نمود ، و

طور شبانه تحصيالتش را پي ه به فراگيري علم و دانش ب عالقه فراوان علت ه د و بدر بانك صادرات شاغل گردي او

 را با نمراتي مطلوب پشت سر بگذارد.م دبيرستان و توفيق يافت تا سال سو  گرفت 

 

 نجا كه در توان داشت به مستمندان كمك مي نمود.آمعتقدو سخاوتمند بود و تا ،انساني وارسته 

عبادي  -پيمايي ها و مراسم سياسي هحضرت امام  او نيز  همانند مردم شهرش در را با شروع نهضت به رهبري

 االنه داشت ودر اين راه از هيچ كوشش دريغ نمي ورزيد .حضور فع  

 

رفيع شهادت نايل ي  ر اثر اصابت گلوله به درجهبدر تاريخ هيچدهم آبان ماه در راه پيمايي مقابل شهرباني  م سر انجا

 گرديد.
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 بابلسرشهرستان 

 شهيد ، جالل فرجي

 زاده شد. ،در خانواده اي كه به شغل شريف كشاورزي اشتغال داشت 1335جالل فرجي بسال 

محيط خانواده ماالمال از عشق به اسالم و قرآن بود واز همين جهت جالل خميره اش با مكتب حيات بخش اسالم 

 ت گرديد.اهل بي ي در آميخت و از همان زمان كودكي شيفته

 تحصيل در هفت سالگي وارد دبستان گرديد. محض رسيدن به سن  ه همانند ديگر ان ب

ه ا بام  ،يش از گذشته آشنا شدبت و فقر در هشت سالگي پدرش را در اثر حادثه اي از دست دادوبا  طعم محرومي  

  رد.به عمل آوكه از ادامه تحصيلش ممانعت  نتوانست ت عشق به تحصيل فقر مادي هم عل  

 همزمان با فرا گرفتن علم و دانش به منظور كمك به معاش خانواده به كارگري مي پرداخت .

 تحصيالت ابتدايي را در بابلسر و تحصيالت دبيرستان را در بابل پي گرفت .
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 ماند.تحصيل باز  ي  از ادامه عهده دار شود،را به تنهايي  اش  سرپرستي خانواده هفت نفره شداز انجا كه ناچار 

 جهت امرار معاش به سيم كشي ساختمان روي آورد .

 كرد . در هنگام كار اگر به نيازمندي بر مي خورد از گرفتن اجرت خودداري مي 

 ورد .آت هاي سياسي روي الي  همزمان با فراگيري انقالب به فع  

 ت هايش بود .الي  مله فع  پيمايي ها ، تكثير و توزيع نوار از ج هشركت در را ،حضرت امام   ي هپخش اعالمي  

سوي مشروب فروشي ها ه پس از شركت در مراسمي سياسي در مسجد به همراه مردم ب 10/10/57در تاريخ 

 هجوم برده و نسبت به تخريب آن اقدام كردند.

تش كشيدن رستوران شومينه كه بعلت فروش مشروب و برپايي مجالس  لهو آدر همان روز  در حالي كه قصد به 

كه از اسلحه  تير 15اصابت و اراذل و اوباشي كه توسط صاحب شومينه  اجير شده بودند  اثر تيراندازي برو لعب 

 و به بيمارستان انتقال مي يابد. گشته  مجروح شكاري شليك شده بود 

به جمع  13/10/57ر واقع نمي شود و در نهايت شهيد بعد از سه روز تحمل درد و رنج در تاريخ معالجات موث  

 هدا مي پيوندد.ش
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 نمونه هايي از شعار هاي دوران انقالب

                     ********* 

 

 

 مسجد كرمان را    كتاب قرآن را 

 شاه به آتش كشيد          

 

 بادان را    مردم تهران راآركس 

 شاه به آتش كشيد           

                                                 ****** 

 امام اگه فردا نياد        اسلحه ها بيرون مي آد

                  ******* 

 بختيار    بختيار          نوكر بي اختيار 

                  ********* 

 

 به گفته ي خميني     ارتش برادر ماست 

 

                  ********* 

 

 پرچم خونين اسالم       با دست مجاهد مردان 

 زنده بماند جاويدان        فتح اسالم  در جهاد است
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                  ********* 

 

 

 

 د مي شويم ما با هم متح   !اي خواهر      !برادر  

 استبداد ي  تابركنيم ريشه      

 

 

                 ******* 
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 شهرستان رامسر 

 شهيد ابراهيم كرباليي بابايي 

 

 رامسر در خانواده اي كشاور به دنيا آمد. ي  هدر سادات محل   1336سال ه ب  ييا رباليي بابشهيد ابراهيم ك
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به داشتن فضايل   محل ا در بين افرادام   ؛يت مناسبي نداشتت اقصادي موقع  هرچند از نظر وضعي   دپدرش محم  

 اخالقي  مشهور بود .

از همين رو تمامي تالش ؛شنايي داشت آ  بييتزندگي اهل  مسايل مذهبي و تاريخ اا بام   ؛بي سواد بود كه  آنپدر با

 نش را تربيت نمايد .افرزند،ت ي  نوتا در ميحطي سرشار از عطر مع به كار بست را  خود و كوشش

 به همراه پدر در مراسم ديني و مذهبي شركت جست .  ،ابراهيمدر زماني كه قدرت تميزسره از نا سره را يافت

 نمايد.سعي داشت به فرايض ديني اش عمل ،تكليف نرسيده بود  نز به س  وهن آن كه با

هاي مبارك  پدر ومادر در ماه با اعتقادي راسخ به همراه پدرا ام   ؛ جسمي ضعيف بود ي  از نظر بنيههر چند 

 مي گرفت . رمضان 

 به پايان رسانيد . ي تبا موفق   ،لهابتدايي را در دبستان اديب سادات مح   ي  تان رفت و دورهبسدر هفت سالگي به د

 

تحصيالت در دبيرستان رامسر  ي  جهت ادامه ،نداشت تحصيل وجود ي ل سكونتش امكان ادامه كه در مح   با آن 

 مشغول تحصيل گرديد.

 

 ول فكريگاهي و تح  آ ي  زمينه ،و اين مطالعات وردآروي  زمينه هاي گوناگون   در همان ايام بود كه به مطالعات

 ساخت .هم در او فرا را 

منش واالي اجتماعي او را از ديگر همكالسي هايش متمايز مي ،اخالقي در او بسيار مشهود بود  نيكوي  خصايص

  كرد .

 روي مي آورد .كشاورزي  در زمين هاي  در تابستان هابراي تامين هزينه هاي تحصيلبه كارگري 

اين مصيبت  ،فردي مهربان و احساساتي بود  نجا كهآو از  مادرش را از دست داد1354در ارديبهشت ماه سال 

 سيب هاي جدي در وي پديد آورد .آ

 به همين علت  خانه را ترك نمود و به تهران هجرت كرد . ، او تحمل فقدان مادر را نداشت

 در تهران در دبيرستان معروف مروي ثبت نام نمود .

 كرد . ءايفا در تنوير افكارش  ري وموث  محيط دبيرستان مروي نقش مفيد و  
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 ابهاماتو براي روشن نمودن  او كه از قبل زمينه هاي الزم را در خود ايجاد كرده بود به مطالعه بيشتر روي

 از معلمان مجرب دبيرستان مروي بهره مي برد. ،خود فكري 

 آنجا و دربه دانشگاه تهران هم مي رفت .   به منظور آشنايي با محيط دانشگاه  همزمان با تحصيل در دبيرستان

 و ارتباط بر قرار نمود. بود كه با دانشجويان اشنا شد

 لعه و از طريق مطا ، يافت به محافل سياسي  راه  ، زمان با خيزش هاي نيمه علني دانشجوييهم 1356در سال 

 گزيد.ه ها واستماع نوار ها با مسايل سياسي روز اشنا شده و راه خود را بر اعالمي   ي 

تهران   ، و با تحول فكري و انتخاب راه جديد نمودعلوم تجربي اخذ ي دبيرستان مروي در رشته ديپلم خود را از 

 . نموددر زادگاهش ترك  را به قصد اقامت

 ، در زندگي اش گذاشته بودهي  گاهي و نگرش سياسي كسب شده در تهران كه تاثيرات قابل توجآه به با توج  

اس تر شده و كماكان از هر حس   ، موجود در شهر توريستي رامسرعدالتي هاي  بينسبت به شكاف طبقاتي و 

 .كردفرصتي به منظور شركت در محافل سياسي استفاده مي 

اعالميه ها و پيام هاي ،از طريق دوستانش در تهران  1357، در سال  ، اعتراضات مردمين همزمان با علني شد

 كرد.مخفيانه ، توزيع مي ه طور شبانه ب را  نآو  نمودهحضرت امام را به رامسر منتقل 

 .داشت تابستان شهرستان تنكابن حضوري فعاالنه  معروف در تظاهرات

مذهبي  -در گردهمايي سياسي،كه مصادف با ماه مبارك رمضان بود   م مرداد ماه سال سر انجام در بيست و سو  

 . حضور يافت مسجد جامع تنكابن 

 با شعار مرگ بر شاه و درود بر خميني ،سجد كشيده شده و سيل جمعيتبه بيرون از ممردم اعتراضات  ي  دامنه 

  زدند.به راهپيمايي  دست 

 كشيدندت را به خاك و خون و جمعي   پرداخته ،ماموران به مقابله  

ابراهيم كرباليي نيز  ، به شرف شهادت نايل مي گردند كه شهيد قهرمان،  شجاع و متعهدسه مبارز  ، در ان روز

  ن شهدا مي باشد .يكي از ا
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 شهرستان رامسر 

 هادي قاسمي شالكوهي ،شهيد 

 

 در شهرستان رشت متولد شد . 1336سال   شهيد هادي قاسمي شالكوهي

 دورا ن كودكي و نوجواني اش در رشت سپري گشت .

نست بيش از مقطع ابتدايي به تحصيالتش ادامه ت شهيد نتوابه همين عل   ، ت مالي خانواده بسيار ضعيف بودوضعي  

 جذب بازار كار شد. ، دهد و به منظور كمك به معيشت خانواده

د به انجام مخلصانه حضور مي يافت و مقي  ، در مراسم مذهبي و هيا ت سينه زني  ، از همان دوران نوجواني

 فرايض ديني بود .

راهي تهران شد و   به منظور تامين زندگي آينده اش ، داشتشغل دايمي وجود ن اش  نجا كه در محيط زندگيآاز 

 ارج تهران اشتغال يابد . ي  در نهايت موفق شد در كارخانه، پس از كار در اماكن مختلف 

االنه تظاهرات مردمي  و در گيري هاي خياباني ، او نيز به انقالب اسالمي گرايش يافت و فع  گيري  همزمان با اوج 

 يافت . حضور ا  و تجمعات مردمييمايي هپ هدر را

به منظور خنثي نمودن حكومت نظامي تهران  ، بنا به فرمان امام ، در روز بيست ويكم بهمن ماه سال پنجاه وهفت

دشمن شهد شيرين شهادت را  ي  اثر اصابت گلوله برميدان ونك تهران  كه در نهايت ، در تظاهرات شركت نمود

 شد. بخاك سپرده تهران ي  در بهشت زهرا غريبانه د وينوش
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 هايي از شعار هاي ايام انقالب : نمونه

                 

                   ******** 

  ، ما ه خون ماه شهادت م محر

      

                   ******* 

 

 

 برادريم   گي ما هم

 پيرو خط رهبريم 

 

                *******  
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 حد مي شويم روحاني ، دانشجو ،  ما با هم مت  

 استبداد ي  تا بركنيم ريشه      

 

              ******* 

 

 وليعهد ،فرح ، شاه

    اعدام بايد گردد

 

      *****                                 
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************* 

 

 ما شيشه شكن نيستيم       ما بت شكنيم 

 

*************** 

 

 ارتش ايران حسيني شده 

 رهبر او امام خميني شده 

 

*************** 

                                                

 قريب "نصر من هللا و فتحا

 مرگ براين رژيم مردم فريب 

 

****************** 
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 شهرستان چالوس

 معلي هرچ پورشهيد محر  

 

در خانواده اي مذهبي و مقيد  پالوچه از توابع شهرستان چالوس  ي  در منطقه 1331 سال ه ب شهيد محرمعلي 

 به انجام فرايض ديني چشم به جهان گشود .

"    نامش  را  ي متقيا ن موال به و ارادت خالصانه اش دش با ماه محرمتقارن تول   بابت پدرش سيف هللا  

 گذاشت . " معليمحر  

 

سرعت ه ب، و ذهن خالقي كه داشت  كارعلت پشته به شغل مكانيكي روي آورد و ب الت ابتدايي پس از اتمام تحصي

 در كارش مهارت يافت و استاد كار شد.

 يم پهلوي مي دانستژر  مردم و بروز شكاف طبقاتي را ي   عامل سيه روزي و محروميت قاطبه، نجا كه شهيد از آ

  تيو موقعي    فرصت  داز همين رو بود كه مترص   ،ت و انزجار نمود احساس نفر پردگانشسنسبت به شاه و سر  ، 

  به نحوي به مبارزه با دولت حاكم بپردازد .تابود 

ورد، آدر كمك و ياري به محرومان و مستضعفان پيشقدم بود وبا اندك بضاعتي كه با زحمت و مرارت بدست مي 

 .كرد به مستمندان و نياز مندان كمك مي

به مطالعه روي آوردواين زمينه اي شد تا به تحصيالتش  ، تا موجب شد  ، با دوستان جديد   شاطارتب آشنايي و

  .در مقطع متوسطه ادامه دهد

 به تحصيالتش ادامه داد. ،  زمون وروديآبه همين منظور در هنرستان تهران نام نويسي نمودوپس از  قبولي در 

 

نماز را  ي  اقامه ، و در محل تحصيل مذهبي روي آورد  - ي سياسيت هاالي  به فع  ، الت يهمزمان با تحص ، شهيد

 جماعت پايه ريزي نمود.نماز  صورت ه ب

و در محيط  عنوان تكنسين مشغول به كار گرديده ب، ه هادر يكي از كارخان، جهت تامين هزينه هاي زندگي 

  دست بر نداشت .كارخانه نيز از تبليغ و فعاليت هاي سياسي 

 .عدالتي مبارزه مي نمود بي با هر گونه تبيعض و ، اردر محيط ك
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فعاليت هايش جهت احقاق حقوق كارگران  منجر به نتيجه شد و اين اقدام  افزايش حقوق كارگران را در پي داشت 

. 

 

ت و ئكه تشكيل كالس هاي قراآوردمذهبي روي  -ت هاي سياسي الي  نيز به فع   در مدت اقامت در زادگاهش چالوس 

 بود.ت ها يال  اين فع   ي  از جمله ، نآر قرتفسي

اين موانع نمي توانست او را از راهي  ي  اما همه؛ت دستگير، شكنجه و زنداني گرديدط سازمان امني  توس  ، بارها 

 كه برگزيده بود منصرف كند .

ر ارتباطاتي كه با خاطه يكي از عوامل فعال توزيع بيانيه ها و تصاوير حضرت امام در چالوس بود و ب ،جاويدشهيد

 مي داد. شانتقال  و به شهرستان مي گرفت  ميه ها را از تهران تحويلمجامع سياسي تهران داشت ، اعال

ق اهداف انقالب وششي به منظور تحق  كت هاي شهيد هروز بيش از روز پيش گسترش مي يافت و از هر گونه الي  فع  

 كوتاهي نمي كرد .

 ، حكومت نظامي اعالم گرديده بود ،رژيم ي  ط عوامل خود فروحتهكه توس   1357م سال م محر  در دو  ، سر انجام 

ط ماموران مورد توس   ، در همان محل ان امام حسين تهران روانه مي شود و تي انقالبي به  ميدجهت انجام ماموري  

ر بيمارستان جرجاني د  درد و رنجل چهارده روز تحم   از  و پس ، شدت مجروح اصابت گلوله قرار گرفته و به شد  

 به فيض شهادت نايل مي گردد.

 

 ي  در گلزار شهداپس از انجام مراسم با شكوهي  يافت و هر شهيد به منظور تشييع به چالوس انتقال پيكر مط  

 شد .خاك سپرده ه كشكسر ب
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 شهرستان چالوس

 علي رمضانيان ، شهيد

 

 شد . دمتول   1337سال ه رمضانيان ب شهيد گلگون كفن

 پنجمين فرزند خانواده بود.

 از افراد مستضعف چالوس محسوب مي شد.  پدرش حبيب هللا

اتمام تحصيالت راهنمايي وارد بازار كار گرديد و از طريق كارگري و روز نامه شهيد پس از  ، تبه همين عل  

 فروشي به پدرش در تامين معاش كمك مي كرد .

به همراه دوستش به تهران هجرت نمود.در كارگاه  ، ل به كار مناسب نبودكه محيط زندگي اش براي اشتغا آنجااز

 كار شد .ه جوشكاري مشغول ب

صورت علني و اشكار به اوج خود رسيده بود و شهيد نيز ه ت هاي مردمي عليه رژيم پهلوي بالي  ام ، فع  در همان اي  

 االنه مشاركت مي نمود.فع   مذهبي   -با ديگر همكاران و دوستانش در تظاهرات و مراسم سياسي

ي شده بود و اين تي نو در وجودش  متجل  خاطر شركت در مجامع سياسي و مطالعات روشن گرانه ، شخصي  ه ب

و به  كه همگان را دچار تشويش و اضطراب نمود  شكار شدآخرين ديدار با خانواده اش چنان واضح و آل در تحو  

نان مي خواست كه آا ، شهيد از ام   ،رعايت كند  بيشتر ياط رات از او درخواست شد كه جوانب احتهمين عل  

 صبوري پيشه كنند و او را به خدا بسپارند .

 

 به مادر  وخواهرش گفت : ،خرين ديدارآدر همان 

 " شما هميشه برايم به عنوان خانواده اي نمونه بوده ايد         

 . از خدا مي خواهم كه هميشه يار شما باشد              

 –م را ادامه ا اگر مرا دوست داريد بعد از شهادتم  راه            
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 دهيد .      "            

 يافت.ت هاي سياسي اش گسترش الي  فع   ي  پس از باز گشت به تهران ، دامنه 

 مي نمود.مشاركت نيز پيمايي ها ، در توزيع اعالميه ها و نوشتن شعار  هعالوه بر شركت در را

مزدوران وابسته به حكومت شاه همراه با توسط  (هفدهم شهريور ماه)سياه  ي  در تظاهرات جمعه ، سر انجام

در قطعه اي نا   هنهرش گمنامامط   ي  و جنازه يدبه افتخار شهادت نايل گردديگر ، هزاران شهيد خونين كفن 

 شد.بهشت زهرا مخفيانه به خاك سپرده در  معلوم 

                              ***** 
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67 

 هر ستان چالوس ش

 شهيد احمدايكاني

 

 ديده به جهان گشود. ، در شهرستان چالوس 1325ماه سال  در پنجمين روز از دي شهيد احمد

از اين ، حيات نمي شدند ي  ت بيماري قادر به ادامه عل  ه ب تول دبه محض  فرزندان خانواده  يكي پس از ديگري 

 .اده محسوب مي شدرو احمد تنها فرزند خانو

 مي گرفت .بسيار دوستش مي داشتند و مورد عالقه و عنايت اقوام نيز قرار  ،به همين جهت خانواده 

دارالفنون تهران گذراند و ي  تحصيالت ابتدايي را در چالوس سپري كرد و تحصيالت دبيرستان را در مدرسه 

 ن دبيرستان معروف گرديد.آق به اخذ مدرك ديپلم از موف  

 رهسپار بوشهر شد . پس جهت انجام خدمت نظام وظيفه س

سه فرزند مي باشد ، ن ازدواج آدين ومحترم ازدواج نمود كه حاصل خانوداه اي مت   ي از با دختر ، 1349در سال 

 در حال خدمت رساني به مردم ايران مي باشند. كه در حال حاضر با گذراندن تحصيالت عالي

اما از انجا كه  ، عنوان كارمندي ساده در بانك انجام وظيفه نموده كار شد و به مشغول بابتدا در بانك  ، شهيد احمد

 بانك صادرات ارتقا يافت .  ي  شعبه مقام رياست،تا كوش و با ذكاوت و كار دان بود سختفردي 

 

وه بر شركت در ورد و عالآت سياسي روي الي  ايشان نيز به فع   ، پيمايي ها همزمان با شركت مردم تهران در راه

 در مراسم سياسي هم شركت مي نمود.تظاهرات  

 ثبت و درج شد.در ليست سياه  ساواك نامش  طيف  فعاليت هايش به قدري وسعت يافت كه 

اثر  برنظامي  ي  ط مزدوران خود فروختهپيمايي توس   مبارزه صادقانه ،در هنگام  راه ي  سرانجام  پس از سال ها

 رسيد . اصابت گلوله به شهادت

  

                          ******* 
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68 

 

 شهرستان چالوس 

 ديشهيد صالح محم  

 

ط  در خانوده اي مذهبي و از نظر اقتصادي متوس   در روستاي رود بارك كالردشت 1333سال  ديشهيد صالح محم  

 به دنيا آمد .

 امرار  معاش مي نمود .،الي ه بق  مغازي  شغل آزاد داشت و از طريق اداره  صادق علي  پدرش

 ي  شهيد  با حمايت و پشتيباني آنان توفيق يافت كه گواهينامهو ت مي دادند،ي  شان اهم  انبه تحصيالت فرزند  والدين

 طبيعي اخذ نمايد. ي  ديپلم خود را در رشته

 مودو در شركتي كه در زمينبه منظور اشتغال به تهران هجرت ن ،برادر شهيد در تهران اقامت داشت از آنجا كه  

 شاغل شد . ، ت مي نمودالي  سانسور فع  آو نصب  ات تعمير ي 

در تظاهرات  ، او نيز همگام با امت رشيد ايران ، ام مردم ايران به رهبري حضرت امام خمينييپس از اوج گيري ق

انقالب در طبق اخالص  منسجم و با شكوه تهران شركت مي جست و تمامي وجود خود را جهت تحقق اهداف واالي

  مي نهاد.

يكي پس ها  ها و پاسگاه كه انقالب به پيروزي خود نزديك مي شد و پادگان، 57در بيست و يكم بهمن  ماه سال 

به ياري ،شهيد جهت تسخير كالنتري نارمك ،  مد و خلع سالح مي شدآرف مردم مسلمان در مي به تص    از ديگري

شكم به سختي مصدوم ي  ه اثر اصابت گلوله از ناحي   بر رخداد ري بي اماني در درگيفت وديگر همرزمانش شتا

و   ا مداوايش مثمر ثمر واقع نشدام  ؛گرديدشده و توسط مردم به منظور درمان به بيمارستان  هفده شهريور منتقل 

و انقالب و به ديگر شهداي اسالم   روحش به ملكوت اعالعروج كرد ، پس از تحمل چندين ساعت درد و رنج

 پيوست .اسالمي 

 

ارامگاه روستاي رود بارك وپس از  مراسم باشكوهي در  ،رش جهت تشييع جنازه به كالردشت منتقل شدمطه   پيكر

 شد.به خاك سپرده 
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 نمونه هايي از شعار هاي دوران انقالب:

                   **** 

 خميني  خميني  خدا نگهدار تو 

 ار توبميرد   بميرد  دشمن خونخو

            *** 

 

 استقالل  آزادي    جمهوري اسالمي 

          *** 

 رهبر ما خميني بت شكن 

 دشمن ما رژيم قانون شكن

 

       *** 

 زير بار ستم نمي كنيم زندگي 

 رو مي كنيم سلطنت پهلوي وزير

 

      *** 

 شب تاريك ملت روز گردد

 خميني عاقبت پيروز گردد

69 

 

 نرستان تنكابشه
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 شهيد ابراهيم سلطاني

 

 مد .آبه دنيا ،  1329ششمين روز از شهريور سال  در، ابراهيم 

 .پدرش حسين و مادرش بتول نام داشت .سومين فرزند از خانوداه پنج نفره بود

 سپري مي كردند. خانواده روز گار را به سختي  ءوضعيت زندگي شان مطلوب نبود و اعضا

گاها مادر نيز با ، نجا كه دستمزدش تكافوي هزينه هاي زندگي شان را نمي نمود آاز  پدر كارگر مغازه كبابي بود و

 كارگري در خانه ديگران به معيشت خانواده كمك مي نمود .

به مشهد به علت استضعاف بيماري سختي مبتال گرديد وتا سه سالگي كه ناچار شدند ه ب ،در يك سالگيابراهيم ،  

 دامه داشت .مهاجرت كنند اين بيماري ا

 

جرت  مها به تهرانپدر جهت يافتن كاري مناسب  ، نجا كه در مشهد نيز زندگي شان با سختي سپري مي گشتآاز 

 خانواده نيز به او پيوستند . ءاعضاساير  در چلو كبابي ،  يافتن كار كرد و پس از 

 

هفت سالگي با اصرار پدر به منظور بعد از رسيدن به سن ، نكه ابراهيم تمايلي به رفتن به مدرسه نداشت آبا 

 در دبستان نام نويسي كرد . ، تحصيل

 

سپس به منظور كمك به تهيه معاش خانواده وارد بازار كار گرديد. در  .تحصيالت خود را تا پايان سيكل ادامه داد 

به شغل  ، تا اينكه در مغازه دامادش، اشتغال بكار داشت  ، امكان مختلفي چون جوشكاري رزگري ، خياطي

 جوشكاري روي آورد .

 

صداقت در گفتار و  –خانواده  اعضاءعشق وافر به مادر و ديگر –كمك به مستمندان  –مهرباني و خوش خلقي 

 .مي شده گي هايش محسوب ژكردار از وي
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رس با لباسي مند ،و شب هنگامشده با لباسي مناسب و نو از منزل خارج  ، شد كه روز هنگام مي  بارها مشاهده

 به خانه بر مي گردد. 

 مي نمود.مند تعويض  آبرورا با لباس هاي كهنه نيازمندان نو قامت لباس هاي ، ن راست آ

 

رفتارش  مشكوك مي نمود. كيفي داشت كه به هيچ كس اجازه وارسي اش را نمي داد  ، خر از حياتآ هاي در سال

 و پر از شماره تلفن و آدرس بود.

 

بهانه هاي  ، و صبح با حالي زار و مجروح بخانه بر مي گشت و در پاسخ علت اين امر مدآشب ها به خانه نمي 

 مختلف ارايه مي كرد .

 

حتي گروهي از محليان گواهي  .ينكه به واسطه دوستانش مشخص شد كه تحت تعقيب ماموران امنيتي استاتا 

 رده اند .دادند كه او را در هنگام ضرب وجرح توسط ماموران لباس شخصي مشاهده ك

 

برايش همسراختيار نمود كه حاصل اين تزويج دو در سن نوزده سالگي ،  ه بود خادم امامزده شدكه حاال پدرش 

 گان و داود مي باشد .ژفرزند پسرو دختر به اسامي م

 

ليت فعاة ازهمين روب ، ابراهيم ديگر الزم نمي ديد كه فعاليت هايش را مخفي نگاه دارد ي ،با شروع تظارت مردم

 ورد .آو تصاوير و نوارهاي حضرت امام روي  پخش اعالميه ،همانند شركت در تظاهرات  ، هاي علني انقالبي

 

و از  در منزل از مبارزين پذيرايي  از انجا كه محل سكونت اش پشت پادگان جي بود ، در هنگام تصرف پادگان

 كرد . مي زخمي ها نگهداري 

 

جهت صيانت  ، ورده بودآبا سالحي كه در هنگام تسخير پادگان بدست  ، 1357در روز بيست دوم بهمن ماه سال 

و در هنگام مقابله با ضد انقالب در اثر اصابت دو  و دفاع از انقالب راهي خيابان هاي مشرف بر پادگان جي شد
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در همان روز  معالجات افاقه نكرد و، اما  ، شدت مجروح و در بيمارستان بستري گرديده گلوله به پهلو و شكم ب

 شهد نوشين شهادت را نوشيد و به هم رزمان شهيد ش پيوست .

 

                     ******** 
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70 

 شهيد سيد احمد تالتري

 

 چشم به جهان گشود.  ، واده اي پر جمعيتندر خا ،سيد احمد ،مجاهد شهيد 

 ي نمود .معاش خانواده هفت نفره را تامين م،پدرش با اشتغال به كارگري 

 تحصيالت ابتدايي را در دبستان محل گذراند و سپس به منظور ادامه تحصيل روانه دبيرستان گرديد.

 

مرتبط گرديد  و از طريق ، در هنگام تحصيل ، با افرادي مختلف كه داراي نگرش هاي سياسي ضد رژيم بوده اند 

 گسترده و نو آشنا شد . مطالعه با فضايي 

 و شرح نهج البالغه را در منطقه پايه ريزي كرد . نآالس هاي تفسير قرك

 بنحو گسترده در تظاهرات مشاركت مي كرد . ، زمان هم

كه جهت تشويق مردم جهت حضور فراگير در  در سخنراني هاي انقالبي روحاني اعزامي جناب اقاي عبدوست  

 . ه بود شركت كردحضور يافتانقالب شهرشان 

 

اين آخرين ديدار خانواده بود چون بعداز ظهر از خانه خارج شد. 2ساعت راس در روز بيست سوم مرداد ماه 

 به خانه باز نگشت و خانواده از اين بابت نگران شدند.ديگر

 يافتند.پس از جستجوي فراوان احمد را در بيمارستان رباني در حالي كه بشدت مجروح شده بود 

 يد در اثر ضربه مغزي و سيد شه نكرد پس از چند روز درمان و مداوا  اثر 

 رسيد.به شهادت   نيروهاي ساواك و شهرباني  ناشي از ضرب و جرح و اصابت با توم
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               ******** 

 

 

 

 

 

 

71 

 شهرستان تنكابن 

 شهيد منصور مسلمي

 

 در شهرستان تنكابن به دنيا آمد. 1338،هشتم تير ماه سال ،منصور مسلمي  ، شهيد

 متوسط بود. اش  دهوضعيت مالي خانوا

به  ، تش به اهل بيت و پايبنديش به شريعت پس از پايان تحصيالت ابتدايي و ورود به دبيرستان  بخاطر اراد

به مطالعه ان مبادرت همواره نجا كه به نهج البالغه عشق مي ورزيد آ ورد و از آمطالعه كتاب هاي مذهبي روي 

 مي نمود.

 انشسراي مقدماتي تربيت معلم پذيرفته شد.نجام تحصيالت متوسطه در دآپس از 

در محيط دانشسرا نيز به فعاليت هاي سياسي و مذهبي پرداخت و با بحث و مناظره ، نسبت به تنوير افكار هم 

 كالس هايش اقدام مي نمود .

 

اين از انجا كه عضويت در حزب رستاخيز براي همه مردم ، بخصوص كارمندان دولت اجباري بود و شاه نيز به 

امر تاكيد داشت و اظهار مي نمود هر كه نمي خواهد عضو حزب رستا خيز شود بيايد من پاسپورتش را بدهم ، به 

از عضويت در حزب استنكاف مي نمود  و هرجا دوست دارد برود  و پدرش نيز كارمند اداره اقتصاد و دارايي بود
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نسبت به حكومت  بري  بر نگرش منفي منصور، مورد بي مهري و تعقيب ساواك قرار گرفت اين ظلم و نابرا

 و او را بطور مضاعف مصمم به مبارزه بر عليه شاه نمود . تبد حاكم افزودسم

 

فردي مهربان و انسان دوست بود و از اندك حقوقي كه از دانشسرا مي گرفت به محرومان  و مستمندان كمك مي 

 نمود .

 

 در راهپيمايي ها مشاركت همه جانبه داشت .

 بر گستره فعاليت هاي خود افزود .،  57محرم سال  در

سرانجام در تظاهرات مورد اصابت گلوله قرار گرفته و پس از يك روز تحمل درد و رنج مصدوميت به شهادت نايل 

 گرديد.

 

                           ***** 

 

 

 

 

 

72 

                 شهرستان نور 

 سيد باقر حسيني، شهيد 

 

 متولد شد. ، در بلده شهرستان نور اما متدين و متشرع،اي فاقد تمكن مالي  از خانوده،  1343بسال  ،سيد باقر
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  ، عليرغم هوش سرشار و ذهن خالقش ، جا كه وضعيت مالي خانواده به او اجازه ادامه تحصيل را نمي دادآناز 

 يق ادامه تحصيل رايافت .فتنها تا پايان مقطع ابتدايي ئو

 در نوجواني به شغل لحاف دوزي روي آورد.، رار معاش خانواده به منظور ام

 ور بود.هبه مهرباني و انساني دوستي مشپايبند به شئونات ديني بود و

در هنگام اوج گيري مبارزات مردم مسلمان بر عليه شاه و رژيم  ، با آنكه تنها چهارده سال از عمرش مي گذشت

 در راهپيمايي ها مشاركت مي جست .  نهمشهريا يگربه همراه د ،ود كامه اش خ

در تظاهراتي كه بر عليه رژيم منحوس پهلوي بر پا  1357، بيست و سوم ارديبهشت ماه سال ريخ سرانجام در تا

 گشت .به افتخار شهادت نايل ، دست عوامل مزدور دولت شاهنشاهي  ه ب، شده بود

                                          

                                     **** 

 

 

73 

 

 شهرستان نور 

 شهيد علي اصغر ديو ساالر

 

در محيطي  ، كرد محله شهرستان نوردر  ،  1334 تيرماه سال  ازپنجمين روز  ،اصغر ديوساالر  ،شهيد  دالور

 جهان گشود.ة ديده ب ،  كه ماالمال از عطر ايمان و پايبندي به مباني اسالمي بود

فرصت تحصيل بعلت بروز مشكالت ، اما  ، بستان شدد جهت فراگيري علم و دانش راهي ، ديگر همساالنش  همانند

 را نيافت . در مدارج باالتر 

 به تهران هجرت كرد تا بطور رسمي تري  وارد بازار كار شود، در هنگامي كه شانزده بهار از عمرش مي گذشت 

. 
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موزش ديد و بدليل تيز آي ساختمان و نصب كاغذ ديوار و پرده كركره  را كار تزئيتات داخل" تهران پارس  ر" د 

 سرعت در اين زمينه مهارت يافت .ه هوشي اش ب

 

 سالگي تاهل اختيار نمود . 18به فكر ازدواج افتاد و در سن  ، نكه خاطرش از تهيه معيشت آسوده گشتآپس از 

 .از ازدواج به خدمت اعزام گرديد  پس 

موزش را گذراند و سپس به پاسگاه امامزاده آدوران  )شاه پسند ( "آزادشهر  " دگان آموزشي نودهابتدا در پا 

 عبدهللا آمل منتقل گرديدو چندي را نيز در پاسگاه چمستان نور گذراند .

 نقش به ،مجاورت در كنار استانه امامزاده عبدهللا ،  اما ،شيفته اهل بيت بود،نكه از همان دوران كودكي آبا 

 فرايض ديني ايفا نمود . ءسزايي در وابستگي بيشترش به اسالم و تقيدش به ادا

 مجددا به همراه خانواده و فرزندش به تهران روانه شد .، از پايان خدمت پس  

 به مداحي نيز مي پرداخت . ،داراي صدايي خوش و قريحه اي نيكو بود  كه شهيد از آن رو

 .به صف مخالفان نظام پيوست  ، اعتراضاتن م زمان با فراگير شده، به خاطر تعلق خاطرش به اسالم 

 ، حضرت امام  عنوان انتظامات و محافظه ب ،مسئولين مراسم  خاطر اعتماده ب ، پس از تشريف فرمايي امام 

 انتخاب شد .

 

يانت از به اتفاق چند تن از دوستانش براي ص ، 1357در روز نوزدهم بهمن سال  ،شهيد علي اضغر ديوساالر

 11راس ساعت  ، هنگامي كه قصد تصرف پاسگاه كالنتري را داشت،نجا آ انقالب  راهي خيابان شوش شد و در 

 به سختي مجروح و به بيمارستان  امام )ره(منتقل گرديد.،  در اثر اصابت چهار گلوله  ، صبح

 

به درجه   ، 1357يكم بهمن ماه سال  ت وسدر روز بييعني  ،اسالمي سرانجام در يك روز مانده به پيروزي انقالب

 رفيع شهادت نايل گرديد .

 

                           *** 
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74 

 شهرستان نور 

 شهيد عبدهللا ايزدي 

 د شد.در روستاي ناتل كنار شهرستان نور متول  1333 سال او در 

 سپري نمود . يزگارپرهدوران كودكي اش را در دامان پر مهر پدر و مادري مومن و

فقط تا پايان دوره ابتدايي به تحصيل ادامه خاطر محدويت امكانات مالي ه ا بام   ، در شش سالگي به دبستان رفت

 ي جرت كرد و در شركتمهازادگاهش را ترك و به تهران ، ت هاي اقتصادي و اشتغال به كارالي  فع   براي  و داد

 كار گرديد.به  خصوصي مشغول 

تا سال سوم  را  تحصيالتش فت  ق يايو توف برايش فراهم گرديدكار  فرصت ادامه تحصيل ه ال بپس از اشتغ

 متوسطه ادامه دهد .

 ،ن و اهل بيت و نماز و روزهآميان او و قر ، تعليم و تربيت والدينش با تاثير پذيري از  ، از همان دوران كودكي

 گرديده بود .انس بر قرار 

پيمايي  هاي مردم غيور و مسلمان  دي از ازدواجش نگذشته بود كه انقالب اسالمي و راهچن .ل اختيار نمود تاه  

 آغاز گشت .

 

مخالفين نظام مرتبط با او را  كه انتقادي به رژيم حاكم و بي عدالتي ها يش  داشت شيظلم ستيز و نگره روحي  

 ساخت .

جست و خودش را وقف اين امر شركت   رزاتاباو نيز در اين م ،  مسلمان  ت علني مردم اعتراضا  با  همزمان

 مقدس نمود .

 عاشقانه  ن حضرتآ فرمان هاي پيروزي انقالب از براي بايد همگي  و اعتقاد داشت عاشق حضرت امام بود

 . نمايندتاسي 

 باغ شاه ي  در منطقه،  1357در تظاهرات و جنگ و گريزي كه در تاريخ بيست و يكم بهمن ماه سال ، سر انجام 

روح  ، مزدوران گارد رژيم پهلوي ي  اثر اصابت گلوله بر، بعدازظهر  4راس ساعت  ، انجام يافته بود تهران 

 قرار گرفت . سالما تاريخ  شهد ايزمره ي  و به  پيوست اش به ملكوت اعال 
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                                **** 
 

 

 

 

 

 

 

75 

 شهرستان نور

 هاب آل علي هيدعبدالو  ش

 

 جهان گشود .ه نكو نامي ديده ب به هد و شهره متع  اي  در خانواده  1335سال ه ب ،هيد سرو قامت ، عبدالوهاب ش

 پدرش به شغل شريف كشاورزي اشتغال داشت و مادرش خانه دار بود .

هد .بعد از نظام قديم به تحصيالتش دامه د ِ   يت نا مطلوب اقتصادي تنها توانست تا پايان مقطع ابتداييبه علت وضع  

 ورد و در اين كار خبره و استاد گرديد.آدرودگري روي  ي  ترك تحصيل به حرفه

او نيز به  پهلوي  ي  هاي ملت مسلمان ايران عليه دولت خودكامه مان با اوج گيري نهضت مردم و موضع گيريهمز

 لفين شاه پيوست . جمع مخا

حضرت امام حسين  ؛د شهيدانخصوص سرور و سي  ه ب ،  ائمه معصومن مجيد بود . به آعاشق استماع و تالوت قر

 عشق مي ورزيد.
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ويژه توجه و عالقه اي  بند بود و به آن پاياز همان كودكي به حضورش در مراسم سينه زني  ايام محرم و صفر 

 داشت .

 شفت .آبر مي  به سختي مي داد و كفدر مقابل لگد مال شدن حقوق محرومان عنان اختيار از 

 خلع سالح  و تسخير كالنتري  حين در ، 1357در بيست و دو بهمن سال  م همزمان با پيروزي انقالب ،سرانجا

 . رسيدو به شهادت   مورد اصابت گلوله قرار گرفت،

 

                          ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 شهرستان نور 

 شهيد احمد نائيجي
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شريعت در خانواده اي معتقد به احكام  ، 1330مهر ماه سال  زروز ادر بيستمين   ، ياحمد نائيج ،شهيد گرانقدر

 وجود نهاد .ي در روستاي تنگه ) الويج ( از توابع شهرستان نور پا به عرصه ، اسالم 

ده خاطر آزربود كه هيچ كس را  نهاده  بر اين را آرام و متفكر مي نمود و سعي و تالشش ، يتام طفول  ن اي   از هما

 نسازد .

مدرسه اي وجود نداشت و فاصله اولين  او ل سكونتكه در مح   نآبا  ،از اينكه به سن هفت سالگي رسيدپس 

قريه  ي  فرزندشان روانه، ا به علت تعلق خاطر خانواده به تحصيل ام   جوار با روستايشان زياد بود ، دبستان هم

 كرد.تحصيالتش را آغاز  گزيد ودر دبستان آن محل اقامت در خانه عمويش  او و نمودندهمجوار 

تا مقطع ششم ابتدايي نظام قديم به تحصالتش ادامه داد اما بخاطر كمك به وضعيت اقتصادي خانواده  و بعلت فقدان 

 امكانات كافي از ادامه تحصيل منصرف و به بازار كار روي آورد.

پس از پايان خدمت به شغل  و روانه خدمت نظام وظيفه شد و خدمت سربازي را در مشهد گذراند 1350در سال 

 رانندگي روي آورد .

 

 فرزند پسر از او به يادگار مانده است . 2ازدواج نمود و  1355در سال 

نماز  .تربيت خانواده وسپري نمودن دوران سربازي در كنار بارگاه امام رضا در او روحيه خاص ايجاد كرده بود 

 گشت .فطري و اعتقاداتش افزوده مي ترك نمي شد و روز به روز بر ايمان  اش و روزه 

جهت سر نگوني رژيم منحوس پهلوي كمر همت بست  ،با آغاز انقالب اسالمي او نيز همچون ديگر مردم پر شور

 و به منظور مبارزه با شاه و عمال طاغوت به تظاهرات خياباني پيوست .

 

اثر اصابت گلوله به جمع شهداي  برلش بودزماني كه در حال حمله به كالنتري مح 57بهمن سال  22كه در  تا اين

 گلگون كفن انقالب اسالمي ايران پيوست .

 

                     ***** 
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 شهرستان نور 

 شهيد رمضانعلي تقي پور 

 

 ت اسالم و مباني راستينش ايمان آورد .اني  به حق   عنفوان جواني شهيد رمضانعلي تقي پور ، از همان زمان كه 

شديد مواجه بود به تهران  يافتن كار با محدوديت براي  نجا كه درمحل تولدشآاز ، اتمام تحصيالت  پس از

  ت نمود.مهاجر

 كرد.ازدواج   خانوداه اي متدين و معتقددختري از  با  1357در سال 

 ه در راهانقالب شد و فعاالن ذب ج، نسبت به جور و فساد شاه و وابستگانش  آن بزرگوار با نگرشي انتقادي

 پيمايي هاي مردمي تهران شركت مي جست .

 

نجا از خبر تشريف فرمايي رهبر انقالب آيك روز قبل از ورود حضرت امام ، در تحصن دانشگاه شركت كرد و در 

بهشت زهرا نيز جهت استماع  در مام خميني شركت نمود وا گاهي يافت و به همراه همسرش در مراسم استقبالآ

 ام حضور يافت .حضرت امسخنراني 

. 

 

االنه تر در همسرش به زادگاهش برگشت و پس از يك هفته ، جهت شركت فع  همراه  پس از تعطيلي ادارات ، به 

 رهسپار تهران گرديد.به تنهايي  پيمايي ها و مشاركت بيشتر در نهضت  راه
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همسرش نيز در ميان گذاشته  به جرگه شهدا خواهد پيوست و اين موضوع را با كه  به او الهام شده بودگويي  

 بود .

 به دست نيامد.خرين وداع با اقوام و همسرش ،ديگر خبري از او آپس از 

 نتيجه اي عايدشان نگشت . باز هم  ، اما سفر نمودند جهت يافتنش به تهران  و از اين رو خانواده نگرانش شده 

 

و  ه را در بايگاني بهشت زهرا مشاهده نمود كرش پيكه نهايتا عكس  تا اين ، سه ماه ادامه يافتاين جستجو ها 

 ش رسيده است .ه ابرايشان مسجل شد كه رمضان علي به آرزوي ديرين

 

اثر تير اندازي  از  بر ، در خيابان آزادي، ص شد كه شهيد رمضان علي تقي پور بيشتر مشخ   ي  پس از جستجو

ه بيمارستان جرجاني منتقل مي شود و بعلت نبود خ بال  ، در اثر اصابت گلوله به سرمجروح شده و برسوي چ

 پيوست .گردد و در بيمارستان سينا به جمع شهدا  ن بيمارستان به بيمارستان سينا اعزام ميآامكا نات از 

به خاك   ،گمنام در بهشت زهرا  شهيد  عنوان ه بجسم مطه رش  ،نجا كه  مورد شناسايي قرار نگرفته بود آاز  

 . گرفت رام آكوتيش در جوار ديگر شهداي اسالم روح ملسپرده شدو

 

 

 

                               **** 
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 نمونه هاي از شعار هاي دوران شكوهمند انقالب اسالمي

 

 

================================ 

 

 

                            **** 

 

 مجاهد مردان  پرچم خونين اسالم         با دست

 زنده بماند جاويدان        

 ت سفتح اسالم     در جهاد ا       

 

 

             *** 

            

 تا خون در رگ ماست    خميني رهبر ماست 

 

 

 مسلمان  به پا خيز  برادرت كشته شد       
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 اي خواهر بپا خيز  خواهركشته شد 

 

      *** 

 ادرم كشت مي كشم    مي كشم   آنكه بر

     *** 

 

 مسلمان مي ميرد  سازش نمي پذيرد

    *** 

 

 برادر شهيدم  راهت ادامه دارد

   **** 

 حزب فقط حزب خدا 

 رهبر فقط روح خدا 

 

 

 

***** 

 

 قسم به خون شهدا  شاه ترا مي كشيم 

 

 ***** 
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 نه سازش   نه تسليم خاص

 حكومت اسالمي    

***** 

 خوني كه در رگ ماست

 ه رهبر ماستهديه ب

                     **** 
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