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مقدمه

محو آب زندگي مردن نمي داند كه چيست كشته تيغ شهادت در دو عالم زنده است  
صائب تبريزي

ــا را موفق به توفيق گردآوري اين مجموعه  ــاكريم كه م حضرت حق، َجّلَ َو َعلي  را ش
ساخت.

ــتان فيروزكوه از توابع استان  ــهداي معزز شهرس مجموعه اي كه در بردارندة يادنامه ش
تهران است.

ــتن و رويش 486 شهيد سرفراز گشت. گويي اين خطه از خاك  منطقه اي كه گهواره رس
گهربار ايران زمين، از ديرباز مي دانست فرزندانش از رشادت و دليري حماسه هايي رقم مي زنند 
ــود و از اين رو در دامنه كوه ماءوا گرفت و نگين  كه در تاريخ ديني و ملّي مان، ماندگار مي ش

آسماني فيروزه را بر تارك نشاند.
بعالوه اين شهرستان مفتخر به تقديم  300 جانباز معظم و 11 آزاده مكرم در روند پيروزي 

انقالب اسالمي و 8 سال دفاع مقدس مي باشد.
در خاتمه يادآور مي شويم اين مختصر در ارائه كارنامه ايثار شهيدان، نمي از درياست و تنها 
به بهانه برگزاري دومين يادواره و تجليل از مقام شامخ اين عزيزان و در فرصتي كوتاه فراهم 

آمده است تا آشنايي مختصري از زندگي و آرمانشان را فرا روي خوانندگان نهد. 
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ما از خدا هستيم همه، همه عالم از خداست، 
ــت.  ــوى او بر خواهدگش ــه عالم به س و هم
ــتش اختيارى باشد  پس چه بهتر كه برگش
ــهادت  ــان انتخاب كند ش ــى، و انس و انتخاب
ــار كند موت  ــان اختي ــدا، و انس را در راه خ
ــالم.  ــهادت را براى اس ــدا، و ش ــراى خ را ب
امام خميني (ره)
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پيام  مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به مناسبت تجليل از شهدا و ايثارگران 
در دهه فجر (1369/11/18)
بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد اهللا رب العالمين و الصلوة على سيدنا محمد خاتم النبيين و على آله المطهرين و على 
جميع الشهداء و الصديقين.

ــالم خدا بر شهيدان، بر انسان هاى آزاده و بزرگى كه جان بر سر پيمان نهادند و در راه  س
ــانيت رسيدند و شيرين ترين  ــتند و با اين فداكارى، به برترين قله هاى انس خدا از خود گذش

پاداش الهى را چشيدند: «َفال تَْعلَُم نَْفُس ما اُْخفى لَُهم ِمْن ُقَرةِ أْعُين.»1
ــان هاى صالح و پاك دامن و بلندنظر و بزرگ انديش كه نور ايمان و  ــلى از انس پرورش نس
تقوا از ناصيه مطهرشان ساطع و دل صاف و ناآلوده شان به شعاع معرفت، روشن بود و جهاد 
ــان در نيمه شب ها، ياران امام حسين(ع) را به ياد  ــان در راه خدا و زمزمه عارفانه ش آگاهانه ش
مى آورد، بى شك بزرگ ترين رمز انقالب و پيشواى عظيم الشأنش حضرت امام خمينى(قدس اهللا 

1. پس هيچ كس نمى داند كه چه نعمت ها و لذت هايى كه روشنى بخش (دل و) ديده است براى آن ها ذخيره شده است. (سوره سجده، آيه 17)



روحه) بوده است و همين ها بودند كه به فرمان امام محبوبشان صفوف پوالدين و استوار خود 
ــتند و انقالب و نظام  ــهمگين ترين خطراتى كه انقالب را تهديد مى كرد، آراس ــر س را در براب
ــربت گواراى شهادت فى سبيل  اهللا را  ــت كردند. جمعى از آنان ش ــالمى را باذن اهللا حراس اس

نوشيدند و جمعى كثير، هستند و خواهند بود و از وديعه الهى هم چنان دفاع خواهند كرد.
ــال از پيروزى و دو سال از پايان جنگ تحميلى،  ــت دوازده س ــت كه با گذش نبايد پنداش
خاطره شهداى عزيز انقالب و جنگ، كم رنگ شده از يادها زدوده خواهد شد، به عكس، تصوير 
آن چهره هاى مقدس، در هاله اى از نور و طهارت، روز به روز بايد در ذهن ملت ما، باعظمت تر 
و چون چهره هاى اسطوره اى قهرمانان بزرگ، محبوب تر و رفيع تر گردد و نام آن ها و ياد آن ها 
به همه مخصوصاً جوانان و نوجوانان، درس عظمت و شجاعت و تقوا و صفا و طهارت بدهد و 

خواهد داد. بخش مهمى از اين كار، وظيفه نويسندگان و هنرمندان است.
ــر و فرزندان شهيدان، در  ــهداى عزيزمان و بيش از همه، مادر و پدر و همس بازماندگان ش
شأن و ارزش الهى، بالفاصله پشت سر شهيدان عالى قدر قرار دارند و فداكارى و صبر آنان، از 

ارج و قدر وااليى برخوردار است.
ــوص در دهه مبارك فجر، ياد  ــبت هاى گوناگون به خص ــى كه ملت عزيز در مناس هنگام
ــعار مى دهد، بيش از همه بايد محصول ارزشمند  ــهيدان را گرامى مى دارد و به نام آنان ش ش
جهاد و شهادت آن عزيزان، در مّد نظرها باشد و همه خود را به پاسدارى از آن موظف بدانند 
و يكديگر را به آن توصيه كنند. خدا را شكر كه خون شهيدان و جگرگوشه گان اين ملت به بار 
نشست و ثمرات شيرين آن، در صحنه هاى گوناگون، كام ملت ما را شيرين كرد. اكنون همه 
بايد خود را مسئول حراست از دست آوردهاى انقالب كه در حقيقت دستاورد خون شهيدان 
ــى دريغ نكنيم. به اميد آن كه توفيق و تأييد الهى  ــت بدانيم و در اين راه از هيچ كوشش ماس
همواره شامل حال اين ملت باشد و وجود مقدس ولى اهللا اعظم (ارواحنا فداه) همه را مشمول 
ادعيه و توجهات خود سازد، به روح شهداى عزيز درود مى فرستم و به بازماندگان محترم آنان 

خاضعانه تبريك و تسليت مى گويم و همه شما را به خدا مى سپارم.
والسالم عليكم و رحمه..  اهللا 
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محمدتقى سبحانى
نام پدر: فضل اهللا ■ تاريخ تولد: 1340

تاريخ شهادت: 1363/12/19 ■ محل شهادت: مريوان
محل دفن: شهر فيروزكوه
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زين العابدين شجاع
نام پدر: شعبان ■ تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1361/1/4 ■ محل شهادت: رقابيه مهران
محل دفن: روستاى لزور
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شعبان شجاع
نام پدر: على ماندگار ■ تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1361/9/7 ■ محل شهادت: سومار
محل دفن: روستاى لزور
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زندگى نامه شهيد
ــتاى لزور از توابع فيروزكوه متولد گرديد و در سن هفت  ــال 1341 در روس ــهيد در س ش
سالگى روانه مدرسه گرديده و تا پايان دوره ابتدايى را در همان روستا گذراند و بعد به ادامه 
تحصيل به فيروزكوه آمد و تا پايان دوره دبيرستان به تهران عزيمت نمود و داراى اخذ مدرك 
ديپلم گرديد و در سال 1360 جهت ثبت نام به سپاه فيروزكوه رفت و در تاريخ 1361/7/9 در 

جبهه سومار مفقوداالثر گرديد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد
ــالم عليك. اين آخرين نامه اى است كه دارم برايتان مى نويسم. چرا  پدر و مادر عزيزم، س
كه حله نزديك است و عمر در اختيار پروردگار بارى تعالى –نمى دانم چه مى شود ولى آخرين 
صحبت خود را با شما مى گويم. پدر و مادر عزيزم! اميدوارم ان شاء اهللا خداوند به شما صبر و 
بردبارى عنايت بفرمايد و از خداوند بزرگ مى خواهم كه ظهور حضرت بقيت اهللا امام زمان را 
هرچه زودتر نزديك و عمر رهبر عزيزمان را زياد و به رزمندگان اسالم پيروزى و نصرت و به 
خانواده هاى شهدا صبر و استقامت و به چشم انتظارها اميد و به ملت حزب اهللا ايران قدرت و 

مقاومت و به مسلمان جهان اتحاد و وحدت عنايت بفرمايد.
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جمال الدين تاج الدين
نام پدر: محمدجان ■ تاريخ تولد: 1338

تاريخ شهادت: 1362/12/21 ■ محل شهادت: خيبر
محل دفن: روستاى درده
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زندگى نامه شهيد
شهيد در سال 1338 در روستاى درده متولد گرديد. تحصيالت ابتدايى را تا كالس پنجم 
ــكالت مربوطه به فريدون كنار  ــتا گذراند و بعد به جهت وضعيت مالى خانواده و مش در روس
ــد و بعد از  ــربازى ش ــال 57 راهى خدمت س عزيمت نمود و ديپلم را در آن جا گرفت. در س
سربازى مشغول به شغل معلمى و در آموزش و پرورش شاغل شد. با شروع جنگ تحميلى به 

جبهه اعزام شد و در سال 62 به شهادت رسيد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد
ــالم عليكم، پدر مهربان و مادر عزيزم، بنده شايد نزديك ترين فردى  پدر و مادر عزيزم س
باشم به شما كه از مشكالت و ناگوارى ها و رنج هاى شما در زندگى تان مطلع باشم و هر وقت 
كه به يادم مى آيد آن هم مشكالت گذشته، باور كنيد گريه ام مى گيرد ولى با وضعيت كنونى 

كه در پيش است نگهدارى و پاسدارى از دين خدا واجب تر است.



غالمرضا السجردى
نام پدر: مهديقلى ■ تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1362/3/25 ■ محل شهادت: كردستان
محل دفن: شهر فيروزكوه
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سيدشكر اهللا دريابارى
نام پدر: سيدذكريا ■ تاريخ تولد: 1340

تاريخ شهادت: 1362/8/14 ■ محل شهادت: خاك عراق
محل دفن: روستاى وشتان ■ نحوه شهادت: تركش توپ دشمن



زندگى نامه شهيد
ــهيد روحانى سيدشكر اهللا دريابارى در سال 1343 در روستاى وشتان فيروزكوه از يك  ش
ــود. مقطع ابتدايى تا پنجم را در روستاى  ــتضعف چشم به جهان گش خانواده مذهبى و مس
ــال در تهران ادامه تحصيل نمود و سپس عازم  ــپس به مدت دو س ــتان درس خواند و س وش
ــتان مازندران روستاى رستم كاله بهشهر در حوزه مشغول به تحصيل شده و به مدت دو  اس
سال در تهران ادامه تحصيل نمود و سپس عازم استان مازندران روستاى رستم كاله بهشهر 
در حوزه مشغول به تحصيل شده و به مدت 4 سال در حوزه به تحصيل پرداخت تا مصادف 
شد به سال 1357 همگام با پيروزى انقالب اسالمى به رهبرى امام خمينى عازم به قم شد و 
در حوزه علميه قم به ادامه علوم دينى پرداخت و اوايل گاهاً، سالى سه الى چهار بار به ديدن 
پدر و مادر خود به زادگاهش روستاى وشتان مى آمد، جوانان محل را در مسجد به راه انقالب 

و امام(ره) تشويق مى كرد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد
ــت، جدا نشويد.  ــالمى اس پدر و مادر عزيز، هيچ وقت از راه روحانيون كه راه انقالب اس
ــد و خواهرانم با حجاب خود راه همه  ــنگرهاى جبهه را خالى نگذاري برادرانم هيچ وقت س

شهدا را ادامه بدهيد.
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خسرو (محمدجواد) اسفنديارى
نام پدر: قربانعلى ■ تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1365/11/11 
محل شهادت: شلمچه ■ محل دفن: روستاى لزور
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سيدجواد حسينى
نام پدر: سيدصادق ■ تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1365/4/17 
 محل شهادت: مهران ■ محل دفن: شهر فيروزكوه
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سيدمحسن حسينى
نام پدر: سيدصادق ■ تاريخ تولد: 1343

تاريخ شهادت: 1361/8/26
محل شهادت: سومار ■ محل دفن: شهر فيروزكوه
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سيداحمد حسينى
نام پدر: سيدصادق ■ تاريخ تولد: 1336

تاريخ شهادت: 1362/1/28
محل شهادت: كامياران ■ محل دفن: شهر فيروزكوه
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حسن سراج
نام پدر: جعفر ■ تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1360/10/160 ■ محل شهادت: شياكوه
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: مفقوداالثر



زندگى نامه شهيد
شهيد بزرگوار و سرافراز حسن سراج در سال 1341 در خانواده اى مذهبى و مؤمن چشم 
به جهان گشود و عالقه والدينش به اهل بيت عصمت و طهارت باعث گرديد تا نام اولين فرزند 
خانواده را حسن بگذارند. پس از طى دوران خردسالى وارد مدرسه گرديده و در دوران ابتدايى 
ــالمى بود، وارد فعاليت هاى مذهبى و انقالبى  و راهنمايى كه همزمان با اوج گيرى انقالب اس
ــاالر شهيدان حضرت امام حسين(ع)  ــديد او به اهل بيت و به خصوص س گرديده و عالقه ش
ــاقى در آن  ــم(ع) درآمد و با عنوان س باعث گرديد تا به عضويت هيأت مذهبى قمر بنى هاش

حسينيه نسبت به شهداى كربال ابراز ارادت نمايد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد
ــنگين خمپاره و توپ و تانك و  ــالح س ــت كه صداميان كافر با س ببينيد اين معجزه نيس
مسلسل و سالح هاى سنگين ديگر، ولى ما فقط با سالح  اهللا اكبر و با نيروى  اهللا و با اسلحه هاى 
سبك با صداميان كافر در ستيزيم. قدر اين انقالب و اين رهبر عزيز را بدانيد و تا پيروزى حق 

بر باطل با صداميان مى جنگيم.
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محمدمهدى سراج
نام پدر: جعفر  ■ تاريخ تولد: 1350

تاريخ شهادت: 1367/5/1 ■  محل شهادت: خرمشهر
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: اصابت تركش به بدن و سينه



زندگى نامه شهيد
ــراج در سال 1350 در خانواده اى متدين و مذهبى چشم به  ــهيد عزيز محمدمهدى س ش
جهان گشود. پس از طى دوران خردسالى وارد مدرسه ابتدايى گرديده و در اين سال بود كه از 
داشتن نعمت مادرى مؤمنه و مهربان محروم گرديد. على رغم وجود اين ناراحتى روحى، فقدان 

مادر و تحمل سختى ها به ادامه تحصيل پرداخت و تا مقطع ديپلم ادامه داد.
هميشه دوست داشت به جبهه برود، ولى با مخالفت خانواده روبه رو مى شد تا اين كه بعد از 

چند بار حضور مداوم در جبهه در سال 67 در خونين شهر به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد
پشتيبان واليت فقيه باشيد و امام را تنها نگذاريد و از اين نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ــن انجام دهيد تا شهدا و امام  دفاع كنيد. اى برادران و خواهرانم فرايض دينى را به نحو احس

را خوشحال بكنيد.
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عليرضا عروجى
نام پدر: يارعلى ■ تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1360/12/12
محل شهادت: كرخه نور ■ محل دفن: شهر فيروزكوه
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عبدالرضا عروجى
نام پدر: يارعلى ■ تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1361/8/26
محل شهادت: اسالم آباد غرب ■ محل دفن: شهر فيروزكوه
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حبيب اهللا ملك دار
نام پدر: شيرآقا ■ تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو ■ محل دفن: روستاى درده
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ذبيح اهللا ملك دار
نام پدر: شيراقا ■ تاريخ تولد: 1347

تاريخ شهادت: 1365/10/30
محل شهادت: شلمچه ■ محل دفن: روستاى درده
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عبدالرضا تاج الدين
نام پدر: شعبانعلى ■  تاريخ تولد: 1348

تاريخ شهادت: 1365/11/7
محل شهادت: شلمچه ■ محل دفن: روستاى درده
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على تاج الدين
نام پدر: يوسفعلى ■ تاريخ تولد: 1336

تاريخ شهادت: 1359/7/4
محل شهادت: جنوب ■ محل دفن: قائم شهر
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سيدعبد اهللا دريابارى
نام پدر: سيدمنصور ■  تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1364/8/21 ■ محل شهادت: سردشت
نحوه شهادت: اصابت تركش به سر و سينه ■ محل دفن: روستاى سله بن



زندگى نامه شهيد 
ــال 1345 در خانواده اى از خاندان سادات در روستاى  ــيدعبد اهللا دريابارى در س ــهيد س ش
ــود. دوران كودكى و تحصيالت ابتدايى را در روستا سپرى كرد  ــم به جهان گش ــله بن چش س
ــان براى ادامه  ــب فراگيرى قرآن مجيد پرداخت. ايش و ضمن تحصيل، در نزد خانواده به كس
تحصيالت به شهرستان فيروزكوه و تهران عزيمت كرد. در دوره تحصيلى متوسطه كه همزمان 
ــزوم و وجوب حضور در  ــود، كالم حضرت امام خمينى را مبنى بر ل ــا جنگ تحميلى عراق ب ب
ــنگى و مسجد لرزاده  ــجد س ــيج مس جبهه ها، نصب العين قرار داد و با حضور و عضويت در بس
تهران به فراگيرى اصول و فنون نظامى پرداخت. سپس به طور داوطلبانه و به مدت شش ماه 
ــيدن  ــمنان اين مرز و بوم جنگيد. با فرارس در جبهه هاى حق عليه باطل حضور يافت و با دش
دوران خدمت سربازى از طريق ارتش جمهورى اسالمى ايران به كردستان، شهرستان سردشت 
ــد تا اين كه سرانجام در تاريخ 1264/8/21 در محور سردشت- بانه در كمين دشمنان  اعزام ش
ــم خورده انقالب اسالمى، منافقين كوردل و بدخواهان مردم مظلوم كردستان قرار گرفته و  قس
ــتافت و بدين وسيله مانند اجداد طاهرينش، دعوت حق را لبيك و شهد شيرين  به لقاء حق ش

شهادت را نوشيد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
اكنون كه امت اسالمى مى رود تا به اهداف اساسى خود برسد، جهان خواران شرق و غرب 
ــروى انقالب عظيم  ــگ بر ملت هاى ايران و عراق، از پيش ــد با تحميل و ادامه جن مى خواهن

اسالمى جلوگيرى كنند...
اما همه بايد سعى كنيم راه شهيدان را كه همان راه ساالر شهيدان، حسين بن على(ع) است، 

ادامه دهيم و در اين راه از دل و جان و مال خود دريغ نكنيم و در اين راه ثابت قدم بمانيم.
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حسين على تاج الدين
نام پدر: محمدعلى ■ تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1361/2/10 ■ محل شهادت: خرمشهر
محل دفن: روستاى درده ■ نحوه شهادت: تركش به سر و سينه



زندگى نامه شهيد 
شهيد حسين على تاج الدين اولين شهيد روستاى درده از توابع شهرستان فيروزكوه در سال 
1342 در روستاى كوچك اما مذهبى درده در يك خانواده مذهبى و متدين به دنيا آمد و اين 
شهيد بزرگوار در همان ابتداى كودكى در سن هفت سالگى پدر بزرگوارش را از دست داد و 
براى ادامه تحصيل نيز راهى تهران شد و در همان اوايل جنگ خواستار رفتن به جبهه هاى 
جنگ شد، اما به علت كمى سن از او جلوگيرى مى كردند اما هيچ كس باورش نمى شد كه او 
به جبهه مى رود، با اين سن كم يك ماه از رفتن ايشان به جبهه گذشت كه در تاريخ 61/2/10 

به درجه رفيع شهادت نائل گشت.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــالم بر على و فاطمه فرزند پيامبر، سالم بر حسين مصباح هدايت و كشتى نجات امام  س
ــيعيان و مقتداى عاشقان شهادت. مادر عزيزم اميدوارم كه هميشه در پناه حق و حقيقت  ش
ــهيد مصمم باشيد و نگذاريد  ــپاس گزارم. بعد از مرگ من مثل ديگر مادران ش بوده و از تو س
قطره اى از اشك هاى شما را دشمنان ببينند و شاد گردند. من بر اساس رسالت و مسئوليتى 
كه يك فرد مسلمان و انقالبى در برابر انقالب اسالمى دارد به جبهه حق عليه باطل رفتم تا 
بتوانم به امر خداوندى و آن امرى كه از نائب امام، آن پير جماران، آن مردى كه جهان اسالم 

به آن عشق مى ورزد، عمل كنم.
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على زمانى نژاد
نام پدر: قدير ■  تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1362/8/29 ■ محل شهادت: پنجوين
محل دفن: روستاى جليزجند ■ نحوه شهادت: اصابت تركش



زندگى نامه شهيد 
ــهيد على زمانى نژاد در سال 1342 در يكى از روستاهاى فيروزكوه به نام جليزجند در  ش
ــتا  خانواده هاى مذهبى و متدين به دنيا آمد و تحصيالت ابتدايى و راهنمايى خود را در روس
گذراند. هنوز تظاهرات ملت ايران شروع نشده بود كه نداى رهبر انقالب را لبيك گفت و شروع 
به بيدارى مردم عليه شاه نمودند و با شروع جنگ تحميلى به سوى جبهه هاى حق عليه باطل 

شتافت و در عمليات والفجر 4 در منطقه پنجوين به درجه رفيع شهادت رسيد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
به هوش باشيد كه شايد كسانى هم باشند كه شعارشان در ظاهر همگام با شما و حركت 
ظاهرى آن ها هم مانند حزب اهللا باشيد و ژست انقالب هم داشته باشند، اما به هوش باشيد كه 
اهداف شومشان جزء تصفيه نيروهاى انقالب از صف انقالب و انفجاران از درون چيز ديگرى 
نيست. از نيروهاى اصيل انقالب و متعهد به انقالب اسالمى هم چون روحانيت عزيز اسالم و 
در رأس همه اين ها واليت فقيه حاكميت قرار دارد حمايت كنيد. به منافقين بى حيا بگوييد 

كه ما شعارمان را به مرحله شعور رسانديم و ثابت نموديم و ثابت هم خواهيم كرد.



نادر لوبندى
نام پدر: منصور ■ تاريخ تولد: 1348

تاريخ شهادت: 1368/6/5 ■ محل شهادت: نهر خرم
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: غرق شدن در آب



زندگى نامه شهيد 
ــتان فيروزكوه روستاى  ــال 1348 در اولين روز عيد در شهرس ــهيد نادر لوبندى در س ش

طارس ديده به جهان گشود.
شهيد دوران ابتدايى خود را در فيروزكوه در يكى از مدارس ابتدايى گذراند و بعد از آن در 
مدرسه آيت اهللا مشكينى دوران راهنمايى خود را به اتمام رسانيد. در مقام فعاليت هاى سياسى 
و فرهنگى مدرسه خود شركت فعال داشت و در دوران پيروزى انقالب اسالمى هم به پخش 

اعالميه ها مى پرداخت.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
پدر و مادر عزيز هميشه از خون شهيدان پاسدارى كنيد و از انقالب اسالمى و كشورمان 
دفاع كنيد. مبادا نمازهايتان قضا شود. هيچ وقت از خط واليت فقيه جدا مشويد. جبهه ها را از 

جهت مالى و نيروى انسانى پر كنيد تا رزمندگان عزيز احساس تنهايى نكنند.
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على آهنگر
نام پدر: زين العابدين ■ تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1361/8/22 ■ محل شهادت: سومار
محل دفن: روستاى سله بن ■ نحوه شهادت: مفقوداالثر



زندگى نامه شهيد 
شهيد على آهنگر در ششم تيرماه سال 1342 در خانواده اى مذهبى و كشاورز در روستاى 
ــا آمد. دوران كودكى  ــتان فيروزكوه به دني ــله بن واقع در بخش قرقانچاى، از توابع شهرس س
ــپس براى ادامه تحصيل به همراه برادر بزرگترش به  ــتا طى نمود و س و نوجوانى را در روس
ــتان فيروزكوه عزيمت نمود. در همين اثنا و در حالى كه 12 سال بيشتر نداشت، غم  شهرس
بى مادرى بر دلش نشست و براى هميشه، بهترين مونس و يار و ياور خود را از دست داد. از 
دست دادن مادرى مهربان، دلسوز و پرمحبت داغ سنگين و مصيبت بزرگى بود كه او را حتى 
از ادامه تحصيل بازداشت. لذا به ناچار به روستا برگشت و به كسب و كار مشغول شد. بعد از 

مدتى، براى يافتن كار رهسپار تهران گرديد و به كار خياطى مشغول شد.
ــالمى، با آن كه در سن نوجوانى بود همانند آحاد مردم در تظاهرات و  ــروع انقالب اس با ش
راهپيمايى ها عليه استبداد پهلوى شركت مى كرد. بعد از پيروزى انقالب اسالمى در كميته هاى 
ــدارى از انقالب تازه پيروز ملت ايران  ــطح شهر و روستا به پاس ــالمى در س محلى انقالب اس
پرداخت و هم دوش ساير جوانان روستا در حفاظت و تأمين امنيت روستا اهتمام داشت. وى 
ــدارى و نگهبانى مشغول بود. با فرمان حضرت امام و  ــب و كار و شب ها به پاس روزها به كس



شكل گيرى جهاد سازندگى شهيد على آهنگر به خيل جهادگران پيوست و به يارى كشاورزان 
منطقه شتافت. او پس از چند سال فعاليت در جهاد سازندگى، به محض تشكيل بسيج محلى 
به عضويت پايگاه مقاومت بسيج روستا درآمد. با شروع جنگ تحميلى، آن بزرگوار رزمندگى 
ــمرد و مثل هر جوان ايرانى  و حضور در صحنه هاى نبرد را افتخارى بزرگ براى خود برمى ش
سعى در دفاع مقدس داشت تا بتواند مانع تعرض دشمنان به خاك ميهن اسالمى شود. شهيد 
على آهنگر با شور و اشتياقى كه هر روزه در ايشان بيشتر مى شد، جزو اولين جوانان محل بود 

كه در سال 1361 به صف شيرمردان جبهه هاى حق پيوست.
وى به عنوان يك رزمنده آرپى جى زن درعمليات مسلم بن عقيل شركت نمود. آن شهيد با 
زخمى كه از ناحيه كتف در مرحله اول عمليات برداشته بود، با درمان سرپايى، مجدداً اسلحه 
ــمنان حمله برد. در اين حمله متهورانه او به همراه تعدادى از  ــت گرفت و به دل دش به دس
ــارت، از سوى نابكاران تاريخ به فوز عظيم  ــمن درآمده و بعد از اس رزمندگان به محاصره دش
شهادت نائل گشت و پيكر پاك و مطهرش در منطقه به جا ماند. به همين خاطر، به مدت ده 
ــال مفقوداالثر اعالم گرديد. در طى اين مدت، خانواده اش منتظر خبر سالمتى يا شهادت  س
ــال 1371 همزمان با روز اعزام آن شهيد در سال 1361، پيكر  ــان بودند تا اين كه در س ايش
مطهر ايشان توسط برادران عزيز كميته جست وجوى مفقودين، در منطقه سومار شناسايى و 

به زادگاهش منتقل گرديد و در جوار ساير شهداى روستا به خاك سپرده شد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــحالم كه دوباره جريان كربال تكرار مى شود. از آن جايى كه در هر كربال  ــحالم، خوش خوش
حسينى وجود دارد، حسين زمان ما هم خمينى است. وقتى كه نداى «هل من ناصر ينصرنى» 
را فرياد مى زند، آيا بايد جواب فرزند پيغمبر را نداد؟! آيا مى شود جواب رد به او داد؟ نه به و اهللا 
نه. برادران! به خدا قسم، او را يارى كنيد كه خدا را يارى كرده ايد. اى مسلمانان، اى پويندگان 

راه خدا! مانند كوفيان، اين حسين زمان را تنها نگذاريد كه در پيشگاه خداوند مسئوليد.
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بهرام زيارى
نام پدر: عربعلى ■ تاريخ تولد: 1344

تاريخ شهادت: 1366/5/18 ■ محل شهادت: مهران
محل دفن: روستاى جليزجند ■ نحوه شهادت: اصابت تركش خمپاره



زندگى نامه شهيد 
شهيد بزرگوار بهرام زيارى از يك خانواده مذهبى و متدين در روستاى جليزجند فيروزكوه 
در سال 1344 چشم به جهان گشود و مقطع ابتدايى را در آن روستا به پايان رساند و بعد به 
كار چوپانى روى آورد و سپس با شروع جنگ تحميلى به جبهه رفت و پس از مدتى در جبهه 

در شهر مهران شربت شهادت را نوشيد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
سفارشم اين است كه دست از روحانيت متعهد و بزرگوار برنداريد. دست از امام برنداريد. 

انقالب اسالمى را به حال خودش وانگذاريد، زيرا كه انقالب اسالمى دشمنان زيادى دارد.
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مصيب آكو
نام پدر: ذوالفقار ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1366/5/3 ■ محل شهادت: سومار
محل دفن: روستاى اهتر ■ نحوه شهادت: اصابت تركش



زندگى نامه شهيد 
در سال 1346 در شهرستان آمل متولد گرديد و در سن هفت سالگى روانه مدرسه گرديد 
و تا پايان دوره سوم راهنمايى را گذراند و بعد به علت فقر مالى مشغول به كارگرى شده بود 
و در سال 1365 اعزام به خدمت مقدس سربازى گرديد و در تاريخ 66/5/3 در منطقه سومار 

به درجه رفيع شهادت نائل گرديد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــتياق خود به جبهه  ــهادت من گريه نكنيد، چرا كه من با اش پدر و مادر عزيزم، بعد از ش

آمده ام و دست خود را براى شهادت بازنموده ام.
از شما مى خواهم كه فقط براى شهادت من دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه هيچ وقت اسير 
نشوم و دست عراقى ها به ما نيفتد و در آخر از شما مى خواهم كه براى پيروزى انقالب اسالمى 

ايران دعا را فراموش نكنيد.
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سيدحميد دريابارى
نام پدر: سيدخسرو ■ تاريخ تولد: 1340

تاريخ شهادت: 1361/2/20 ■ محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى وشتان ■ نحوه شهادت: اصابت تركش



زندگى نامه شهيد 
ــواده متدين و معتقد  ــارى در اول فروردين ماه 1340 در خان ــيدحميد درياب برادر س
ــتاهاى فيروزكوه ديده به جهان گشود. وى براى  ــالم در يكى از روس به اصول و مبانى اس
تحصيالت ابتداييش در قريه وشتان به دبستان رفت و آن را به پايان رسانيد و جهت ادامه 

تحصيالت به تهران رفت.
ــربازى فراخوانده شد. وى در تاريخ 59/9/8 از  ــان در تاريخ 1359/9/10 به خدمت س ايش
ــپار جبهه هاى نبرد حق عليه باطل گرديد و در عمليات  ــكر 92 زرهى اهواز رهس جانب لش
ــهادت رسيد و به حيات جاويدى كه وى بدان  ــلمچه به ش پرافتخار در تاريخ 61/2/20 در ش

عشق مى ورزيد پيوست.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
اين جانب حميد دريابارى به شماره شناسنامه 60 صادره از فيروزكوه وصيت مى نمايم كه 
از بدو انقالب اسالمى تا پيروزى 22 بهمن همواره در خط جوهر اصل انقالب كه همان خط 
ــد، حركت جسته و به حد توانم فعاليت مى كرديم و بعد از پيروزى 22  امام خمينى(ره) باش

بهمن فعاليت هاى من در شهرهاى قم، تهران، آمل و فيروزكوه بود.
ــادوش برادران انقالبى و مسلمان و سپاه  من از طريق ارتش به جبهه خواهم رفت و دوش
و كميته برعليه كفر صدام بعثى خواهم جنگيد. از شما مى خواهم كه همواره در خط اسالم 
ــتين كه تبلور آن در خط امام امت و آن خط شهداى انقالب است گام بردارند و شعارى  راس

كه آن ها داده اند هرچه اصيل تر تحقق بخشند.
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رجبعلى سراج
نام پدر: مرادعلى ■ تاريخ تولد: 1350

تاريخ شهادت: 1365/11/8 ■ محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى جليزجند ■ نحوه شهادت: متالشى شدن پيكر



قسمتى از وصيت نامه شهيد 
اى پدر و مادر عزيزم و بزرگوارم اگر من شهيد شدم ناراحت نباشيد بلكه خوشحال باشيد 
ــالم و قرآن و نابودى  ــكر گوييد؛ چرا كه پاره تن خود را در راه حق، براى حفظ اس و خدا را ش

كفر، تقديم آفريدگار جهان نموديد و نماز شكرانه به جاى آوريد.
اما برادرانم، شما اسلحه ام را از زمين برداريد و تا پيروزى نهايى و با پيوستن به خودم را هم 
را ادامه دهيد. به آنانى كه به روحانيون واقعى و خدمتگزاران مردم، تهمت و افترا مى بندند، از 

قول من بگوييد كه شما نمى توانيد نور خدا را با ابزار شيطانى خود درهم بشكنيد.
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منصور اسفنجى
نام پدر: محمدحسن ■ تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1360/10/16 ■ محل شهادت: شياكوه
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: اصابت تركش



زندگى نامه شهيد 
شهيد منصور اسفنجى در سال 1342 متولد شد. او پس از دوران كودكى زندگى خويش 
ــتان ادامه داد. در سال 1356 دوره  ــتان و مدرسه راهنمايى و دبيرس را با تحصيالت در دبس
جديدى از زندگى وى آغاز شد. با افزايش فعاليت هاى او در همان سال اول دبيرستان دست 
از تحصيل برداشت. ابتدا با شعارنويسى، پخش اعالميه هاى حضرت امام(ره) به فعاليت خود 
ــتانش مجبور به ترك  پرداخت. تا اين كه رژيم پهلوى به فعاليت او پى برد و او به همراه دوس
ــدند و در كوه هاى اطراف اقامت گزيدند. تا اين كه يك شب در حين پخش اعالميه  ــهر ش ش
دستگير شد و صبح به خانواده اش خبر دادند كه وى دستگير شده است. بعد با پيروزى انقالب 
از زندان آزاد شده و با شروع جنگ تحميلى و براى چندمين بار به جبهه رفتند و سپس در 

دى ماه 1360 به همراهى چند تن از دوستانش به شهادت رسيده.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
سالم بر پدر و مادر عزيزم، از اين كه حس مى كردم در مكانى راحت قرار گرفتم و در سنگر 
ــم غمگين نبودم. نمى توانستم به خود بقبوالنم كه برادران خودم در مرزها شهيد شوند  نباش
و من هر روز شاهد اين باشم كه كه فالن قدر كشته يا فالن قدر زخمى شده اند. چگونه من 
مى توانستم ببينم كه هر روز عده اى از بهترين جوانان ما كشته شوند من به كارهاى روزمره 
مشغول باشم. و آگاه باشيد شما، مبادا پشيمان شويد و از بابت كشته شدن من دلسرد شويد 

بدانيد كه حزب خدا پيروز است.
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عقيل سراج
نام پدر: هاشم ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1362/1/22 ■ محل شهادت: فكه
محل دفن: روستاى جليزجند ■ نحوه شهادت: اصابت تركش به شهر



قسمتى از وصيت نامه شهيد 
سالم بر امام زمان(عج)، فريادرس مستضعفان از زير چنگ ظالمان و مستكبران و اجراكننده 
عدل الهى در جهان... و سالم بر نائب بر حق او حضرت آيت اهللا امام خمينى(ره) كه جهان را 
ــتعمار و مستكبران آگاه ساخت... پيام من به امت مسلمان اين است، تا آن جا كه  از خطر اس
ممكن است به نماز جمعه بروند تا از اين طريق مشت محكمى بر دهان چپ و راست (شرق 
و غرب) و منافقان بزنند و وحدت خود را حفظ كنند و... پيام من به دوستان (اين است كه) 
از اختالف دست برداريد و خدا و رسول را مد نظر قرار دهيد و هرچه مى توانيد اين وحدت را 

مستحكم تر و استوارتر كنيد كه شيطان ها نتوانند در بين شما نفوذ كنند.
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سيدابوالفضل دريابارى
نام پدر: سيدحيدر ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1362/4/6 ■ محل شهادت: شهر فيروزكوه
محل دفن: روستاى وشتان
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زندگى نامه شهيد 
شهيد سيدابوالفضل دريابارى در بيستم خرداد ماه سال 1346 در روستاى وشتان فيروزكوه 
ــال اول زندگى خود را در روستاى وشتان سپرى كرده و براى  ــود. شش س ديده به جهان گش
تحصيل علم به فيروزكوه آمد تا كالس دوم راهنمايى در فيروزكوه به تحصيل مشغول بود. ولى 
عشق به اسالم و انقالب نمى گذاشت تحصيل كند. هميشه به مادرش مى گفت پنج فرزند ديگر 
مال تو، من مال امام. هر طور كه بود از مادر و پدرش رضايت گرفت و در بسيج ثبت نام نمود. 
مدتى براى گذراندن دوره آموزشى به كرج رفت و بعد از مدتى در بسيج فيروزكوه حين نگهبانى 
از مقر سپاه در هنگام افطار روز پانزدهم رمضان سال 1362 با دهان روزه در حالى كه مشغول 

انجام وظيفه بود بر اثر شليك گلوله سالحى به طور سهوى به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــين(ع) مى جنگيديم و  ــرادران عزيز كه مى گوييد كاش در كربال بوديم و در راه حس اى ب
ــيديم، اگر به حرفتان ايمان داريد به كمك حسين زمان خمينى  ــربت شهادت را مى نوش ش

بت شكن بشتابيد و همراه برادرانتان با كفار بجنگيد.
دنيا بايد بداند اسالم مكتب ماست.

خمينى(ره) رهبر ماست. ايران كشور ماست.
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نريمان محمدخانى
نام پدر: حاجى آقا ■ تاريخ تولد: 1348

تاريخ شهادت: 1367/1/14 ■ محل شهادت: مريوان
محل دفن: شهر فيروزكه ■  نحوه شهادت: حمله شيميايى



قسمتى از وصيت نامه شهيد 
در اشك ديده ام، در سوز سينه ام، در فرياد اسير در گلويم، در تنهايى مكتبم و در رهايى از 
قيد و بندها تنها تو را مى پرستم و از تو مدد مى جويم، خدايا، ايزدا، پروردگارا در همه تنهايى 

و تنهايى و تنهايى ام اين تو بودى كه گنه كار بنده ات را يارى مى كردى.
... هيچ وقت واليت فقيه را تنها مگذاريد. ايزدا، به ذات اقدس و اعالى تو به هيچ كس روى 

نياورم و جز از تو از كسى پناه نخواهم و اميدوارم كه بنده را پذيرا گردى.
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محمود ملك دار
نام پدر: محمدحسن ■ تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1361/2/17 ■ محل شهادت: پادگان حميديه
محل دفن: روستاى درده
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زندگى نامه شهيد 
ــتايى متولد شد. وى بعد از  ــال 1342 در يك خانواده روس ــهيد محمود ملك دار در س ش
ــد و بعد از  ــغول ش ــالت ابتدايى به اتفاق برادرش به تهران رفت و به كار خياطى مش تحصي
پيروزى انقالب ايشان دوباره به كار مشغول مى شود. مادر شهيد نيز در سال 57 فوت مى كند، 
زمانى كه جنگ تحميلى شروع شد، شهيد در بسيج ثبت نام كرد و قبل از شهادتش چهار بار 

به جبهه رفت و تا اين كه در سال 1361 در پادگان حميديه به شهادت رسيد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــش امام خمينى،  ــج) و با درود بر نائب برحق ــالم بر امام زمان(ع ــه نام خدا و با س ب
پيروزى امت مسلمان ايران و تمم مسلمانان جهان را كه بر عليه كفر جهانى در ستيزند 

از خداوند متعال خواستارم.
خواست من از شما امت عزيز و شهيدپرور اين است كه وحدت خود را از دست ندهيد كه 

پيروزى ما از آغاز انقالب تاكنون مرهون وحدت شماست.
پدر عزيزم! اميدوارم مرا حالل كنى كه نيستم تا زحماتى كه برايم كشيدى جبران نمايم 

و از تو مى خواهم صبر در هنگام مصيبت را پيشه خود نمايى.
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ابراهيم شجاع
نام پدر: مختار ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1364/11/21  ■ محل شهادت: فاو
محل دفن: روستاى لزور فيروزكوه ■ نحوه شهادت: جراحات وارده (مفقوداالثر)



زندگى نامه شهيد 
شهيد ابراهيم شجاع در سال 1346 در يك خانواده مذهبى و كم بضاعت چشم به جهان 
گشود. در روستاى لزور شهرستان فيروزكوه به مدت يك سال از عمر خود را در روستاى لزور 
گذراند. سپس به علت شغل پدر به استان مازندران كوچ نموده اند و مقطع ابتدايى را در شهر 
بابل گذراند و به علت وضعيت معيشتى پدر به شغل تجارى روى آورد و مدت 7 سال به شغل 

تجارى اشتغال داشت و بعد به خدمت مقدس سربازى فراخوانده شد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
به برادران خود سفارش مى كنم كه سالح ايمان و عقيده خود را محكم كنيد كه اين سالح 
از همه سالح ها برنده تر است و سعى كنيد در انجام فرائض دينى محكم باشيد و ترك محرمات 

نماييد و در مقابل مشكالت صبر و پايدارى را پيشه كنيد كه خدا با صابران است.
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سيروس كليچ
نام پدر: يد اهللا ■ تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1361/1/31 ■ محل شهادت: جنگل هوالر سارى
محل دفن: روستاى طرود
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زندگى نامه شهيد 
شهيد سيروس كليچ در هفتم آذر ماه 1341 در روستاى طرود به دنيا آمد. عشق به ائمه 

اطهار(ع) را در دامان مادرى سخت كوش و رنج ديده آموخت و به دل نهاد.
شهيد تحصيالت ابتدايى و راهنمايى را در منطقه طرود و فيروزكوه گذراند و مدتى نيز به 
اصفهان نزد يكى از برادرانش جهت ادامه تحصيل سفر كرد و مدتى را در شهر سارى گذراند. 
ــهيدان  ــال 1361 در درگيرى با منافقين در جنگل هوالر مازندران به خيل عظيم ش در س

منافقين ستيز پيوست.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــتم بعد از من گريه زياد  ــهادت را داش ــفارش مى كنم اگر من افتخار ش پدر و مادرم س
نكنيد و لباس سياه بر تن نكرده، دشمن زبون را شاد نكنيد. بعد از شهادت من حتماً شاد 

و خندان باشيد.
ــتى نواى رهبر كبير را لبيك گفته و به پيام حق گونه او كه قبل  پدر جان، هر جا هس
ــهيدپرور بيرون مى آيد گوش فرا دهيد. حتماً به منزل شهدا و خانواده  از امت محروم و ش

عزيزشان سرى بزنيد.



محمد چهارپاشلو
نام پدر: حسن ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1365/10/10 ■ محل شهادت: سد دز
محل دفن: روستاى طرود
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زندگى نامه شهيد 
ــال 1346 در خانواده اى مذهبى در روستاى طرود به دنيا  شهيد محمد چهارپاشلو در س
ــتا از او جوانى ساده زيست و بى پيرايه ساخته بود و از صفا  ــاده و بى پيرايه روس آمد. محيط س
و صميميت خاصى برخوردار بود. وى تحصيالت ابتدايى را در روستاى طرود به پايان رساند 
ــال در آن جا به  ــت ادامه تحصيل به ورامين نزد يكى از برادرانش عزيمت نمود و دو س و جه
تحصيل پرداخت. بعد به علت مشكالت مالى نتوانست ادامه تحصيل بدهد. لذا مجدداً به روستا 
ــت. پس از يك سال تحصيل در روستاى طرود، جهت كمك به خانواده ترك تحصيل  برگش
ــال 65 جهت انجام خدمت مقدس سربازى اعزام  ــان در س نمود و به كارگرى پرداخت. ايش
گرديد و در پادگان سفينه النجات انديمشك (جنوب سد دز) مشغول گذراندن دوره آموزشى 
ــرانجام بر اثر بمباران هوايى ارتش بعث عراق در اول دى ماه 65 در همان پادگان به  ــد. س ش

درجه رفيع شهادت نائل گرديد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــالم به شهيدان  ــتضعفين جهان امام خمينى(ره) و با س با درود به قلب تپنده حامى مس
ــما خانواده محترم دارم، اين است كه  ــى كه از ش گلگون كفن كربالى ايران، اول تنها خواهش
پس از شهادتم اصًال گريان نباشيد. اگر چنان چه خواستيد گريه كنيد براى سيدالشهدا گريه 

كنيد كه ثوابى بس عظيم و بى شمار دارد.
ــتقرار حكومت عدل  ــيار خوب و مفيدى از نظر اس ــول عمر و زمانتان كه زمان بس در ط
على(ع) مى باشد هيچ گاه امام را تنها نگذاريد، همانند اهل كوفه نباشيد و هميشه پاسدار خون 

شهيدان باشيد.
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محمدطاهر سراج
نام پدر: محمدباقر ■ تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت:1365/1/1 ■ محل شهادت: فاو
محل دفن: روستاى جليزجند ■ نحوه شهادت: سوختگى كامل بدن



قسمتى از وصيت نامه شهيد 
خدايا ما با تو پيمان بسته ايم كه تا پايان راه ثابت قدم باشيم و تو خود شاهد باش كه چگونه 
بر پيمان خويش هم چنان استوار مانده ايم. دوست دارم چشم هايم را در اوج درد و التهاب از 
حدقه بيرون آورند و دست هايم را در آبادان قطع كنند و پاهايم را در سومار جدا سازند و قلبم 
را در خونين شهر آماج رگبارهايشان قرار دهند و سرم را در جزيره مينو از تن جدا كنند، تا در 
كمال شدت و حدت، دشمنان زبون مكتبم ببينند كه گرچه چشم ها، دست ها و پاها و قلب و 

سينه و سرم را از من گرفتند اما يك چيز را نتوانسته اند بگيرند و آن ايمان و هدفم است.
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على اشرف سراج
نام پدر: على محمد ■ تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1365/11/18 ■ محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى جليزجند ■ نحوه شهادت: اصابت تركش به جمجمه



زندگى نامه شهيد 
ــال 1344 در يك خانواده مذهبى و مؤمن چشم به جهان  ــهيد على اشرف سراج در س ش
گشود. مادر شهيد بزرگوار در خردسالى اش فوت نمود. در سن هفت سالگى به مدرسه رفت 
و تا كالس سوم راهنمايى را در مدرسه روستا با نمرات خوب به پايان رسانيد و بعد از آن به 
فيروزكوه مراجعه كرد تا ادامه تحصيل بدهد و به دبيرستان برود. فوق ديپلم گرفت و در رشته 
ــد. در دانشگاه هم شركت كرد و قبول شد. بعد در زمان جنگ  دينى با معدل خوب قبول ش
ــلمچه به درجه رفيع  ــال 1365 در عمليات كربالى پنج در ش به منطقه جنگى رفت و در س

شهادت نائل گشت. روحش شاد و يادش گرامى باد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــما مى خواهم از خط  ــما هم جاى مادر براى من بوديد و هم جاى پدر. از ش پدر عزيزم! ش
واليت جدا نشويد و دعا براى ما و همه رزمندگان را فراموش نكنيد. پدرم اگر من به شهادت 

رسيدم برايم گريه نكن و از شما مى خواهم هميشه پشتيبان واليت فقيه باشيد.
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فردين عمرانى
نام پدر: على ■ تاريخ تولد: 1349

تاريخ شهادت: 1366/1/28 ■ محل شهادت: سردشت
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: اصابت تركش به پشت



زندگى نامه شهيد 
شهيد فردين عمرانى در تاريخ 1349/1/2 در خانواده اى فرهنگى، مذهبى ديده به جهان 
ــته بود كه مبارزات امت مسلمان ايران عليه  ــود. هنوز هفت بهار از عمر شريفش نگذش گش
ــكوفايى او با  ــد. دوران ش ــالمى ش نظام پليد پهلوى اوج گرفت و منجر به پيروزى انقالب اس
فعاليت هايش در مدرسه آيت اهللا طالقانى در سال 61 شروع شد و استعداد وى در زمينه هنر 

خطاطى جلوه گر شد. لذا از وى دعوت به عمل مى آيد تا در زمينه خطاطى فعاليت نمايد. 
وى با ذوق و شوق و عالقه فعاليت خود را از ابتدا از حزب جمهورى اسالمى آغاز مى كند.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــهيد شدم فروخته و پولش را صرف  بنده در دنيا دارايى ندارم جز يك موتور گازى. اگر ش

ساختن ستاد ناحيه ها و يا به جبهه هاى نبرد بفرستيد.
بياييد در خط امام و انقالب باشيد. آيا سزاوار است كه همه اين عزيزان شهيد شوند و ما 

همين طورى بى تفاوت باشيم. سنگر نماز جمعه و راه پيمايى را فراموش نكنيد.
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سيدضياء كياء
نام پدر: سيدمحمود ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1365/11/4 ■ محل شهادت: غرب بانه
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: اصابت تركش به سر



زندگى نامه شهيد 
ــيدمحمود در سال 1346 در خانواده اى متدين و  شهيد سيدضياء (محمد)كياء فرزند س
ــتاى كريجه خيل شيرگاه از توابع شهرستان سوادكوه  ــول اهللا و در روس مذهبى و از ذريه رس

مازندران ديده به جهان گشود.
ــغول گرديد و چند سال بعد نيز به دليل  پس از طى دوران تحصيالت ابتدايى به كار مش

بيمارى مادر از مازندران به فيروزكوه مهاجرت و در آن جا مشغول به كار شد.
در سن 18 سالگى و در اوج دفاع مقدس به صورت داوطلبانه عازم خدمت مقدس سربازى 

و جبهه هاى نبرد حق عليه باطل گرديد.
چند ماهى به پايان خدمتش نمانده بود كه در جبهه غرب (بانه) در تاريخ چهاردهم بهمن ماه 
1365 در اثر اصابت تركش به سر و بدن به درجه رفيع شهادت نائل آمد و به ديار عاشقان شتافت. 

در اثر تركش نيمى از صورت مبارك ايشان برده شد و انگشتان دست راستش نيز قطع گرديد.
ــش گرى، عدم  ــان مى توان به تفكرات درونى، روح پرس از خصوصيات منحصر به فرد ايش

عالقه به تعلقات دنيوى و آرزوى رفتن اشاره نمود.
هميشه مى فرمود: امام را دعا كنيد... نماز را هيچ گاه فراموش نكنيد و از ياد خدا غافل نشويد.
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در مورد وصيت نامه آن شهيد واالمقام نيز الزم به توضيح است كه طبق اظهارات خانواده 
ــهيد وصيت نامه در لباس ايشان قرار داشته است و در اثر مشكالت روحى و روانى  محترم ش

خانواده در آن زمان و عدم تمركز فكرى به همراه شهيد در خاك مدفون گرديده است.

ذكر خاطره اى از شهيد به روايت از خواهر شهيد:
ــنگر دشمن را شناسايى كرده بود، نزد ما آمد و  ــان مى گفت: يكى از همرزمان ما س «ايش
ــدند و آن جا را محاصره كردند. همگى  ــنگر خارج ش ــلح از س موضوع را بيان كرد. بچه ها مس
خوشحال از اين كه دشمن را غافل گير كرده اند آماده شليك بودند كه ناگهان مشاهده كردند 

اسلحه ها خالى است، لذا اين نگرانى پيدا شد كه نكند خودشان اسير شوند.
ايشان مى گفت: به يكى از همرزمان كه عربى مى دانست گفتم: خونسرد باش و به عراقى ها 
دستور خروج بده! او نيز چنيدن بار اين كالم را تكرار كرد اما كسى خارج نشد. بچه ها به گمان 
اين كه سنگر خالى است، مى خواستند وارد سنگر شوند كه شهيد آن ها را منع كرد و پس از 
تكرار دستور خروج با صداى بلندتر، عراقى ها از سنگر خارج شده، دست ها را به نشانه تسليم 

روى سرشان قرار دادند و با اسلحه هاى خالى چندين اسير گرفتيم.»
«آيينه و آب حاصل ياد شماست
آميزه درد و داغ همزاد شماست

اين خاك كه از ترنم الله پر است
دفترچه خاطرات فرياد شماست»
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حاجى سراج
نام پدر: لطف اهللا ■ تاريخ تولد: 1344

تاريخ شهادت:1362/12/4  ■ محل شهادت: جزيره مجنون
محل دفن: روستاى جليزجند
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زندگى نامه شهيد 
ــتاى جليزجند شهرستان فيروزكوه ديده به  ــهيد حاجى سراج در سال 1344 در روس ش

جهان گشود. دوره تحصيالت دبستان و راهنمايى را در همان روستا گذراند.
ــان، دارا بودن صفت حيا و ادب و احترام نهادن به بزرگساالن و  از ويژگى هاى رفتارى ايش

همه كسانى كه با او برخورد مى كردند را مى شود نام برد.
شهيد حاجى سراج براساس عشق و عالقه اى كه به دين و مرز و بوم اسالمى خود داشت 
ــى نظامى راهى جبهه هاى  براى دفاع از اين ارزش ها، حركت كرد و پس از طى دوره آموزش
حق عليه باطل شد كه پس از مدت ها مبارزه و نبرد با دشمن كافر، سرانجام در سال 1362 

در جبهه در جزيره مجنون جامه شهادت را به تن كرد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــالم بر نائب بر حقش اميد  ــريت امام زمان(عج) و با درود و س با درود به منجى عالم بش
مستضعفان جهان، امام خمينى(ره)، و با درود و سالم به روحانيت مبارز... مانند آقاى بهشتى؛ 

خداوند به آن ها اجر عظيم عطا بفرمايد. خداوند دشمنان آن ها را نابود گرداند.
اى مردم مسلمان و مبارز ايران، امام را تنها نگذاريد و به خانواده هاى شهدا سر بزنيد و از 
آن ها دل جويى كنيد. اى مردم به خانواده هاى اسرا و زخمى ها و معلولين سر بزنيد و به آن ها 
كمك كنيد... از اختالف ها دورى كنيد كه اين اختالف ها باعث مى شود كه در انسان كينه به 

وجود بيايد. به كوچك تر از خود سالم كنيد.
اى پدر و مادر عزيزم، شما را به خداوند متعال قسم مى دهم كه بعد از من گريه و زارى نكنيد.
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على سراج
نام پدر: حسين ■ تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1362/12/10 ■ محل شهادت: جزيره مجنون
محل دفن: روستاى جليزجند
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زندگى نامه شهيد 
ــتاى جليزجند فيروزكوه ديده به جهان گشود و دوران  ــهيد على اسالم سراج در روس ش
ــهيد بزرگوار نيز از جمله  ــتان و راهنمايى را در همان خطه طى كرد. اين ش تحصيالت دبس
ــاش زينت  ــاد و چهره بش ــالمى خود را با روحيه ش عزيزانى بود كه خلق و خوى دينى و اس
ــتگان و اقوام خود با شوخى و مزاح باعث انبساط خاطر  ــيد و در جمع دوستان، بس مى بخش

مى شد و چهره ها را خندان و شاد مى كرد.
شهيد اسالم سراج براساس احساس وظيفه اى كه در برابر دين و ملت مسلمان خود داشت، 
پس از گذراندن دوره راهنمايى وارد بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمى شده و بارها به جبهه 
رفت و با آن كه تازه داماد بودند باز براى دفاع از مرز و بوم كشور به جبهه رفتند و سرانجام در 

سال 62 به درجه رفيع شهادت نائل گشت.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــهادت كه خط آل محمد(ص) و على(ع) است را بپيماييم. ما  ــرخ ش امروز ما بايد خط س
ــول اهللا در جهان  ــعار ال اله اال  اهللا و محمد رس ــالم و ش امروز مى جنگيم تا پرچم خونين اس

طنين افكن شود.
پدر، مادرم و خواهرم مسلمانى به نماز خواندن ظاهرى و شعار دادن نيست، بلكه بايد در 
ــبت به آن ادا كنيم. آرى امروز من با قلب كوچكم مى گويم كه همه  عمل وظيفه خود را نس
ما بايد بميريم، پس چه بهتر كه در راه اسالم بميريم و توشه اى براى آخرتمان داشته باشيم. 

پس چه بهتر كه در سنگر بميريم و در بستر نميريم.
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على اصغر ملك دار
نام پدر: محمد ■ تاريخ تولد: 1347

تاريخ شهادت: 1365/10/12 ■ محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى درده
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زندگى نامه شهيد 
ــهيد در سال 1347 در روستاى درده متولد گرديد. در سن هفت سالگى روانه مدرسه  ش
ــتان  ــتا گذراند و جهت ادامه دوره تحصيل به شهرس گرديد و دوران ابتدايى را در همان روس
سمنان عزيمت نمود و تا پايان دوره ديپلم در همان شهر ماند. بعد در سپاه سمنان جهت اعزام 

به جبهه ثبت نام نمود و در تاريخ 65/10/12 در منطقه شلمچه شهيد شده است.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
بنده حقير و گنه كار قصد وصيت گفتن و نوشتن را ندارم، اما بنا به وظيفه هر مسلمان بايد 
قبل از موت وصيت كند؛ بارالها! من اين راه را كه همانا راه سرور شهيدان امام حسين(ع) است 

با آزادى و آگاهى كامل انتخاب نموده و براى تداومش تمام هستى خود را نثار خواهم كرد.
ــروردگارا! من چيزى ندارم كه در اين هدف نثار كنم، ليكن اميدوارم كه خون ناقابلم  بارپ

جواب گوى ناشكرى و مصيبت هايى كه انجام داده ام بشود.
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شعبانعلى احمدى
نام پدر: يوسفعلى ■ تاريخ تولد: 1340

تاريخ شهادت: 1360/11/7 ■ محل شهادت: جنوب كشور، دزفول
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: اصابت تركش به سر



زندگى نامه شهيد 
شهيد شعبانعلى احمدى در سال 1340 در خانواده مسلمان متولد شده است و در سال 
1347 روانه دبستان شده و دوران ابتدايى و راهنمايى را در همان شهر خود گذرانيد و در سال 
58 و 57 دوران راهنمايى را گذرانيد و با مدرك سيكل ترك تحصيل نمود و در سال 1359 

از طرف ارتش براى اعزام به خدمت مقدس سربازى رفته است.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــيار  ــت و جدايى بس مادر عزيز و پدر مهربان، مى دانم كه دورى از خانواده درد زيادى اس
ــت، اما چه بايد كرد. در مقابل اين خارجيان و متجاوزين ايستاد و تا خون در رگ  ــخت اس س
داريم بايد جلوى اين صداميان بايستيم تا دين مبين اسالم در سراسر گيتى و تمام جهان رواج 
ــتم.  دهيم. مادر عزيز و پدر مهربانم! من تا آخرين لحظه زندگى در مقابل اين كافران مى ايس
براى پيروزى حق بر باطل و جهانى شدن انقالب اسالمى و پيروزى ارتش اسالم و ايران دست 

به دعا برداريد و براى طول عمر امام خمينى هميشه سر نمازهايتان دعا كنيد.
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كريم كيه فيروزكوهى
نام پدر: غالم ■ تاريخ تولد: 1336

تاريخ شهادت: 131/5/3 ■ محل شهادت: شرق بصره، شلمچه
محل دفن: شهر فيروزكوه
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زندگى نامه شهيد 
- قهرمانى كشتى آزاد نوجوانان در سال 1355 در استان مركزى در وزن 48 كيلوگرم (مقام سوم)
- قهرمان كشتى فرهنيگ نوجوانان در سال 1357 در استان سمنان در وزن 48 كيلوگرم (مقام دوم)
- قهرمان كشتى آزاد نوجوانان در سال 1359 در استان سمنان در وزن 48 كيلوگرم (مقام اول)
- قهرمان كشتى آزاد جوانان در سال 1359 در وزن 52 كيلوگرم در استان تهران (مقام اول)

ــال 1359 موفق به دريافت گواهى نامه مربى گرى كشتى از فدراسيون كشتى  - وى در س
جمهورى اسالمى ايران گرديد.

ــط در  ــهيد گران قدر «كريم كيه فيروزكوهى (كيانى)» در خانواده اى مذهبى و متوس ش
شهرستان فيروزكوه و در سال 1336 ديده به جهان گشود و دوران ابتدايى خود را در مدرسه 
هاتف فيروزكوه سپرى كرد. سپس به دبيرستان ششم بهمن سابق -كه در حال حاضر مدرسه 
ــد- رفت و در اين مقطع به تحصيل پرداخت. از سن 15 سالگى وارد  ــهيد مطهرى مى باش ش
عرصه كشتى فيروزكوه شد. او 5 سال پى در پى در اوزان 48 و 52 كيلوگرم كشتى قهرمانى 
استان، صاحب عنوان شد و دوبار راهى قهرمانى كشور گرديد و مدال هاى زيادى نيز به دست 
آورد. اين شهيد عزيز عالوه بر مربى گرى در تيم وحدت در رشته هاى كشتى و فوتبال، براى 
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شاگردانش يك مربى اخالق نيز بود. در حال حاضر نيز تيم وحدت به پاس گرامى داشت ياد 
اين شهيد گران قدر «تيم وحدت كريم» ناميده مى شود.

ــد و در سال 1361 در جبهه شلمچه به درجه رفيع شهادت نائل  او دو بار راهى جبهه ش
آمد و پيكر مطهرش مفقود گرديد كه البته در سال 1379 و بعد از پيدا شدن پيكرش، تشييع 
ــد. وى در كنار امور ورزشى و ضمن برخورد خوب با ورزشكاران  ــپرده ش گرديد و به خاك س
ــوتان، در زمينه كمك به قشر مستضعف نيز كوشا بود. او ورزش كارى مردمى بود  و پيش كس
ــته و همواره متواضع بود و احترام به  و با مدال هاى رنگارنگ، خود را خدمت گزار مردم دانس
بزرگترها و پيش كسوتان و شركت در جلسات مذهبى را سرلوحه زندگى خود قرار داده بود. 
ــهيد كيانى در تمرينات ورزشى، شاگردان خود را هميشه به صبر و شكيبايى و صداقت و  ش

ديندارى دعوت مى كرد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــالم و خط امام  ــتم. خط من، خط خدا و خط اس «من هم مثل ديگر برادران رزمنده هس
بوده و هيچ گروه يا خطى كه عليه امام و روحانيت مبارز، قدم برمى داشتند را قبول نداشتم 
چون به خوبى فهميده ام كه تنها راه نجات مسلمين و مستضعفين، حركت در همين خط امام 

و روحانيت مبارز مى باشد.» روحش شاد و راهش پر رهرو باشد.





على اصغر خليلى
نام پدر: على ■ تاريخ تولد: 1347

تاريخ شهادت: 1366/1/20 ■ محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى سله بن ■ نحوه شهادت: متالشى شدن سر



زندگى نامه شهيد 
شهيد على اصغر خليلى در سال 1347 در يك خانواده مذهبى و مستضعف و كارگر چشم 
ــهيد دورانى بسيار سخت، وليكن توأ م با مهر  ــود. دوران كودكى و نوجوانى ش به جهان گش
ــت. وى تحصيالت ابتدايى و راهنمايى خود را در روستاى سله بن  و عطوفت خانواده بوده اس
گذراند، اما به علت فقر مالى و مشكالت خانوادگى نتوانست به تحصيالت خود ادامه دهد. لذا 
ــالى از بهار جوانى اش  ــب و كار و نيز ادامه تحصيل به تهران مهاجرت كرد. چند س براى كس
ــته بود كه جذب بسيج مسجد حسينى در محل سكونت خود در ميدان خراسان شد.  نگذش
اين شهيد بزرگوار، روزها به كسب و كار و شب ها به تحصيل و هم چنين نگهبانى و پاسدارى 
ــغول بود، تا اين كه راه رفع عطش جان تشنه خود را  ــالمى در مسجد محل مش از انقالب اس
حضور در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل و دفاع مقدس يافت و به عنوان يكى از اعضاى ارتش 
ــركت كرد و سرانجام در تاريخ 1366/1/20  20ميليونى، به طور داوطلبانه در جبهه جنگ ش
ــوخته به ديدار حق شتافت و با  ــلمچه ايران با بدنى س در عمليات كربالى 8 و در كربالى ش
ترنم «لبيك يا حسين» شهادت را در آغوش گرفت. متانت و لب هاى خندان آن شهيد هرگز 

فراموش شدنى نيست. وى محبوبيت خاصى در بين اعضاى خانواده داشت.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــد تا از اين قافله عقب نماند، چون عقب ماندن از اين قافله، به  امروز هر فردى بايد بكوش

منزله ويرانى و نابودى است.
ــا را بفريبد و از اين درجه و  ــانى كه چند روز دنيا و لذت هاى دنيوى آن ه ــر كس اى واى ب
ارزش محروم بدارد... در پايان با بعضى از افرادى كه برخالف اين دولت و اسالم حرف مى زنند، 
ــدوارم كه ديگر بعد از اين، از  ــما را هدايت نمايد و امي صحبتى دارم. اميدوارم كه خداوند ش

حرف هاى پوچ و بى معنى خود دست برداريد.
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شعبانعلى چهارپاشلو
نام پدر: رمضان ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1362/10/11 ■ محل شهادت: پادگان امام حسين(ع)
محل دفن: روستاى گدوك
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زندگى نامه شهيد 
شهيد چهارپاشلو در تاريخ بيستم خرداد ماه سال 1346 در يك خانواده ساده و در يكى 
از روستاهاى شهرستان فيروزكوه (گدوك) ديده به جهان گشود. وى از همان دوران كودكى 
بسيار ساعى و كوشا بوده و در همه كارها با خانواده خود همكارى داشت. تحصيالت ابتدايى 
خود را در دبستان شكوفه روستاى گدوك به پايان رساند و بنا به گفته والدين و دوستانش، در 
زمينه درسى نيز در ميان دانش آموزان روستا ممتاز بود. بعد از اتمام دوره ابتدايى براى ادامه 
ــهيد تا سال سوم راهنمايى در مدرسه  ــفر كرد. ش تحصيل در دوره راهنمايى به فيروزكوه س
ــيج اين مدرسه درآمد و در همان  آيت اهللا طالقانى به تحصيل ادامه داد و گويا به عضويت بس
سال هم تصميم گرفت به طور داوطلب عازم جبهه هاى جنگ شوند و بعد هم در زمستان سال 

62 به علت آشنا نبودن به فن شنا در پادگان آموزشى امام حسين(ع) غرق شدند.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
برادرانم و خواهرانم! اى كسانى كه قبل از انقالب مى گفتيد اى كاش در زمان امام حسين(ع) 
بوديم و در راه خدا مى جنگيديم اگر ما در آن موقع بوديم امام را يارى مى كرديم، اينك امام 
ــوراى امت و سرزمين مقدس جنوب و غرب كشورمان كربالهاى ديگر است.  و امروز نيز عاش

برويد و امام خمينى را كه فرزند راستين امام حسين(ع) است را يارى رسانيد.



محمدتقى السمى
نام پدر: آقاجان ■ تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1366/5/20 ■ محل شهادت: ميمك
محل دفن: روستاى السم چشمه
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زندگى نامه شهيد 
ــال 1346 در يك خانواده مذهبى در روستاى  ــمى در س ــهيد واالمقام محمدتقى الس ش
ــم چشمه فيروزكوه چشم به جهان گشود. وى دوره ابتدايى را در همان روستا گذراند و  الس
به خاطر فقر مالى و نيز عالقه اش شغل رانندگى را انتخاب و با كمك به پدرش خرج خانه را 

اداره مى كرد.
ــمى در تاريخ 65/1/15 به خدمت مقدس سربازى فراخوانده شد كه در تاريخ  شهيد الس
66/5/20 با تركش خمپاره دشمن بعثى حاكم بر عراق به درجه رفيع شهادت نائل آمد. يادش 

گرامى و راهش پر رهرو باد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــم هيچ چيز  ــتابم، براي ــه ديدار حق مى ش ــفر كردم و ب ــه من عزم س ــگام ك ــن هن در اي
ــحال كننده تر از ديدار معشوق و معبودم نيست. شهادت افتخار آخرين است و انسان با  خوش
شهادت مى تواند به هر آن چه كه كمال انسانيت است دست بيابد. با شهادت است كه انسان، 

كامل مى شود و به درجه عالى و نهايى مى رسد.
ــت، ولى  ــد منعى نيس به پدر و مادرم مى گويم كه اگر مى خواهيد بر مزارم گريه كنيد، باش
هرگز از ياد مبريد كه من امانتى بيش نبودم. شما با رنج و سختى اين امانت را نگهدارى كرده ايد 
تا اين كه خداوند، امانت خويش را از شما گرفت. پس خوشحال باشيد كه فرزندتان در راه اسالم 

و قرآن كشته شد و چه راهى از اين بهتر كه انسان در راه يك هدف متعالى كشته شود.
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مجتبى تاج الدين
نام پدر: محمدقدير ■ تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1361/12/4 ■ محل شهادت: جزيره مجنون
محل دفن: روستاى درده
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زندگى نامه شهيد 
ــهيد مجتبى تاج الدين در سال 1345 در يكى از روستاهاى شهرستان فيروزكوه به نام  ش
ــد. دوران ابتدايى و راهنمايى را در روستاى  ــاورز و مذهبى متولد ش درده در يك خانواده كش
ــتان فيروزكوه سپرى نمود و در سن 17 سالگى به بسيج رفت و مدت 7 سال  درده و شهرس
در بسيج فعاليت داشت. بعد در سن 19 سالگى عضو سپاه شد. ايشان در تاريخ 1362/12/4 

در جزيره مجنون شربت شهادت را نوشيد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــما پيش زهرا(س) و زينب(س) روسفيد هستيد. اجرتان مضاعف باد. چند  مادر عزيزم، ش
صباحى كه در اين خاك هستيد به ياد خدا باشيد و با يادش آرامش پيدا كنيد... بدون خدا 

زندگى نيست، مردگى است. اگر بميريم بهتر است تا زنده باشيم و بدون خدا زندگى كنيم.
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فرشاد باهو
نام پدر: على اصغر ■ تاريخ تولد: 1343

تاريخ شهادت: 1365/2/13 ■ محل شهادت: فكه
محل دفن: روستاى طرود ■ نحوه شهادت: متالشى شدن سر



زندگى نامه شهيد 
ــال 1343 اوايل ماه مبارك رمضان در فيروزكوه و در خانواده اى  ــهيد فرشاد باهو در س ش
مذهبى ديده به جهان گشود. دوران كودكى خود را در دامان پرمهر پدر و مادر سپرى نمود 
ــان پشت  و پس از طى تحصيالت دوران ابتدايى، تحصيالت راهنمايى را با كارنامه اى درخش
سر گذاشت و در هنرستان كشاورزى شهيد رجايى دماوند به تحصيالت متوسطه خود ادامه 
ــروع جنگ تحميلى توسط اجانب و ايادى استكبار جهانى عزم خود را جزم كرده و  داد. با ش
لباس رزم بر تن كرده و در جهت آموزش به تهران اعزام و سه ماه تحت آموزش نظامى قرار 
گرفت و سپس با ساير دوستان بسيجى جهت نبرد با كفار بعثى به كردستان اعزام گرديد و 
ــرانجام در مورخ 65/1/1 عازم جبهه هاى جنوب مى شود و در روز 65/2/13 به درجه رفيع  س

شهادت نايل آمد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــوق گم گشته  با اعتقاد به راهى كه در پيش دارم، اميدوارم كه به هدف اصلى خود و معش
ــالم تا با كفار  ــدا كنم. مى روم براى جهاد در راه اس ــه نهايت آرزوى خود مى دانم پي ــود ك خ
ــده و دوباره مكتب و اسالم در برابر قدرت ها  ــالم تكرار ش بعثى بجنگيم. چون امروز تاريخ اس
خودنمايى مى كند. امروز روزى است كه ابرقدرت هاى شرق و غرب با آخرين قدرت عليه اسالم 
مبارزه مى كنند، اين وظيفه من و شماست كه در برابر قدرت ها ايستادگى كنيم و با آن ها در 

ستيز باشيم.
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داود آهنگر
نام پدر: محمدحسن ■ تاريخ تولد: 1338

تاريخ شهادت: 1362/12/7 ■ محل شهادت: جفير
محل دفن: روستاى سله بن ■ نحوه شهادت: سوختگى وسيع



زندگى نامه شهيد 
ــتاى سله بن در خانواده اى  ــال 1338 در روس ــهيد داود آهنگر در تاريخ پنجم دى ماه س ش
ــود. دوران طفوليت و تحصيالت ابتدايى را در روستا  ــتضعف چشم به جهان گش مذهبى و مس
ــپرى كرد. وى حدود سه ماه قبل از پيروزى انقالب اسالم به سربازى فراخوانده شد و جهت  س
ــتان بيرجند اعزام گرديد. وليكن در اوج شكوفايى انقالب و به فرمان  آموزش نظامى به شهرس
امام خمينى(ره) به اتفاق هم دوره اى هايش از پادگان آموزشى فرار مى نمايند و به صف ملت غيور 
ايران مى پيوندند. بعد از پيروزى انقالب اسالمى، جهت ادامه خدمت سربازى خود را معرفى كرده 
و در كميته انقالب اسالمى دپو مشغول خدمت مى شود. وى در اين دوران، با سردار جاويداالثر 
ــود و تحت تأثير روحيات و افكار ايشان قرار مى گيرد. شهيد  ــليان آشنا مى ش حاج احمد متوس

آهنگر همواره از بزرگ منشى و روحيه انقالبى حاج احمد متوسليان تعريف و تمجيد مى كرد.
وى بعد از اتمام دوران سربازى، براى تأمين زندگى، هم دوش پدر بزرگوارش با همت تمام 
ــان عالقه شديدى به امام و انقالب  ــغول كار و فعاليت شد. هم چنين از آن جايى كه ايش مش
و اسالم عزيز داشت، همزمان به فعاليت هاى انقالبى نيز مى پرداخت و در شكل گيرى پايگاه 
مقاومت و در قسمت آموزش نظامى نقش مهمى ايفا نمود. شهيد داود آهنگر سرانجام جهت 
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ــال 1362 به جبهه هاى حق عليه  ــت، در س اداى دينى كه آن را براى خود تكليف مى دانس
ــهدا(ع) پيوست و در تاريخ هفتم اسفند ماه 62 و  ــكر 10 سيدالش باطل اعزام گرديد و به لش
در عمليات خيبر در منطقه جفير به آرزوى ديرينه خود رسيد و شربت شهادت را حسين وار 

نوشيد. ضمناً از وى دخترى نيز به يادگار مانده است تا زينب وار، پيام آور راهش باشد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــيم. آيا  ــيم كه خداوند پرده ها را كنار مى زند. آن جا بايد جواب گو باش به ياد آن روزى باش

مى شود به خاطر اين چند روز دنيا، فرزند زهرا(س) را تنها گذاشت؟!
ــى معاويه را  ــد و هم روزه مى گرفتند ول ــيم كه هم نماز مى خواندن ــانى باش نكند از كس
اميرالمؤمنين مى دانستند! خالصه، به خود آييد و به فكر آخرت باشيد. اين را بدانيد؛ آن هايى 
ــپاه، بسيج و ساير نيروهاى انقالبى و اسالمى مى ايستند،  كه در مقابل ارگان هاى انقالبى، س
اگرچه نماز شب هم بخوانند، از همان هايى خواهند بود كه براى رضاى خدا به يارى يزيد آمده 

بودند! و براى شكم و مال دنيا از امام حسين(ع) دست كشيدند!





يحيى سراج
نام پدر: محمدرضا ■ تاريخ تولد: 1349

تاريخ شهادت: 1365/6/26 ■ محل شهادت: مهران
محل دفن: روستاى جليزجند ■ نحوه شهادت: اصابت تركش به سر



قسمتى از وصيت نامه شهيد 
ــدم و زنده مى گشتم و دوباره در راه  ــته مى ش اى كاش كه بنده هزاران بار در اين راه كش
ــهادت مى رسيدمع اى كاش سرم را در صحراى گرم  خدا و در راه دين او مى جنگيدم و به ش
خوزستان مى دادم. اى كاش دستم را در صحراى گرم كربال در كنار قبر حضرت ابوالفضل(ع) 
تقديم مى نمودم. و اى كاش پاهايم را در كنار حسينم قطع مى كردند. اى كاش در كردستان، 
هم چون پاسداران دلير كه بدنشان را مى سوزاندند، بدنم را مى سوزاندند، اى كاش سينه ام را 
در فاو فدا مى كردم و اى كاش گلويم را در آبادان و خرمشهر مى بريدند و اى كاش، لب تشنه 

شهيد مى شدم...
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اله قلى قدمى
نام پدر: قدمعلى ■ تاريخ تولد: 1333

تاريخ شهادت: 1357/11/21 ■ محل شهادت: خيابان پيروزى(تهران)
محل دفن: روستاى مهن ■ نحوه شهادت: اصابت تير مستقيم



زندگى نامه شهيد 
شهيد اله قلى قدمى در سال 1333 در روستاى مهن چشم به جهان گشود و پس از طى 
ــهر تهران گرديد. ايشان  ــكالت عديده مجبور به مهاجرت به ش تحصيالت ابتدايى در اثر مش
ــيار خوش خلق بودند و در تهران به شغل پيراهن دوزى مشغول شد و از درآمد اين  فردى بس

شغل به والدين خود نيز كمك مى كرد.
ــت و دوم بهمن ماه 1357 و پس از حدود 24 ساعت كمك به  ــهيد مدتى در روز بيس ش
مجروحين دوران انقالب و درون آمبوالنسى كه در آن قرار گرفته بود در شهر تهران از ناحيه 
ــالمى از  ــهيد دوران پيروزى انقالب اس قلب مورد اصابت تير قرار گرفت و به عنوان اولين ش

منطقه فيروزكوه به لقاء اهللا پيوست.
روحش شاد و يادش گرامى باشد.
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رضا شجاع
نام پدر: شعبانعلى ■ تاريخ تولد: 1339

تاريخ شهادت: 1365/9/2 ■ محل شهادت: فاو
محل دفن: شهر فيروزكوه ■ نحوه شهادت: اصابت تركش خمپاره به سر و سينه



زندگى نامه شهيد 
شهيد رضا شجاع در سال 1339 در شهرستان فيروزكوه متولد گرديده و در سن هفت 
ــم قديم را گذراند و بعد به شغل بنايى  ــه گرديد و تا پايان دوره شش ــالگى روانه مدرس س

مشغول گرديد.
در سال 65 به جهاد سازندگى سارى جهت آموزش رانندگى بر دزل گذراند و بعد به جبهه 

انتقال يافت و در تاريخ 65/9/2 در منطقه فاو به شهادت رسيد.
يادش گرامى و راهش پر رهرو باد.

قسمتى از وصيت نامه شهيد 
پدر جان و مادر جان! اگر شهيد شدم برايم گريه نكنيد، چون كه دشمن خوشحال مى شود. 
ــت در راه نظام مقدس  ــتيم چه زودتر و چه ديرتر. پس خوب اس پدرجان همه ما رفتنى هس

جمهورى اسالمى ايران جانمان را فدا كنيم.
پدر و مادر عزيزم! دعا به جان امام و رزمندگان را فراموش نكنيد و از خط امام خمينى(ره) 

كه خط خداست هرگز جدا نشويد.
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غالمحسين افشار
نام پدر: حيدرعلى
تاريخ تولد: 1339
تاريخ شهادت: 1359/7/2

محل شهادت: 
محل دفن: شهر تهران

عبد اهللا آهنگر
نام پدر: ذوالفقار
تاريخ تولد: 1331
تاريخ شهادت: 1365/11/9
محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى سله بن
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گل محمد پژمان
نام پدر: حسين

تاريخ تولد: 1346
تاريخ شهادت: 1367/5/2
محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: روستاى زيارت، شهرستان شيروان

سيدعلى موسوى
نام پدر: سيدابوالحسن

تاريخ تولد: 1350
تاريخ شهادت: 1367/1/6
محل شهادت: دربندريخان
محل دفن: روستاى لزور
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محمدعلى اسفنديارى
نام پدر: عزت اهللا
تاريخ تولد: 1335
تاريخ شهادت: 1366/9/24
محل شهادت: مائوت
محل دفن: شهر سيمين دشت

هوشنگ اسفنديارى
نام پدر: فضل اهللا
تاريخ تولد: 1341
تاريخ شهادت: 1361/4/23
محل شهادت: شرق بصره
محل دفن: روستاى لزور
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رمضانعلى آهنگران
نام پدر: محمد

تاريخ تولد: 1340
تاريخ شهادت: 1361/9/25

محل شهادت: سرو كردستان
محل دفن: روستاى آتشان

محمد امير آتشانى
نام پدر: سيف اهللا

تاريخ تولد: 1346
تاريخ شهادت: 1366/1/27

محل شهادت: سردشت
محل دفن: روستاى آتشان
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قباد خليل ارجمندى
نام پدر: بهرام
تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1364/1/12
محل شهادت: بانه
محل دفن: روستاى سرآسياب

عباس اسفنديارى
نام پدر: حسين
تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1361/5/3
محل شهادت: شرق بصره
محل دفن: شهر فيروزكوه
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جالل چمنى
نام پدر: هاشم

تاريخ تولد: 140
تاريخ شهادت: 1360/6/15

محل شهادت: جنوب
محل دفن: روستاى طارس

هوشنگ درويش متولى
نام پدر: سلطانعلى
تاريخ تولد: 1343

تاريخ شهادت: 1371/12/2
محل شهادت: آذربايجان غربى

محل دفن: روستاى بادرود
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حجت ا.. مزدارانى
نام پدر: اكبر
تاريخ تولد: 1330
تاريخ شهادت: 1361/7/9
محل شهادت: فكه
محل دفن: روستاى مزداران

رسول كيه بادرودى
نام پدر: مصطفى
تاريخ تولد: 1344
تاريخ شهادت: 1365/10/1
محل شهادت: سد دز
محل دفن: روستاى بادرود
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مهدى كيه
نام پدر: باياجان

تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1361/7/9

محل شهادت: باباجان
محل دفن: شهر فيروزكوه

محسن حاجى مزدارانى
نام پدر: مسلم

تاريخ تولد: 1341
تاريخ شهادت: 1361/11/25

محل شهادت: سومار
محل دفن: روستاى مزداران
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رضا اسفنديارى
نام پدر: محمدعلى
تاريخ تولد: 1331
تاريخ شهادت: 1364/9/18
محل شهادت: جاده فيروزكوه
محل دفن: روستاى لزور

حسين السجردى
نام پدر: نور اهللا
تاريخ تولد: 1344
تاريخ شهادت: 1362/1/22
محل شهادت: فكه
محل دفن: روستاى درده
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مهرداد بيرقى
نام پدر: حاجى

تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1366/3/4

محل شهادت: شلمچه
محل دفن: شهر فيروزكوه

هدايت اهللا مالجعفرى
نام پدر: اسد اهللا

تاريخ تولد: 1339
تاريخ شهادت: 1359/7/17
محل شهادت: سرپل ذهاب
محل دفن: شهر فيروزكوه
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محمدرضا دهستانى
نام پدر: شعبانعلى
تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1365/6/3
محل شهادت: كوير زاهدان
محل دفن: شهر فيروزكوه

كاظم شادمهر
نام پدر: حسن
تاريخ تولد: 1338
تاريخ شهادت: 1362/5/3
محل شهادت: شرق بصره
محل دفن: شهر فيروزكوه

124



محسن عمران
نام پدر: حسين

تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1364/4/14

محل شهادت: سردشت
محل دفن: شهر فيروزكوه

محمودخليل ارجمندى
نام پدر: حسن

تاريخ تولد: 1344
تاريخ شهادت: 1364/4/24

محل شهادت: نقده كردستان
محل دفن: شهر ارجمند
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احمد زيارى
نام پدر: محمد
تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1365/2/31
محل شهادت: مهران
محل دفن: روستاى جليزجند

ساجد اسكندرى
نام پدر: شيرآقا
تاريخ تولد: 1327
تاريخ شهادت: 1364/11/22
محل شهادت: اروند رود، ام الرصاص
محل دفن: شهر مهديشهر
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غالم متو
نام پدر: قربانعلى

تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1366/9/3
محل شهادت: حاج عمران
محل دفن: شهر ارجمند

رمضان متو
نام پدر: مصيب

تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1365/3/31
محل شهادت: حاج عمران
محل دفن: شهر ارجمند
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احمد اسفنديارى
نام پدر: بابا

تاريخ تولد:1340 
تاريخ شهادت: 1361/2/10
محل شهادت: خرمشهر
محل دفن: شهر ارجمند

كاظم خليل ارجمندى
نام پدر: حسينعلى
تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1367/3/2
محل شهادت: سومار
محل دفن: شهر ارجمند
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چنگيز خمده
نام پدر: عليرضا

تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1362/8/30

محل شهادت: بوكان
محل دفن: روستاي خمده

سيدمحسن دريابارى
نام پدر: سيدعليجان

تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1365/3/14

محل شهادت: شرهانى
محل دفن: روستاى وشتان
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على آهنگر
نام پدر: آقا برار
تاريخ تولد: 1342
تاريخ شهادت: 1362/4/2
محل شهادت: كردستان
محل دفن: روستاى وزنا

موسى اسفنديارى
نام پدر: قلى
تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1365/2/24
محل شهادت: حاج عمران
محل دفن: روستاى وشتان
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رمضان درزى
نام پدر: حسين

تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1362/5/8

محل شهادت: مهران
محل دفن: شهر تهران

كامبيز سير
نام پدر: ولى اهللا

تاريخ تولد: 1339
تاريخ شهادت: 1361/1/4

محل شهادت: رقابيه
محل دفن: روستاى كتاالن
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حميدرضا آهنگران
نام پدر: شاهپور
تاريخ تولد: 1342
تاريخ شهادت: 1361/5/20
محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى آتشان

عليرضا مومجى
نام پدر: نورمحمد
تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1364/1/1
محل شهادت: اهواز
محل دفن: روستاى شادمهن
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جواد احمدى
نام پدر: محمدعلى
تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1362/3/8
محل شهادت: محور سرو كردستان

محل دفن: روستاى آسور

كاوه عرب
نام پدر: بابا

تاريخ تولد:1346 
تاريخ شهادت: 1367/1/19

محل شهادت: حلبچه
محل دفن: شهر فيروزكوه
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وحيد كيه
نام پدر: خليل
تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1365/2/13
محل شهادت: فكه
محل دفن: شهر فيروزكوه

احمد باهو
نام پدر: باباعلى
تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1365/1/18
محل شهادت: فاو
محل دفن: روستاى پيرده
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على اكبر پرچ
نام پدر: حجت اهللا
تاريخ تولد: 1343

تاريخ شهادت: 1361/8/28
محل شهادت: سومار

محل دفن: روستاى پيرده

سيدنقى حسينى
نام پدر: سيدرضا

تاريخ تولد: 1344
تاريخ شهادت: 1366/3/28

محل شهادت: دهلران
محل دفن: شهر فيروزكوه
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محمد احمدى
نام پدر: رمضان
تاريخ تولد: 1342
تاريخ شهادت: 1366/7/12
محل شهادت: نيروگاه شهيد سليمى نكا
محل دفن: بهشهر

جعفر كتان
نام پدر: على بابا
تاريخ تولد: 1339
تاريخ شهادت: 1361/6/2
محل شهادت: كوشك
محل دفن: روستاى كتاالن
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حسين اسفنديار
نام پدر: مصيب

تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1362/4/18

محل شهادت: خاك عراق (پنجوين)
محل دفن: روستاى لزور

مسلم اسناوندى
نام پدر: محمداسماعيل

تاريخ تولد: 1327
تاريخ شهادت: 1360/7/5

محل شهادت: دهالويه
محل دفن: روستاى آتشان
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رمضان اسفنديارى
نام پدر: فضل اهللا
تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1362/3/29
محل شهادت: جبهه غرب، قصر شيرين
محل دفن: روستاى لزور

قدمعلى شجاع
نام پدر: سليمان
تاريخ تولد: 1335
تاريخ شهادت: 1366/9/12
محل شهادت: غرب اهواز
محل دفن: روستاى لزور
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ذبيح اهللا ميرزايى
نام پدر: حجت اهللا
تاريخ تولد: 1343

تاريخ شهادت: 1361/3/2
محل شهادت: خونين شهر
محل دفن: روستاى مهن

محمود كيانى راد
نام پدر: ماندگار

تاريخ تولد: 1341
تاريخ شهادت: 1361/5/30
محل شهادت: شرق بصره
محل دفن: شهر فيروزكوه
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مسعود كيه ورسخواراني
نام پدر: گنج على
تاريخ تولد: 1342
تاريخ شهادت: 1363/5/26
محل شهادت: كردستان
محل دفن: روستاى ورسخواران

صادق على قزوينيان
نام پدر: حسين
تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1361/5/3
محل شهادت: شلمچه
محل دفن: شهر فيروزكوه
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سيدشعبانعلى مشهدى
نام پدر: سيدمصيب
تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1364/4/24
محل شهادت: اطراف اشنويه

محل دفن: سيمين دشت

سيروس عمرانيان
نام پدر: على اصغر
تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 1361/5/3
محل شهادت: شرق بصره
محل دفن: شهر فيروزكوه
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موسى درويش متولى
نام پدر: جمشيد
تاريخ تولد: 1344
تاريخ شهادت: 1365/2/6
محل شهادت: جزيره مجنون
محل دفن: روستاى بادرود

اسماعيل عروجى
نام پدر: نوروزعلى
تاريخ تولد: 1337
تاريخ شهادت: 1367/3/30
محل شهادت: مائوت
محل دفن: شهر فيروزكوه
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عباس شجاع
نام پدر: ماندگار

تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1361/1/22

محل شهادت: سومار
محل دفن: روستاى لزور

محمدرضا عرب
نام پدر: فرهاد

تاريخ تولد: 1334
تاريخ شهادت: 1360/10/16

محل شهادت: شياكوه
محل دفن: شهر شيرگاه
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رمضانعلى اسفنديارى
نام پدر: غالمرضا
تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1365/10/27
محل شهادت: شلمچه
محل دفن: روستاى لزور

شعبان اسفنديارى
نام پدر: ابراهيم
تاريخ تولد: 1346
تاريخ شهادت: 1367/1/20
محل شهادت: شيخ صالح
محل دفن: روستاى لزور
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محمود عروجى
نام پدر: كرمعلى

تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1/18//1361

محل شهادت: فكه
محل دفن: روستاى مهن

اكبر حيدرى
نام پدر: طاهر

تاريخ تولد: 1344
تاريخ شهادت: 1363/5/26

محل شهادت: غرب كردستان
محل دفن: روستاى مهن
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رسول محمدخانى
نام پدر: عباس
تاريخ تولد: 1346
تاريخ شهادت: 1367/3/24
محل شهادت: نفت شهر رودخانه تنگاب
محل دفن: روستاى مهن

حسن محمدخانى
نام پدر: گداعلى
تاريخ تولد: 1347
تاريخ شهادت: 1367/2/29
محل شهادت: سومار
محل دفن: روستاى مهن
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ولى اهللا سميعى
نام پدر: ذوالفقار

تاريخ تولد: 1349
تاريخ شهادت: 1366/1/26

محل شهادت: سردشت
محل دفن: شهر فيروزكوه

حيدر چهارپاشلو
نام پدر: شعبان

تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1366/5/4

محل شهادت: ميمك
محل دفن: روستاى طرود
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شهيده صراهى عشريه
نام پدر: قربانعلى
تاريخ تولد: 1344
تاريخ شهادت: 1361/6/4
محل شهادت: تهران
محل دفن: روستاى اندريه

شهيده عشرت اسكندرى
نام پدر: حبيب اهللا
تاريخ تولد: 1335

تاريخ شهاد1361/6/4ت: 
محل شهادت: تهران
محل دفن: روستاى اندريه
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احمدخليل ارجمندى
نام پدر: صفر

تاريخ تولد: 1343
تاريخ شهادت: 1380/8/24

محل شهادت: مهران
محل دفن: شهر ارجمند

رضا رستمى
نام پدر: على اصغر
تاريخ تولد: 1345

تاريخ شهادت: 1366/1/22
محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستاى اندريه
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قربانعلى فيلم
نام پدر: على اكبر
تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1363/9/2
محل شهادت: سردشت
محل دفن: روستاى مزداران

اصغر وشتانى
نام پدر: محمدهادى
تاريخ تولد: 1346
تاريخ شهادت: 1365/10/1
محل شهادت: سد دز
محل دفن: شهر ارجمند
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سعد اهللا رزوانى
نام پدر: جعفر

تاريخ تولد: 1331
تاريخ شهادت: 1363/4/25

محل شهادت: جفير
محل دفن: روستاى مزداران

ولى اهللا غندالى
نام پدر: مرادقلى

تاريخ تولد: 1339
تاريخ شهادت: 1359/10/20

محل شهادت: جبهه آبادان- ماهشهر
محل دفن: روستاى حصار بن
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مجيد قنبرى
نام پدر: حسينعلى
تاريخ تولد: 1341
تاريخ شهادت: 1365/7/5
محل شهادت: مرز ايالم
محل دفن: روستاى حصار بن

على اكبر گيلورى
نام پدر: جان على
تاريخ تولد: 1340
تاريخ شهادت: 1361/4/25
محل شهادت: شلمچه، جنوب
محل دفن: روستاى حصار بن
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حاج جعفر سراج 
پدر معظم شهيدان؛ «حسن»، « محمد» و «مهدى» سراج
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مى خواست خودش آقاى خودش باشد. به همين خاطر،  هيچ وقت رعيتى نكرد. 3 پسر 
و يك دختر داشت كه مى بايست، شكمشان را سير كند. از «مهاباد» حركت كرد و  آمد در 
راه آهن فيروز كوه كار مى كرد؛  اّما دستمزد ناچيز كارگرى راه آهن، كفاف خرجشان را نمى داد.

يه روز فكرى به سرش زد! «نوابه» همسرش را صدا كرد و گفت:
ــنگى مهاباد، حمام  خانم! در اين منطقه حمام هم مورد نياز مردمه؛ من مى خوام، دو فرس

بسازم و خودم رو از اين كارگرى نجات بدم!  شما هم بايد كمكم كنين!
ـ آقا «تقى» از دست من، چه كارى بر مى آد؟!

ـ همه بايد كار كنيم و هر كدام يك بخش از كار را قبول كنيم، بعدش تو حمام زنانه را اداره 
كن و من هم حمام مردانه، جعفر و بچه ها هم از صحرا هيزم مى يارند.

ــتان،  اشك را در  ــد. سرماى زمس ــروع ش و جنب و جوش واقعى زندگى جعفر، از اينجا ش
چشمان او و برادران كوچكترش، خشك مى كرد؛ ولى از آنها مردان محكمى مى ساخت. حمام 

هم پاسخگوى مشكالت اقتصادى آنها نشد.
جعفر، كه قد بلند، با استخوان بندى درشت و هيكلى ورزيده داشت، 16 سالگى،  مردى جا 
افتاده و زحمتكش نشان مى داد؛ حاال او بجاى پدرش، در راه آهن،  مشغول كار شده بود؛ گاهى 

كيسه هاى 100 كيلويى خاك را جابجا مى كرد.
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پدرش، پير و از كار افتاده شده و جعفر نان آور خانه بود...
سال 1328 هيجده ساله شده و رفت سربازى به گرگان اعزام شد. او به خاطر هيكل درشت 

و ورزيده و هوش و زيركى كه داشت، در ميان ديگر سربازان خوش مى درخشيد.
گروهبان رستمى، چشمش به جعفر افتاد، انگار گرهِ كارش باز شد.

ـ وظيفه سراج...!
ـ بله قربان...!

ـ زود بيا فرماندهى...!
ــت، هزار و يك جور فكر وخيال از  ــرعت به طرف فرماندهى مى رف جعفر ضمن اينكه با س
ــتور گروهبان،  ــده...؟ نكنه براى خانواده ام اتفاقى افتاده...؟! به دس ذهنش خطور كرد...! چى ش
خودش را مرتب كرد و هر دو وارد فرماندهى شدند. پس از اداى احترام نظامى و راحت باش...

ـ قربان...! اين جعفر سراج...
فرمانده از سر تا پاى جعفر را ورانداز كرد

ـ به به...! اين همونيه كه من مى خوام! ورزيده و زبده...
ـ در خدمتم قربان...! 

ـ يه سرباز چموش داريم كه فرار كرده. گرفتنش، بازم فرار كرده... حاال هم پيداش نمى كنن! 
مى رى و از زير سنگ هم شده پيداش مى كنى و مى آريش اينجا...

ـ بله قربان...!
گروهبان، به دستور فرماندهى،  چند سرباز ديگر همراهش كرد و حركت كردند. جعفر تمام 
مسيرها را بررسى كرد و باالخره او را در «فريدون كنارِ» محمودآباد رديابى كرد. خانه اى كه در 
ــته هاى علوفه در انبار، پيدا و با خود به  ــده بود را محاصره كردند و او را از زير بس آن پنهان ش

گرگان آوردند و تحويل دادند.
ـ بعنوان پاداش، به اين سرباز 12 روز مرخصى بدين...!

ـ بله قربان...! چشم...!
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بعد از پايان خدمت، مادر آستين باال زده « سّيده ليال حسينى» را برايش خواستگارى كرد و 
پسرش را سر و سامان داد. جعفر دوباره در راه آهن مشغول به كار شد. پس از چند سال، خداوند 

جعفر و ليال را صاحب 5 پسر كرد؛ حسن،حسين،اصغر، محمدتقى و محمدمهدى.
كار در راه آهن، با همه ى سختى اش، گاهى تعطيل مى شد؛  كارگرهاى آواره ى اين طرف و 
آنطرف مى شدند. دولت در گردنه ى «گدوك» راهسازى مى كرد. جعفر همراه چند كارگر رفتند 
ــرما بيداد مى كرد؛ بدنشان كرخت مى شد و خوابشان  ــغول به كار شدند؛  س و در گدوك، مش
مى گرفت؛ براى اينكه خوابشان نبرد، زير پلكهاى خود ِگل مى گذاشتند تا خشك شده و مانع 

بسته شدن چشمش شود.
دستش از سرما خشك شده، ترك مى خورد و خون مى آمد؛ جنگ با طبيعت خشن پايان 

نداشت؛ اّما «هدفِ سخت» راحتى و رفاه بچه ها بود.
ــد. جعفر آواره ى تهران شد؛ ليال را از اين  ــاله بود كه، مادرش مريض ش محمدمهدى سه س
بيمارستان به آن بيمارستان؛ از اين دكتر به آن دكتر برد؛ اّما نتيجه اى نگرفت. بعد از 2 سال 

تحّمل بيمارى،  ليال با سرطان، از پاى در آمد و همه را تنها گذاشت.
ــو؛... كار در راه سازى و بيرن از خانه....  ــخت بود؛ پخت و پز؛  شستش بزرگ كردن بّچه ها س
غير ممكن بود! ناگزير دوباره ازدواج كرد. «صديقه» دختر كم سن و سالى بود و فاصله ى سنى 

زيادى با جعفر داشت، اّما با بّچه ها رابطه اش دوستانه و مادرانه بود.
ساده و صميمى بود و محّبت و عشق را خوب مى فهميد و خوب هم نثار مى كرد!!

جعفر، حسن را ديد كه ناراحت و عصبانى است...
ـ حسن جان...! چيزى شده كه ناراحتى...؟! كسى چيزى گفته...؟!

ـ دايى با طعنه مى گه: با نامادريت چطورى...؟!
ـ نامادرى...؟!

ــيه كه فقط آدم رو به دنيا مى آره؟! اونى كه آدم رو با محّبت و  ـ منم گفتم: مگر مادر كس
عشق بزرگ مى كنه...! مادرنيس؟! بد گفتم بابا...؟!  ها...! بد گفتم...؟!
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ـ نه پسرم...! درست گفتى...! صديقه نعمت بزرگيه كه خدا به ما داد؛ حتماً بخاطر دعاهاى 
مادرته كه اين فرشته به خونه ى ما اومد!

ــرها بزرگ شدند و مثل بيشتر جوانان ديگر اين مرز و بوم، در راهپيمايى ها، تظاهرات،  پس
پخش و اعالمّيه هاى حضرت امام (ره) زحمات زيادى كشيدند، تا اينكه انقالب پيروز شد و پس 

از مّدتى جنگ آغاز گرديد.
ــن، نام خواهرش را «سمانه»  همزمان با آغاز جنگ، اّولين فرزند صديقه به دنيا آمد و حس
گذاشت. همان سال به جبهه رفت و درست، در بيست سالگى شانزدهم دى ماه سال 1361 در 

منطقه ى «شياكوه» شربت شهادت نوشيد.
ــد و به خاطر حفظ خاطره ى  او،  نامش را  ــهادت او، برادر كوچكش، متولّد ش بعد از ش

«حسن» گذاشتند.
ــهادت فرزندش حسن،  بى تاب شده و براى ديدن آموزش و سپس اعزام به  جعفر، پس از ش
جبهه، راهى پادگان آموزشى شد. تقدير آن بود كه به دليل موج گرفتگى در حين آموزش، گوش 
او دچار آسيب شده و گرفتار سر دردهاى شديد شود، در نتيجه از رفتن به جبهه محروم گردد! 

لذا پس از آن، به جمع آورى كمك پرداخته و از طريق تداركات، به انجام خدمت همت گمارد.
محمدمهدى، شناسنامه اش را، دستكارى كرد و بدون اطّالع خانواده توانست به منطقه اعزام 
ــال سن، و در خرمشهر مقاوم به برادر و ديگر  ــال 1365 تنها با 15 س گردد. او در مردادماه س

شهيدان پيوست.
ــال پس از شهادت آخرين پسر ليال، آخرين پسر صديقه به دنيا آمد و محمد جواد  يكس

نام گرفت.
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حاج يارعلى عروجى
 پدر معظم شهيدان؛ «عبدالّرضا» و «عليرضا» عروجى
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دكتر رو كرد به «يارعلى» و گفت:
ــو كرده، دردش هم پيريته. پيرى، يعنى فرسودگى  ــر جان! پدرت عمر خودش ـ ببين پس
ــت، اينقدر خودتو اذيّت نكن. مرگ يه  ــدنش نيس ــى براى خوب ش اعضاى بدن. پس شانس

حقيقته، يك حقيقت تلخ! و از اتاق خارج شد. 
ــت مى مرد، بدون اينكه  ــور و الغر عبداهللا مانده بود. پدرش داش ــى به چهره ى رنج يارعل

توانسته باشد براى او كارى بكند.
ــب و كارى داشته باشد و پول كافى در بياورد و به داد پدرش  ــت، كس  از بّچگى آرزو داش

و مادر برسد. 
اين سرنوشت تمام رعيت هاى روستاى «ِمَهن» بود، تا وقتى كدخدا مالك جان و مال مردم 

بود! شانسى هم وجود نداشت. 
«كدخدا على اصغر» در بى رحمى و ستمگرى همتا نداشت، مردم از ترس او جرأت نداشتند 
حّتى يك كيلو گندم بفروشند و يا چيزى بخرند، زن و مرد، و حّتى بّچه ها كار مى كردند، اّما 

هرگز شكمشان سير نبود. 
ــوء استفاده مى كرد و  ــپهبد نصيرى» بود و از اعتبار نصيرى س ــتش در دست «س او دس

روستاييان را مى ترساند.
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ــتگارى«خديجه» دختر عمويش رفت. عمو  ــاله كه «بى بى خانم» به خواس يارعلى 25 س
موافقت كرد و ازدواج سر گرفت، جشن عروسى در كار نبود، فقط خديجه را سوار اسب كردند 

و يارعلى افسار اسب را گرفت و راهى خانه ى بخت شدند. 
قرار شد كه كدخداى جديد تعيين شود. 

همه خوشحال بودند. شايد اگر كسى ديگر بيايد، مثل على اصغر نباشد. اّما مّطلع شدند او 
پول زيادى خرج كرده و روستاييان را خريده! 

ــت «احمدعلى خان» به امامزاده عبداهللا رفتند و اعتصاب كردند. اّما هيچ  رعيت ها به رياس
فاييده اى نداشت؛ دست از پا درازتر به خانه هايشان برگشتند. 

ـ چى شد؟! تونستين كارى بكنين؟! 
ـ كى به حرف يه مشت رعيت گوش مى ده؟! 

خديجه سّجاده ى يارعلى را آورد، نمازش را كه تمام كرد، تسبيح را گرفت و استخاره كرد.
رو به خديجه كرد و گفت: 

ـ ما از اين جا ميريم... 
ـ كجا؟! 

ـ  يه جايى غير از اين جا؛ ميريم فيروزكوه... 
وقتى در فيروزكوه مستقر شد، باز با آقاى احمدخانى ارتباط گرفت و به كمك «دهقانان» 

شورا تشكيل دادند و باالخره كدخدا را مجبور كردند، استعفاء بدهد؛ 
پيروزمندانه به وطن باز گشت. 4 فرزند داشت يك دختر و سه پسر. خديجه سر حال نبود 

و از بيمارى رنج مى برد. او به سرطان مبتال شده بود. 
ــت، اّما خوب مى دانست شانسى براى زنده  ــت به چه مرضى مبتال اس با اينكه اّطالع نداش

ماندن ندارد. رو به يارعلى كرد و گفت: 
ـ  من از ديدن وضعّيت بد بّچه ها زجر مى كشم. خيلى دلم مى خواد بلند شم و كارهاشونو 

انجام بدم، ولى قدرتى توى بدنم نيست! زن بگير يارعلى! زن بگير... 
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ـ آخه...! 
ـ آخه نداره من راضيم! نذار بّچه ها بيشتر از اين سختى بكشن... 

يارعلى در حاليكه 39 سال داشت مجبور شد با «احترام» دخترى از همان روستا، ازدواج 
كند. و يك ماه بعد خديجه از دنيا رفت. 

«عليرضا» بزرگترين پسر يارعلى به خاطر تظاهرات و تعطيل كردن مدرسه، از طرفداران 
شاه كتك خورده بود. و اعالميه هاى امام را از او گرفته بودند. 

پس از پيروزى انقالب يارعلى و بچه ها سر از پا نمى شناختند، در مسجد و بسيج فعاليت 
مى كردند.

با شروع جنگ، عليرضا وارد سپاه شد و به جبهه اعزام گرديد. او در تاريخ 60/12/12  در 
حالى كه هنوز 16 ساله نشده بود، در «كرخه نور» به شهادت رسيد.

عبدالّرضا سال 1361 به «سومار» اعزام شد و قبل از آنكه سّن تكليفش برسد در «اسالم آباد 
غرب» شربت شهادت نوشيد. 

ــيند. به جبهه رفت و 45 روز در «كرخه» آموزش ديد. با  ــت بى تفاوت بنش يارعلى نتوانس
ــتقر شدند، و براى شركت در عملّيات والفجر8، به  ــتان ها مس حدوداً 100 نفر در ميان نخلس

انتظار نشستند. 
بعد از نماز مغرب و عشاء، باران سختى باريدن گرفت و عراقى ها به داخل سنگرهايشان پناه 

بردند و رزمندگان اسالم، عملّيات را شروع كردند و فاو را تصّرف نمودند.
اين پير خسته دل 75 ساله، كه داغ 2 فرزند شهيد را بر سينه دارد، مى گويد:

ـ خداوند مّتعال را شكر مى كنم كه مرا اليق دانست، پدر شهيد باشم، اگر چه سعادت يارم 
نبود تا در جنگ، كشته شوم، ولى اين سعادت نصيبم شد كه خداوند، از باغ زندگيم، بهترين 

گلها و ميوه ها را بچيند و اين چنين، مرا اليق اين فضل فضيلت، دانسته است.  
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حاجيه خانم بى بى تاج الدين
 مادر مكّرمه شهيدان؛ «حبيب اهللا» و «ذبيح اهللا» ملكدار
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«خديجه» زن بدى نبود. ولى بيشتر حواسش به دخترهاى خودش «گلچمن» و «ساره» 
بود و كمتر به بّچه هاى بى مادر شوهرش «جمعه» و «بى بى» محل مى گذاشت.

هيچ وقت نتوانست جاى خالِى «كبوتر» خانم، همسر جوانمرِگ «آدينه» پدر بى بى را براى 
بّچه هاى بى مادر بگيرد. 

خشكسالى و فقر، گريبانگير زندگى مردم روستا بود.
ــر، براى درآمدى ناچيز، و در شاليزارهاى مردم كار  تمام بّچه هاى ِده، چه دختر و چه پس
ــمال  ــانه كارى را، در ش مى كردند. گاهى10 روز يا يك هفته و بعضى وقت ها، تمام فصِل نش

مى ماندند و به روستا برنمى گشتند. روزهاى كودكى، در رنج و زحمت و فقِر گذشت.
بى بى سيزده ساله شده بود، كه حرف از شوهر دادن و به خانه ى بخت فرستادن و از خانه ى 

پدر رفتنش را، در گفتگوهاى پدرش و خديجه، شنيد. 
ـ چه زود گذشت...! چندين خواستگار آمده بود و آدينه از بين آنها «شيرآقا» را قبول كرد.

ــر به زير و آرام...، با  ــرى س ــهر» بود، پس ــتاهاى «قائم ش كار او بّنايى در يكى از روس
12تومان مّهريه. 

ــى خوبى براى بى بى بر پا كرد. آن زمانها، هيچ دخترى  آدينه، به جبران نبود مادر، عروس
حق نداشت، تا وقتى در خانه ى پدر است، به موهايش قيچى بزند!
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ــاطه» براى اّولين بار، در گوش بى بى پيچيد، موهاى او را كوتاه كرد و  صداى قيچى«مّش
صداى صلوات و هلهله ى زنان تمام اطاق را پر كرد.

سينى مّشاطه پر از سّكه ها و اسكناس هايى شد كه اقوام، بعنوان شادباش مى داد... مّشاطه، 
ــرف، دو تا حلقه مو، روى گونه هايش  ــانى اش و از دو ط ــرى موهايش را ريخت روى پيش چت
ايجاد كرد، زلفش را دور شانه اش ريخت و به آنها مهره هاى رنگ آويخت؛ كالهِ يراق كارى و 
ــرش گذاشت، با روسرِى بزرگى سر و صورت عروس را پوشاندند و سوار  پولك دوزى، روى س

اسب، با پايكوبى او را تا خانه ى داماد بدرقه كردند.
ــيرآقا، زنى مهربان و دنيا ديده بود. خوب مى فهميد كه عروسش كم سّن وسال و  مادر ش

بى تجربه است! مهّر مادرى نديده و نيازمند محبت است.
با مهربانى تمام، در خانه دارى آموزشش  داد و خطاهاى او را، گوش زد كرد! زندگى خوشى 

داشت و خانه ى شيرآقا بهشت  ِ برين بود.
ــوهر، بى بى گذشته ها را فراموش كرد، مادر شيرآقا، ياد مادرش را در  با وجود اين مادر ش

ذهنش زنده كرده بود.
ايّام زندگى مشتركش مى گذشت و بى بى باورش مى شد كه خودش،  صاحب زندگى شده، يك 
زندگى مستقّل... بايد براى اين زندگى، برنامه ريزى مى كرد، بايد آن را سر و سامان مى بخشيد، 

16 ساله شد، سه سال به خوبى گذشت. مادر شيرآقا، انتظار ديدار نوه اش را مى كشيد...
ــائل مورد نياز بّچه اش...، مادرشوهر، همه ى شرائط را  ــيرآقا، در پى تدارك گهوراه و وس ش
براى آمدن نوه اش مهّيا كرد... شب، قابله كه آمد، چيزى كم و كسر نبود؛ اضطراب در چهره ى 

شيرآقا موج مى زد و با بى قرارى روى ايوان راه مى رفت!
وقتى قابله از اتاق بيرون آمد، مشّخص بود كه خبر با خود دارد!

مادر شيرآقا، دستمزد قابله را داد! قبل از آنكه شيرآقا چيزى بپرسد...، قابله گفت:
خودتون سالم باشين جوون...! انشاءاهللا دفعه ى ديگه، يه پسر كاكل زرى مى دم تو بغلت...! 

مادرش با تأسف گفت:
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ـ پسرم...! بّچه مرده بود...! مرده به دنيا اومد...!
ــد، بّچه ى مرده را در پارچه ى سفيدى  ــد، با عجله وارد اتاق ش ــرش خراب ش دنيا روى س

پيچيده بودند، بى بى رنگ پريده و بى حال، در رختخواب افتاده بود...!
بّچه هاى بعدى هم، بعد از تولّد، زياد دوام نياوردند، دو ساله يا بيشتر كه مى شدند، با يك 

مريضى مرموزى مى مردند...!
با نذر و نياز به درگاه الهى، خداوند نظر لطف و مرحمتش را به روى دلهاى شكسته ى آنان 
ــود. «بّنى اهللا»، «صديقه»، «فضل اهللا»، «زهرا»، «حبيب اله» و دست آخر هم «ذبيح اله»  گش

يكى پس از ديگرى به دنيا آمدند.
ــر،  بين بّچه ها «زهرا» براى پدرش، چيز ديگه اى بود...! زبر و زرنگ و كارى؛ مثل يك پس
ــمال  ــه كنار پدر بود، حّتى با او به بّنايى مى رفت، بعضى وقتها با زن هاى آبادى، به ش هميش

مى رفت، تا هر جورى كه شده به پدر خسته اش كمك كند!
 شيرآقا، مرد سخت كوشى بود. معتقد بود، لقمه هر چى حاللتر و پاكتر باشد، روى تربيت 
بّچه ها، بيشتر اثر مى گذارد... شب ها كه به خانه مى آمد، دستهايش پينه بسته و ترك ترك شده 

بود. بعد از مّدتى مريض شد...!  
ــت  ــوهر كرد و به تهران رفت، رفت خانه ى بخت...، دنبال سرنوش ــال بعد، زهرا ش چند س

خودش...، و پدرش دست تنها ماند.
بى بى، يك روز ديد، شوهرش سنگ كوچكى روى شكمش گذاشته! پرسيد:

ـ  اين سنگ چيه رو شكمت گذاشتى؟! 
ــايدم خرافات باشه...! به اين اميد گذاشتم كه شايد زهرا را  ــم قديميه...! ش ـ اين يه رس

دوباره ببينم!
شيرآقا بعد از سه روز از دنيا رفت. زهرا وقتى به «درده» ـ زادگاه و موطن پدرى ـ رسيد. 

پدرش را دفن كرده بودند...!
ــدند و در  ــران مى رفتند و با زهرا همراه مى ش ــا از فيروزكوه، به ته ــان انقالب، بّچه ه زم

167



تظاهرات ها، شركت مى كردند. گاهى شبها را همانجا مى ماندند. 
سال 57 بى بى با شنيدن خبر سكته و فوِت پسرش «فضل اهللا» اّولين داِغ جوان را، تجربه 

و تحّمل كرد.
جنگ شروع شد، «حبيب اله» و «ذبيح اله» به جبهه رفتند؛ آنها درست مثل ايّام مبارزات 

انقالب، در مقابله  با دشمن هم، پرشور و پرصالبت، حاضر شدند.
ــد و در 27  ــت كه به «اروندرود» اعزام ش حبيب متأهل بود و يك بّچه ى چهار ماهه داش

بهمن ماه 64 براثر اصابت تركش خمپاره هاى دشمن، در عمليات والفجر8 به شهادت رسيد.
ذبيح، پس از شهادت برادر، در30 دى ماه سال 1365، حين عمليات كربالى5 در شلمچه، 

با نوشيدن شربت شهادت، خود را از عطش عشق سيراب كرد و به ديدار جانان واصل شد.
حاال بى بى مانده و خاطره گذشت سالها درد و تنهايى و ياد دو پسر قهرمانش:

بازم خدا ور شكر مى كنم و فكر مى كنم خداوند منو قابل دونسته كه پسراى جوونم رو به 
براى اسالم قربانى كنم. 

168



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


