یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اردشير آذريفر
در اثر اصابت تررش

در سجر ا اسراا صراد شرگ ها را

آسوزش آت نشاني بگ سردا برود برگ در رگ در ادي نا ر
دا.
وقتي خيلي شوچك بود بگ همرا همبازيهرا

ساه راي

سحرررا دهررتگهرراي اررراداري را سرري انررااختب بهرراها در
واني براي خواهران

دربارة آقا هيا (اساا خميني «ر »)

توضرريم سرريدادب ااالسيررگهرراي اسرراا را توز ر سرريشررردب
شتابهاي سمنواگ را در روزناسگ سيهيچيا و سيخواناب هر
تار خ تولا 52 :دي 4331
سح تولا :آبادا
سح شار :ادار سرشري درشت سلي صنا هتروديمي
تار خ د ادي 4321/7/2 :
سح د ادي  :س تم هتروديمي آبادا

ا گرهنگاي ا فقيري بودب الري وار شمرك سري شررد از
خانگ غذا برسي دادت و بگ سج ا سي رفت و غذا

را با

فقرا ي شگ در سج ا هاشن دا بودناب قجمت سي شرد و
شنار آن را غرذا سري خرورد و در رواب سرادر شرگ ن ررا
هالستياش بود سيگفت« :چگ سيداني دا ا آن ا نرد خراا
از سا ار رتر بادنا؟» دورا هربازي اش در روهرتا ي دور
افتاد بگ انوا هرباز سهلم هپري شرد و در ا ن ساي آن ا
سارهگاي هاخت و براي رفرا ا تمراايب ب اادرتي سرردا
روهتا تالش شرد و  ...اصالً بهيا نيجت برگ سحرش درنيا
خبر دروع نگب ز اري اساا رضرا(ع) را رهرا شنرا و برگ
ب گ برود .باز هم بهيا نيجت خيلري زود از راا در ادي
بنوداب چرا شرگ برگ قروو خرواهرشب گرو ي برراي سانرا ب
آفر ا نشا بود .با ا سيرفت.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

موسي اسدي عيديوند
در املياي شربالي هنج در اثر اصابت ترششري برگ در رگ
د ادي نا

آسا .دقيق و وظيفگدرنا

برود .اولرين شجري

بود شگ در سح شارش حاضر سيدا و آخر ن نفري برود
شگ آن ا را ترك سيشرد .بگ شارگرا بيهواد هترودريمي
هواد سيآسوخت .اه سطالهگ برود و در افرتهرا

را از

چيرها ي شگ خوانا ا آنچگ را شگ از زناگي آسوختگ برود
در دفترري سرينودرت .درا ا برراي فرداهراو هنروز ترراز از
شررودشي ابررور شرررد بررود شررگ نمرراز و روز را بررگ رراي
تار خ تولا 4 :فرورد ن 4311
سح تولا :سج اهليما
سح شار :ادار سرشري درشت سلي صنا هتروديمي
تار خ د ادي 4332//44/2:
سح د ادي  :دلمچگ

سيآورد.
هس از سبارزاي انقالبيب در زسا
بودب لبا

نگ هم هميشگ آسراد

هربازي را از تن بگ در نميآورد سيگفرت« :در

حاو ن يمب هميشگ با ا آسراد بادريم ».از ملرگ اااراي
هپا بود و دورا هربازياش را در نگ گذرانا برود و
ادگاري هم از آ بگ ها

دادت .با همة ا ت و امرق

روحب با شودشا بجيار س ربا بود و دوهتشا سيدادرت
بگ د را احتراا سيگذادت و بگ سادرش بي

از همگ.

ا ن خصا ص و بجياري خصوصيتهاي د رش برود شرگ
سادر سيگفت« :سيدانجتم برا م نميسانا از بس شگ خوب
بود».

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی
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شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسن نازنيني
دبها از هشتباا خانگاش شرگ در ناراا آبراد ت ررا برودب
فر اد اهلل اشبر هر سيدادب روزها در راهپيمرا يهرا دررشت
سي شرد .از هفرا هرال ي هرهرهرتي سرادرب خرواهر و دو
برادرش را بگ ا ا دادت و در بازار ت را سشغوو بگ شار
بود.
چيري بگ هيروزي انقالب اهالسي نمانا بود كي از هما
هنجدنبگهاي هردور و الت اب بود شگ بگ همررا دوهرتان ب
دانش و ا دانش اه اي الم و صرنهتب هلريتكنيرك و ...
تار خ تولا 4333 :
سح تولا  :شادا

در خيابا دشترر درر هتي ت مر شردنرا .تاراهراي آن را
هااتها بگ طوو ان اسيا .ظ ر شگ دا شمي خرسا خر ا تا
بين راهپيما ا توز شننا .هجر امو

ب خرساها را شگ از

سح شار :ادار سرشري درشت سلي صنا هتروديمي

او گرفتب رفت و د ر هرگر او را نا ا.

تار خ د ادي 4327/41/3:

وقتي سادرب امو و امگ اش بگ دنبراو او برگ بيمارهرتا هراي

سح د ادي  :در ر ا هيروزي انقالب – سياا هفت
تير

ت را هر سيزدناب شجي گفت شگ در ب شتزهرا رواني
دبيگ بگ او د ا اهت .حا

بر اثر اصابت گلولگ بگ همت راهت قفجرگ هرينگاش در يا
دا بود .دوهتان
بگ زادگاه

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

او درهت بود .حجن نرازنيني

دهت بگ دهت همب هن اني هيكررش را

شادا ب بردنا تا در زادگاه

آراا ب يرد.
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شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جاویداالثر زیدانآلبوغبيش
هجرش سيگو ا« :سادربررگم صا و بيجت هاو هرن دارد.
سيدانم زنا خواها سانا تا هارا بازگردد و او را ببينا».
سادربررگ سيگو ا« :خاا شر م اهت .خواب د ا اا شگ
بگ دهتانم حنا بجتگااب لبا

هپيا هودريا اا و هجررا آسرا

سرا ببرد شربال ز اري اساا حجين (ع)ب ابوالفار الهبرا

و

»...
دخترك اساب چيري از هار بگ خاطر ناارد .سيگو ا« :اگرر
تاريخ تولد 2 :مهر 3111
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی آبادان

چگ همة ا ن هال اب برادرا در حق سن هاري شردب اسا دلرم
سيخواها هارا را ببينم .شاش برگردد».
همجا گ هرا سريگو نرا« :اگرر ز راا آلبروغيب

برگررددب

گوهفناي قرباني خواهنا شرد».
همكارا هجر شگ روزي همكار هارش بود انا سيگو را:
«ببين ا ن ا سح شار هاري اهت .روزي ا ن ا برود .هرهي
شن سث او باديب همگ از او راضيانا».
او رراارثرب ز رراا آلبررو غيررب

از سح ر شررار بررگ خانررگ

برسيگشت شگ در اد آبادا ر اهواز بگ اهاري نيروهاي
اراقي درآسا و تا اسروز هيچ خبرري از او ناادرتگانراب اسرا
اسيا چرا.
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جاویداالثر عليرضاابنحداد
وقتي براي هيروزي انقالب سيشودرياب ااالسيرگهراي اسراا
خمينرري (ر ) را توز ر شنررا و در راهپيمررا يهررا درررشت
سيشرد و ....ب نميدانجت طولي نمريششرا سي رن

سرورد

ت اوز قرار سيگيرد و او حتي فرصت ن يرا برا ددرمن
را هياا نخواها شرد .همرا روزهراي اوو حملرة اررا برگ
ششورسا بود ( )4321/7/41شگ اليرضا ابن حااد و كري
از بجت ان

توهط نيروهاي بهثي اهير دانا .تن ا هرگ روز

را شنار ا ن فاسي در ك بنا گذراناب اسا بها او را بردنرا.
تاريخ تولد 9 :شهريور 3111

بگ ش ا؟ شجي نميدانا.
سانا ب حتي حاضر

محل تولد :شوشتر

سادر هيرش شگ همة امر چشم بگ راه

محل کار :پتروشيمی آبادان

نيجررت خانررگاش را بفرودرراب سبررادا روزي هجررر بررگ خانررگ
بازگرددب ولي او را نيابا .تماا ا ن هال اب حقو و دهتمرد
هجرش را براي او ن گ دادتگ و قطهاً در رو اهرا
را سيبينا شگ هجر باز سيگردد و او برا
بگ ها سيشنا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

ب روزي

شن اروهري

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
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جاویداالثر هوشنگبابایيپور
از ملگ همراها تنراگو ا (وز رر هرابق نفرت) برود شرگ
همرا او و مهي د رر در راد آبرادا ر ساهشر ر اهرير
دانا.
خانواد اش در تماا ا ن بيجت و هگ هاو هيچ خبرري از او
ناادتگانا نگ ناسرگ ايب نرگ نراسيب نرگ نشرانيب اسرا دوهرتا و
فاسيرر ب تصررو رش را حررين اهرراري از تلو ر ررو ارررا
د ا انا و صاا

را از راد و دنيا انا شگ بگ خرانواد اش

هياا سيدادب ولي ...
تاريخ تولد 5 :آذر 3125
محل تولد :مسجدسليمان
محل کار :پتروشيمی آبادان

كي از همبنا اي او سيگو ا« :هرگر تن بگ خواهتگ هاي
اراقي ها ناادب اگر چگ اهيردا بودب اسا گودر

براهكار

حرف رراي آن ررا نبررود .اگررر بررياحتراسرري بررگ رهبررر انقررالب
سيشردناب برسيخواهت و ااتراض سيشرد .كبار در اثرر
همين ااتراضها با ل اب دناان ا

را دكجتنا و خو برگ

را افتاد».
اگر چگ تا بگ حاو همة اهرراي ا رانري از اررا برگردانرا
دا انرا و خرانواد بابرا ي هرور هرم ا رن را سريداننراب اسرا
همچنا چشم بگ را او نا .س ر سيدود غير از ا ن بادا؟و
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جاویداالثر حسن شاكري
نگ را براي اولين بار ت ربگ شرد باديب بارها سررگ را
لوي چشم ا ت د ا باديب لحاگ لحارگ از اضرطراب و
دل رة رهيا ا نرهيا بگ ك راي اسرن سررد بادري و
زنا دا بادي تا بارخر دور از خانگاي شگ حرار د رر
اسن نيجت ر ا ي شنار بجت ا زناگي شنيب ولي باز هرم
تا هال اي هاو تشو

هاب دل ر هاب ن رانيها و بخصوص

چشم بگ راهيها بگ ها ا نرهاب ز را سردي شگ رفتب اسنيت
را بگ خانگ و بگ وطنت باز آوردب اسا خودش نياسا ...
نگ شرگ

تاريخ تولد 3 :فروردين 3121

حجن داشريب نمونگ اي اهت از بجياري سردا

محل تولد :خوانسار

هنوز بگ خانگ بازن شتگانا .اگر بيجت و هگ هاوب هر سا ب هر

محل کار :پتروشيمی آبادان

هفتگب هرر روزب هرر برار شرگ صرااي زنرگ در را تلفرن را
سي دنوي ب و ي اوهت شگ آسا ا آنقار برگ شودشانرت
گفتگ بادي هارتا برسيگردد تا وقتي شرگ سرردي درونا و
بف منا بگ آن ا دروغ ن فترگاي ...آ وقرت اهرت احجرا
همجرر او راارثر حجررن دراشري را در سرري رابي و البتررگ
سف وا چشم انتااري را.
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جاویداالثر مرتضي شاملي
با سشقت بجيارب ز رآت

گلولگ و خمپار و هن ا از چشم

ددمناني شرگ نمري دانجرت ش را و در شرااا سوضر قررار
گرفتگ انا با قا قب هراي هيراد و  ...از آبرادا برگ گچجرارا
رفت تا براي لحاگ اي خانواد اش را -شرگ از در ر خرود
آوار دا و بگ گچجارا رفترگ بودنرا -ببينرا .برگ سحرش
رهرريا و آگرراهي از هررالست خررانواد ب بخصرروص هررار
هيرشب ارا بازگشت شردب ولي بگ ناچار بر اثر اصرار هارب
دب را سانا و فردا بالفاصرلگ برگ دوهرتان
تاريخ تولد 31 :آذر 3111
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی آبادان

شرگ در آبرادا

سقري براي دفاع از د ر دادتنا هيوهت.
او شگ تاز هربازي اش را بگ ها ا برد بود برگ وانرا
آسوزش نااسي سي داد .براي ا ن شرار از سجرلولين سجر ا
هيروز آبادا اهلحگ سي گرفتنا.
با دوهتان

دب ها را ترا صربم ن براني سري دادنرا و

روزها براي آوارگا و رزسناگاني شگ بگ خرط سقراا سري
رفتناب غذا سي هختنا.
او سا نا بود ترا در ر بمانرا .در ر سانراب ولري سرتاري
داسلي رفت و ر چنا نفرب از ملگ ك همجا گ قرا ميب
كي از شارسناا هتروديمي و  ...د ر شجي از او هراغي
ناادت.
آن ا هم ا او را در زناا بصر د ا ا صراا

را از

د وار دنيا بودنا.
سرتاي داسلي شگ هنوز ب ار رواني را ن ذرانرا برودب

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

د ر نيجت شگ قوي قلب هار هير و سادر وطن بادا.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
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جاویداالثر محمد محمدزماني
وقتي د ر همگ باور شردنا نگ درروع درا و با را را
ن يا ا ...سحما سحمازساني خانواد اش را بگ اهرفر ا
برررد و همررين طررور زنررا و شودشرراني شررگ در آبررادا در
همجا ي دا زناگي سي شردنا .ك هفتگ در اهفر ا
سانا و وضرهيت هركونتب تغذ رگ و ...را هراسا داد و بهرا
بازگشت تا از ششورش دفاع شنا.
هري بگ برادرش در ساهش ر زد .بگ انوا داوطلب در
سج ا ساهش ر ثبت ناا شرد .اسا نميدا بگ آبادا برونا.
تاريخ تولد 31 :دي 3111

اراقيها اد را تصرف شرد بودنا و قبالً بجياريب از
در ا ن

محل تولد :اسفرجان

ملگ وز ر نفت وقت (تناگو ا ) و همراهان

محل کار :پتروشيمی آبادان

اد بگ اهاري گرفتگ بودناب بنابرا ن بگ همرا ك دوهت
و برادرش تصميم گرفتنا هاي هياد از آبادا بگ ساهش ر
برونا.
ازنيمگ را بگ همرا دوهت

ر شگ هر دو شارسنا

هتروديمي بودنا ر هوار سادينهاي ارت
برادر دوهت

داناب ولي

سانا و با هاي هياد بگ آبادا رهياب ولي آن ا

هرگر نرهيانا.
و تا اسروز تن ا چنا نفري د ادي داد انا صااي او را از
راد و بغااد دنيا اناب همين و د ر هيچو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی
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شرکت ملی صنایع پتروشیمی

منوچهر پور چهار لنگ
هيكرش هم ز ر باراني از خمپرار و گلولرگ تشريي دراب برا
و ود چنين فاا يب همگ شارشنا هتروديمي و دوهرتا و
در تشيي هيكر او حاضر دا بودنا .سيگفتنا:

همكاران

«سث او ناادتيم».
وقتي از سح شار بگ خانگ برسيگشتب سشغوو گفرتوگرو
با هار كي از همكاران
احوال

بود .شنار هيرسررد نشجرتگ برود و

را سي هرهيا .خمپار را د اب اسا از را

تكرا

نخوردب حتي تروي روي شوچرگ هرم دراز نكشرياب سبرادا
تاريخ تولد 1 :تير 3112
محل تولد :آبادان

هيرسرد ب راها ا...
هيرسرد هما

ا ا بگ ا آفر ن تجليم شرد و سنروچ ر

محل کار :پتروشيمی آبادان

هررور چ ررار لنررگ زخمرري دررا .او را بررگ بيمارهررتا اسرراا

تاريخ شهادت 3159/8/4 :

خميني(ر ) درشت نفت رهانانا .بگ خراطر دررا ط و ر ة

محل شهادت  :پتروشيمی آبادان

نگ و سمنوايت ابور و سرورب تن را هرارش در آخرر ن
لحاگ هاي امر بر بالين

بود و از احوال

تا زساني شگ برگ

در گ د ادي نا دا هيچ بگ سادرش ن فتنا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رضا حيدري چاهباغي
بگ سادرش سيگفت« :بانيجت ك در يا در خرانواد سرا
دادتگ باديم سا شگ قرار اهت بمير مب ب تر شگ در يا درو م
تا در بجتر بيماري از دنيا برو م».
دوسا قب از د ادت ب خانگاي خر ا و خوب سريدانجرت
براي زنراگي در ا رن خانرگب فرصرت چنرااني نرااردب اسرا
هرانرژي و داداب برود .برا و رود سشرغلگ شراري و دادرتن
چ ار فرزناب دب ا در

سيخوانرا از فرزنراا خرودش و

برررادرش شمررك سرريخواهررت .رررو ها شررا را اسانررت
تاريخ تولد 2 :دي 3122
محل تولد :ميناب
محل کار :پتروشيمی آبادان

سيگرفت و گاهي نير بگ آن ا شمك سيشرد.
نگ تن ا اه آزار رهانا بگ شجي ا چيري نبودب بجيار هرم
فااشار و باگذدت بود.

تاريخ شهادت 3135/31/22:
محل شهادت :گچساران

وقتي در اثر بمبارا س تم گچجارا زخمي داب ترر يم
داد اوو همكار د رش را بگ داخ هن ر برهانناب بهرا او
را  ...در آخررر ن لحاررگ بررگ همكرراران

گفررت« :بررگ هجرررا

ب و يا تو هم سث هاري تيم داي ...ا ن آخرر ن ملرة
هما سرد داداب و هرانرژي بود.و

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حميد عسگریان
در اثررر اصررابت ترررش
در گ د ادي نا

در بمبررارا هترودرريمي آبررادا بررگ

آسا .حميا اج ر ا ب گو ي بي انگاي

بود براي ا ن دنيا و انجاني بگ غربت دچار دا و
وقتي نگ دروع داب او همجر و فرزناان

را فرهتاد بگ

كي از دهاي اطراف آبادا  .خودش تن ا در ر رة سينرو
زناگي سيشرد .هر روز با طي سجرافتي بجريار طرورني برگ
سح شار سيرفت و باز سريگشرت .وقتري در اثرر اصرابت
ترش

در حين ان اا وظيفگ و شجب روزي براي خرانواد
ز ر رگبرار گلولرگ و خمپرار او را

تاريخ تولد 1 :مهر 3140

د يا دا و همكاران

محل تولد :آبادان

در قبرهتاني ستروك بگ خراك هرپردنا .خرانواد اش هريچ

محل کار :پتروشيمی آبادان

نميدانجت.

تاريخ شهادت 3159/8/21 :

هس از هگ روز شگ هجرش براي بردادتن برخري سلروسراي

محل شهادت  :آبادان

زنرراگي بررگ خانررگ بازگشررت از نبررود هررار اطررالع افررت و
دوهتا هار از د ادي او برا

گفتنا.

در يا حميررا اجر ر ا شررگ غر بانررگ ز جررتگ و رفتررگ بررودب
نمي دانجتب وقتري بررود زنراگي هرم از خرانواد خواهرا
رفت.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

كریم گالبي
از د يا شر م گالبي تن را رك فرزنرا برگ نراا سحمرا برگ
ادگار سانا اهت شگ همچنا را هار را در ارصگ شار و
تالش اداسگ سيدها.

تاريخ تولد 9 :خرداد 3111
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی آبادان
تاريحخ شهادت 3159/8/21:
محل شهادت  :آبادان

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عبدالباري محيسني
«ساتي از د ادت

گذدتگ بود شگ سيد اا هجرا چيري را

در لباه

هن ا سيشنا .تا ا ن شگ خرواهرا سريخواهرت

حماس

شناب با گر گ سرا صاا شرد .وقتري رهرياا براري

هردا ب وراب هارش را نشرانم دادو» همجرر ابراالباري
سحيجني با همرة ا رن خواهرتگهرا و دلتن ريهراب بچرگهرا را
بررگ شرد و هر هاو هرم نرذر دروهر را ان راا سريدهرا.
توي حياط خانگ حجينيگاي هاختگ اهت و در ا اا در ادي
حاري فاطمگ( ) غذاي نذري سيدها.
رواب رد برگ او

تاريخ تولد 1 :آذر 3122

وقتي د يا زنا بود بيمار درا .هردركا

محل تولد :آبادان

دادناب اسا همجرش در ا راا در ادي حارري فاطمرگ( )

محل کار :پتروشيمی آبادان

براي او غذاي نذري آوردب خورد و دفا گرفت و هرس از

تاريخ شهادت 3131/9/8:

آ تررا زسرراني شررگ خررودش زنررا بررود و بهررا از آ هررم

محل شهادت :پتروشيمی آبادان

همجرشب هر هاو در همين ا اا نذري سيهرنا.
د يا سحيجني از آن ا ي بود شگ در همة ارصگهرا فهاليرت
سيشرد .هم سرد شار و تالش برود و هرم سررد ابراديب برا
دروع نگ هم از ملگ شجاني برود شرگ قبر از همرگ برگ
سياا نبرد رفت بارها و بارها داوطلبانگ برگ ب رگ رفرت و
ن يا تا بارخر از االم خاشي رخت بربجت.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسن ناگوار
شار او حراهت و ن باني بود .آ ا سيدرا شرارش را رهرا
شنا؟ تا آخر ن لحاگ زناگي دهت از شار نكشيا .هر چگ
همجرش اصرار شرد هرشار نرود او نپذ رفت.
وقتي در اثر بمبارا هتروديمي آبادا سورد اصابت ترش
قرار گرفتب هرش تا نيمگ از با

راا درا برودب گرو ي

درهت حن ر اش را شگ در قرائت قرآ از آ ب ر سيبرد
هاف قرار داد انا .قاري خوبي بود .كي از هجران

هرم

ا ن را از هار ارث برد اهت.
تاريخ تولد 1 :مهر 3131
محل تولد :آبادان

با و ود وضهيت دردنراش

سريتوانجرت حررف برنرا برگ

برادرش هفارش سيشرد سراقب بچگها

بادراب ولري از

محل کار :پتروشيمی آبادان

همجرش سري خواهرت شرگ ن ررا نبادراب حرال

خروب

تاريخ شهادت 3131/3/23:

خواها داب اسا اصر هما روز او و صااي ز با

برراي

محل شهادت :پتروشيمی آبادان

هميشگ خاسوش دانا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ابراهيم وادیان
صبم سوتورش را بردادت و بگ شمك هرنشينا لن ي
رفت شگ در اثر بمبارا در ارونا رود غر دا بود .دنا
سيشردب س روحا را سي افتب بگ هشت

سيبجت و بگ

خشكي سيآورد بها هم كي دوتا شا را با سوتور بگ
بيمارهتا رهانا .بگ خانگ بازگشت .لبا هاي خونين را از
تن بگ درآورد و بگ سح شارش رفت.
فرداي آنروزب همجرش در هياهوي زنا ب شودشا و
سرداني شگ در راهروهاي بيمارهتا آر ن شگ در اثر دود
تاريخ تولد 2 :فروردين 3111

نادي از بمبارا هتروديمي آبادا تار ك و هيا دا بود

محل تولد :جزيره مينو

بگ جت وي دوهر رفت و او را در حالي افت شگ دهت

محل کار :پتروشيمی آبادان

قط دا بود و خمپار دكم

را در ا بود .حار با ا

چگ سيگفت :بگ دختر شوچكشا شگ هر روز

تاريخ شهادت 3159/1/3 :

بگ فرزناان

محل شهادت  :پتروشيمی آبادان

هوار بر سوتور با هار بگ گردش سيرفت و حار بگ همرا
خانوادة نگزد اش از ا ن د ارب راهي د اري د ر و از
آن ا بگ د اري د ر سيرود« ...هارتا رفتگ هرشارب
برسيگردد». ...
اسا وقتي سوتور هار را آوردنا و خودش نياسا هم
دخترك و هم برادران
نخواها گشت.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

ف ميانا او شگ رفتگب د ر باز

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جاویداالثر عليرضا جوهرنيا
ابترراا تررا انت رراي هررالن كرري از خواب اه رراي سربرروط بررگ
آوار هاي ن ري را همجرر اليرضرا وهرنيرا از درب ترا
طلرروع خوردرريا رفررت و بازگشررت و خرراطرات

را سرررور

شرد.
روزها ي شگ همجرش هن اني ااالسيگهاي اسراا(ر ) را برين
شارشنررا س تمرر هترودرريمي و اهررالي سح ر توز رر ب ررا
نوارهاي هخنراني اساا را هن اني تكثير سريشررد .روزهرا و
دب ها ي شگ براي بگ ثمر رهرانا انقرالب فهاليرت شررد
تاريخ تولد 35 :دي 3122
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی بندرامام

بود و ...
بگ اد سي آورد شگ هميشرگ برگ او سريگفرت « :نرگ تراز
دروع دا ب سيخواهي فرار شنيو»
اسا گر گ و هرا هاي شودشان

از صااي بمب و گلولگب

او را وادادتگ بود شگ خانواد اش را برا سشركالي بجريار در
هرزسيني نفتخير شگ بر اثر نگب قطرر اي بنرر ن در آ
طال بود بگ ديراز برهانا و برگرردد ترا هر مي در دفراع از
ششور دادتگ بادا.
تمرراا آ دررب بررا خررودش فكررر سرريشرررد حررار همجرررش
ش اهت؟ چگ بال ي بگ هرش آسا ؟
اهير دا ؟ بگ د ادت

رهانا انا؟و

حار بها از ا ن همگ هاو صربوريب او هنروز روابي برراي
ا ن هؤاوها نيافتگ اهتو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جاویداالثر احمد شيباني
هاو  4321اهرت و تن را د روز اهرت شرگ نرگ درروع
دا ب براي همجر احما ديباني شگ در بجرتر اهرت و از نرو
رهيا سراقبت سيشنا گو ي هيچ اتفاقي رخ نرااد اهرتب
او هيچ نميدانا و دا ا خيليهاي د ر همو
هتروديمي قصا دارد بگ نيروهاي سجتقر در آبادا هروخت
برهررانا .ا يررب نيجررت احمررا درريباني شررگ در شمررك بررگ
هرري زدگررا هررم در صررا اوو اسرراادگرا بررود و اگررر
همجا گاي در خانگاش را سيشوفت و چيري سيخواهرتب
تررن

را برا شمرراو سير اهراا سرريشرردب ررر

تاريخ تولد 5 :خرداد 3111

حتري لبرا

محل تولد :ماهشهر

داوطلبين بادا .او و دوهرتان

محل کار :پتروشيمی بندر امام

سيدونا شگ فردا باز گردنا بريخبرر از حارور نيروهراي

از ساهشر رب راهري آبرادا

ست اوز در اد هاي اطراف آبادا و آ فردا هنوز نياسرا
 ...و همجر و فرزناا

او اارثر احمرا دريباني برا و رود

بيجت و كجاو انتاار در بيخبريب هنروز برگ رهريا ا رن
فردا اسيا دارنا.
همجرش سيگو ا شگ تا چشم برازشرد ستو رگ درا تن را
كجاو و نيم با او اارثر ديباني زناگي شرد و او رفترگ
و سهلوا نيجت برازگردد .برراي او و البترگ سلتري شرگ ترا آ
زسررا

نررگ را ت ربررگ نكرررد ب اهرراري چررگ سف رروسي

سيتوانجت دادتگ بادا؟و آ ا سيدا باور شرد؟!

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جاویداالثر بيژن طبيبي

تاريخ تولد 34 :فروردين 3117
محل تولد :اصطهبانات
محل کار :پتروشيمی بندر امام

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

بي طبيبي برگ انروا اسراادگر در درسان را شمركهراي
آبادا و ساهش ر بگ س روحين ن ي رهرياگي سريشررد.
روزها در بيمارهتا سشغوو بود و دبها بگ همرا دوهتا
بجي ياش ها سيداد.
اواخر هاو  4331بود شگ در بحبوحة نگ با دختري آدنا
دررا .دخترررب سجررلوليت برناسررگر ررري بررراي اسررااگرا و
هرهتارا و توز دارو را در ساهش ر برا ا دادت.
ك هفتگ بها از ا ن آدنا يب هر دو بگ انروا اسراادگر برا
هواهيما ي شگ س روحين را سنتق سيشرد بگ ديراز رفتنرا.
در ساتي شوتا ب سراهم خواهت اريب د اار دو خرانواد و
سراهم اقا برگرار دا و فرداي روز اقا هر دو بگ ساهش ر
بازگشتنا .درب مهرگ برود و نروارو اش آش ردرتگاي
هخت و زنا اساادگر هم شيك هختنا .همگ داراي شمير
خوانانا و ا ن شن اروهي بي طبيبي بود.
او شگ براي اولين بار طرح هن رهاي هردكي را در ب گ
ا را سيشردب با اددادتها ي شگ بگ همرا س روحين با
شمك خلبا بگدهت همجرش سيرهاناب هالست خود را
بگ او ااالا سيشردب ولي هس از ك سا ونيم زناگي
سشترك .بها از تار خ  34/5/41د ر اددادتي بگ دهت
همجر طبيبي نرهيا و ا ن در حالي بود شگ آن ا در تماا
ا ن سايب تن ا ك هفتگ در آغاز هاو نو توانجتگ بودنا بگ
دور از نگ با هم بادنا و بگ هفري شوتا برونا .همين و
بس .و حار همجر طبيبي بگ تن ا ي را دوهرش را اداسگ
سيدها .او دربارة بي طبيبي سيگو ا «ستين و سؤدب و
باوقار بودب نمازش بجيار ز با بود و آ زسا ب ضمن اسااد
بگ س روحينب لجاتي هم در بيمارهتا ساهش ر ترتيب
سيداد و در ا ن لجاي با دخترا و هجرا وا صحبت
و بگ سشكالتشا رهياگي سيشرد .هر شاري از دهت بر
سيآسا ان اا سيدادب س روحا را خوب دناختگ بود و
گو ي از شودشي هير الياهلل را دناختگ بود».

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جاویداالثرخيراله وكيليسهرفروزاني
همجرش را بگ اصف ا برد بود و خودش در آبادا روزها
شار سيشرد و دبها شمك بگ ب گ .ا ن اداسة تالشهاي
او بررراي وطررن هررس از درررشت در تارراهراي و انقررالب
اهالسي ا را بود.
آنقار از او بيخبر سانانا ترا دوهرتي گفرت در تلو ر رو
د ا شگ اراقيها او را با چشمهاي بجتگ سيبرنا.
سيخواهت فرزناش را اگر هجر بود رضا و اگر دختر بودب
تاريخ تولد 3 :ارديبهشت 3122
محل تولد :اصفهان
محل کار :پتروشيمی بندر امام

سربم بناسا از آ زسا تا اسروزب هم رضا و هرم سرر م شرگ
در ك زسا چشم بگ دنيا گشود اناب چشم بگ راهنا.
بگ همرا سادر سرتب از شميجيو

اهرا هراغ

را

سيگرفت .بارخر آزاد اي بود شگ خبر داد تن ا دوازد
روز با هاردا در ك بنا بود و بها اراقيها وشيلي را بگ
ا ي د ر سنتق شردنا و البتگ اسياي شگ سيگو ا هاري
شگ بارها در ر ا سبارزات

تا دو قاسي سرگ رفتگ و

زنا سانا اهتب روزي باز خواها گشت.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رحيم حيدري
«ا ن دختر براي خودش شجي خواها دا .سيدانمب چرو
دختررر توهررت» .ا ررن ملررگ را د ر يا رحرريم حيرراري بررگ
همجرش سيگفتگ .از همين ك ملگ سيتوا اشرق او را
بگ دختر كجالگ و همجرر روان

ف ميرا و حتري هرس از

نوزد هاو .سي بگ د ا روزهاي آ نا و آرزوهاي گفترگ
و ناگفتگ را در و ودش احجا

شرد.

اسا فراترر از همرة ا رن خواهرتگ هرا و آرزوهراب ارزشهراي
د ري هم بود شگ رحريم حيراري برگ آن را سهتقرا بادرا.
سهتقرا و ها بنرا برود .همرا

تاريخ تولد 9 :فروردين 3111

همان ونگ شگ بگ درهائر د رن

محل تولد :آبادان

ارزش ها ي شگ هربب درانا اسرروز دخترري شرگ برا چنرا

محل کار :پتروشيمی بندر امام

اشقي بگ آ نا اش سي انا شيا ب اگر چگ تصو ري از هرار

تاريخ شهادت 3131/1/1 :

در ذهن نااردب اسا با غرور از او اد شنا و برراي رو اهراي

محل شهادت :ئ مجتمع پتروشيمی بندر امام

دبان اهياش د اار هار را آرزو شنا.
همجرررش سرريگو ررا« :بررگ هررار و سررادرش بجرريار احتررراا
سرريگذادررتب بخصرروص سررادرشب وقترري از خانررگ بيرررو
سي رفتب هر سادرش را سيبوهيا و وقتي براز سريگشرتب
همينطور»
هر چنا براي ا ن ز ب زناگي با سردي شگ اسروز با احتراا
از او اد سيشنا بي

از دو هاو بگ طوو نين اسيا .اسا

نگ اگر سرد زناگياش را از او گرفتب صبر و
سقاوستب ك امر غرورب افتخارب بهالو ان ير هاي بجيار
براي تربيت دخترش بگ او ارزاني شرد.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

قيصر حيدري
بگ خرواهران

قررآ سريآسوخرتب نمراز اددرا سريداد.

برا شررا شترراب داهررتا سرريخر ررا و خررودش بررراي آن ررا
سي خوانا .س ربا بود و هردور .تحم هشت ب رگ سانرا
را ناادتب خاست هربازياش را در نگ گذرانا برود.
وقترري هنرروز  41هرراو بيشررتر ناادررت در ر رررة س نررو
ديميا ي دا .ساي ز ادي در بيمارهتا بجتري بود و بهرا
د ر سصررف داروب كري از سلروسراي زنراگياش درا
بود.
تاريخ تولد 3 :فروردين 3141

بررا نهرربب د ررر نمرريتوانجررت بررگ ب ررگ برررود .حترري

محل تولد :رامهرمز

نميتوانجت سث گذدرتگب فوتبراو برازي شنراو دررشت در

محل کار :پتروشيمی بندر امام

دااي شمي و توه ب همكاري با بجيج و هرپا ساهشر ر و
هري

از طوفرا

تاريخ شهادت 3138/4/3 :

 . ...او را آراا ن ذادتگ بود .ا نب آراسر

محل شهادت :رود کرخه

بودب حتي ازدواج هم نتوانجت او را از فكر شرد بگ ب گ
و نگ باز دارد.
قيصر حياري شگ اادق اساا حجين(ع) برود و اهرتمرار را
سور

را در اصر خودب حرشت در را اساا خميني (ر )

سيدانجتب ا ن بار از طر ق ها ا سقاوسرت در يا ب شرتي
س تم هتروديمي بنار اساا خميني (ر ) بگ ب گ بازگشت.
او سرد سياا بود و آسراد برود ترا در را انقرالبب احيراي
ارزشها و دفاع از سي ن

ا نثار شنا و چنين هم شرد.

حار نوبت خواهرا و برادر اوهت شگ بگ دو فرزناش نماز
و قرآ بياسوزنا و برا شا قصگ و رر ي ب و ناب اسا ا ن
بار داهتا ها ي واقهي از سرداني واقهيو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

علي ساالري

تاريخ تولد 34 :آبان 3140
محل تولد :سبزواران
محل کار :پتروشيمی بندر امام
تاريخ شهادت3132/32/4:
محل شهادت :منطقه عملياتی خيبر

ز ررر ر رررش بررارا ب در دو درربب در حررالي شررگ هررر دوب
شيجررگاي نررا لوني بررگ هردررا ششرريا بودنرراب ن برراني
سي دادنا .الري هرارري سراقرب هجرر نو روان برود شرگ
چ ونگ با وهوهرگ رفرتن برگ داخر هرن ر و فررار از هررسا
سبارز سيشرد .از او خواهرت برگ داخر هرن ر بررود .اسرا
گو يب خواهت اوب قاري غلبگ بر ا ن وهوهرگ را برگ هجرر
نو وا بخشيا .از ا ن رو الي هارري با افتخراري اميرق
بگ چشمهاي هجرش شگ سهتقا بود الياشبر وار در شنارش
ن يا ن ا شرد و ز ر ر رش بياسا بارا برر چ رر اش
بوهررگ اي زد شررگ ررادش بررراي هميشررگ آ گونررگهررا را تررر
سيشنا.
د يا هارري سردي  25هالگ بودب اسا بگ دلي ديوة زناگي
دقيق و سنام از قاري جماني خوبي برخروردار برود.
بنابرا ن از ملگ دكارچيا تانك بود و آرهي يب هرالح
رزس  .در ن ا ت هم با آرهي ي از هاي درآسا.
تا زسا د ادي در ب گ حاور دادرت .حتري كبرار شرگ
بها از املياي آزادهازي خرسش ر زخمي دا برودب بهرا
از ساتي شوتا اهتراحتب دوبار بگ ب گ بازگشتگ بود.
ناسگ هاي آخري شگ از او بگ دهت خانواد اش رهريا ب هرر
دو روز كبار نودتگ دا اناب گو ي حررفهرا ي ن فترگ را
هر بار بگ خاطر سريآورد شرگ سمكرن برود برراي گفتنشرا
د ر هرگر فرصتي نيابا.
داداب و هرزنا بود .صبرشب زبانرد خاص و ااا بودب
نام و اي بر زناگياش حاشم بود .نمازش را اوو وقت
سيخوانا .بگ فكر سجتاهفين بود و ...دربار د يا
هارريب نودتنب گو ي گن انا در ا ي اهت در ك
ان شتانگو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حميد شریفي
وي در اثر بمبارا س تم هتروديمي بنار اساا خميني (ر )
بگ در گ د ادي نا آسا .همجر حميا در فيب بيخبر از
حادثگ اي شگ در را اهرتب هرچرگ هرهي سريشنرا او را از
رفتن بگ سح شار باز داردب سوفق نميدود .او آ روز هرم
سث روزهاي د ر هرشارش حاضر سيدود .سيدانا اگرر
ظرف زناگياش لبر ر دا بادا د ر فرقي نميشنا شرگ
در خانگ بمانا ا بگ سح شار برود .اگرر قررار اهرت بميررد
هما ب تر شگ در حين ان اا وظيفگ ا ن اتفا بيفتا.

تاريخ تولد 4 :ارديبهشت 3114
محل تولد :اهواز
محل کار :پتروشيمی بندر امام
تاريخ شهادت3131/1/1 :
محل شهادت :مجتمع پتروشيمی بندر امام

هنوز دو هرااتي از رفرتن او نمري گرذرد شرگ هواهيماهراي
بهثيب هتروديمي بنار اساا خميني (ر ) را بمبارا سيشننرا
و همجر در في شگ با هاهاي برهنگ و هراها برگ بيمارهرتا
رفتررگب حررار با ررا درروهرش را در سيررا د ر اا جررت و و
هيكرررش را دناهررا ي شنرراب ولرري آ ررا ترروان را دارد؟
سيگو ا:
«رو درررا بررروداب نمررريتوانجرررتم حررررف بررررنمب خيلررري
سيترهيااب حار شگ هيرا سيترهمب چگ رها برگ آ وقرت
شگ وا بود ااو»
بها از آ روزب همجر د يا در في سيسانا و نگ فرزنا شگ
با ا بررگشا شنا آ هم در غربت و دور از خرانواد اش
شگ در اهواز زناگي سيشردنا.
هجر بررگ ب زسا د ادي هار هرباز بود و حار خودب
هار اهت .دختران حار بگ خانة بخت رفتگانا و هجري
شگ آ روزها توي گ وار بودب اسروز براي خودش سردي
دا اهتب اسا همجر در فيب رن ور و هالخورد و
غم ين اهت.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شایع عبادي
وا شگ بود هر چنا وقت كبار هوغاتيها ي سيخر ا و
بگ همرا كي از دوهتان

با دوچرخگ برگ كري از دهراي

اطررراف ساهشرر ر سرريرفررتب بررگ خررواهرش هررر سرريزدب
هوغاتيها را بگ فرزناا خواهرش سيداد و برازسيگشرت.
بهرراها وقترري ازدواج شرررد همچنررا ن ررااري از سررادر
هالخورد اش را برا ا دادت .سادرش سريگفرت شرگ او
س ربا تر ن هجرش اهت .فرااشار برود و اهر سهادرري و
صلگ رحم.
تاريخ تولد 1 :تير 3135

صبم زود د اديب قب از رفتن بگ سح شرار برگ همجررش

محل تولد :هنديجان

سيگو ا« :دا ا اسروز برن رداب سراقب بچگها باش» ترا دا

محل کار :پتروشيمی بندر امام

در سيرود و برسريگررددب آخرر ن ن را را برگ فرزنراا و

تاريخ شهادت 3131/1/1 :

همجرررش سرريانرراازد و سرريرود و ررر بررا هيك رري بي ررا

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی بندر امام

برنميگردد.
سادر د يا ابادي شگ برا غرم از دهرت داد س ربرا ترر ن
فرزناب تن ا چنرا هراو دواا آوردب تن را آخرر ن روزهراي
امر را داد زنراگي شررد چرو سريدانجرت برگ زودي برگ
د اار هجر سيرود.
هاوها هس از د ادي د يا اباديب همرا دوهرت دورا
وانيب با جت وي بجيار خانوادة د يا را سري ابرا ترا برا
د ا فرزناا او خاطرة دوهت را زنرا شنرا .بريخبرر از
ا ن شرگ فرزنراان

از هرار هريچ خراطر اي ناارنراب س رر

گفتگهاي سادر و اكجي از هار شگ بگ د وار نصب دا و
او در اثر بمبارا س تم هتروديمي بنار اساا خميني (ر )
بگ در گ رفي د ادي نا آسا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جواد هيلكنژاد

تاريخ تولد 4 :ارديبهشت 3117
محل تولد :ماهشهر
محل کار :پتروشيمی بندر امام
تاريخ شهادت 3131/1/32 :
محل شهادت :مجتمع پتروشيمی بندر امام

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

وي در اثر بمبارا در س تم هتروديمي بنار اسراا خمينري
(ر ) بگ در گ رفي د ادي نا آسا .همگ زناگي سشترك
او با همجرش بيشتر از د سا طوو نميششرا .دوازدهرم
فرورد ن هاو  33از دختري شگ كري از آدرنا ا سهرفري
شرد برودب خواهرت اري سريشنرا .رك سرا بهراب شرن
اروهي برگرار سيدود و س ر سا در اثر بمبارا نيروهراي
بهثيب ابتاا زخمي و بها د يا سيدود.
همجرش سيگو ا« :گراهي فكرر سريشرنم آ را واقهراً او را
دناختم ا ا نشگ نادناختگ از هيشم رفت؟»
احتررراا بررگ هررار و سررادرب بررارزتر ن خصوصرريت درر يا
هيلرركنر اد اهررت .همجرررش سرريگو ررا« :هنرروز هررم اگررر
سشكلي بين سن و خانوادة او ا اد درود .درب برگ خروابم
سيآ ا و سرا بگ احتراا بگ هار و سادر هرفارش سريشنرا .از
سادر بيمارش ب تر از ك هرهرتار سراقبرت سريشرردب او را
حماا سري شرردب لباهر را سريدجرت و ...س ربرا برود و
دوهتا ز ادي هم دادت ».هيلكن اد در اثر بمبارا ب ابتاا
زخمي دا .وقتري همجررش برگ د را او رفرت ارالو برر
هوخت يب ك دهت هم قط دا بود .با ا ن حاو بي
از هررر چيرررب ن رررا همجرررش بررودب سبررادا برروي داروهررا و
سيكروب هراي نادري از افونرت و هروخت ي برگ همجرر و
فرزناي شگ در را دارد آهيبي برهانا.
هيلكن اد را بگ اهواز و بهرا برگ ت ررا سنتقر شردنرا .اسرا
قجمت ا ن نبود شگ فرزناش را ببينا.
هجر د يا هيلكن اد شگ حار ه ا هالگ اهت از هار
حتي تصو ري هم در ذهن ناارد .فقط وقتي همجا گايب
ا سهلمي شگ روزگاري دوهت هارش بودب ا ...دربار
هارش با او حرف سيزننا :چيرها ي از هار سيف ما و
احجا غرور سيشنا .او سيانا شا آ ا آ ا نثاري شگ
در هارش و ها ر د اا بود در او هجت؟ و خود او چگ
سيتوانا بكناب س ر اهتفاد از آزادي و آراس اسروز
براي تحصيالي بيشتر و ب ترو

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جاویداالثر منوچهر اوالد ميرزا
وقتي همجر وا سنوچ ر اورد سيرزا ساتي از او بريخبرر
سانا از آن ا شگ بگ آبادا رفتگ بودنا هراغ سردي را گرفت
شرگ ررك راد رروي هررفيا ترانر جرتوري را همررگ ررا بررراي
دنيا هياا اساا و اخبار نگ همرا خود دادت.
تن ا شجي شگ رفتن سنوچ ر اورد سيرزا را بگ خرسش رب قب
از هقوط د ر د ا بودب رزسنا اي بود شگ بگ خراطر قررار
گرفتن در سهرض سوج انف ارب بهاها هرالست روا خرود
را از دهت داد و هرگر نتوانجت در ادي باهرا شرگ اورد
تاريخ تولد 32 :فروردين 3111

سيرزا را د ا شگ بگ خرسش ر رفتگ اهرت را نرگ .اگرر او برگ

محل تولد :كهگيلويه

خرسش ر رفتگ باداب د ادت

محل کار :پتروشيمی بندر امام

اهتب اسا اگر نگ...

بگ دلي هرقوط در ر حتمري

شجي نميدانا و بگ همين هادگي اهت شگ خانواد اورد
سيرزا و دختران

شگ كي شودك بود و د ري نوزادب

نهمت ز جتن در شنار هاري سؤسنب سردادار و سهتقا را از
دهت دادناب اسا بگ اقياة همجر د يا از نهمت دادتن
چنين هاري دختران

بگ همگ چير رهيا انا .برشت

زناگي شنونيدا را از او سيدانا شگ نيت

براي رفتنب

چنا خالصانگ بود .حار از قب نيت او خانواد اش همگ
چير دارد ر خود او را.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمدحسين یزدانپناهخوزاني
روز بازگشررت اسرراا خمينرري (ر ) بررگ ششررورب ب تررر ن روز
زناگي د يا سحماحجين ردا هنا بود اهت .او افتخرار
سي شرد در ا ن روز كي از صاها هاهااري بود شگ تأسين
اسنيت و حفاظت اساا(ر ) را برا ا دادت.
اه شتاب بود و بگ وانا در سج ا و خانگب شتاب اسانت
سي داد .گاهي هن اني در بيابا هاي اطرراف ساهشر ر برراي
سردا دربارة سجا هياهي ر سذهبي هخنراني سيشرد.
تاريخ تولد 28 :تير 3114
محل تولد :نجفآباد اصفهان

همكاران

از او بگ انوا ك شارسنا صا ق و س ربا اد

سيشننا شگ هرگر از اري د را ساا قگ نميشرد.

محل کار :پتروشيمی خارك

بررگ ه ررري سهتقررا بررود و بررگ هرريچ ترتيبرري ز ررر بررار زور

تاريخ شهادت 3159/9/28 :

نميرفت .بگ همين در بود شگ داوطلبانگ براي شمك برگ

محل شهادت :کردستان

هيلت هفت نفرة تقجريم زسرين برين زارارين و ششراورزا
اهتثمار دا بگ شردهرتا رفرت و هرس از اهراري و چنرا
روز تحم دكن گهاي وحشيانگ سنافقين بگ د ادي رهيا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جاویداالثر عبود اصالحي
قرار بود آ دبب دب اوو زناگي سشترششرا بادراب اسرا
هاواك خانة داساد را بگ خاطر اطالايرگهراي اسراا خمينري
(ر ) و دهت ا تكثيرر و  ...تحرت نارر گرفترگ برود .همجرر
وا هما دب دانجت شگ در ا ن زناگي سشترك بري
از هر چير با ا همرا بادا و د اع.
دوهرش سهما ي بود شرگ در طروو كجراو و نريم زنراگي
سشتركب هر روز بگ كي از ابهاد دخصريت و زنراگياش
هي سيبرد .هنوز هم بها از بيجت و اناي هراو برگ شجراني
تاريخ تولد 3 :بهمن 3129
محل تولد :ماهشهر
محل کار :پتروشيمی رازي

برسيخورد شگ چيرها ي از دوهرش سيگو نا و او هرگرر
ا ن چيرها را نميدانجت.
اصالحيب نگتن ا قب از انقالب شگ زسا

نگ هم از ملگ

افراد فهاو در ساهش ر بود.
برگراري شال هاي قرآ ب دناها ي سجتاهفا ب خر را و
توز ارزا بين آن اب تشكي هرپا ساهشر ر و بهرا اارراا
نيرو بگ ب گ از سهاود فهاليتهاي ابود اصالحي بود.
او شگ از ابتااي نگ در صحنة نبرد حاور دادت با
مهي از رزسناگا از آبادا بگ ساهش ر باز سيگشتب
بيخبر از ا ن شگ اراقيها ادة آبادا ب ساهش ر را نير
تحت تصرف درآورد انا .همجرش آخر ن بار تصو ر او
را از تلو ر و ارا شگ د ا با د اات و بيهروا ي بگ
اهاري سيرفت و فرزنا اوب تن ا هجرشب هرگر هار را
نا ا و اد و خاطر اي از او نااردب اسا هجر شگ بگ هفارش
هار و تحت تو اي و ة سادرب بررگ دا ب سيدانا
فرزنا چنين شجي بود و زناگي شرد در د ري شگ
بيشتر سردس

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

هار او را سيدناهنا بجي ددوار اهت.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حميد انجم روز
وي ر خط دكنا بود و در كري از سحورهراي فراري
املياي خيبر بگ انوا تك تيرانااز حاور دادت شرگ در
اثر اصابت ترش در تن گ چرابگ برگ در رگ در ادي نا ر
دا.

تاريخ تولد3112 :
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی رازي
تاريخ شهادت 3132/32/8 :
محل شهادت :تنگه چزابه

همررة دورا هررربازياش در نررگ هررپري دررا .در ررك
امليايب ضربگ اي بگ هررش وارد درا برود شرگ برگ ضرربگ
سغري ان اسيرا و حافارگ اش را دچرار سشرك شرردب ولري
گو ي نگ آنقار شگ اولين هرال رد ازدوا ر را فراسروش
شنا .ها گ اي براي همجرش خر ا بود شرگ فرصرت نشرا
آ را بگ او باهاب چو درهت در هال رد ازدوا ب دنيا
را باورد گفت.
همجررر د ر يا ان ررم روزب صرربم روز د ر ادي او ناگ ررا
تصميم گرفت دربارة اوضاع نرگب در اا و س رروحين
هررر و ررو ي بكنررا .آدررنا ي بررگ او گفررت شررگ همجرررش
س روح دا و چو هنوز سهلوا نيجت بگ شرااا بيمارهرتا
سنتق دا ب ب تر اهت بازگردد و در خانگ سنتار بمانا .اسرا
او تر يم سيدها بگ ليجت س روحين و د اا هرم ن راهي
بيناازد و بگ ا ن ترتيب در رد ا دانردهم اهراسي در ااب
ناا دوهرش را سيبينا.
همجر د يا ان م روز شگ خود از هاهراارا رهرمي هرپا
اهتب سيگو ا« :وارهتگ و با تقروا برود .برگ فررا ش د نري
تقيا دادت و همگ او را برگ انروا رك فررد سرؤسن قبروو
دادتنا .سرد فااشار و از خودگذدتگاي بود آ زسرا شرگ
شارسنا انتقاو خو بود و در بيمارهتا درشت نفرت شرار
سيشردب گاهي شگ بگ د ان سريرفرتم سريگفرت :شراش
همين حارب خمپار ايب بمبيب  ...چيري فرود سيآسا و سرا
هر دو باهم د يا سيدا م» .

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

غالمرضا برهمن
هرچررگ سررادر اصرررار سرريشرررد راضرري بررگ سانررا نمرريدررا
سيگفت« :س ر سجلما نيجتي شگ سنهم سيشني؟»
سادر هير و تن را

چرگ سريتوانجرت بكنرا؟ ترابير هيررز

وادارش شرد تن بگ ازدواج باها .دا ا ازدواج و اشق برگ
همجر و خانواد سان رفتن

دودب اسا سرادر نمريدانرا شرگ

هيچچيرر نمري توانرا سررد سيراا را ها بنرا شنرا .برگ سرادر
سيگفت« :اگر بگ اي كبارب د بار هرم ازدواج شرنم براز
بگ ب گ خواهم رفت .ا هيروزي ا د ادي».
تاريخ تولد 4 :شهريور 3112
محل تولد :ايذه

غالسرضررا برررهمن ازدواج شرررد .صرراحب دو فرزنررا دررا.
كبار هم بگ خاطر راحتي شگ از نگ بردادتگ بودب ك

محل کار :پتروشيمی رازي

سا در كي از بيمارهتا هاي ديراز بجتري داب اسا دهرت

تاريخ شهادت 3134/3/11:

از ن يا برناادت.

محل شهادت :آبادان

تن ا براي اداي د نب بگ خودش ا از داد ب گ را ترك
شنا .از آخر ن فرصتهاي زناگي ب ر برد و سادر و
همجرش را طبق قولي شگ بگ آن ا داد بود بگ ز اري
حاري اساا رضا(ع) برد و وقتي بازگشتب د ر د ني
هم نبود شگ سرغ ا را ها بنا شناو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

صدراله تيموري
وقتي از دفتر ازدواج بيرو آساب بگ همراهران
دل

گفرت شرگ

گرفتگ و سريخواهرا برگ شرو بررود .دهرت زنر

را

گرفت و از دربنا بگ دو شوه اي درميرا رفرت .وقتري از
بار بگ د ر ت را ن ا سيشردنا بگ همجرر بجريار روان
گفت« :خيلي از تو بررگترا .اسا آنقار هيرر نمريدروا شرگ
دهتم را ب يري .هيچوقرت در بيمارهرتا بجرتري نخرواهم
دا و اگر چنين داب د ر بگ خانرگ براز نخرواهم گشرت و
روزي خواهم سرد شگ رك روز ترار خي اهرت .ترار خي
شگ با روي شار آسا هر حكوستي را رژ مري همرگ از آ
تاريخ تولد3142 :

اد خواهنا شرد».

محل تولد :كازرون

بيجت و هنج هاو از آ روز گذدت ا را درگير ن ري

محل کار :پتروشيمی رازي

ناخواهتگ دا خيلي از خانواد ها از نوب رفتناب ولري او

تاريخ شهادت 3133/3/33 :

و خانواد اش سانانا .چو سيانا شيانا اگر زسرا سررگ

محل شهادت  :پتروشيمی رازی

فرا رها هر ا شگ بادري خرواهي سررد .او سثر هميشرگ در
تماا طوو نگ برر هرر شرارش حاضرر دراب اسرا آ روز
صبم برخالف هميشگب همجرش را از خواب بياار شررد و
از او رروراب نررو ي خواهررتو ا ررن وهرروا
ودكار شگ هميشگ وراب ا

بررراي ررك

هوراخ اهتب ا يرب برگ

ناررر سرريرهررياب اسررا او بررگ همجرررش گفررت« :بررگ سي مرراني
سيرودب با ا حالل

شناب چو د ر برنميگردد» .

چنا هاات بها او را شگ در اثرر بمبرارا هترودريمي رازي
س روح در بيمارهتا اهواز بجتري بود بگ بيمارهرتا قرائم
سش ا سنتق شردنا.
اصر روز تاهواا بگ اتا امر فرهرتاد درا و صربم روز
اادرروراب دهررتگاي از همشرر ر ا ارررادارش لرروي در
خانررگاش بررگ رراد هررارر د ر ياا و د ر يا تيمرروري هررينگ
سيزدنا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عزیز حيدري ریحانه
هال ا بگ انتارار دروهر شرگ سريگو نرا برگ اهراري ددرمن
درآسا سي نشينا فرزناش را برگ دنيرا سريآورد و برررگ
سيشنا و ناا دلخوا هار را بر او سيگذارد تا ا رن شرگ در
نما ش اهي شگ شانو بجيج ترتيب داد ب در اكجي هراد
هيكر در خو غلتيا دوهر را سيبينا.
سات ا وقتي خودش ا فرزناان

دلتنگ سيدرونا برر هرر

خاشي سي رونا شگ تن ا تصو ر د يا ار ر حياري ر حانگ
را در برگرفتگ اهت .بارخر هيكر بي ا دوهر با كي از
تاريخ تولد3133 :

اهراي اراقي سبادلگ سريدرود .ولري حرار هرم اگرر دلر

محل تولد :ماهشهر

هواي دوهرش را بكنا با ا از ساهش ر برگ ب شرت زهرراي

محل کار :پتروشيمی رازي

ت رررا برررود و ا ررن چيررري نيجررت شررگ هميشررگ برررا

تاريخ شهادت 3131/2/35:

سقاوربادا.

محل شهادت :منطقه عملياتی خيبر

نگ فقط ناتواني رفتن بگ سرار دوهرب شگ حجريهاي
د ري هم بر دو همجر حياري ر حانگ سانا  .سيگو ا:
«سرد سؤسني بود از اوو انقالبب ااو بجيج بود و در همة
فهاليتها درشت سيشرد .بيشتر اوقات

را در سج ا بگ

ابادي سيگذرانا و هر هاوب سا رساا چنا روز قب تر
روز سيگرفت .هگ سا هم بگ انوا داوطلب بگ ب گ
رفت .سرد بررگي بودب ولي چگ سيدود شرد قجمتم نبود
بيشتر از ا ن با او زناگي شنم» .

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

احمد رحمت عليزاده
ر ان من اهالسي دانش و ا ا راني در آسر كا برود .در
راهپيما ي ها و تااهراي گروه اي اهالسي برر ضرا رژ رم
طاغوي درشت سي شرد و از ملگ انقالبريهراي فهراو در
خارج از ششور بود .در آسر كرا تحصري سريشررد .دخترر
بررگ

همان ا ستولا دا و او ناا ز نب را بر او ن رادب اسرا

وقتي نگ دروع داب سانا را تحم نكرد.
تحصي را نيمگشار رها شرد تا از ششورب انقالب و د ن
خطررر

دفرراع شنررا .همجرررش برراردار بررود و هرررواز برررا
تاريخ تولد3128 :

دادتب اسا آن ا ا ن خطر را هذ رفتنا تا هرر چرگ زودترر برگ

محل تولد :كربال

ششور بازگردنا.

محل کار :پتروشيمی رازي

بگ سحش بازگشتب در اولين فرصتب راهري ب رگ درا و

تاريخ شهادت 3131/3/3 :

بگ انوا د ابا در شنار ها ر رزسناگا قرار گرفت.

محل شهادت :جاده آبادان – ماهشهر

همجرش سيگو ا« :بگ فرا ش د ني ااتقراد قروي دادرتب
نرس

در شارش نبود .اسا وقتي از املياي دكجت حصرر

آبادا بگ خانگ آسا بگ داي گودگگيرر درا برود و قررآ
سيخوانا و ااماو د ني اش را بگ ا سيآورد .بگ او گفرتم:
سا را رها شرد اي؟ گفت :نگب ولي سن خاا را بي

از درما

دوهت دارا».
احما رحمت اليراد بگ خاطر س ا ري والا ن
بگ ارا

از ا الا

در شربال ستولا دا بود .دب د ادت

دوهتاني شگ از او سيخواهتنا دب هاو تحو

بگ
را نرد

خانواد اش برگردد گفتگ بود :سيخواهم بروا شربال...

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمدعلي رفيعي نژاد
دربار د يا رفيهي ن اد چگ چيري سيتوا نودرت .وقتري
خانواد اش دربار او شتابي نودتگانرا و براز سهتقانرا او را
بگ درهتي نشناختگانا.
از شااا بها دخصيت د يا رفيهي ن اد سيتوا نودت؟ از
تالش و ا ثارش در را خااب از نماز دبهاي هميش ياش
شگ حتي در سياا نبرد هم ترك نميدرا .از هر ا هراي
طورني در نمازها

ب از ظلم هرتيري و سبرارزات

هيروزي انقالبب از حاور بي ها ان
تاريخ تولد 2 :خرداد 3115
محل تولد :آغاجاري

در سياا

برراي
نرگب از

س ربانيب تواضر ب صرلگ رحرمب اسرر برگ سهرروف و ن ري از
سنكرش ا احتراا و اشق

بگ هار و سرادرب را از ااتقراد و

بگ اصوو و فروع د ني شگ نگ تن ا باا سهتقرا برودب

محل کار :پتروشيمی رازي

امل

تاريخ شهادت3133/33/38 :

بلكگ بگ آ اشق هم سيورز ا ا ...؟

محل شهادت :منطقه عملياتی والفجر

براي نودتن دربار او سيتوا همة شارهاي شرد و
ادگاريهاي بر ا سانا از او را در ف رهتي از اهاسي و
ارقاا رد ا شرد و گذدتب اسا آ ا سيتوا سطملن بود
ا ن همة حقيقت و ودي او و نشا گر همة لحاگهاي
هرتب و تاب بود اوهت؟ بودني شگ با د ادي اودانگ
داو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خسرو زاده سهبردي
ناسبرد بگ همرا همجرش در د ر اهواز بر اثر حملگ
سودكي د يا دا.

تاريخ تولد3112 :
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی رازي
تاريخ شهادت 3159/1/23 :
محل شهادت :بمباران شهرستان اهواز

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسن شيرعلينژاد
هيصاوبيجت هراو هرم برراي آنچرگ او درامرر شوتراه
ان اا داد بود شم بگ نار سيرها .در آبادا ستولرا درا و
هس از هي و دو هراو زنراگي هردرار از
براي وطنب در غربت رخت از

راد و سبرارز

ا بربجت.

د يا حجن ديرالي ن ادب همرسرا برا شرار در هترودريمي
رازيب تحصي را هم اداسگ سيداد .ورزدكار بود و چنا ن
بار وزنرگ بررداري ششرورب اخرال هجرنا ا اي دادرتب برگ
د را احتراا سيگذادت و اگر چگ بجيار وا بودب همة
تاريخ تولد3111 :

افراد فاسي و دوهت و آدنا بگ او احتراا سيگذادتنا .اه

محل تولد :آبادان

سطالهگ بود و سقيا بگ همة اصروو و فرروع سرذهبب ازدواج

محل کار :پتروشيمی رازي

شرد بود و دو دختر دادت .از ملگ سبارزاني بود شگ قب

تاريخ شهادت 3131/32/22 :

از انقررالب بررا ت يررگ شتررابب توز ر ب اسانررت و فررروش آن ررا

محل شهادت  :جبهه های نبرد

رودن ري سيشرد .با دروع نگ تحميلي هرم برگ صرا
رزسناگا هيوهت تا ا ن شگ در آخر ن روزهاي هراو 33
هس از ان اا سهال اتي در آبادا ب ت را و اتر
راحتي شگ از ب ة نرگ نصريب

بگ خاطر

درا برود برگ در رگ

د ادي نا آسا.
در بخشي از وصيت ناسگاش نودتگ ...« :انقالب اهالسي از
سا هي تر بود و سات ا قب از سا ابور شرد و سا بگ شاروا
انقالب نرهيا م .ا ن انقالب در دنيا گجترش افتگ و از
همين روهت اسياوارا خااونا همين آسانم بگ ب گ را با
نيتي خالص از سن بپذ رد ...ابادي شرد آها اهتب
ولي ابادي خالصانگ نگ».

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سيفاله طالبي اسكندري
اكس ها ي شگ از او سانا ب سربوط اهت برگ شارناسرة هراو
آخرش شگ هس از ازدواج و اخرذ سرارك د رپلم انااخترگ
بود .هرگر فرصتي نكررد از خرودش اكرسهراي تراز اي
بيناازد تا ا نشگ بنياد د يا تصو ر او را با هيكر خرونين در
حالي شگ لبا هاي تكگتكرگ درا اش برگ بران

چجربيا

بودنا ثبت شرد .اكج ا ي شگ د انشرا ب تحملري وصرا
ناداني سي خواهاب بخصوص براي هجرش شرگ آ روزهرا
هنوز شودشي بي
تاريخ تولد 2 :مهر 3129

نبود.

د يا طالبي اهكناريب دادابب هردور و برا نشراط برود و
اهميتي ناادت شگ ز ر باراني از گلولگ

محل تولد :آبادان

البتگ بيهرواب برا

محل کار :پتروشيمی رازي

و خمپار زنراگي شنرا .سريدانجرت آنچرگ بناهرت اتفرا

تاريخ شهادت 3135 :

بيفتاب رخ سيدها.

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی رازی

بارخر آ روزب اتفاقي شگ فكرش را سيشرد رخ داد .آ
روز همررگ صررااي هواهيمرراي اراقرريهررا را برفررراز آهررما
ساهش ر دنيا بودنا و قطهاً صااي انف ار بمبهرا را هرمب
ولي همجر د يا طالبي شرگ سهلرم برود قبر از هرر چيرر از
هچهچ داگردان

همگ چير را ف ميا.

هيكررر د ر يا طررالبي هررم در ساهشر رب هررم اصررف ا و هررم
روهتاي اهكنار گ تشيي دا و باز هم با هما اكسها.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

علي قنواتي
اگر نگ تماا سيدا و الي قنواتي بگ ب رگ نمريرفرتب
چگ وابي دادت بگ خودش و برگ رزسنراگا و  ...باهرا؟
ا ن هواو را بارها از خود هرهيا بود .اسرا همجرر و هفرت
فرزناش را چگ با ا سيشررد؟ اسرا او د رر سصرمم برود و
درنررگ ررا ر نبررود .وقترري قارريگ را بررا همجرررش در سيررا
گذادتب آ هاهخ را دنيا« :بروب بگ اسيرا خرااب ترا زسراني
شگ برگردي هم هار سيدوا و هم سادر».
اسا اگر او هرگر برن ردد چگ؟ و را اگرر زخمري و سهلروو
تاريخ تولد3135 :

بازگشت چگ با ا شررد؟ برراي زنري شرگ برگ اقيراة دروهر

محل تولد :ماهشهر

ا ما داردب چگ فرقي سيشنا؟ ز شگ خود تروا رفرتن برگ

محل کار :پتروشيمی رازي
تاريخ شهادت 3133/2/21 :
محل شهادت  :کوشک

ب ررگ را نررااردب چرررا درروهرش را سن ر شنررا؟و ا ررنگونررگ
سيدود شگ الي قنواتي بگ ب گ سريرود و درا ا از همرين
روهت شگ همجرش دب د ادت
بررا لباهرري هررپيا درربيگ بررگ لبررا

خواب سيبينا قنرواتي
بختيرراريهررا بررگ خانررگ برراز

سي گردد .از او سيهرها« :تو بجري ي دراي .رفتري ب رگ
ب ن يب آ وقت بختياري داي و بگ خانرگ برگشرتيو ا رن
چگ لباهي اهت؟» و دوهر در خواب بگ او هاهرخ سريدهرا
تو خودي هم خواهتيب تو در ا ن لبا

با سن در كي؟

د ر ترد اي براي ز نميسانا شگ دوهرش د يا دا و
او بگ آرزو

رهيا اهت .اسا براي ا رن درر كب

تاز دروع دا .او را درازي در هي

راد

دادرتب راهري شرگ

اسروز در سيانرگ آ خجرتگ و فرترويب اسرا هرربلنا و هيرروز
همچنا هي

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

سيرود و ...

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

كرامتاله كاظمي

تاريخ تولد3113 :
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی رازي
تاريخ شهادت 3133/5/11:
محل شهادت  :کوشک

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

او هن اا اداي نماز صبم در اثر اصابت گلولگ در شودك
بگ در گ د ادي نا آساب شراسرت اهلل شراظمي اگرر چرگ
بجيار وا بودب اسرا همرا هرال اي انراك امرر را چنرا
ز جتگ بود شگ ددمنان از او در رنج و دوهتااران بگ او
سفتخر بودنا .براي همجر نو وان بگ اناازة هال اي هراو
و ا دا ا تا ها ا امررب تروا و انررژي وفراداري برگ رك
اشق ك هالگ و نيمگ را بر اي گذادتگ بود .اذبگهاي او
چنا همجر نو وان را بگ هوي خود ششيا بود شگ هس
از د ادت ب بانوي وا ب هاوهراي نو رواني را برا سررور
خرراطراي او در تن ررا ي و انررروا بررگ ررواني رهررانا و اگررر
طبيهت بشر و خواهت خود د يا شاظمي نبودب دا ا ا رن
انروا تا اسروز اداسگ سي افت.
همجررر در يا شرراظمي در او ررر ررك سهلررم س ربررا شررگ
صبورانگ بگ داگرد نوآسوزشب نكتگهاي اميق و گا فراترر
از درش سيآسوزد و ك دوهر س ربا اادرقب سبرارزي
سيد ا شگ در تماا زسينگهاي هياهيب ااتقادي و ا تمااي
بين و دان قاب تو ي دارد .اه سطالهگ اهتب از هرر
نرروع شتررابي سرريخوانرراب از ملررگ سبررارزا و رودررنفكرا
ضارژ م طاغوي اهت و در اين حاوب خيرخروا و سرردا
دوهت و در ن ا تب رزسنا اي آساد د ادي شگ بگ ب رگ
نميرود شگ د يا دود برگ ب رگ سريرود ترا هررحا تروا
ب ن ا.
و همينها بود شگ وقتي با هم بگ سج ا سيرفتنا و هشتهر
هم در صا نماز ماات سيا جتادنا .ز چنا غر
خلوص نماز دوهر سيدا شگ تر يم سيداد بگ او اقتاا
شناب نگ اساا ماات و نميدانجت روزيب وقتي شگ
دوهرش با همين خلوص نماز سي خوانا بگ وصاو سهبود
خواها رهيا و دا ا هنوز هم تر يم باها ناانا و باور
نكنا شگ او رفتگ.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

غالمحسين كرمبخش
زناگي اش (چرگ قبر و چرگ بهرا از انقرالب) در سبرارز و
فهاليتهاي سذهبي خالصگ درا برود .اادرق ن رجالبالغرگ
بودب بجيار قرآ سيخواناب نمازش را اوو وقت ادا سيشرد
و داا

ب تن ا براي د ادي بود و بس.

حتي وقتي بها از ازدوا

شگ براي سا اج بگ سشر ا و

ز اري اساا رضا(ع) رفتگ برودب دارا شررد شرگ برگ در ادي
برها.
تاريخ تولد3112 :
محل تولد :آبادان

و آذر سررا هرراو  4321روي ه ر رودخانررگ ب مررندررير بررگ
آرزو

رهريا .خرانواد اش از هيكرر او هريچ نا انرا .از

جاش هيچ نمانا بود .حاص امرشب سبارزاي بجياري

محل کار :پتروشيمی رازي

اهتب بگ االو وقتي هجرش بگ دنيا آساب هرار برگ در ادي

تاريخ شهادت 3159/9/33 :

رهيا بود .بنابرا ن ناا هار را بر او گذارنا.

محل شهادت  :آبادان

همجرش سيگو ا« :همة هفارشهاي او سربوط بگ تربيت
هجرسا بود .دوهت دادت او را طبق سواز ن اهالسي بار
بياور م .او بگ ا ن دنيا تهلق ناادت و چنا براي د ادي
داا سيشرد شگ سيدانجتم د يا خواها دا» .

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمد صدیق كنعاني
اه خطاطي و خودنو جي بود و با هجرر برررگ
شررال

هررن م در

شرگ در

سرريخوانرراب تمررر ن خرروشنو جرري

سيشردنا و هرسشقشا ا ن بود« :د ياب قلب تار خ اهت»
و وقترري بررگ قلررب تررار خ هيوهررتب برري
همكرراران ب آن ررا شررگ ز ررر دهررت

از دوهررتا و

بودنررا و شررارگرا

هتروديمي در هوگ او ادك ر ختنا.
از د ادي سحما صا ق شنهاني  47هاو سيگذرد .بگ ر
خاطر هاي هميشگ زنا اش از اوب ا ن ملگ در ذهن
تاريخ تولد 5 :آبان 3122

همجرش باقيسانا شگ« :آدا با ا هميشگ براي همجا ة

محل تولد :سنندج

خودش خوب بخواها».

محل کار :پتروشيمی رازي
تاريخ شهادت 3135/31/21:
محل شهادت :مجتمع پتروشيمی رازی

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسين محموديفر
غروب آ روز قرآ خواناب غج د ادي شرردب آخرر ن
دربت را بگ همجن ران

داد و گفت« :بنوديا سن ترا نيمرگ

دب بيشتر س مانتا نيجتم ».بارها و بارهرا برگ هراات ن را
شرررد .هرراات 45:31ب وقترري سرريرفررت چيررري بررگ راننررا
بولاوزر ب و ا هم او و هم راننا در اثر اصابت ترش

بگ

در گ رفي د ادي نا دانا.
اسا انتارار او فقرط سربروط برگ آ غرروب نبرود .او قبر از
هيروزي انقالب هم سيدانجت شگ سرگ هرا گ برگ هرا ة او
تاريخ تولد 3 :شهريور 3114

حرشت سيشنا .همة روزهرا ي شرگ اطالايرگهراي اسراا را

محل تولد :ماهشهر

تكثير و توز سيشردب شتابها و نوارهاي دشتر در هتيب

محل کار :پتروشيمی رازي

آ ررتاهلل دهررتغيب و آ ررتاهلل طالقرراني را در خانررگ هن ررا

تاريخ شهادت 3131/1/38 :

سي شرردب را وقتري در ب رگب تررش

محل شهادت :جاده آبادان – ماهشهر

اصابت شرد ا...
اسا ا ن بار سطملن بود وقت

برگ ه لروي راهرت

رهيا  .قب از رفتنب بگ هار

همجرش هفارش شرد شگ از همجر و فرزناان

خوب

سراقبت شنا .از دوهت و آدناب حالليت طلبيا و براي
دوهتا و آدنا اني شگ دور از او بودناب ناسگ نودت و
حالليت خواهت .قب از د ادي بگ كي از همرزسا خود
هفارش شرد بودب بگ نيابت از او چيرها ي را شگ بگ دختر
شوچك
حا

قوو داد بود بخرد و بگ او باها ...و سيتوا
زد دوهتا و همرزسان

او را چ ونگ افتنا شگ دو

نفر از آن ا وصيت شردنا شگ اگر د يا دانا شنار
سحمودي فر بگ خاك بجپارنادا و

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمد سعيد نوذري
«داا نكن شگ برگرداب دااشن در ا ن نگ هيروز درو م.
وقتي دلت گرفت قرآ بخوا و فرزناسا را چنا تربيرت
شن شگ فردي دا جتگ برراي خراست برگ اهرالا و سجرلمين
بادررا ».ا ررنب آخررر ن هررفارش د ر يا هررهيا نرروذري بررگ
همجرش بود.
همجر و فرزناش را شگ ك روز هري ب در هرالروز تولرا
حاري س اي (اج) بگ دنيا آسا بودب بگ خراا هرپرد و برگ
ب گ رفت .ا ن بار در ب گب نگ سجلوو م آوري س ماي
تاريخ تولد 31 :بهمن 3112

بودب نگ رهياگي بگ س روحين و نگ  ...ا ن بار خاا خواهرتگ

محل تولد :آبادان

بود شرگ او د رر برا د را س رروحين حجرري نخرورد و

محل کار :پتروشيمی رازي
تاريخ شهادت 3133/4/28 :
محل شهادت :بصره

احجا

درا ناادتگ بادا.

سحما ههيا نوذري روز بيجت و هفتم سا رساا در
حاليشگ روز بود بگ آرزو

ر هني د ادي ر رهيا و از

او خاطراتي شگ سانا همگ از سبارز اهت .سبارز با رژ م
طاغوي قب از انقالبب سبارز با ددمن ست اوز در سياا
نبرد و سبارز با نفس در سياا زناگي.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ابراهيم اميدي

تاريخ تولد 3 :فروردين 3110
محل تولد :زنگي آباد مرودشت
محل کار :پتروشيمی شيراز
تاريخ شهادت 3131/4/4:
محل شهادت :جزيره مجنون

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

ك بار هگ سا ب رك برار  12روز و رك برار هرم دو سرا
آخر ن بار  52روز در ب گ دفاع شرد تا ا رنشرگ بيجرت و
هنج روز قب از هذ رش قطهناسگ  215از هوي ا را ب هن اا
اقاسگ نماز دب بگ در گ د ادي نا آسا.
«هرگر نا ا اا شجي بگ اناازة او بگ هار و سادرش احترراا
ب ذارد ».ا ن را همجرش با حيري و البتگ افتخار سيگو ا.
قب از د اديب همجر و هار و سادرش را بگ ز راري خانرگ
خاا برد بود .هنوز د سا از بازگشت وي ن ذدتگ برود
شگ د يا دا.
«اگر سيليون ا توسا هوو برا م بياوري و ك نماز صربحت
قاا دود برا م ارزدي ناارد».
ا ن هفارد بگ هجر وان بود و از سردي شرگ سرادرش
هر بار قب از ا نكگ بگ او دير باها وضو گرفترگ برودب چيرر
بهياي نيجت.
ااو دوراي سحر برود و برگ سشركالي سرردا رهرياگي
سيشرد .هيشنماز سج ا سح بود و همجرش سيگو ا شرگ
خيلرريهررا هرررخاش داررا سرريخواننررا و از او حا ررت
سيگيرنا .از ملرگ خرود او طبرق حرا ت از دروهرب در
طوو ا ن هرال اب هرگرر برگ سشركلي برنخرورد شرگ نتوانرا
حل شنا.
در درهت سصرف شرد بيتالماو برگ دراي هرختگيرر
بود و قب از هر چير ههي سيشرد دهتمردي شگ بابت شار
در افت سيشنراب حرالو بادرا برين همجرراني شرگ برا هرم
سشك دادتنا سصرالحگ سريشررد .برگ خرانواد هراي در اا
شمك سي شررد .برراي خرانوادة خرود و همجررش احترراا
ز ررادي قا ر بررود و بررگ فقرررا چنررا شمررك سرريشرررد شررگ
خانواد اش تن ا بها از د ادي او بگ ا ن سجللگ هري بردنرا.
رشهتي نماز ا روزي روزة قاا ناادت و چنا بود گو ي
چو ك دُر.
و بررگتر ن خودبختي همجرش ا نشگ همة فرزناان
باو اهتثنا نيكيهاي هار را بگ ارث برد انا.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

قدرت ا ...بهمني
ز

واني شگ هنوز هفا هال

شوچك و گر ان

هم تماا نشا برودب دخترر

را بگ آغوش گرفت و بيآنكگ بگ شجي

چيري ب و ا بگ بيمارهتا رفتب از هرهتاري دربارة د اا و
س روحين هتروديمي ديراز هرهياب هرهتار نراا دو در يا را
بگ زبا آورد و همجر د يا ب منري د رر چيرري نف ميرا و
كي از همجا ا قرا مي شرگ در بيمارهرتا برود او را برگ
خانة هارش برد.
او دب قب از د اديب ب مني را بگ اد سيآورد شرگ حرين
خوانا قرآ خواب

برد بود و بها ناگا بياار دا برود

تاريخ تولد 8 :فروردين 3141

و بيسقاسگ گفتگ بود« :سن د يا سيدوا»

محل تولد :آباده

وقتي شگ د يا ب مني د رر نبرودب همجررش تراز ف ميرا

محل کار :پتروشيمی شيراز

چقار بگ سردا شمك سيشرد  .از هما همجا گاي شرگ او

تاريخ شهادت 3133/8/3 :

را بگ خانگ رهرانا برود و بري

از رك خرواهر در ارراي

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی شيراز

د يا گر جتگ بودب دنيا شگ هميشرگ قبر از خرودش برراي
آن ا خر ا سي شررد و بارهرا و بارهرا برگ او شمرك شررد
اهت.
د يا ب مني وقتي براي آخر ن بار از خانگ خارج سيدراب
كبررار از نيمررگ را بازگشررت و فرزنرراان

را بوهرريا و از

همجرش خااحافاي شردب در نيمگ را ب تختگ هن ا ي شگ
ادة بين د ر و هتروديمي ديراز را سجراود شررد برود از
سيا را بردادتب دا ا برگ او ال راا درا برود .همرا روز
ظ ر شارسناا و شارگرا زخمي هتروديمي را از آن ا برگ
هرات بگ بيمارهتا رهانا.
سؤسن بود و س ربا و از همين خصوصياي اوهت شگ
همجرش با سرور خاطراي او و زناگي شوتا ب اسا
دير نشا روزگار سيگذرانا و از اد نبرد شگ با ا زهرا
را ز نب وار تربيت شنا و س اي را حجينوار.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسن جمالي
«بگ سادرا ن و شگ بگ روضرگ سريروا .سرادر اهرت درا ا از
خودحاليب آ را ا ي بگ زبا بياورد ».ا ن را بگ همجرش
سيگفت بيخبر از ا ن شرگ سرادر اگرر روضرگ رفرتن او را
نمي د اب شارهراي د ررش را شرگ د را برود :شمرك برگ
آهيب د اگا و رهياگي بگ افراد بيمارب س ربانيب ادب و
دوخطبهياش را و لطفي شگ بگ سادر سيشرد.
خيلي وقت اب ا ن سادر هيرب حرفهاي خرانواد هراي در اا
دربارة فرزناانشا را سيدنيا و بگ خرود سريگفرت چرو
تاريخ تولد34 :تير 3112

فرزنادا د يا دا ا ن طرور فكرر سريشننراب اسرا وقتري

محل تولد :شيراز

حجن مالي بگ د ادي رهياب ا حتي هجر خالة او .ف ميا

محل کار :پتروشيمی شيراز

بگ واق در سيا فرزنراا ب هميشرگ او شرگ ب ترر ن اهرت برگ

تاريخ شهادت 3132/32/25 :

د ادي سريرهرا و آنچرگ همرة هرارها و سادرهراي در اا

محل شهادت  :هورالعظيم

سي گو نا زا ياة تخيالتشا نيجتب حقيقتي اهت واقهيتر
از واقهيتو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سيد محمدحسين حجتي
«سادرب اگر فرداي قياستب حاري زهرا( ) از تو هرهريا
چگ شجي حجين سرا اري شردب تو چگ روابي داري برگ او
باهي؟و سنهم نكنب ضا انقالبب ضا انقرالب اهرت .آن را
شگ ز و بچگ دارناب سجلوو خانواد دا هجتناب هرباز هرم
شگ بها از خراست هرربازيب ا براري برگ سانرا در ب رگ
نااردب سن اگر نروا چگ شجي برود؟» ا ن حرف ا از د ياي
شگ گا دب هرا در سجر ا برر داسرن هري
دهتغيبب د يا سحرراب) خرواب
تاريخ تولد33 :خرداد 3101
محل تولد :شيراز
محل کار :پتروشيمی شيراز
تاريخ شهادت3135/31/4:
محل شهادت :شلمچه

نمراز (آ رتاهلل

بررد ترا برررگ درا ب

چناا بهيا نيجت و بهيا هم نيجت سادرش با خود ب و ا:
«آ ا واقهاً او فرزنا سن بود .ا ن سن بودا شگ توانجتم چنرين
هجري بگ اهرالا و اسهرگ تحو ر براهمب آ را لياقرت او را
دادتم؟و»
بارها سادر د ا بود با دوهتان

غذاي هاد اي خر ا انرا

و بگ خانگ سيآساناب وقتي با ااتراض بگ آدپرخانگ سيرفت
تا برا شا غرذا بپررد برگ حكرم سرادريب هن راني از ري در
ن اهشا سيشررد و سري د را شرگ هجررش لرو ا جرتاد و
دوهتان

بگ او اقتاا شرد انا و با هم نماز سيخواننا.

ا نگونگ بودب شگ هگ روز هس از اادرورا چشرم برگ

را

گشود بودب روز د ادي حاري فاطمگ ( ) بگ در ادي
رهيا و در ها ا ا اا فاطميگ نير بگ خاك هپرد دا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمدصادق درستكار
سشغوو شار بود شگ آژ ر قرسر بگ صاا درآساب همرگ برگ
شوه اي اطراف س تم هترودريمي دريراز هنرا بردنرا .برا
دررنيا صررااي آژ ررر هررفيا بازگشررتنا .وقررت نمرراز بررودب
سحماصرراد درهررتكار و دو نفررر از دوهررتان

بررگ نمرراز

ا جتادنا شگ دوبار آژ ر قرسر بگ صاا درآسا .هواهيماهراي
ددمن بهثي آسانا و بمبارا شردنا و رفتنا .سحماصراد
درهتكار هن اا اداي نماز ظ ر بگ در گ د ادي نا دا.
د ر روزهاي مهرگ اقرواا او را نمريبيننرا شرگ هروار برر
تاريخ تولد33 :اسفند 3123

دوچرخررگ آسررا ب حالشررا را بپرهررا و بررگ سشكالتشررا

محل تولد :سپيدان

رهياگي شنا و در اسور خير اريدا دها .دوچرخگاش

محل کار :پتروشيمی شيراز

از آ روز تاشنو در گودة حياط سانا و خرانوادة در يا

تاريخ شهادت 3133/8/3 :

هر بار با د ا آ ب خاطراتي را از زنراگي اوب تولراش در

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی شيراز

هپياا ب تحصيالت

شگ با شارشرد همرا بودب اشق

بگ

اساا خميني (ر ) و ور ت فقيگب هي دهتياش در شارهاي
اااالمنفهگب هرهرهتي هارب سرادر و خواهرهرا و برادرهرا و
بها همجر و فرزناا و زسرسگ تالوي قرآن

و  ...هرر روز

بگ خاطر سيآورنا و سرور سيشننا .زناگي د ياي را شرگ
هم صاد بود و هم درهتكار.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

باروني زارع
بها از  45هاو هنوز همجر باروني زارع با را دربهرا
قرص بخورد تا خياو و خاطراي او رها

شننا و بتوانرا

بخوابا .آن ا چ ار هاو زناگي هردار از خودبختي شنرار
هم دادتنا .براروني زارع قبر از ازدواج در حروز الميرگ
سروددررت تحصرري سرريشرررد .وقترري هرراواك بررگ خرراطر
تااهراي و توز ااالسيگب اكس و هوهتر اساا دهت يرش
شردب تحصيالي در حوزة الميگ خيلي برا
دا .اگر چگ تحصيالت
تاريخ تولد 2 :خرداد 3141
محل تولد :روستاي كربال

گررا تمراا

را اداسگ نراادب اسرا ااتقرادات

اساا(ر ) و انقالب هر ا

برگ

سانا تا لحاگ د ادي.

دورا هرررربازياش را در نرررگ گذرانرررا و بهرررا از

محل کار :پتروشيمی شيراز

ازدواج بگ خاطر همجر و دو فرزناشب هر بار رفتن بگ ب گ

تاريخ شهادت 3135/4/9 :

را بگ آ نا سوشوو سيشرد .تا ا ن شگ بگ ا رن نتي رگ رهريا

محل شهادت :فاو

با ررا برررود تررا ا مررا ضررهيا دررا اش را تقو ررت شنررا و
آراس

گذدتگ را باز ابا.

صلگ رحم و رهرياگي برگ اقرواا و دوهرتا ب برارزتر ن
خصوصيت

بود .وقتي سي رفت با همگ خرااحافاي شررد.

هن م تيرسا بود شگ رفت و ن م تيرسا بخاطر ن راي رك
س روح بگ د ادي رهريا .هفراهم تيرسرا برگ خرانواد اش
اطالع دادنا و ه اهم تيرسا بگ خاك هپرد دا .روح
بارخر بگ آراس

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

رهياو

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سيروس زارع
هس از آن مگ ترالش و سبرارز برراي برگ ثمرر رهرانا
انقالب اهالسي ا را ب حار در خانگ نشجتگ بود و هر بار شگ
اقااا شرد بود بگ ب گ برودب سيجرر نشرا برود .هرخنراني
اساا خميني (ر ) را هن اا تحو هاو بگ خراطر سريآورد:
«اسجاوب هاو هيروزي اهت».
كبار هاو  4325برگ فرسرا اسرااب هرربازخانگ را تررك
شرد بود .هس چرا حار شگ ششور درگيرر نرگ اهرتب
شاري نميشرد .اگر نگ تمراا درود و او شراري نكررد
تاريخ تولد 25 :مرداد 3111

باداب چگ؟و

محل تولد :شيراز

بررارخر بمبررارا س تمر هترودرريمي درريراز و تهطيلرري

محل کار :پتروشيمي شيراز

واحاهاي شاريب فرصت رزا را در اختيارش قرار داد .بگ

تاريخ شهادت 3135/31/4 :

او ا از دادنا براي ساي شوتاهي بگ ب گ برود.

محل شهادت  :خرمشهر

سجلوليت ب اسااد بگ س روحين بود .بارها تا هلك بر هم
سين ادب دوبار با ا سيرفت بگ س روحي اسااد برهاناب اسا
خجتگ نمي دا .دب آغاز املياي شرربالي چ رار گفتنراب
س بور نيجتيا س روحرا را برگ هشرت ب رگ سنتقر شنيرا.
آت ر

نررگ هررن ين بررودب ولرري او رفررتب ن رراي ررك

س روح هم غنيمت بود .ا ن رفتنب بازگشتي رر برا هيكرر
خونين و چ ر اي هوختگ بگ همرا ناادتو
همجرش هرگر نتوانجت نازة او را ببينا .درا ا از همرين
روهت شگ نميتوانا نبود او را باور شنرا .براهرتي س رر او
د ر نيجت؟و

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اسماعيل زمان جهرمي
«همگ سيگفتنا برا ت نميساناب از بس شگ خوب بود».
سررادر در يا اهررمااي زسررا

رسرري بررا افتخررار از او رراد

سيشنا .همين طرور از هرا ر فرزنراان  .از زنراگي هرادة
هجرش سي گو ا :از هرهيرشاري و ابرادي خالصرانگاش از
هفارش هاي او بگ خواهرش و از ا ن شگ حتي درا دادرت
روي زسين بخواباب چو حيا سيدانجت زسين سو ودي
چو او را تحم شناو
بيجت و هفتم سرداد هاو  4327از سادرش خواهت قب
تاريخ تولد 1 :تير 3113

از آنكگ سردا سح و همجا ا بگ د راارش بيا نراب رك

محل تولد :آبادان

هاات بگ آن ا فرصت باها .روي سادر را بوهياب بگ همرا

محل کار :پتروشيمی شيراز

همجر و برادرش آسادة رفتن دا و او شگ همرة امررش برگ

تاريخ شهادت3151/5/21 :

هينما نرفتگ بود ا ن بار با انبوهي از ااالسيگ اكس و رهرالة

محل شهادت :سينما رکس آبادان

اساا خميني (ر ) بگ هينما رفتو
هينما رشس آبادا بگ آت

ششيا دا و سرردا سحر

شگ قرار بود بگ د اار «ديخشا » بيا نا بگ همرا همكرارا ب
اهاتيا دانش ا و چ ارصرانفر از دانشر و ا شرگ برا گر
سيخك آسا بودناب هيكرش را تشيي شردنا.
بجياري سري گفتنرا در ان لجرتا در سراي زسراني شرگ
د يا آن ا تحصي سريشررد برگ شمرك او ا مرا خرود را
باز افتگ ا بگ د رن اهرالا درآسرا بودنرا و بجرياري هنروز
رودن ريهاب شمكهراي بريدرائبگ و الطراف او را از راد
نبرد انرا و همرين طرور هرار و سرادرش س ربراني و احترراا
بيسثال

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

را.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مجتبي صحفي شهرضایي

تاريخ تولد 3 :بهمن 3129
محل تولد :شهرضا
محل کار :پتروشيمی شيراز تاريخ شهادت
3133/4/21:
محل شهادت  :شلمچه

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

تاز دره تماا دا بود .تاز اهتخااا دا بود .تاز
خانگ خر ا بودب تاز بچگدار دا برود و  . ...همرة ا رنهرا
با ا سيخكوب سيشردب اسا رفت.
قب ر از رفررتن در قبرهررتا د رضررا بررراي قبرخررالي از
هلجلگ قبري شگ قبالً شنرا درا بودنرا فاتحرگ خوانراو در
سقاب ته رب همجررش برگ او اطمينرا داد روزي خواهرا
ف ميا شگ چرا براي ك قبر خالي فاتحگ خوانا اهت.
حار هر دب مهگب سردي شنار ا رن قبرر برراي در يا
س تبي صرحفي د رضرا ي قررآ سري خوانرا .سرردي شرگ
روزيب وقتي د يا نو وا بودب قررآ برگ او آسوخترگ برود
شگ د ر گاا ي نكنا.
باباي سارهگاي شگ در آ در سريخوانراب برخري از
سردا سحلگ اي شگ در آ ستولا دا بود و ...سيدانجتنا در
آغاز هر سا او سيآ ا و شمك هر نگاي بگ آن ا سيدها.
همجرش سيگو ا« :هنوز شگ هنوز اهت ارتباط سرن برا
او قط نشا ب سن از او انرژي سيگيراب هاهرخ شارهرا م را
از تغيير حالت چ ر اش توي اكسب سيف مم».
قرآ را حفظ بود و براي اثباي هر چيريب داها سثالي
از قرآ سي آوردب چنا اه سطالهگ بود شگ گو ي بگ تمراا
الوا زسا خود آگا اهت .آ قار بگ خرانواد اش احترراا
سي گذادت و چنا در زناگي سشرترك از اسراا الري(ع)
ال و گرفتگ بود شگ همجرش حرق دادرت ن رران بادرا.
سطملن بود س تبي برا نميساناب اگر چرگ هنروز ن ري
در شار نبودب اسا فكر سيشرد دا ا در اثر ك تصادف را
ك اتفا خاا او را ب يرد.
وقتي بگ ب رگ رفرتب د رر همجررش سطمرلن برود در يا
سيدودب خودش هم همينطور.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

كریم عزیزي فر
تا سات ا هجر شوچك

سيگفرت« :سرن سحمرا رواد

نيجتمب بگ سن ب و يا شر م آقا ».دا ا ا نگونگ و بگ شمك
دهرها ي شگ براي هار سيهررودب راي خرالي او را برراي
خود هر سيشرد .هاري شگ س ربا بود و هر شراري را تن را
براي رضاي خاا ان اا سيداد.
شر م ار ريفر از ملگ شجاني بود شگ برراي هيرروزي
انقالب اهالسي ا ررا ترالش بجريار شررد :چراو و توز ر
ااالسيگهاي اساا (ر )ب درشت در راهمپيما يها و ...
تاريخ تولد 11 :خرداد 3113
محل تولد :شيراز
محل کار :پتروشيمی شيراز

و وقتي نگ دروع داب شارش را رها شرد و بگ ب گ
رفت .چگ اهميتي دادت شارش را از دهت باها .او براي
رضاي خاا سيرفت.

تاريخ شهادت 3131/4/4:
محل شهادت :جزيره مجنون

چو اه سهادري با دوهتا و فاسي بود و صرلگرحرم
برا

اهميت بجيار دادت .هر نگ ا د باري شگ برگ ب رگ

رفرت هررس از دو سرا برسرريگشررت و هرري بررگ خررانواد و
دوهتا و فاسي سي زد و دوبار بگ ب گ باز سريگشرت .برا
شارهاي فني آدنا ي دادرت .حمراسي هراختگ برود شرگ در
ب گ ر آن ا شگ ديميا ي دا بودنا سريتوانجرتنا ر از ا رن
حماا اهتفاد شننا.
او قرباني بمبهاي ديميا ي ددمن دا آ هم درهرت 51
هاات قب از هرذ رش قطهناسرگ  215از هروي ا ررا و آ
حماا هيار سانا و تا سات ا در نما ش اه ا ي شگ بگ سناهبت
بررگاادت هشت هاو دفراع سقرا
نما

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

گذادتگ دا.

برگررار سريدرا برگ

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سيد احمد فالحي
زناگي شوتاه

هردار از ناهمواري برود الريرغرم

اسكرا اداسررگ تحصرري ب وضررهيت هررخت سهيشررتي و  ...اسررا
توانجتگ بود نفس خود را سبارز برا هرختيهرا و هليرايهرا
هاك و هالم ن گ دارد .هرگر آزارش بگ شجي نرهيا برود
و ن ابت از خصوصياي بارزش دمرد سيدا.
نررگب ترراز دررروع دررا بررودب شررگ روزي بررگ همرررا
برادرش در تشيي هيكر د ياي با افجو

بگ برادرش گفتگ

بود شگ «آ ا روزي سيرها سا نير بگ ا ن ههادي دهت هياا
تاريخ تولد 3 :خرداد 3129
محل تولد :روستاي بزميان

شنيمو »
ا ن خواهتگ او خيلي زود سحقق دا .هنوز رك سرا از

محل کار :پتروشيمی شيراز

دروع نگ ن ذدتگ بود شگ براي س رار آتر

تاريخ شهادت 3159/1/34:

آبادا از ديراز بگ ا ن د ر رفت و در اثر اصرابت تررش

محل شهادت :پااليشگاه نفت

بگ د ادي رهيا.

هار شر ا

خانواد اش وقتي از رفتن او بگ ب گ و د ادت

با خبر

دانا شگ حتي هيكرش در آبرادا برگ خراك هرپرد درا
بود .اگر چگ سوفق دانا خيلي هر هيكرش را برگ دريراز
سنتق شنناب اسا هرگر ا ن فرصت را نيافتنا او را بگ درهتي
بشناهنا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمد كریم فوالدفر
ساتي برود هرر درب هرس از چنرا ن هراات بحر و
گفت و گو با كي از دوهتان

شرگ اهرتاد دانشر ا برودب

براي دب بها وارا سريشردنرا بحر

را اداسرگ دهنرا .او

هرگر از گفرتن حقيقرت نترهريا برود و در هن راا بحر
شرد نير اصباني نميدا.
هنج دب برگ همرين سنرواو گذدرت ترا برارخر ب اهرتاد
دانش ا روي او را بوهيا و رفت.
تاريخ تولد 32 :ارديبهشت 3114
محل تولد :شيراز

سحماشر م فوردفر اه سطالهگ بودب از آن را ي شرگ از
هيچ چيرري نمريگذرنراب حتري نيازسنرا اي روزناسرگهراو
هميشگ اخبار را سيدرنيا و از ا رن رو كري از سطلر ترر ن

محل کار :پتروشيمی شيراز

افراد بگ زسا و تحروري هياهريب اقتصراديب ا تمرااي ...

تاريخ شهادت 3131/8/21 :

بود و از ملگ سبارزا انقالبي.

محل شهادت  :دهکالوير

اسهگ خو

در نگ هاي چر كي هوهن رد هم حاور دادرت و
وقتي ششورسا سورد حملگ ددمن قرار گرفرتب اگرر چرگ
سشغوو هاخت خانگاي براي خود بود ر و ا نب هنري شلري
آرزو و اسيا ر از همگ چير دهت دجت و بگ ب گ رفتب او
شگ هم در سياا سبارز و هم در سياا سباحثگ د اع برودب
شولگهشتياش را هر از نارن ك سيشرد.
نارن رركهرراي ز ررادي بررگ شمرررش سرريبجررت و هرري
سيرفت و تا همة نارن كها را براي هالك ددمن بگ شار
نميگرفت باز نميگشت .آخر ن باري شگ رفتب تررش
بگ گرد و ترششي د ر بگ قلب
بازن شت.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

اصابت شررد .او د رر

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سيدعلي محمد فرصتيان

تاريخ تولد 21 :دي 3114
محل تولد :شيراز
محل کار :پتروشيمی شيراز
تاريخ شهادت 3135/4/8:
محل شهادت  :فاو

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

كي از بجت ان شرگ توهرط هراواك دهرت ير درا
بودب در آلبوا اكسهاي هاواكب اكجي از او و برادرش
را د ا بودب اسا ز ر دكن گهاي هراواك هرگرر نراا هريا
الي سحما فرصتيا و برادرش را بگ زبا نياورد.
هياالي سحمافرصتيا از ملگ انقالبي هاي هرهخت
بود .كبار در درگيري رساا خونينب در سج ا نو ديراز
بگ داي زخمي دا .با ا ن حراوب هرگرر دهرت از سبرارز
برنمي دادت و هگ سا قب از انقالب ك گررو شوچرك
سجررلم را نيررر تشرركي داد بررود .بررا ا ررن اوصررافب اسكررا
ناادت نگ دروع دود و او برگ ب رگ نررود .با را سرادر
هيرش را شگ دفاع دو فرزنا در يا را برگ دو دادرتب برراي
د ادي خود آساد سيشرد .ا ن بود شگ از گفرتن حقيقرت
نگ بگ سادر ابا ي ناادت .ن و يب هرتير گرري تن را
خصيصگ او نبود .ا ن سرد سياا ب خروش سشرربب س ربرا ب
خوش بيا و باگذدت هرم برود .در شارهرا ابتكرار برگ
خرج سي داد و نوآوري سيشرد .شمك بگ اطرافيرا كري
از س متر ن دغاغگهاي او سحجوب سيدا.
وقتي حقو شارشنا هتروديمي قط دا براي شمرك
بگ آن ا صناو قرضالحجنگ اي را تأهيس شرد شگ بهرا از
انقالبب صناو قرض الحجنگ ان من اهالسي ناا گرفت و
بها از د ادت ب صناو قرضالحجنگ د يا فرصتيا .
گوي سبارز و نگب فرصت براي زنراگي شررد را
از او ن رفتررگ بررود .ررك بررار هفررت زوج رروا را برراو
هماهن ي قبلي از ديراز بگ خاست اساا(ر ) برد تا اساا(ر )
خطبگ اقادا را اري شنا.
قبر از در اديب صراا را روي چنرا نروار شاهررت
ضبط شرد شگ كي از آ دختررش برود و هرفارش شررد
بود وقتي برررگ درا برگ آ گروش شنرا .حرار دختررش
بررگ درا و اولرين و برا ارزشترر ن سيرراث را از هرار
در افت شرد اهت.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمدرضا مختاري
با و ود آنكگ فقط ك هراو و نريم از درروع زنراگي
سشررترش

گذدررتگ بررود و تن ررا چنررا روز از تولررا اولررين

فرزناش .اسا نميدرا او را در خانرگ د راب صربم ترا اصرر
سشغوو شرار برود بهرا از آ ب هرري برگ خرانواد سريزد و
بالفاصلگ برراي ت يرة هر نرگهراي هراخت سجر ا سحر از
همجا ا شمك سيگرفت و سشغوو رهرياگي برگ اسرور
سج ا سيدا .دبها هم تا د ر وقرت در گررو سقاوسرت
د يا سحمود شاظمي در سج ا س ا گ سروددرت حارور
تاريخ تولد 33 :شهريور 3143
محل تولد :مرودشت

دادت و تا هاهي از دب بگ خانگ باز نميگشت.
دلجوز و س ربا برود و آزارش حتري برگ رك سورچرگ

محل کار :پتروشيمی شيراز

نميرهيا .وقتي آ روز صبمب فرزناب سرادر و خرواهرا و

تاريخ شهادت 3133/8/3:

برادران

را در خواب بوهيا و بگ سح شار رفتب سادرش

محل شهادت :مجتمع پتروشيمی شيراز

ف ميا اگر چگ در تمراا دورا هرربازياش شرگ در نرگ
هررپري دررا بررود اتفرراقي نيفتررادب اسررا اسررروز نبا ررا سنتاررر
بازگشرت

بمانرا .ولري دلر

طاقرت نيراورد .براور سجررللگ

هخت بود .خيلي هختب وقتي هجرش نياسا با هراي برهنرگ
بگ بيمارهتا و خانة دوهتان

هر زدب ولري نشراني نيافرت.

بارخر در سقاب اصرارهاي اوب گفتنا زخمي دا اهت و
سادر هير سطملن دا روح هجرش بگ آراسر
هما گونگ شگ در خواب د ا بود.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

ابراي رهريا

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

غالمعلي مرداني
بگ همجرش هفارش شرد بود حتماً در سراهرم تشريي
هيكر د اا درشت شنا .در كي از همين سراهم برود شرگ
او را از د ادي همجرش سطل شردنا .اگر چرگ رزا نبرود
بگ او ب و نا س روح دا ا ...او سريدانجرت بهيرا نيجرت
سردي شگ هال ا در تااهراي اليگ رژ م طاغوي ن يرا ب
دورا هررربازياش را بررگ خرراطر اررااوي بررا رژ ررم در
بازدادررت هررپري شرررد و بررراي شمررك بررگ س ررروحين
راهپيما يهاب از سلحفگهاي خانگاش هم ن ذدتگب بارهرا در
تاريخ تولد 25 :ارديبهشت 3128
محل تولد :شيراز
محل کار :پتروشيمی شيراز

ب ة نگ حاور هياا شرد و ك بار هم س روح دا
و ...از د ادي بينصيب نمانا.
د يا سرداني االو بر همگ سبرارزاي هياهرياش رك

تاريخ شهادت 3134/33/11 :

ه لوا نير بود.

محل شهادت  :فاو

ه لواني با اخالقي سثاو زدني و سنشي در خور تقا ر .سربي
ششتي بود و حاص فهاليت

در ا رن ردرتگ ورزدري رك

سااو طال و دو برنر و حاصر زنراگي هربرارش سرااو هرر
افتخاري بگ ناا د ادي.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسين معتمدي
خيلي روا اسرا سجرلوليتهرذ ر برود از آن را ي شرگ
سيرا حاور و فهاليتشا را در اسهگ و هرنودت ششرورب
هالشا تهيين نمي شنا .قب از انقالب در راهپيمرا يهرا ي
اليررگ رژ ررم طرراغوي درررشت سرريشرررد .در سبررارز بررا
گروهك ها نق

س مي دادرت .از اااراي ثابرت و فهراو

گرو سقاوست سج ا دودتري بود .بگ شارهاي سحلي هرر
و هاسا سيداد و در زسرا

نرگب در

سرتبرگ برگ ب رگ

رفت تا ا نشگ در املياي برار در ر رر س نرو در اثرر
تاريخ تولد3 :مرداد 3111
محل تولد :شيراز
محل کار :پتروشيمی شيراز
تاريخ شهادت 3131/32/21 :
محل شهادت  :جزيره مجنون

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

اصابت ترش
اطرافيان
ف ميانا.

بگ سقاا د ادي نا آسا .آ وقت بود شرگ

سف وا آ همگ هربك برالي و آهرودگياش را

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عبدالواحد آلبوغبيش
وقتي هواهيماهاي بهثي د ر را بمبارا سريشردنراب در
خانة او همگ سيترهياناب همجرش فر اد سيششيا و بچگها
را گودگاي م سيشردب اسا او سيخنا ا و با دوخ طبهي
هميش ياش بگ بچگها سيگفرت« :اگرر هواهيمرا بيا را سرن
خودا حجاب

را سيرهمب چرا سيترهيا؟و»

در ا ن خانگ رك نفرر برود شرگ از هواهيماهراي ددرمن
نميهراهيا و هما ك نفر هم ز ر بمبارا د يا دا.
تاريخ تولد3138 :
محل تولد :رامهرمز

آ روز وقترري هترودرريمي فررارابي را بمبررارا شردنرراب
خيلي ها بگ خانگ بازگشرتناب ولري همجرر و فرزنراا در يا
آلبرروغبي

چشررم بررگ را سانررا بودنررا و اگررر اصرررار و

محل کار :پتروشيمی فارابي

قجمهاي همجرش نبودب دا ا تا سايها هرم چشرم برگ را

تاريخ شهادت 3131/4/28:

سيسانانا هر چنا ها ا ا ن چشم بگ راهي خبر در ادي او

محل شهادت :ئمجتمع پتروشيمی فارابی

بود.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نوروز بني سعيد
وقتي نگ تماا دا سيگفرت« :با را خودرحاو برودب
حار اهرا بگ ششور باز سيگردنا» و نميدانجرت شرگ خرود
نير كي از قربانيرا

نرگ خواهرا برودب آ هرم درهرت

وقتي شگ نگ تماا دا اهت.
همجرش شگ تاز فرزناي را بگ دنيا آورد بود .ناگ را
طهم تلخي را در دهان

احجا

شرد و ف ميا چگ اتفراقي

خواها افتاد .هر چنا شجي حرف او را باور نميشرد.
تاريخ تولد3142 :
محل تولد :رامهرمز

برادرش نير وقتي هنوز از خااحافاي گرا و س ربران
حيرا بودب صااي بمبرارا را درنيا و لحاراتي بهرا او برا
دهت هاي خود هيكر برادر را از ز رر آوار بمبرارا بيررو

محل کار :پتروشيمی فارابي

ششياب صورت

تاريخ شهادت 3131/4/28:

سقاب چشما حيرا او برادر را برد.

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

را هراك شررد و بوهريا و آسبرورنس در

درهت بگ همين هادگي اهت شگ حجرريهراي ااريم
بردو سي سانا بها از آ روزهاهت شگ همجرش همچنرا
بيمار اهت و برادر هم خود را هرزن
از او نخواهتگ بود دغل
سشغوو دود و ...

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

سيشنا شرگ شراش

را اروض شنرا و در هترودريمي

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

غدیر حميد
هر وقت از او هخن سيگو ناب احتراا فرو الهراد اش
بگ هار و سادر را بگ اد سيآورنا .در سورد فرزنراان
حجا

و هختگير بود .تن ا هفارد

هرم

برگ آن را ا رن برود

شگ در را شجب الم بكودنا.
وقتي د يا دراب فرزنراان

آ قرار شرم هرن و هراو

بودنا شگ از او هيچ خاطر اي در ذهن ناارنا .همرة آنچرگ
شگ آن ا دربارة هار سيدانناب چيرها ي اهت شگ از فاسي و
خانواد دنيا انا .بگ آن ا گفترگانرا هاردرا سهتمرا فاسير
تاريخ تولد3111 :

بررودب اه ر نمرراز و روز بررود و بررگ بررگترهررا احتررراا سرري

محل تولد :رامهرمز

گذادتب بجيار خوشاخال بود و...

محل کار :پتروشيمی فارابي
تاريخ شهادت 3131/4/28
محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حميد خزائيزاده
بگ ر دو هالي شگ نااا وظيفگ را در نرگ گذرانرا
بودب در

سرا هرم برگ انروا داوطلرب در ب رگ حارور

دادت .وقتي نگ تماا دا هم ناراحت برود شرگ در ا رن
نگ بگ د ادي نرهريا و هرم خودرحاو برود و خراا را
دكر سيشرد.
درهت اولين روز صلم بود .بگ سح شارش سريرفرت.
از هرو س ا ساناب ولي خودش را رهانا .وقتري بمبرارا
دروع دا بگ داخر هرن ر رفرت .ولري هرن ر را بمبرارا
تاريخ تولد3143 :
محل تولد :آبادان

شردناب او با ا سيرفتب حكم ازلي ا ن بود.
همجرررش سرريگو ررا « :ررك سرررد بررگ تمرراا سهنررا بررود.

محل کار :پتروشيمی فارابي

خوشاخال و با گذدتب نمازش را اوو وقت سيخوانراب

تاريخ شهادت 3131/4/28 :

اه سطالهرگ و سجر ا برودب شترابهراي در يا سط رري و

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

آ تاهلل دهتغيب را سيخواناب دااي س ير را هميشگ زسرسگ
سيشرد و هالي كي ر دوبار قرآ را ختم سيشرد .گراهي
هم فوتباو بازي سي شرد .دهتي هم در هنرر سهرر دادرت
و»...

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

لفيطه دیلمي
دررب قبرر از درر اديب تررا هاهرري از درربب شنررار
خانواد اش نشجتگ بود و با آن ا صحبت سريشرردب شجري
حتي فكرش را هم نميشررد شرگ او در يا درود .نرگ
تماا دا بودب اسا شينگتوزي ددمن ان ار نگ.
همجرش دادت بگ اسرور خانرگ رهرياگي سريشررد و
بي خبر از همگ ا بود شگ خبر رهياب س تمر هترودريمي
فارابي بمبارا دا  .برگ او گفتنرا شرگ همجررش زخمري
دا ب در حالي شگ هيكر در ياب تكرگتكرگ درا برود و او
تاريخ تولد3112 :
محل تولد :رامهرمز

نتوانجتگ بود براي آخر ن بار ن اه

شنا.

در وصررا در يا د لمرري همررين بررس شررگ همجرررش

محل کار :پتروشيمی فارابي

هميشگ سيگو را« :سررد خروبي برود .شجري سثر او هيراا

تاريخ شهادت 3131/4/28 :

نميدود».

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عبدالمجيد زاده بابادي
دو هاو خاست هربازي را در نگ گذرانرا برود.
هار بيمارش در آخر ن لحارگهراي زنراگي سريگفرت:
«س يا د يا دا»ب اسا س يا زنا سانا و در زسرا

نرگ

بگ د ادي نرهيا .وقتي س تم را بمبارا شردنراب ا ررا
قطهناسگ  215را هذ رفتگ بود.
وقتي س يا د يا داب آ قار وا بود شگ از او در
دو همررگ و بيشررتر از د رررا در دو سررادرشب حجرررتي
اايم سانا« :شاري بگ شار شجي ناادتب نگ بگ سن حرفي
تاريخ تولد3144/32/8 :

سي زد و نگ بگ خواهران  .هرگر ك شلمگ با صااي بلنا

محل تولد :رامهرمز

بگ سا ن فتگ بود .هميشرگ هراشتب آراا و خ روو برودب از

محل کار :پتروشيمی فارابي

خچاو خانگ چيري برنمي دادت بخرورد .سرن با را سثر

تاريخ شهادت 3131/4/28 :

ك س ما از او هذ را ي سيشردا واقهاً هم س ما بودب

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

تصو رش هميشگ توي ذهنم هجت .فوتباو بازي سيشردب
وقتي سجرافري سريرفرتب برا مرا هروغاتي سريآورد...
چقار آ اوا خواب
بود»...

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

را سريد رااو هجررا خيلري ز برا

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عبدالواحد عباسزادهچعب
«س ر از زناگي خجتگ درا اي شرگ سرااا سريگرو ي
د يا سيدواو» ته ب همجر اباالواحا ابا زاد وقتي
بيشتر دا شگ دوهرش چنا اكس از خودش انرااخت و
گفررت« :ا ررنهررا هررم بررراي تشرريي
هفارشهاي گا و بيگاه

نرراز ااو» در سقاب ر

هم فقط ته ب شرد.

اسا وقتي ك هفتگ بها از د ادت ب بيخبر از ز اري
حرا اساا رضا(ع) بگ خانگ بازگشت گاهيب بي رود هرهي
سيشنيم چيري را باور نكنيمو
تاريخ تولد 28 :اسفند 3118
محل تولد :آبادان
محل کار :پتروشيمی فارابي

حررار هررر وقررت برررا
خواب

سيآ ا و بي

دررمهي رودررن شنرراب او بررگ

از هر چير دربارة فرزناانشا با او

حرف سيزنا.

تاريخ شهادت 3131/4/28 :
محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

دا ا از ا ن روهت شگ هال ا در شنرار فرزنراان

برا

هختي هاي زناگي ن يا ترا آن را طبرق سير هاردرا
بررگ دونا.
وي در اثر بمبارا س تم هتروديمي فارابيب درهرت
ك روز هس از هذ رش قطهناسگ از هوي ا را ب بگ در گ
د ادي نا آسا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حميد عربي
وقتي برادرش با دهت هراي خرودش او را برگ خراك
سيهپرد هنوز خو از گوشها

اري بود .روز قب ب

ا رررا قطهناسررگ را هذ رفتررگ بررود و هرريچشررس فكررر هررم
نميشرد شگ باز هم هيكر ار ري را غرقگ در خو ببينا.
سررادر در يا اربرري آنقررار ناليررا شررگ از دنيررا رفررت و
دخترش دو ساهرگ برود شرگ هرار را از دهرت داد .فاطمرگ
دربارة هارش سيگو ا« :سرن چيرري از هرارا برگ خراطر
ناارا .امو و هار بررگم سيگو نا شگ بگ سجائ سرذهبي
تاريخ تولد 3 :مهر 3111

سهتقا برود برگ اصروو د رنب اهرالا و انقالبمرا ااتقراد

محل تولد :آبادان

دادت و همگ قبرول

محل کار :پتروشيمی فارابي

بودا».

تاريخ شهادت 43131/28:
محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

دادرتناب اي شراش هرارا را د را

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمد قنواتي
خيلي زود هار و سرادرش را از دهرت داد برود و برا
خواهرش زناگي سيشرد.
اگر چگ تقر باً از هما  45- 43هال ي د ر در خانگ
نبود .همة دورا نو واني اش را در ب گ گذرانا بود و
بها هم دورا هربازي را.
راه

را انتخاب شرد بود و شجي سانه

خواهرش حق دادت فكرر شنرا بررا
تاريخ تولد 3 :ارديبهشت 3129
محل تولد :آغاجاري

نميدرا.

اتفراقي خواهرا

افترراد .سرريگو ررا« :بررراي سررن حكررم فرزنرراا را دادررتب
همجرررا بررراي او در فررارابيب شرراري هيرراا شرررد بررودب
سي خواهت ازدواج شنا .اسا قجمت نشا .روا ا يبري

محل کار :پتروشيمی فارابي

بود .بگ دراي برگ بررگترهرا و بخصروص برگ همجرر سرن

تاريخ شهادت 3131/4/28 :

احتراا سي گذادتب دخترانم را شگ هنوز بجيار شوچرك

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

بودنا با خود بگ سج ا سيبرد .اه نماز اوو وقت برود و
هميشگ وضو دادت .از بس خوب برود هميشرگ ن رران
بررودا .فكررر سرريشررردا اتفرراقي برررا

سرريافتررا .هررهي

سي شرردا ن رذارا را ي بررود .وقتري در يا درا چنرا
خانواد سجتاها بيهنا داناب بجيار سرتبب سنام و برا
تقوا بودب همة خوبيها در او م دا بود .هنوز دبها
در خواب او را سيبينم .گاهي شرگ سشركلي دارا برگ سرن
ن ا سيشنا و لبخنا سريزنراب ن راه
سيدها».

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

برگ سرن آراسر

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمد قنواتيان
هشت هاو نگ را ت ربگ شرد بود و در ب گهراي
آبادا حاور دادت و وقتي قطهناسگ اساا داب اگر چرگ
غم ين بود و سيگفت« :سا در

بررادر م و حتري رك

نفرسا هم د يا نشا ».اسا احجا

سيشرد .دوبرار روح

زناگي در ششور و خانواد ها اري دا اهت.
آ دررب بررگ همجرررش گفررت« :ب ررذار هميشررگ ترروي
خچاو هناوانگ دادتگ باديم» .بگ د ا خالگاش رفت و بگ
او سيگفت « :نگ تمراا درا و د رر دروهري در يا
تاريخ تولد 3 :ارديبهشت 3129

نميدود خالگ» .برا بچرگهرا

برازي شرردب دوقلوهرا برر

هوار دانا .گفت« :خجتگ داا بادرا برراي فرردا

محل تولد :ماهشهر

هشت

محل کار :پتروشيمی فارابي

دب ».نمي دانجت تن را رك درب زنراگي در صرلم را

تاريخ شهادت 3131/4/28:

ت ربررگ خواهررا شرررد و فررردا شررگ رفررت همجرررش حترري

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

فرصت نكرد از او خااحافاي شنا .خبر همگ ا هيچيرا
بودب همگ از بمبارا حرف سيزدنا و. ...
از بازار بگ بيمارهتا رفت .آن ا بود شگ در افت زسا
زناگي برا سرردي شرگ هميشرگ برگ خراطر رفترار خروب و
دهت يري اش از فقرا و بيمرارا و  ...برگ او افتخرار شررد
اهت بگ ها ا رهيا ...

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

زاهد كاله كج
ايررا هرراو  4337وقترري بررا خررانواد اش شنررار هررفرة
هفررتهررين نشجررتگ بررود بررگ فرزنرراان

ررادآوري شرررد

بچرگهرراي ز ررادي هجرتنا شررگ هارانشررا را در نررگ از
دهت داد انا و حار در آغاز هاو نوب تن ا و غم ينانرا.
قطهاً بچگ هاب سناور هار را نف مياناب قطهاً وقتي درهرت
بالفاصلگ بها از ااالا خبر هذ رش قطهناسگ  215از هروي
ا را بگ همجرش گفت« :سن د يا خواهم دا» براز هرم
نف مياناب سناورش چيجت.
تاريخ تولد 28 :بهمن 3129
محل تولد :رامهرمز
محل کار :پتروشيمی فارابي

آن ا زساني سناور د ياي زاها شال شج را در افتنا
شگ در هي اطالع از بمبارا س تم هتروديمي فارابيب در
جت وي دردناك و هردل رر ب هيكرر بري ران
از با

تاريخ شهادت 3131/4/28 :

دهتب هر و ها

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

صلمب در هردخانگ د انا.

را شرگ

اا دا برودب در اولرين روز

وي در اثر بمبارا س تم هتروديمي فارابيب درهرت
ك روز هس از هذ رش قطهناسگ از هوي ا را ب بگ در گ
د ادي نا آسا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سامي لعالي
سثر هميشررگ حاضررر دررا .از خانررگ راهرري سحر شررار
سرريدررا شررگ برررخالف هميشررگ برگشررت و بررگ همجرررش
هررفارش شررردب سراقررب بچررگهررا بادررا بهررا از آ روزب
همجرش د ر هرگر او را نا ا .هس از ك دبانگروزب
انتاار در درگا خانگب بين هيكرهاي بيهرر و دهرتي شرگ
در هردخانگ د اب تن ا هاهاي دوهرش را دناها ي شرردب
از هيكرش تن ا همين سانا بود.
«همگ اش براي سن سث خياو اهتب هفرت هراو برا او
تاريخ تولد 11 :تير 3118

زناگي شردا و هرگر از او نرن ياا .هگ فرزنا دار م هر

محل تولد :خرمشهر

هگ خيلي شوچك بودنرا شرگ هاردرا در يا درا .چرگ

محل کار :پتروشيمی فارابي

آرزوها ي شگ براي بچگها ناادت»...

تاريخ شهادت 3131/4/28:
محل شهادت :مجتمع پتروشيمی فارابي

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

حار ا ن حجري هراب همراا هميشر ي همجرر در يا
هاسي لهالي اهت.

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسين مطيري
دختر روا در حرالي شرگ چشرمان

هرر از ادرك

سيدود سيگو ا« :نمي خرواهم از هرارا چيرري براانم»و
سيدانا از دادتن هار و دانجتن دربارة او بينياز نيجرت و
هميشگ لحااتي هجت شگ هيچشس نميتوانا راي هرار
را براي ك دختر ب يردب ولي چگ هود...
آ هم هاري س ربا چو حجين سطيرريب خمرس و
زشرررات

را سررريهرداخرررتب همرررة اهرررالي سحلرررگاش و

خانواد اش بگ او احتراا سيگذادتنا .سرتب و هاشير بود
تاريخ تولد3111 :

و اطر سيزد .سراقب بود حتري لقمرگاي حرراا از گلروي

محل تولد :ماهشهر

خودش و خانواد اش ها ين نرود .ا ن چنين بود شگ حار

محل کار :پتروشيمی فارابي

هس از هاوهرا ي شرگ از در ادت

تاريخ شهادت 3131/4/28 :

سيگو ا 51« :هاو برا هرم زنراگي شررد مب خالصرگ ترا

محل شهادت  :مجتمع پتروشيمی فارابي

چشم تابانا م او رفتگ بود»

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

سريگرذرد همجررش

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

فيصل نوري زاده

تاريخ تولد3122 :
محل تولد :كازرون
محل کار :پتروشيمی فارابي
تاريخ شهادت 3151/5/28
محل شهادت  :سينما رکس

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

هاشن ساهش ر بود .بگ آبرادا رفترگ برود شرگ از آن را
براي اداي نذريب خانواد اش را بگ ز اري اساا رضرا(ع)
ببرد .هجر اموي وان از او خواهت قبر از رفرتن برگ
سش اب هما ر را ببيننا .قررار گذادرتنا برراي تمادراي
فيلم بگ هينما برونرا .اصرر روز  55سرردادب براو آنكرگ
افطار شرد بادا .خواهت هجرامو را ا ابت شرد و با او
بگ هينما رفت .همجر فيص نوريزاد شگ هجردا را نرد
هردكي برد بود تا قب از هفر او را سها نگ شنا از هن رة
سطب دود هيا و غلياي د ا .طرولي نكشريا شرگ ف ميرا
دود از ش اهت هراها بگ م سردسي هيوهت شرگ در
سقابر هررينما رشررس برگ سرراسور ن در رباني و ...التمررا
سي شردنرا قفر بررگري را شرگ برگ در هرينما زد بودنرا
بشكننا و آن ا ي را شگ زنا زنا در آت سريهروختنا
ن اي دهنا .ا ن التما تا نيمگ دب اداسگ دادت و آن را
شگ بر در قف زد بودنا گو ي برگ دو هرم قفر زد انرا.
فرررداي آ روز همررگ بازگشررتنا تررا در سيررا هيكرهرراي
هوختگب ار رانشا را هياا شننا.
همجر فيص نوريزاد نميدانا چگ نيرو ي بگ او ا ن
توا را داد شگ تكتك هيكرهاي هوختگ را ببينا .نازة
سادر و فرزناي شگ در آغوش هم هوختگ بودنراب را ز
بررارداري شررگ نرروزاد از درركم بيرررو زد بررود ررا
خانواد ها ي شگ بگ صناليهاي هينما چجبيا بودنرا و...
آن رررا ي شرررگ دناهرررا ي دررراناب تن رررا قبرررري نصررريب
خررانواد هادررا دررا شررگ درربهرراي مهررگ بررگ د رراار
ار رانشا برونا و سابقي شگ دهت و هاهاي بيهر و با
و ا هر و بانيب بيدهت و ها بودنا در ك گرور دهرتگ
مهي بگ خاك هپرد دانا.
آ ا خانوادة فيص نوريزاد سيتوانا ا ن گور دهرتگ
مهي را بگ انوا ا ا اباي او بپذ رنا و ا ن حادثرگ
را بگ فراسودي بجپارد؟و

یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

یعقوب هژبريفوالديزاده
هنوز آت

نگ بار ن رفتگ بود و بگ نار سريرهريا

حاررور نيروهرراي ارتشرري در آبررادا و د ررر د ر رهاي
سرزي شارگشا باداب اسا هقوب ه برريب طرور د رري
فكري سيشرد .در بخشري از وصريتناسرگاش آورد ...« :
ا ررن وصرريتناسررگ را سررينو جررم شررگ همررگب بخصرروص
خانواد اا بااننا شگ بگ ب ة حق اليگ باط رفترگاا ترا در
را خاا

اد شنم .اشق بگ خاا نميگذارد ا رن شرار را

ان اا ناهم و بر سن قين حاص دا شگ بگ در رگ رفير
تاريخ تولد3120 :
محل تولد :آبادان

د ادي نا خواهم دا»...
اشق او بگ خاا بيشتر از آ بود شگ اشرق برگ خانرگ و

محل کار :پتروشيمی فارابي

خانواد او را وادار بگ سانرا شنرا .كري از همرزسران

تاريخ شهادت 3159/1/21 :

سريگو را« :وقترري در ب رگ برود م بررگ او گفرتم چررا بررا

محل شهادت  :آبادان

خانواد اي تما

نميگيري و ه بري بگ او رواب داد

بود« :سي ترهم نالگ اي ا دكا تي شننا و سن نتوانم تحم
شنم و باز گردا».
هقوب ه بريب زسراني برگ در ادي رهريا شرگ آبرادا
سحاصر دا بود .بنرابرا نب هيكررش همان را شرگ برگ دنيرا
آسا بود بگ خاك هپرد دا.

شهیدی از ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

