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زندگینامه شهید:
وبظن سبهی وشهبًی هتَلذ  1314هتخػع سٍاىپضضىی ،اّل هطْذ اٍلیي ٍصیش ایشاى اسالهی ثَد .سبهی دس
حبلی ٍصیش ثْذاسی ٍ ثْضیستی آى صهبى ضذ وِ ٍصاست هزوَس حذٍد دٍ سبل پیص تغییش سبختبس دادُ ٍ ثِ ٍصاست
ثْذاسی ٍ ثْضیستی تجذیل ضذ.
پذس ٍ هبدس سبهی وشهبًی ثَدًذ وِ ثِ دلیل اعتمبدات هزّجی ثِ هطْذ هْبجشت ًوَدًذ .وبظن سبهی داسای سَاثك
هجبسصاتی ثب سطین پْلَی ثَد ٍ اص دٍساى دثیشستبى ثب ًْضت هلی ضذى غٌعت ًفت ّوشاُ ضذٍ .ی اص ضبگشداى هشحَم
هحوذتمی ضشیعتی سٍحبًی ٍاسستِ صهبى ثَد ٍ ّوشاُ ثب دوتش علی ضشیعتی دس سدُّبی دسس ٍی ضشوت هیوشد.
سبهی دس هذت وَتبُ ٍصاست خَد ثحث طت هلی سا هطشح ًوَد ٍ هعتمذ ثَد وِ ثبیدذ ثسدب ثیوبسسدتبىّدبی
خػَغی ثشچیذُ ضَد ٍ طت ثِطَس وبهل دٍلتی گشدد ضعبس ٍی سالهتی حك هشدم است ثَدُ است .ضبیذ ثِ ّویي
خبطش ثَد وِ اوثش لَایح تمذیوی ٍصاست ثْذاسی ٍ ثْضیستی صهبى سبهی ثِ جزة ًیشٍ ٍ هٌفه وشدى هشاوض دسهبًی
اص ًْبدّبی پبضیذُ پْلَی ٍ اضبفِ وشدى آىّب ثِ ٍصاست ثْذاسی ٍ ثْضیستی اختػبظ داضت.
ٍی دس آى دٍساى طی الیحِ ّبیی وِ ثِ تػَیت ضَسای اًمالة آى صهبى سسیذ تَاًسدت دس سٍص 1358/4/25
هجَص الحبق  9سبصهبى حوبیتی ٍ  7هشوض دسهبًی سا اص سبصهبى صًبى سبثك ثگیشد .سبهی دس تبسیخّبی 21 ٍ 23 ٍ 26
ٍ  19اسفٌذ  1357ثب اسائِ لَایح هتعذد ثِ ضَسای اًمالة (وِ الجتِ لجالً ثِ تػَیت دٍلت هَلت سسیذ) الذام ثدِ دس
اختیبس گشفتي ولیِ تأسیسبت سبصهبى خذهبت اجتوبعی سبثك ٍ ضیش ٍ خَسضیذ سبثك ٍ حتی آهَصضگبُّبی ثْذاضت
ٍاثستِ ثِ آهَصشٍپشٍسش ٍ هذیشیت هْذّبی وَدن ٍ حتی سبختوبى آسبیطگبُ وَدن ًوَد.
اًتمبل خَى ٍ توبهی اهىبًبت دسهبًی سبصهبى خیشیِ ووه ٍ ثسیبسی اص ًْبدّبی ثبصهبًذُ اص سطین سبثك ّشسٍص
طی لَایحی ثِ ٍصاست ثْذاسی ٍ ثْضیستی هٌتمل هیضذًذ .ثبیذ ارعبى وشد وِ ٍصاست ثْذاسی ٍ ثْضیستی ثِیهثبسُ
ثِ حذی ثضسي ضذ وِ ّیچوس تػَسش سا ًویوشد ٍ ایي دسٍالع ّوبى ضشٍع طشحی ثَد وِ دوتش سبهی دس

رٌّص هیپشٍساًذ ٍ آى طت هلی ثَد.
دٍسُ وَتبُ هذیشیت سبهی وِ اص  28ثْوي  1357ضشٍع ٍ تب چٌذ سٍص هبًذُ ثِ استعفبی دستِجوعدی اعضدب
دٍلت هَلت دس  14آثبى  1358طَل وطیذ سا هیتَاى دٍسُ تػشفبت ًبهیذ .الجتِ سبهی سعی داضت تب ثَسٍوشاسی
ضذیذ اداسی ٍ ّضیٌِّبی اضبفی سا وبّص دّذ.
سبهی دس طَل دٍسُ فعبلیت دٍلت هَلت چٌذ ثبس استعفب داد ٍ سشاًجبم چٌذ سٍص هبًذُ ثِ پبیبى وبس دٍلت هَلت
استعفبی ٍی اص سَی دٍلت پزیشفتِ ضذ .ثبیذ ارعبى وشد وِ ّوىبسی ثسیبس هٌبست ضَسای اًمالة ثب دٍلت هَلت
سهض اغلی ایي هَفمیتّب ثَد.
وبظن سبهی دس  5ثْوي  1358دس اٍلیي دٍسُ اًتخبثبت سیبست جوَْسی ایشاى ًبهضد ضذ ٍ دس ستجِ ضطن لشاس
گشفت .پساصآى دس  24اسفٌذ سبل ٍ 1358اسد وبسصاس اًتخبثبت اٍلیي دٍسُ هجلس ضَسای هلی ضذ ٍ ثب وست آسای
هَسدًیبص تَاًست ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ هشدم تْشاى ٍاسد هجلس ضَد .پس اص اتوبم دٍسُ دٍسُ ًخسدت هجلدس ضدَسای
اسالهی اٍ تب پبیبى عوش ّیچ هسئَلیت سیبسی ًذاضت.
سبعت  11:30چْبسضٌجِ  2آرسهبُ  1367ضخػی وِ خَد سا غالم ّوتی هعشفی هیوشد ،دس ٍاپسیي سبعبت وبس
طجبثت دوتش وبظن سبهی ٍاسد هطت ٍی ضذُ دس فبغلِ وَتبّی ،ثب ضٌیذى فشیبدّبی دوتش سبهیّ ،وسشش سشاسیوِ
اص طجمِ ثبال (هٌضل) ثِ طجمِ پبییي (هطت) هشاجعِ وشدُ ٍ آى هشد سا دضٌِ ثِ دست ٍ خَىآلَد دس وٌبس فشق ضىبفتِ ٍ
پیىش غشق ثِ خَى دوتش هطبّذُ هیوٌذ.
سبهی دٍ سٍص ثعذ ثبٍجَد تالش توبهی تین جشاحی ٍ پضضىبى دس سبعت 21:30سٍص جوعدِ  4آرسهدبُ 1367
دسگزضت .سیذعلی اوجش هحتطوی پَسٍ ،صیش وطَس ٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى سِ ّفتِ پس اص لتل وبظن سبهی
اعالم وشد هحوَد جلیلیبى لبتل ٍی دس حوبهی دس اَّاص خَدوطی وشدُ است.

