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اززندگي سراسر جهاد وحماسة شههید   يا هرچند ناچیز براي نشان دادن گوشهديباچة حاضر تالشي است 

شهیدي كه درساية تالش علمي خود بي ادعا پیرو واقعي واليت اهه  بیهت لعلهیهم ال(هال        د؛امیر مهردا

توضهی   زنهدگي و  از اطرافیان اين شههید  نهو     يخاطرات ذكر. در متن حاضر پس از معرفي اولیه به بود

  پردازيم.  ي علمي و جهادي اين شهید ميدستاوردهامختصري در خصوص 

 نام: امیرمهرداد

 نام پدر : مرتضي

 تهران  -3/12/1336  تاريخ تولد:

 رشته تحصیلي: مهندس شیمي    -1354سال ورود به دانشگاه : 

 دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتي شريف)آريامهر(

  13/8/1362تاريخ شهادت: 

 4نام عملیات: والفجر -پنجوين عراق  محل شهادت:

 



ای مذهبي در تهران  به دنیا آمد. پدر او به مناسبت تقارن تولد او با والدت  در خانواده 1336اسفند  ،شهید امیر مهرداد

نام او را امیر نهاد. امیر چهارمین فرزند خانواده بود و سه خواهر بزرگتر از خودش داشت. از هماان   )ع(حضرت علي

زمان شااه  در ه گونه ای که مادر ايشان مي گويد: دی عجیب به نماز احساس میکرد بیای ديني داشته و تق ابتدا روحیه

 خواند مي ش رابالفاصله پس از رسیدن به خانه نماز وجود نداشت امیر نماز در مدارس  وقتي برایکه 

 : خود مي گويد مادر )شهید( امیر مهرداددرخاطرات

دردوران کودکي وخردسالي امیر هرموقع که من برسجاده نماز مي ايستادم، بادقت باه رفتاروحرکاات مان توجاه ماي کارد،       »

همان سن وسال بچگي با من زمزمه مي کرد درايام محرم ، درخانه  نوارروضاه ماي   بعدازنماز سورة انعام رامي خواندم وامیر با 

گذاشتم  وبا پخش روضه حضرت سیدالشهدا گريه مي کردم و امیر در همان سنین سه يا چهارسالگي به چشامان اشاب بارباه    

ین)ع( دردشات کاربال   بت هاای اماام حسا   من خیره مي شد وازمن دلیل گريه وزاری را جويا مي شد ومان بارايش قصاص مصای    

وخانوادة ايشان و مخصوصاً ظلمي که برحضرت رقیه دختر خردسال امام حسین)ع( رفته بود  را تعريف مي کردم و به يکبااره  

مي ديدم  همچنانکه که با دقت حرفهايم را گوش مي کرد ، قطرات اشب ازچشمان کوچکش جاری مي شاد  ودرآن لحهاه   

 1«ارزش داشت.چهرة معصوم امیر يب دنیا برايم 

کسب نمرات عالي ازموفقیت های تحصیلي امیر دردوران ابتدائي، راهنماائي ودبیرساتان حکايات ماي کارد، دوران      

 دبیرساتان  از رياضاي  رشاتص  در را متوساطه  ديپلم سرانجام تحصیل دردبیرستان برای امیردوران موفقیت درسي بود، و

 دانشاگاه  شایمي  مهندساي  رشتص در سراسری کنکور در شرکت با نیز ش.1355سال  در و آورد بدست قدس اسالمي

محفل دانشگاه شايسته ترين مکاني بود که امیر مهرداددرکنار ديگران دوستان هم  صنعتي شريف)آريامهر( راه يافت.

 .درآينده درمسیری متعالي قرارداد عقیده خود راهي را انتخاب کرد که سرنوشت معنوی اورا

. شاکل گرفات   به همراه گروه های دانشجويي متدينپس از ورورد به دانشگاه او  دلمشغولي های سیاسي و مبارزاتي

جلسات هفتگاي قارآن و صاحبت از     و برقراری  آذر 16مراسم ی  ساالنهزاری برگ ی فعالیت های سیاسي او  از جمله

شاد و باه   توسط نیروهای امنیتي شاه دساتگیر   ی دانشجوييدر يکي از تجمع ها در حین تحصیل بود. او امور سیاسي 

 . کرداما نام کسي از همرزمانش را فاش نی ساواک قرار گرفت،  شدت مورد شکنجه

 ی تعلق خارج از وصف او ومادرشان است.  هفده شهريور خونین نشان دهنده او و مادرش در یماجرا

 

                                                      
1
 خاطرات مرحوم پروين قاسمي مادر شهيد اميرمهرداد - 



   گويد: مادر مي

 کاه  انهدلسوزی مادر از روی منکرد  خود را برای حضور در میدان ژاله مهیا مي شب تهاهرات هفده شهريور امیردر حالي که 

او گرچه ابتادا از ايان مسا له اباراز نااراحتي       ،از حضور در آن تجمع خونین محروم شد کردم و او زنگ ساعت او را خاموش 

  ی مرا ديد آرام شد. کرد اما وقتي اشب های مادرانه

تصامیم باه تشاکیل     تنش های سیاسي در دانشگاه ها به همراه دوستان خاود ی  پس پیروزی انقالب و در بحبوحهوی 

 بیانديشند. برای محرومیت فقر زدايي از کپر نشینان و زاغه نشینان گرفت تا تدبیری  سازندگي يگروه

معضل کپرنشیني وزاغه نشایني درشاهرهای بازرز از تحاوالت باه اصاطالا اجتمااعي حکومات پهلاوی دربخاش           

وعدم ضي سال های بعداز انجام اصالحات ارش بود که با نام انقالب سفید به انجام رسید. در1340کشاورزی دردهص 

رعیت ها وروستانشینان ، سیل مهاجرت ناشي از نابودی کشاورزی و  فقر ناشي از  صحیح ودرست حمايت ازاجرای 

تبعیض طبقاتي وبي عدالتي درشهرها وروستاهای دور ازپايتخت به سوی تهران فراهم شد ودرنتیجه کشاورزی اياران  

خصوص آمريکا واسارائیل ازنتااي    آسیب فراوان ديد ووابستگي محصوالت کشاورزی به کشورهای خارجي علي ال

 اصالحات ارضي وانقالب سفید درايران بود.

به همراه يکي دونفر ازبراداران هم رشته خود، گروه مهندسي  تا فعالیت های سازنده ی وی در نهايت بدين منجر شد

بني بر تشکیل جهاد اين عمل قبل از فرمان امام م ند ک تأسیسرسما  1359درمهرماه   را ريفجهاد دانشگاه صنعتي ش

. ن کاردان لولاه کشاي آب انجاام داد    بود و ايشان در نخستین اقدام خود به روستاهای اطراف کرج همچو سازندگي

و داناش شایمي حرکتاي را     امیر مهرداد ازجمله دانشجوياني بود  که قبل از اجرای انقالب فرهنگي  دررشتههمچنین 

 ف ، ستان جهادگر خود واساتید متعهد وانقالبي دانشگاه صنعتي شاري چند صباحي بعد درکنار ديگر دو کهآغاز کرد 

  گشت.نشگاه صنعتي شريف ای جهاددانشگاهي دابنسنگ منجر به پي ريزی 

جهاادی دانشاگاه باه    او دررأس ستادسازندگي مسکن درجهادسازندگي دانشگاه ودرکنار ديگار دانشاجويان گاروه     

رساندند. نهاد جهاددانشگاهي ازثمرات فعالیات   انجام ميی به معنای واقعي خدمت به خلق خدا به صورت شبانه روز

ي باه رفاع   دانشجوياني چون امیر مهرداد درهمان روزهای بعادازانقالب باود کاه باادرک درسات ازشارايط اجتمااع       

 .عدالتي پرداختند وامور جهاد سازندگي را درعرصص عملي نمايان ساختند بي محرومیت وفقر ناشي از

در ماديريت  کردناد و نقال اسات کاه باا وجاود نقشاي اساساي کاه           ايشان در قبال کار جهادی حقوقي دريافت نمي 

 ايشان راسرکار بیاورد.میرفت تا  انبه دنبال کارگرموتور ياماها دگي داشت، به تنهايي و با يب ی سازن کمیته



 جهاد علمي

خدمات علمي وی پس از پیروزی انقالب مي توان باه بازياابي الکال مصارفي جهات نگهاداری        ابداعات و از جمله

ه دلیال تولیاد   از آنجا کاه کارخاناه هاای الکال ساازی در ابتادای انقاالب با         .های اهدايي اشاره کرد پالسمای خون

د الکال رنا  میبارد و ايان اقادام شاهید       ی درمان از کمباو  ود کشور در حوزهب شده تش کشیدهمشروبات الکلي به آ

 شود.  و درمان محسوب مي کمب موثری به کادر بهداشت

مديريت پروژه تقطیر برای بازيابي الکال ازپالسامای خاون را باه     ر دانشجوی سال دوم رشته شیمي بود، امی زماني که

خون دوباره باه چرخاص   عهده گرفت ودرعین ناباوری ازابتکار واختراع چنین دستگاهي حجم عهیمي ازالکل پالسما 

بهداشت  ودرمان بازگشات، امیرمهردادباه سابب تواناائي درانجاام چناین پاروژه دانشاجوئي ،کساب نمارة بیسات را            

فعالیت هاای امیار    .دانشگاه  صنعتي شريف درآن سال به خوداختصاص داد رشته شیمي درکارنامص دانشجويان خالق

ه نشاد ودرخالقیتاي ديگار تاوان واساتعدادخودرا باه نماايش        مهرداددر جايگاه علمي وجهادی به يب ابتکار خالصا 

گذارد ازديگر ابتکارات شهید امیر مهردادتهیص گاز از فضوالت حیواني بود که اين پروژه هم با کمب دوستان ايشان 

ش( طرا آن نوشته و  وارد فاز عملیااتي شاد دساتگاه فاوق     1360درهمان سال های نخست تأسیس جهاددانشگاهي)

میر ومیعان  پهن گاووگوسفند تولید گاز برای امور مصارفي وگرماائي را انجاام ماي داد طارا تولیادگاز       ازطريق تخ

در روساتاهای   ازفضوالت گاووگوسفند که حاصل آن دعای خیرروستانشیناني بود که درسال های نخسات انقاالب  

با بهايي  گرفت و گاز را بسیار مورد استقبال اهالي آبادی ها قرار اين طرا ازنعمت برق هم محروم بودند. استان ايالم

 کم به دست ايشان رساند.

ن هم نتیجص حضورش درمیادان جناگ باود ، سااخت دارووپمااد مخصاوص       ازديگر خالقیت های امیر مهرداد که آ

دردرمان ناراحتي های پوستي  بود کاه عاوارن ناشاي از نایش پشاه هاا درمنااطق جنگاي جناوب باويقه در منااطق            

هورالعهیم سبب آسیب جدی پوست وگزيادگي دسات وصاورت بچاه هاای رزمناده شاده باود وازآنجاا کاه امیار            

پشاه اساتفاده کناد. جاديت،همت      صمیم داشت ازعلم خاود درسااخت پمااد ضاد نایش      دانشجوی رشته شیمي بود،ت

جهادی، توان خستگي ناپذيرويادگارهای اودرخالقیت واستعدادش دررفع کمبودها ونواقص الگوی همص دانشجويان 

 رشته شیمي دانشگاه صنعتي شريف شده بود.

را باه   سایمان  یها یسهک ييبه تنها برای ساختن خانه در مناطق صعب العبور کردستان کند که ايشان مادر وی نقل مي

 هم نمي توانست از آنجا عبور کند.که ماشین مناطقي  کشید يدوش م



هاای   اطالعااتي نیروهاای بعاز از بیسایم    سمع ر  مشکل  استراق و در اقدامي موث ندبا شروع جنگ به جبهه رفت ايشان

با شصات و چهاار صافر    که  ی انگلیسي ايراني را مرتفع نمود. کار وی از اين قرار بود که با رمزگشايي بیسیم پیشرفته

و در اختیار ستاد های  را فاش نمود کدهای اطالعاتیشان قرار داشتند ی عراقيدر اختیار نیروهاو   شدند يم یرمزنگار

 . فرماندهي قرار داد.

در برخورد با مشکل ناراحتي پوستي سربازان در میادين حور العهیم که بر اثر گزيدگي حشرات ايجااد میشاد، باه     او

و آن را در اختیاار   از بهتارين پمادهاای ضاد حساسایت زد     فرماول يکاي  شیمي آمد و دسات باه کشاف    آزمايشگاه 

.هر هاد دانشگاهي به دست مجاهادان برساد،  رار داد تا پماد ها در مقیاسي بزرز و با برچسب جق کنندگان انبوهتولید

 . محصول علم و جهاد ايشان به دست رزمندگان رسید وی به شهادت رسیده بودچند وقتي 

امیر مهرداددرمدت سه سال که از پیاروزی انقاالب ماي گذشات وتاقبال ازشاهادتش مادير ياا مسا ول پاروژه هاای            

اختراعاتي را به انجام رساند که بناا   بود ، وبا کمب دوستان وهم کالسي های خودصنعتي شريف تحقیقاتي دانشگاه 

 به گفتص دوستانش هنوز بعدازگذشت چهاردهه آن دستگاهها مشغول به کارهستند.

ود با   باه دور از تکبار، خودساتائي، غارور ورياا     او درباره ی سجايای اخالقي شاهید مهارداد همرزماانش گفتاه اناد:      

 .اخالق وخنده روبود داشت و همواره خوشمؤدب وبا وقار  يشخصیتو

 گويد: مي يکي از همرزمان اين شهید بزرگوار

رمز موفقیت امیر خوش خلقي ومهرباني او بود ، هرگز نديدم که حرف زشت وکاالم ناپساند از دهاان او    » 

کاه باا   خارج شود، هیچ کدام ازدوستان حتي يب کلمه سخن ناپسند ازوی نشنیدند، د رتماام طاول مادتي    

امیر مهرداددوست بودم، درانجام کارها وفعالیت های که برای محرومین انجام مي دادحرفاي از پااداش ياا    

دريافت حق الزحمه ويا اضافه کاری اصالًبیان نمي کرد اتفاقاً همین خصوصیات اخالقي وتواضعش باعاز  

 کي،اخالق، تخصاص، پاا  شده بود که دانشجويان زيادی باه کمیتاه جهاددانشاگاه جاذب شاوند. خلاوص،      

مردمداری، و.... همه صفات يب انسان با اخالق دراو جمع بود،خوش تیپ بود،به دل مي نشسات خالصاه   

آدم زاللي بود وبه تمام معنا متدين واقعي نه متهاهر واهل دغل بازی)مهندس حسیني درحاالي کاه قطارات    

د ساجايای اخالقاي ماردی ماي     اشب درچشمانش حلقه زده مي گويد:( ووقتي عکسش را نگاه مي کنم يا

افتم که چقدر دير شناختمش وچقدر زود رفت، تصوير امیرمهردادبه من آرامش ماي دهاد. باه خاودم ماي      

   1!«گويم ! ما کجا اوکجا 
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 همان - 



 

خانمي ايشان  نمودوی پس از پیروزی انقالب و در خالل تمام کارهای سنگین جهاني اقدام به ازدواج باخانم پهلوان 

 کامل داشت؛  يسنخیت نیز  شهید مهردادبا سجايای اخالقي و  انقالبي بوده 

 

 :هم(ر شهید امیر مهرداد داستان آشنايي

من درآن ماهها وسال های نخست انقالب در کمیته جهادسازندگي فعالیات ماي کاردم و درروزهاای جمعاه  درفصال  بهاار        »

وتابستان تعدادی از مردم حزب اللهي وانقالبي تهران برای کمب به کشاورزان اطراف تهران جهت برداشت محصول ازسوی 

ماهنگي دفتر جهاد سازندگي که درخیابان نصرت بود انجاام ماي گرفات    جهاد به روستاها  اعزام مي شدند واين فعالیت ها با ه

بنده هم از جمله نیروهای  جهادی دربخش خواهران دراين فعالیات هاا وکماب هاای مردماي کاه ازطارف جهااد ساازندگي          

تار جهااد   تدارک ديده مي شد حضور داشتم، دريکي ازروزهای هفته که برای هماهنگي اعزام خواهران برای روز جمعه به دف

رفته بودم به يکبااره مشااهده کاردم ياب جاواني باا عیناب آفتاابي  باه هماراه ياب سااک درمقابال درب سااختمان ودفتار                

ش. 1361و 1360جهادايستاده و با حضورش بنده احساس شب وترديد کردم که شايد ازنیروهای منافق باشاد ) درساال هاای    

رسیدن به مقاصد جاه طلبانه خود اقدام به تارور نیروهاای انقالباي وحازب     سازمان به اصطالا مجاهدين )منافقین( خلق ، برای 

اللهي مي کردند( به سرعت خودم را به دفتر ساختمان رساندم ومورد مشکوک را باه مسا ول دفتار گازارش دادم اماا باه رغام        

ل نابااوری ديادم کاه    دلواپسي وحراسي که هرلحهه از بابت يب اقدام تروريستي ازوجود آن فارد بارايم مساجل باود درکماا     

مس ول ومدير دفتر با لبخندی جوابم راداد وهیچ عکس العملي درقبال گزارشم انجام نداد، من ازايان برخاورد کماي ناراحات     

شدم اما به ظاهر نیاوردم ودرموقع بازگشت ازدفتر جهاد آن جوان ديگر آنجا نبود . چند ماهي ازاين جريان گذشات تاا اينکاه    

دادکه با برادر من دوستي ورفاقت داشت وحتي دررفت وآمد با برادرم درخصوص مسائل تحصایلي،  برادر کوچب شهید مهر

به برادرش )امیر ( مي گويد: بعدازاين همه خواستگاری که رفتید اين بار بیايید به خواستگاری خواهر دوست بنده کاه خاانمي   

ي بنده با  )شهید( امیرمهرداد شد و خالصه آنکه امیرمهارداد  محجبه وانقالبي است .  اين پیشنهاد ازسوی برادرامیر مقدمه آشنائ

علي رغم خستگي های روحي که ازچندين خواستگاری نصیبش شده بود وديگر میلي به ازدواج نداشت، ايان پیشانهاد را ماي    

آن فاردی  پذيرد ووقتي به اتفاق خانوادهشان به منزل ما درشهرک غرب آمده بودنددرمیان صحبت ها وساخنان متوجاه شادم    

که چند ماه پیش درمقابل دفتر جهاد تصور يب منافق را ازوی داشتم، اين جوان محجوب ومؤمني است کاه ايناب درمقاابلم    

نشسته و با تمام خلوص وصفای باطني سخن مي گوياد. درواقاع آن اولاین مالقاات  وديادار ساطحي باود  کاه بادون مقدماه           

ن هم دانشگاهي ايشان جهت آشنائي  امیر با بنده انجام گرفته بود که درهماان  درمقابل دفتر جهادسازندگي که با توصیص دوستا

اولین برخورد هم ازسوی امیر فراموش شد وديگر ازجانب ايشان پیگیری نشد،  اما حاالاين  خواستگاری ازسوی همان جاواني  



ذيرش  بناده از قباول ازدواج باا امیار  باا      قرارگرفت که واسطص آن دوستي ورفاقت  برادر من وبرادر امیر بود  که با موافقت وپ

شادی به انجام رسید وسرنوشت آينده ای رقم خورد که ازسوئي مفتخرم به همسری باشاهیدان ورهپوياان راه اباعباداس حساین     

بن علي)ع( بودم وازسوئي ديگر هرچند وجود مادی وظاهری او درزندگي دنیاايي  دياده نماي شاود اماا بعدازگذشات  بایش        

ل ازشهادت همسرم حضور معنوی اورا درلحهه لحهص زندگیم لمس مي کنم .  دردوران  نامزدی بارها امیر به من ماي  ازسي سا

گفت زندگي يب وسیله است نه يب هدف ، اوهرگز اسیر تشريفات نبود وحتي وقتي ماادرم درتادارک تهیاه جهیزياه نسابتاً      

ن امکانااتي پرهیاز کانم ومان هام باه سافارش او درخرياد مبال          سنگیني برای من بود، امیر ازمن مي خواست کاه ازتهیاه چنای   

وسرويس خواب ووسايلي تشريفاتي اينچنیني برای جهیزيه خودداری مي کردم کاه البتاه ياب مقادارمادرم ازايان رفتاار مان        

را  ناراحت بودواعتقادداشت برای تنها دختری که دارد به اصطالا باياد سانگ تماام گاذارد اماا مان روحیاات واخاالق امیار         

 1«شناخته بودم ، اوسادگي ووقار وخلوصش برای من به اندازة تمام دنیا ارزش داشت.

 

 گويد:  وی همچنین درباره ی زندگي مشترکشان مي 

حقوق امیر با توجه باه هماص فعالیات هاای شابانه روزی کاه درجهاددانشاگاهي انجاام ماي داد، درابتادای زنادگي مشاترکمان             

 ايشاان   ه وباا صافای خاود رااداره ماي کارديم     با همین حقوق کرايه خانه مي داديم وزنادگي سااد  چهارهزارتومان درماه بود و

شاب خساتگي    10يا  9به سرکار مي رفت وتا ساعت  7درتمام مدتي که درجهاد دانشگاهي مشغول فعالیت بود ازصبح ساعت 

داشته باشد وبه آراماي درجاوابم ماي گفات :باياد       ناپذير کارمي کردبارها به اوگله مي کردم که اين رفتار تو تا کي بايد ادامه

جهادی کار کرد، امروز کشور به کار وتالش نیاز دارد. اودرمحل کارش جوشکاری مي کرد، کارگری مي کرد، خريد اقالم 

 ومصالح را برای پروژه های جهادی انجام مي دادوخالصه هرآنچه ازتوانش برمي آمد انجام مي داد،

ازامیر مهرداد فرزند دختری به يادگار باقي مانده که درباب نام گذاری اين فرزند شنیدن  حکايت همسر شاهید خاالي ازلطاف    

 نیست:

اری به دنیا آمد، نام دخترم توسط  پدر شهیدش انتخاب شد.. قضايای اين نام گذ1/1/1363دخترم درتاريخ »

ازاين قراربود که درهمسايگي پدر شاوهرم خاانوادة ماؤمن وحازب اللهاي زنادگي ماي کردناد چنادروزی          

بعدازشهادت امیرخانم آن خانه به مادرشوهرم گفته بودند که درعاالم خاواب امیرراباا لبااس جبهاه درمحلاه       

کاه ناام دختارم را     ديده است و آن خانم درادامه گفته بودند:که امیر درعالم خواب سفارش زياادی کردناد  



مريم گذاريد . وبدين ترتیب من هم قبل ازتولد فهمیدم فرزندم دختر است وهام ناامش راازپادرش گارفتم.     

 1«سرمايص وجودی همسر شهیدم است. واين دختر

 

 وصال عاشقي  

و امیر مهردادبا شروع جنگ رخت بسیجي برتن کرد ودرکنار ديگر دوستان خود درجهاد دانشگاهي دانشگاه صانعتي شاريف   

 به تجلي حضور گذارد.  درمیدان رزم ودرجبهص حق علیه باطل

 خود از طلب رضايت فرزندش  برای حضور درجبهه های جنگ  اينچنین مي گويد: مادرشهید مهرداددرخاطرات

بارها به او مي گفتم: مادر ،تويب جهادگری همین خدماتي که برای مردم درروستاها انجام مي دهي کمتار از میادان جناگ    » 

گفت :من عاشق حسینم حااال کاه    نیست  ،اما او از ازبهشت برايم  مي گفت، وازجهاد درراه خدا، وعشقش به شهادت ،امیرمي

آن زمان نبودم  که درصحرای کربال درکنار ياران امام حسین)ع( باشام،بايد باه جاای اماام حساین)ع( خمیناي را يااری کانم.         

صحبت های امیر من را که مادر بودم  باا تماام عشاق وعالقاه ای کاه باه او داشاتم ، شاديداًتحت تاأثیر قرارماي دادودرمقابال            

 1«به جبهه رفتن امیر تسلیم شدم. سخنانش ورضايت

امیر يب خداترس واقعاي باود ،  ازهماان    » پدر شهید امیرمهرداددربخشي ازخاطرات خود ازفرزندش اينگونه سخن مي گويد:

دوران کودکي که بامن به مسجد مي آمد وتا زماني که دانشگاه رفت وجهادگر شد وتا زمان جبهه رفتانش نمااز وعباادتش را    

 2« ی مقدم مي دانست، امیر من نماز اول وقتش ترک نمي شد.برهرچیز ديگر

و پس از امتحان نهايي دانشگاه قصد اعزام به جبهه کارد. وی در   62در روزهای پاياني ماه مبارک رمضان سال  وی آخرين بار

شارکت کارد و باه گفتاه ی همرزمشاان       مرحله دوم عملیاات والفجار چهاار   در  ازلشگر محمد رسول اس )ص(ضمن  گرداني 

وبه هماراه   مهرداد هم مورد اصا بت تیر  ازناحیه جمجه قرارگرفتبود که امیر حین خط شکني درهمان تغییر وجابجائي نیروها 

 به فیض شهادت نائل شد. 13/8/1362ديگر رزمندگان اسالم درمرحله سوم عملیات درارتفاعات پنجوين عراق درتاريخ 

                                                      
 -   داراي مدرك دكتراي حقوق جزا ازدانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوة قضاييه مي باشد. خانم مريم مهرداد علي رغم داشتن دختر شهيد مهرداد

م مدارج علمي سهميه خانوادة شهدا كه حق طبيعي اين عزيزان در ورود به دانشگاه  درهمة عرصه هاي تحصيلي است اما بدون استفاده از امتيازسهميه،  تما

 .توان وقابليت خود به اتمام رسانده اند را با

1
 اميرمهردادبا همسر شهيد نگارنده مصاحبة -  

1
 مادرشهیدامیرمهردادمرحوم   مصاحبه با  - 

2
 )آرشيو اسنادومصاحبه هاي جهاددانشگاهي(مصاحبه با  مرحوم مرتضي مهرداد پدر شهيد امير مهرداد -  



نوشاته بود:کارباياد بارای     کاه باه يادگاار ماناده ،     دردفتر کارش دردانشگاه  باطرحي جالاب  که  با دست خط زيباامیر مهرداد 

واين جمله به قدری زيبا نوشته وطراحي شده بود که اکثر دوستان امیر مهردادهنوز دردفتر کار خود کپاي ايان تاابلو    « خداباشد

را تهیه کرده و به ياد وخاطره امیر نگهداری مي کنند ، جمله ای که سرمشق همص فعالیت های امیر بود وبه حق مي دانسات کاه   

 برای خدا ورضايت پروردگار باشد همه امور وسختي های آن حل مي شود. اگر کار

 

 


