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 ۱۳۲۲/اردیبهشت /۱۵ :تاریخ تولد
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 ۱۳۷۰اردیبهشت/ /۲۹: تاریخ شهادت

 اردبیل /اردبیل :محل تولد

 تهران، خیابان باب همایون :محل شهادت

 ۷۲زهرا قطعه بهشت تهران، :مزار شهید

یل چشم به جهان گشود، تحصیالتش را تا کالس مؤمن و متعهد در شهر اردب ایدر خانواده ۱۵/۲/۱۳۲۲کمال در تاریخ 

خیاطی( پرداخت. در زمان رژیم پهلوی  ابتدائی ادامه داد و سپس جهت تأمین معاش خانواده به کار در بازار )کارگاه دوم

 سالگی ۱۸انقالب اسالمی در بسیج فعالیت خود را آغاز نمود، کمال در سن  از خدمت سربازی معاف شد، و با پیروزی

این نهاد مقدس درآمد و در سال  واج کرد و صاحب هشت فرزند شد. با تشکیل کمیته انقالب اسالمی به عضویتازد

با مسئولیت جانشین فرماندهی پایگاه و مسئول تدارکات شروع کرد، از  کار مستمر خود را در پایگاه مقاومت بسیج ۱۳۵۹

سرانجام در روز یکشنبه مورخه  زاده خواجه بالغلیاقدامات او برگزاری اردوهای تفریحی و نظامی بود، و جمله

امر به معروف و نهی از منکر در خیابان باب همایون بر اثر  سالگی در هنگام اجرای سنت ۴۸در سن  ۲۹/۲/۱۳۷۰

 .سپردند زهرا به خاکبهشت ۷۲دیدار پروردگار شتافت. پیکر مطهر او را در قطعه  ضربات چاقو به

 ماجرای شهادت

 )ناحیه شرق تهران( خارج شد، ناگهان در اطراف خیابان باب اشتربسیج مالک روز یکشنبه از پایگاه مقاومتکمال صبح 

خورد هستند، مأموران شهرداری به  همایون متوجه گشت، مـأمورین شهرداری با گروهی از اراذل و اوباش در حال زد و

 و مسئولین د، اما آنها با فحاشی نسبت به حضرت امام )ره(مردم سد معبر نکنن آنها تذکر دادند، که در محل عبور و مرور

از این کار منع کرد، ناگهان یکی از آنها  زاده با مشاهده این صحنه آنها رانظام مردم را در اطراف خود جمع کردند، ولی

 ایستاد و باکمال با زحمت بسیار در حالیکه پیکرش غرق در خون بود، مردانه  .با چاقو صورت او را مجروح ساخت

به بیمارستان منتقل کردند، کمال قدرت  زمانیکه بسیجیان او را تالش فراوان آنها را به مسجد آن منطقه تحویل داد،

 شدید در بیمارستان سینا به شهادت رسید، او جان خویش را به انقالب هدیه و به علت خونریزی نفس کشیدن نداشت،

اسالمی به اندازه قطرات خون هر ایرانی  های دفاع مقدس و انقالبارزش تا به مسلمانان ایران یادآوری کند، نمود،

 .ارزشمند است
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