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در شهرضا متولد شد. مقاطع ابتدائي و راهنمائي و دبيرستان را در شهرستان شهرضــا گذرانــد  ١٣٣٩شهيد اكبر ياوري در سال     

او همــواره   ضي دانشگاه پلي تكنيك قبول شده  وارد دانشــگاه شــد.اديپلم رياضي گرفت و پس از آن در رشته ري ١٣٥٧و در سال 
كرد . از اين رو بسيار پر تالش و سختكوش بود . اكبر فعاليت سياسي خــود را در طــول انقــالب بــه در زندگي در جهت ا... سير مي

همراه برادرش  اصغر شروع كرد و به قول خودش از همان زمان با يكديگر پيمان بسته بودند كه تا آخــرين نفــس در كنــار هــم بــا 
داشــت  ايشــان بود كه به خاطر فعاليتهائي كه اخوي بزرگ ١٣٥٥ ضلمات مبارزه كنند و با هم باشند . شهيد ياوري حدودا از سال

فعاليــت گســترده اي در جريــان اعتصــابات و  ٥٦ـــ ٥٧وارد جريان انقالب و توضيع كتاب و پخش اعالميه شد. در طــي ســالهاي  
ايــن زمينــه هــا فعاليــت راهپيمايي هاي انقالبي داشت .در آن زمان با توجه به اينكه شهرضا شهر كوچكي بود افــراد معــدودي  در 

داشتند و شهيد ياوري يكي از آنها بود . پس از ورود به دانشگاه با بچه هاي كميتة كارگري پلي تكنيك همكاري داشت و همرمــان 
  با آن با جهاد سازندگي تهران نيز همكاري داشت .

دانشگاهها مدتي در رابطه با نهادهاي انقالبــي پس از پيروزي انقالب مدتي دانشگاه بود و سپس همگام با انقالب فرهنگي و تعطيلي 
شهرضا فعاليت كرد و سپس به تهران آمد . در تهران به همراه عده اي ديگر از برادران و خواهرانش در تشكل انجمنهاي اســالمي و 

ود را در جهــت شوراهاي كارگري و كالسهاي قرآن و نمايش فيلم و برنامه هاي جهاد سازندگي كوشش فراوان كرد و تمام سعي خــ
  خدمت به كارگران و رشد آنان و حاكميت خط امام در كارخانجات به كار گرفت .

شهيد اكبر ياوري براي كارگران جهره اي آشنا بود . و مسلما امروز برادران كارگري كه او را مي شناختند چهرة صادق و بي ريــاي  
ز خصوصيات و ويژگيهاي خــاص او را كــه در آن صــداقت و مظلوميــت  و او را به خاطر دارند و دوستانش كه مدتها با او بودند هرگ

ايثار موج مي زد  فراموش  نخواهند كرد  .   او الگوي سكوت و تحمل مشكالت و مصائب بود. او دردهاي ناگفتني خود را هنگــامي 
كســي متوجــه عبــادت شــبانة او كه به نماز شب مي ايستاد با خداي خويش در ميان مي گذاشت ولي تمام همتش بر اين بود كــه 

  نشود .
اكبر به امام به شدت عشق مي ورزيــد . شهيد ياوري از طريق جهاد سازندگي و بچه هاي كميته در عملياتهاي مختلف شركت كرد. 

(اخــوي بــزرگ  و تكامل فكري و روحي خود را در امام    مي يافت و همان مسير را طي مي كرد . پس از شــهادت بــرادرش اصــغر
و به قول خودش هم پيمانش كــه او را تنهــا گذاشــته و رفتــه بــود تحــول  به شهادت رسيد) در عمليات فتح المبين  ٤/١/٦١خ تاري

نهائي را آغاز كرده و مدتي را به شهادت انديشيد . پس از چندي گويا رازي را كشف كرده باشد و با رويي گشاده به برادر كــوچكش 
و خدا هم بايــد مي كردم كه شهادت فقط انتخاب ماست ولي حاال مي فهمم كه دوطرفه است مهدي مي گويد من تا به حال فكر   

با اين اعتقاد به سپاه پاسداران شهرضا رفت تا درآنجا جاي خالي برادرش را پر كند وبالفاصله به جبهــه شــتافت    مارا انتخاب كند .
مــورد اصــابت  ١٣٦١ارديبهشــت ســال  ٢١عمليــات تهــاجمي در. پس از مدتي نبرد با كافران بعثي در جبهه خونين شهر در يــك 

او چگونــه مــي  از برادر و هم پيمــانش  جــدا شــود.قرار گرفت  وبه شهادت رسيد . آري او نخواست كه از كه  ٧موشك  آر.پي.جي .
توانست زندكي كند در حالي كه برادرش در عمليات فتح ـ المبين به ملكوت اعلــي پروازكــرده بــود لــذا  او دوري اش را نتوانســت 

  تحمل كند ودر فاصله كمتراز چهل روز خودرا به برادرش رساند.



  اكبر ياوري وصيت نامه شهيد
  بنيان مرصوصان اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله  صفاً كانهم 

  پس از حمد و ثناي خداوند متعال وصيت نامه خود را بدين شرح آغاز مي كنم:
    اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشد ان محمدآً عبده و رسوله و اشهد ان عليآ ولي اهللا

و انك بكل شي عليم انك الهي انك العزيز الحكيم انك علي كل شي قدير انك انت االول واالخر و الظاهر و الباطن 
  خلقت السموات و االرض وانك عليم بذات الصدور.

دهد. ولي شهادت انتخابي است كه خداوند تبارك وتعالي از بين بندگان خود برمبناي صداقتـشان انـجام مي  
 چه خوب كه اين انتخاب دوطرفه باشد و بنده مومن چون عاشق دلسوخته به سوي معشوقش پرواز نمايد و اين

اي گرداند كه بتوانيم بگوييم اگردين محمد (ص) خواهيم كه شهادتمان رابه گونهانتخابي  بس نيكوست و از خدا مي
ماند، پس اي تيرها بباريد كه ما آماده شهادتيم. و با اين سخن با امام حسين (عليه جز با كشته شدن من بر جاي نمي

شب اول با خاك سپردن پيكر پاكش در آن شب كوفه كشتگان  السالم ) محشور شويم. پس از شهادت اصغرعزيز در
آستان قدس الهي روح پاكش به ملكوت اعلي به پيشگاه خداي تبارك و تعالي به ارمغان بردند تفال به قرآن زدم و به 

  سوره احزاب ٢٣آيه 
به ياد آوردم » دلو ا تبديالان المومنين رجال صدقو ما عاهدواا... عليه و منهم من قضي نجمه و منهم من ينظر وما ب«

كه ما دراول نهضت وانقالبمان با هم پيمان بستيم كه باهم و دركنار هم تا آخرين لحظات با ظلمات مبارزه كنيم و 
پس از شهادتش ديدم كه او رفت و مرا تنها گذاشت، ازاين تنهايي بسيار تعجب كردم ولي اين آيه در آن  اولين شب 

  جز منتظران هستيم. …ا خوشحال از اينكه انشاداد و به من تسلي خاطر 
وصيت من به تمام دوستان و خويشاوندان اين است كه لحظه اي از ياري امام امت وياران صديق اودريغ   

  نورزيد وهمواره پوينده خط واليت فقيه باشيد.
نها را به سوي خدا ياد خواهم كه صبر پيشه نماييد و بازگشت همه انساو خواهر و برادرانم مي از پدر و مادر  

خواهم كه فرزندانش را  چون حسن (ع) كه اسطوره صبرو چون حسين (ع) كه مظهر شهادت آور شويد. از پدرم مي
است، تربيت كند. از مادرم مي خواهم كه چون فاطمه عليها السالم، پسراني چون حسن و حسين (ع) ، دختراني چون 

خواهم كه چون زينب(س)  پيام رسان خون شهدا باشند. و شما برادرانم زينب (س) پرورش دهد. از خواهرانم مي
هاي نبرد همچون حسين (ع) شجاعانه راه مرا ادامه دهيد . شما اي برادران مسلمان و حزب ا... كه صادقانه درجبهه

براي حق عليه باطل مي جنگيييد، بدانيد كه خطرناك ترين  سالح دشن ترس شماست و خطرناكترين سالح شما 
  دشمن، عشق به شهادت شماست. شهادت رابه عنوان يك آرمان و ايده و آرزو بپذيريد و به دشمن خدا و خلق بتازيد.

 شكست امپرياليزم جهاني به ويژه آمريكا شيطان بزرگ، در برخورد با مظلومان و مستضعفان به ويژه برادران مسلمان.
  دي (عج) نگهدارد.از خدا مي خواهيم كه امام امت را تا انقالب مه

  ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا علي انفسنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين.
  خدا به همه شما صبر عنايت فرمايد.

  ١١:١٥ساعت  ٥/١٢/٦١


